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APRESENTAÇÃO

“100 Anos da UFPR: da Integração a Indissociabilidade”

A Universidade Federal do Paraná apresenta à comunidade acadêmica o Evento de Iniciação 
Científica pelo 20º ano consecutivo, e o Evento de Iniciação Tecnológica de Inovação em sua 
5ª edição, nos quais participam bolsistas e voluntários de vários programas e projetos de pes-
quisa, extensão e ensino. Concomitantemente temos o 11º ENAF - Encontro de Atividades 
Formativas, o 11º ENEC - Evento de Extensão e Cultura e os projetos dos 100 Anos da UFPR 
que compõem a 4ª SIEPE - Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. E neste ano 
especialmente, durante a SIEPE teremos também a XX Jornadas de Jovens Pesquisadores 
da Associação da Universidade do Grupo Montevidéu.
Essa composição que busca demonstrar caminhos para congregar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão na sua quarta edição traz o tema “100 anos da UFPR: da integração à 
Indissociabilidade”. Esse tema concretiza várias possibilidades de pesquisar e ensinar, valori-
zando a missão da universidade em seus três pilares para além da simples integração. 
Nos eventos de Iniciação Científica e Tecnológica a comunidade interna e externa pode veri-
ficar os avanços da Universidade quanto ao desenvolvimento científico, tecnológico e de ino-
vação, além de verificar a sua participação nos diversos Programas subsidiados pelo Tesouro 
Nacional, CNPq, Fundação Araucária dentre outros. 
Teremos nesse ano a apresentação de 1322 trabalhos, número muitas vezes superior ao 
apresentado no primeiro EVINCI, com 240 trabalhos, e no décimo EVINCI foram 682 resumos 
apresentados. O aumento progressivo de inscritos reflete o esforço coletivo para a melhoria 
e expansão dos programas Institucionais na UFPR, que nos últimos anos foi impulsionado 
pela vontade crescente dos alunos em participar deste Programa, que é o mais antigo da 
Instituição.
Em relação aos trabalhos de Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação, percebe-se um 
expressivo aumento de trabalhos neste ano, não só pela participação do LACTEC como insti-
tuição-parceira, mas pelo expressivo aumento de bolsas fornecidas pelo CNPq, resultado do 
incentivo governamental para esta modalidade de pesquisa em anos anteriores.
O livro de resumos do 20º EVINCI e 5º EINTI está separado em duas partes e foi publicado 
respeitando-se as divisões das áreas do CNPq. Os resumos estão dispostos em ordem al-
fabética por departamentos e nome de aluno, sendo: Ciências Exatas e da Terra (193 alunos 
EVINCI e 30 EINTI); Ciências Biológicas (248 alunos EVINCI e 11 EINTI ), Engenharias (115 
alunos EVINCI e 38 EINTI); Ciências da Saúde (178 alunos EVINCI e 11 EINTI); Ciências 
Agrárias (257 alunos EVINCI e 13 EINTI); Ciências Sociais Aplicadas(115 alunos EVINCI e 09 
EINTI); Ciências Humanas (155 alunos EVINCI e EINTI 01) e Linguística, Letras e Artes(38 
alunos EVINCI) e Multidisciplinar (14 alunos EVINCI e 01 EINTI).
Todos os resumos foram avaliados pelos Comitês Setoriais de pesquisa quanto a sua forma e 
seguem padrões aceitos pela comunidade científica. 
A Coordenação de Iniciação Científica e Integração Acadêmica da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós Graduação agradece aos membros dos Comitês Avaliação, aos consultores ad hoc e a 
todos que avaliaram relatórios, resumos e projetos de pesquisa. A Instituição destaca e agra-
dece aos orientadores sem os quais os programas institucionais de Iniciação Científica e de 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação não teriam sucesso.
Agradecemos, ainda, a todos aqueles que deram apoio financeiro para a realização destes 
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eventos, aos parceiros da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Graduação e 
da Comissão dos 100 Anos. 
Nestes 20 anos de EVINCI queremos prestar homenagem a todos os Coordenadores de 
Iniciação Científica e funcionários que empenharam esforços para o crescimento desta Co-
ordenadoria, em especial ao professor Quintino Dalmolin, coordenador do primeiro Evento de 
Iniciação Científica da UFPR.

Sergio Scheer
Pró- Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Maria de Fátima Mantovani
Coordenadora de Iniciação Científica e Integração Acadêmica

A tabela abaixo mostra a evolução destes Programas Institucionais (PIBIC e PIBITI) 
ocorrida nos últimos cinco anoss, bem como a quantidade de bolsas advindas das 
diferentes fontes de fomento para a UFPR.

Legenda: AF - Ações Afirmativas; EVINCI - Evento de Iniciação Científica; EINTI - Evento de Iniciação em Desenvolvimento Tec-
nológico e Inovação; PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica; PIBITI - Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; PIBIC-EM - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
Ensino Médio; e IC- JR - Iniciação Científica Júnior
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0001 INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA DE MADEIRA PROCESSADA MECANICAMENTE: 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Diana Cristina Prochnow Vélez (PET)
 Engenharia Industrial Madeireira

Vitor Afonso Hoeflich
Economia Rural e Extensão

Ciências Agrárias
indústria madeireira, competitividade, inovação

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

O setor de madeira processada mecanicamente abrange três segmentos: madeira serrada, compensados e produtos de maior valor agregado. 
Segundo dados da ABIMCI, no ano de 2007, a indústria de madeira processada mecanicamente contribuiu com 1,0% no PIB nacional, ocupou 
2,1% da PEA brasileira e arrecadou 1,0% do total nacional em impostos. Os objetivos deste trabalho são: a) caracterizar fatores que afetam a 
competitividade da indústria madeireira brasileira; b) caracterizar inovação na indústria de madeira processada mecanicamente; c) indicar os 
desafios e as perspectivas quanto à competitividade e inovação. Metodologicamente esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, com abord-
agem qualitativa. Os procedimentos técnicos estão alicerçados na pesquisa bibliográfica. Resultados apontam que o setor de madeira serrada 
oriundas de florestas plantadas inovou ao investir em pesquisas de melhoramento genético visando à qualidade e a produtividade da madeira e 
em modernização das serrarias. A indústria de compensados melhorou seu processo produtivo ao adquirir máquinas que conferem maior pre-
cisão na espessura das lâminas, padronizando o produto. Secadores avançados garantem o baixo percentual de umidade, fator que influencia na 
prensagem. O produto final é durável, resistente e tornou-se competitivo com a introdução no mercado de painéis com revestimentos próprios 
para a construção civil. O ramo de esquadrias inovou ao fabricar portas e janelas com um sistema de auto-regulagem que se ajustam a qualquer 
tipo de espessura de parede. A aquisição de máquinas com controle numérico garantiu a redução de custos, maior produtividade e diferenciação 
no mercado. Apesar dos esforços, a competitividade da indústria madeireira brasileira é afetada por sistemas burocráticos excessivos, impostos 
elevados e falta de apoio governamental. Desafios e perspectivas com relação à inovação, segundo informações disponíveis, estão relacionados 
com ações que resultem: a) na redução do entrave quanto a pouca disponibilidade de mão-de-obra qualificada, pois apenas 8% do pessoal 
ocupado nas empresas mais inovadoras no país tem formação técnico-científica; b) no ganho de competitividade, que exige alianças com o 
governo, cabendo à iniciativa privada atuar na gestão dos projetos; c) no incremento de investimento em P&D pelo setor privado, pois entre 
46000 empresas pesquisadas pelo setor apenas 6000 investem nesta área; d) na intensificação dos modelos de integração universidade-empresa; 
e) na implementação de políticas públicas para o avanço de P&D nas empresas.

0002 A INFLUÊNCIA DOS MERCADOS INSTITUCIONAIS NA CONSTRUÇÃO DE CIR-
CUITOS DE COMERCIALIZAÇÃO PARA PRODUTOS ORGÂNICOS

Ivana Emy Iwamura (PIBIC/CNPq)
Agronomia

Paulo André Niederle Co-Orientador: Luciano de Almeida
Colaborador: Maria Otávia Loureiro, Carolina Mergen, André GabardoEconomia Rural e Extensão

Ciências Agrárias
produção orgânica, agricultura familiar, comercialização

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

O objetivo desse trabalho é analisar a interação entre dois diferentes circuitos de troca: os mercados diretos representados pelas feiras livres e os 
mercados institucionais representados pelos programas de compra governamental de produtos da agricultura familiar (Programa de Aquisição 
de Alimentos - PAA). O foco está no entendimento dos efeitos causados pelo mercado institucional, no desenvolvimento de outros canais de 
comercialização, como as feiras orgânicas, que possuem um diferencial socioambiental nos produtos. A partir do estudo realizado com o grupo 
agricultores ecologistas Dois Pinheiros, do município de Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba, a pesquisa mostra como ocorre a 
“comunicação” desses dois mercados e quais os seus conflitos. Primeiramente, a pesquisa contou com o acompanhamento regular em reuniões 
mensais dos agricultores (observação participante) e visitas periódicas às propriedades. Em seguida, realizamos entrevistas abertas com téc-
nicos e agricultores, tendo como foco o tema da operacionalização dos mercados institucionais e suas implicações para a organização das feiras. 
Foram realizadas sete entrevistas no mês de julho de 2011, a partir da quais se construiu um questionário estruturado. Esse questionário foi 
aplicado a onze agricultores do grupo que entregam seus produtos para o PAA e que também são responsáveis pela realização das feiras livres. 
Os questionários abordaram aspectos socioprodutivos das propriedades, mecanismos de comercialização, acesso a políticas públicas e organi-
zação social dos agricultores, o que nos ajudou a quantificar informações para estudo. Os resultados demonstram que o PAA é responsável por 
um conjunto de políticas estruturantes, com a função de reduzir a pobreza rural, exercendo um papel indispensável na distribuição de alimentos 
para grupos socialmente mais vulneráveis. Além disso, o Programa possui grande importância no incentivo da produção orgânica, o que tam-
bém estimula a diferenciação de preços. Conclui-se que como resultado da política, há uma diminuição da pobreza, melhora da qualidade de 
vida no meio rural, agregação de valor aos produtos, incentivo ao trabalho em sistemas produtivos mais sustentáveis, bem como o incentivo 
para a ampliação da produção de alimentos para o autoconsumo. Ao considerar o acesso a este novo mercado, que de certa forma promove certa 
segurança econômica aos produtores, a demanda em diversidade, volume e periodicidade para os outros canais de comercialização passam a 
não ter tanta importância como antes, o que ocasiona algum nível de concorrência entre os circuitos de comércio.   
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0003 AVALIAÇÃO  DA QUALIDADE E RESISTÊNCIA À COLAGEM DE TOPO DE PINUS 
TROPICAIS COM UNIÃO TIPO FINGER JOINT 

Lucas Machado (PROBEM/UFPR)
Engenharia Industrial Madeireira

José Guilherme Prata Colaborador: Mariuci Torres dos Santos
Engenharia e Tecnologia Florestal

Ciências Agrárias
painél EGP, flexão estática, pinus tropical

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

As emendas de topo, do tipo finger joint, é uma excelente alternativa para melhor aproveitamento dos descartes de peças de dimensões reduzi-
das, gerando produtos com alto valor agregado, utilizando racionalmente pequenos pedaços de madeira. Este tipo de junção pode ser destinado 
ao uso interno, ou seja, não estrutural, devido a pequenas dimensões das ranhuras e ao tipo de adesivo utilizado no processo, o PVAc (polivinil 
acetato) classificado como um adesivo termoplástico, portanto suas propriedades podem vir a ser alteradas quando exposto a ambientes com 
clima variável, como mudanças de temperatura e umidade. Para esta avaliação foram usadas cinco espécies de Pinus tropicais (P. oocarpa, P. 
chiapensis, P. maximinoi, P. tecunumanii e P. c. hondurensis), que apresentam como característica um bom desenvolvimento regiões de temper-
atura mais elevada, vindo a se tornar uma alternativa para o processo de produção de moveis e molduras, substituindo espécies tradicionalmente 
utilizadas, como Pinus elliottii e Pinus taeda. Este trabalho teve por objetivo realizar avaliação da resistência à flexão estática em emendas 
finger joint, levando em consideração a influência na resistência das emendas, em função das espécies de Pinus tropicais utilizadas, bem como 
a influencia dos três pré-tratamentos que foram aplicados, Para esta avaliação adotaram-se as condições pré-estabelecidas pela norma ASTM 
D-5572-1995, que descreve três tipos de pré-tratamentos: teste à seco, ciclo de umidade e temperatura (3 ciclos) e exposição à elevada tem-
peratura. Estas condições de testes são estabelecidas para atestar a qualidade do adesivo, simulando condições de transporte e uso do produto. 
De acordo com os resultados obtidos neste estudo, verificou-se uma influência de forma positiva dos pré-tratamentos aplicados na colagem das 
emendas para algumas espécies estudadas. Não se verificou influencia significativa da massa específica das espécies na qualidade da colagem 
das emendas. A espécie com menor resistência apresentada para todos os pré-tratamentos foi o Pinus oocarpa e a espécie que apresentou maior 
resistência em todos os pré-tratamentos foi o Pinus tecunumanii .

0004 AUTOMAÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO DE AUSCULTAÇÃO GEODÉSICA DE 
CONTROLE E SEGURANÇA DA BARRAGEM DE SALTO CAXIAS

Évelin Moreira Gonçalves (CNPq-Balcão)
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura

Luís Augusto Koenig Veiga
Genética

Ciências Biológicas
Monitoramento, Auscultação, Automação

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

A evolução dos instrumentos utilizados em levantamentos geodésicos, especialmente as estações totais, tem mudado a forma de operação em 
campo. Robotização de estações totais, medição eletrônica de distâncias sem o emprego de prismas de reflexão total, o reconhecimento au-
tomático de alvos e operações por controle remoto, que facilitam a utilização destes em monitoramentos geodésicos contínuos, principalmente 
aplicados a estruturas de grande porte e uma forma de realização deste tipo de aplicação é através da automação do controle do equipamento. 
Dicionários usualmente definem automação como “um sistema onde os mecanismos envolvidos verificam seu próprio funcionamento, reali-
zando medições, com as devidas correções, quando necessário” (Ferreira, 1999). Dispensando, quase por completo a interferência humana, 
tornando mais ágeis os trabalhos repetitivos, evitando exposição de operadores a riscos, etc. Este projeto de pesquisa tem como objetivo es-
tudar e desenvolver interfaces que permitam a comunicação e controle destes instrumentos de medição, e a possibilidade de posicionamento 
automático de um robô para levantamento utilizando o método de irradiação tri-dimensional. Assim, foram desenvolvidos programas, em 
linguaguem de programação Java, que permitem o envio e o recebimento dedados entre a estação total robotizada (modelo Leica TCRA1205) 
e o computador. Foram testadas interfaces de comunicação que o instrumento dispõe, dentre elas: conexão via cabo serial e usb. Também foi 
estudado o protocolo de comunicação específico para este instrumento, disponibilizado pelo fabricante. No que diz respeito ao posicionamento 
automático a idéia foi desenvolver um programa que utilizasse os dados de posicionamento coletados através da interface de comunicação com 
a estação total, em tempo real, e testasse essa posição em relação a uma poligonal pré-estabelecida, reposicionando o robô quando necessário. 
Para isso foram testadas diversas formas de determinar o relacionamento espacial entre dois objetos, entre eles, se o ponto esta dentro ou fora 
do polígono e a partir desta informação gerar dados, como a distância do ponto ao ponto mais próximo do polígono, etc. Assim o sistema seria 
capaz de coletar as coordenadas da posição atual do robô e retornar comandos que o recoloque no percurso planejado.
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0005 ACELERAÇÃO DO UNIVERSO PRIMORDIAL E DO UNIVERSO ATUAL A PARTIR 
DE EQUAÇÕES DE ESTADO

Rafaela Moos (PIBIC/CNPq)
Física (Bacharelado) (M)

Gilberto Medeiros Kremer
Física

Ciências Exatas
Cosmologia, Equações de estado, Energia Escura

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Um dos principais objetivos de um modelo cosmológico é a descrição das diferentes fases do Universo, sendo sua dinâmica descrita por sua 
estrutura e por seus componentes. Até o final do séc. XX acreditava-se que o Universo sofria uma expansão desacelerada mas, através de 
medidas da luminosidade de supernovas do tipo Ia, foi constatado o contrário, ou seja, que a expansão é acelerada. Para que isso seja possível 
devemos ter um Universo composto majoritariamente por um constituinte que exerça uma pressão negativa, o qual é chamado de energia 
escura. Infelizmente a sua natureza é, ainda, desconhecida. Nesse trabalho estudamos a hipótese de a equação de estado da energia escura ser 
descrita por uma função não linear da densidade de energia. Para tanto, adotamos as quatro equações de estado da termodinâmica: Berthelot, 
Peng-Robinson, Redlich-Kwong e van der Walls. A partir destas equações, desenvolvemos um modelo cosmológico com o qual verificamos o 
comportamento do parâmetro de desaceleração e do parâmetro de densidade em termos do desvio para o vermelho (redshift). Estudamos tam-
bém um outro modelo, o qual foi desenvolvido a fim de investigar como uma função do tempo a evolução da densidade de energia, da pressão 
e da aceleração. Com esse segundo modelo cosmológico conseguimos descrever tanto um período inflacionário, para o qual temos uma aceler-
ação positiva, a qual decresce e tende a zero, quanto um período dominado pela matéria, o qual possui uma aceleração negativa e evolui para 
um período dominado por um fluido sem pressão. Em ambos modelos analisados vimos que todas as equações de estado concordaram quanto 
aos resultados, com diferença de uma evolução mais ou menos dinâmica em relação aos parâmetros analisados e com diferente dependência de 
um fator chamado coeficiente da fórmula barotrópica, obtido através da razão entre a pressão e a densidade de energia.

0006 PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA DA UFPR: FOTOS HISTÓRICAS

Maxwell Schner (UFPR-EXTENSÃO)
Ciência da Computação - Bacharelado (TN)

Luciano Silva
Informática

Ciências Exatas
Digitalização, Historia da UFPR, IMAGO

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Devido ao seu grande valor histórico e o fato de que com o tempo fotografias começam a se deteriorar é necessário que de alguma forma pre-
servemos estas fotos. Com isso foi criado um projeto visando digitalizar o acervo de fotos historias que se encontram na UFPR a fim de ter uma 
versão a qual não sobre efeitos do tempo. Basicamente o que é realizado é através de um scanner de mesa convencional criamos uma versão 
digital da foto. Para isto foi criada uma estação de trabalho junto ao grupo de pesquisas IMAGO onde posso realizar esta digitalização. Como 
algumas fotos são grandes, não é possível scannear a imagem por inteira,então a imagem é digitalizada em duas partes e após isso, com o uso 
de um software, estas imagens são unidas. Um ponto importante na digitalização é o a calibragem do scanner, pois devemos ter uma versão com 
as mesmas propriedades da original, como a iluminação, então deve ser realizado diversos testes para que consiga uma copia o mais próximo 
da original.Algumas destas fotos, apesar de fazerem parte do acervo da UFPR, possuem direitos autorais os quais devem ser respeitados, por 
isso também é feito a digitalização da parte de trás das fotos, pois lá estão contidos os carimbos de direitos autorais. Um dos problemas que 
encontrei foi o fato do scanner possuir algumas marcas que pareciam se tratar de riscos gerados por algum material pontudo, mas contatei que 
tratava de um fungo comum em lentes de câmeras,e para resolver apenas precisei desmontar o scanner e limpa-lo. Outro grande problema 
enfrentado é a questão do tempo de digitalização, pois se você quer uma digitalização comum a grande resolução o tempo para digitalizar uma 
parte da foto pode passar de horas, o que acabaria tornando inviável realizar a digitalização, até por que seria necessário um computador bem 
potente para poder unir estas imagens e uma boa unidade de armazenamento. Então este é um ponto que deve ser bem ponderado, pois se você 
quer muita resolução ira precisar de muito tempo para realizar esta digitalização. Um projeto futuro será disponibilizar estas fotos através de 
um site para que a comunidade da UFPR tenha a possibilidade de não apenas ver estas fotos, mas também poderem identificar pessoas nestas 
fotos e do que se tratava este momento retratado.
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0007 CONSTITUINTES QUÍMICOS DE SALVIA LACHNOSTACHYS

Carlos Augusto Ehrenfried (PIBIC/CNPq)
Química - Licenciatura

Maria Élida Alves Stefanello Colaborador: Élide P. Santos
Química

Ciências Exatas
Salvia, Diterpeno, Fruticulina A

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

O gênero Salvia (Lamiaceae) está representado no Brasil por cerca de 60 espécies, entre as quais se encontra S. lachnostachys, uma espécie 
endêmica do Estado do Paraná. Esta planta é uma erva aromática, que cresce em Curitiba e na região metropolitana. Não foram encontrados 
relatos de seu uso na medicina popular, mas estudos farmacológicos preliminares mostraram que o extrato etanólico das folhas possui atividade 
ansiolítica. Por essa razão, nós iniciamos o estudo fitoquímico deste extrato visando isolar e identificar os princípios ativos. Em um resumo an-
terior foi relatado o isolamento dos ácidos ursólico e oleanólico das frações mais polares do extrato. O objetivo do presente trabalho é dar con-
tinuidade ao estudo fitoquímico desta espécie, isolando e identificando os constituintes das frações menos polares.. As folhas foram coletadas 
em Curitiba, secadas em estufa a 40º, moídas e extraídas a frio com hexano e etanol, sucessivamente. O extrato etanólico obtido foi submetido à 
uma coluna rápida, eluida com diclorometano e misturas de diclorometano e metanol. A fração eluída com DCM foi separada em coluna (CC), 
as frações obtidas foram analisadas através de cromatografia em camada delgada analítica (CCDA) e purificadas por cromatografia em camada 
delgada preparativa (CCDP). Em todos os procedimentos cromatográficos foi utilizado gel de sílica como fase estacionária. Desta maneira 
foi obtida uma substância (A - 9,8 mg) considerada pura por CCDC. Esta substância foi analisada através de RMN (1H, 13C,DEPT, HSQC e 
HMBC) e os dados obtidos foram comparados com a literatura. O espectro de RMN de 1H de A mostrou sinais típicos de terpenóides. Foram 
observados, um dubleto proveniente de dois grupos metila equivalentes (δ 1,26), um singleto correspondete a outro grupo metila (d 2,44), um 
dubleto de um grupo metileno (d 3,14), um hepteto proveniente de um hidrogênio metínico (d 3,37), um singleto de um grupamento metoxila 
(δ 3,79) e sinais de 4 hidrogênios aromáticos (d 6,86-8,16). O seu espectro de RMN de 13C{1H} apresentou sinais de 20 carbonos, indicando 
tratar-se de um diterpeno. Entre estes foram observados dois sinais de grupos carbonila (d 183,2 e 184,0) sugerindo a presença de uma quínona. 
Uma análise detalhada dos espectros HSQC e HMBC e, comparação com dados da literatura levou a identificação do diterpeno conhecido 
como fruticulina A. Este é um composto raro, tendo sido isolado até o momento de apenas duas outras espécies vegetais, Salvia fruticulosa e 
S. corrugata. O estudo de outras frações está em andamento.

0008 CARACTERIZAÇÃO DO POTENCIAL DE CRESCIMENTO E TOXICIDADE DE MI-
CROALGAS ISOLADAS DA BAÍA DE GUARATUBA (PR) E ADJACÊNCIAS

Camila Prestes dos Santos Tavares (PIBIC/CNPq)
Tecnologia em Aqüicultura - Pontal do Paraná

Luiz Laureno Mafra Junior
Centro de Estudos do Mar

Ciências da Terra
Cultivo, Algas nocivas, HPLC

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

As microalgas apresentam extraordinária importância ecológica no ambiente marinho, mas podem causar efeitos deletérios ao ambiente ou 
ao homem, associados principalmente à produção de ficotoxinas. As microalgas que têm causado os maiores problemas no Sul do Brasil são 
a diatomácea Pseudo-nitzschia spp. e o dinoflagelado Dinophysis spp., produtores de ácido ocadáico (AO) e ácido domóico (AD), respectiva-
mente. Para elucidar as dúvidas sobre a variação na produção de toxinas por tais microalgas, este estudo buscou estabelecer seus cultivos em 
laboratório, bem como caracterizar suas taxas de crescimento e produção de toxinas. Diversas cepas de Pseudo-nitzschia spp. e Dinophysis spp. 
foram isoladas de amostras do litoral paranaense e mantidas em laboratório, em água do mar enriquecida com meio de cultivo f/2 ou f/4, sob 
temperatura de 22 ±1 °C, salinidade 30 psu, irradiância de 122 ±1 µE.m-2.s-1 e fotoperíodo de 12:12 h (claro:escuro). A manutenção de cepas 
mixotróficas de Dinophysis spp. em laboratório dependeu do cultivo prévio da criptofícea Teleaulax amphioxeia e do ciliado Myrionecta rubra, 
isolados, respectivamente, da Baía de Inokushi/Japão e Baía de Guaratuba/PR. Para investigação da produção de AO e AD ao longo do ciclo de 
crescimento, quatro cepas do grupo Pseudo-nitzschia calliantha e uma de Dinophysis acuminata foram selecionadas e mantidas em laboratório. 
Alíquotas foram retiradas em intervalos regulares para estimativa da densidade celular por microscopia em câmaras do tipo Sedgewick-Rafter 
e retenção das células em filtro GF/C. A concentração de AD nas células e no meio de cultivo foram medidas por cromatografia líquida com 
detecção UV; as análises de AO estão em andamento. Das quatro cepas de P. calliantha, três apresentaram crescimento satisfatório em cultivo 
(µ= 0,16-0,39 d-1; máx. 374-740 x 103 cels.ml-1), mas somente uma produziu AD em concentrações detectáveis, com picos de 0,054 fg.cel-1. 
O crescimento pioneiro de uma cepa brasileira de Dinophysis em cultivo somente foi alcançado após o teste de diferentes regimes alimentares. 
D. acuminata cresceu mais rapidamente (µ= 0,19 d-1; máx. 357 ± 27 cels.ml-1) quando ofertadas, a cada dois dias, 100-300 cels.ml-1 de uma 
cepa local do ciliado M. rubra, que por sua vez cresceu melhor (µ= 0,49 d-1; máx. 7460 ± 1420 cels.ml-1) com a adição periódica de 3000 
cels.ml-1 da criptofícea T. amphioxeia. Este estudo confirma o potencial para o crescimento de algas nocivas e produção de toxinas na costa 
paranaense, mostrando a necessidade de um programa de monitoramento nesta região.
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0009 INTERAÇÃO ENTRE EMBARCAÇÕES E BOTO-CINZA, SOTALIA GUIANENSIS (CETACEA, 
DELPHINIDAE) E ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS NA BAÍA DE PARANAGUÁ, PARANÁ

Évelyn Iurk (PIBIC/CNPq)
Oceanografia - Pontal do Paraná

Camila Domit
Centro de Estudos do Mar

Ciências da Terra
Interação-com-embarcações, Respostas-comportamentais, Sotalia guianensis

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Devido ao habito costeiro, o boto-cinza é afetado por atividades antrópicas, as quais podem causar distúrbios de curto e longo prazo nas popu-
lações. As atividades portuárias são responsáveis por impactos sobre a espécie, tais como a poluição acústica e química, entretanto, na área do 
porto de Paranaguá os botos-cinza são frequentemente avistados ao longo do ano. Este estudo objetivou responder os padrões atuais de uso 
da área portuária e adjacências pelo boto-cinza, verificar as interações deste com as embarcações que trafegam na área do porto e analisar as 
alterações comportamentais decorrentes dessas interações. Para isso foram identificados os tipos de embarcações, distância de aproximação 
dos botos e as velocidades relativas que causam maiores mudanças comportamentais. O estudo foi conduzido mensalmente seguindo um tran-
secto pré-estabelecido e abrangendo três subáreas: bacia de evolução, canal de navegação e berços portuários. São realizadas seis expedições 
a campo por estação do ano, cada uma com esforço de até seis horas. Para a amostragem foi utilizado um misto do método “grupo focal” e 
“amostragem sequencial”,sendo a frequência coletada em sessões de cinco minutos. Para dados comportamentais foram analisados eventos 
referentes à alimentação e deslocamento, já para a análise das interações foram utilizadas classes de respostas comportamentais positivas e 
negativas. Em 10 expedições a campo realizadas entre Agosto/2011 e Junho/2012 o esforço amostral total foi de 40h83m, sendo a observação 
efetiva de 13h19m. Os botos foram avistados na área em todos os dias amostrados. Durante as observações, 342 embarcações em movimento 
foram registradas utilizando a área. Dentre elas, 19 navios, 157 barcos com motor de popa, 125 com motor de centro e 41 de motor turbinado. 
O número de interações observadas correspondeu a 94, sendo 70,21% com embarcações de motor de popa, 19,14% de centro e 9,57% turbina-
dos. A resposta comportamental mais observada durante interações foi a de Permanência (48,83%), seguida pelo Surf (20,93%), sendo ambas 
consideradas positivas. No entanto, o Afastamento da área inicial também foi frequente (37,20%) e é classificado como resposta negativa. Foi 
observada diferença nas estratégias de pesca e nas respostas comportamentais dos botos entre as três subáreas amostradas. A permanência dos 
botos na área pode ocorrer devido a habituação dos animais ao ambiente impactado, entretanto, este comportamento não exclui a possibilidade 
do abandono da área a longo prazo e alterações na saúde dos animais.

0010 VERIFICAR A  DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E ABUNDÂNCIA DO ZOOPLÂNCTON 
DA BAÍA DO ALMIRANTADO, ILHA REI GEORGE, ANTÁRTICA

Iarema Ferreira Pinto de Carvalho (PIBIC/CNPq)
Oceanografia - Pontal do Paraná

Theresinha Monteiro Absher Colaborador: Yargos Kern, Karin Lutke Elbers, Andrea Cancela da Cruz-Kaled
Centro de Estudos do Mar

Ciências da Terra
Holoplâncton, Meroplâncton, Antártica

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

A Antártica pode ser considerada um ótimo referencial de impacto antrópico já que possui uma rápida resposta às variações das condições am-
bientais. No presente estudo buscamos identificar as variações na abundância e distribuição do zooplâncton na baia do Almirantado numa série 
de dados espaciais e temporais. O Zooplâncton é um dos componentes do plâncton e é constituído por um grupo diversificado de invertebrados 
que vivem na coluna de água dos oceanos. Tem um importante papel na reciclagem de nutrientes e pode ser dividido em dois grandes grupos: 
Holoplâncton (vivem no plâncton durante todo o ciclo de vida) e o Meroplâncton (planctônicos somente durante uma parte do ciclo de vida, 
composto, principalmente, por larvas de invertebrados). A Baía do Almirantado é rica em pequenas enseadas com águas rasas, que podem rep-
resentar refúgios para a fauna bentônica e a produção de larvas. As coletas do presente estudo foram efetuadas em 5 estações de coleta na baia 
do Almirantado através de 3 arrastos oblíquos consecutivos a uma velocidade aproximada de 2 nós e de 30 m de profundidade até a superfície. 
Para a amostragem foi utilizada uma rede cônica de plâncton (60 cm de diâmetro da boca e 150 µm de malha), equipada com um fluxômetro. 
Dados de parâmetros oceanográficos foram também obtidos juntamente com as coletas biológicas. Cinquenta e cinco amostras foram coleta-
das durante o período (1ª fase da XVIII OPERANTAR). No Laboratório de Moluscos Marinhos do CEM, após o recebimento das amostras 
coletadas na Antártica, foi procedida a separação e catalogação das amostras por fase, data, estação de coleta, número do arrasto. Foi feita a 
concentração das amostras em menor volume e triagem sob microscópio estereoscópico. Os organismos holoplanctônicos e meroplanctônicos 
foram separados em frascos etiquetados por grupo de ocorrência e datas de coleta. Após a confecção da planilha de dados verificou-se que o 
grupo de holoplâncton de maior ocorrência foi o dos copépodes e do meroplâncton as larvas de equinoderma. Os resultados do PCA indicaram 
correlação da abundância do holoplâncton com águas mais transparentes e com maior concentração de oxigênio dissolvido (OD) e fosfato, 
enquanto a abundância do meroplâncton foi correlacionada a águas mais turvas ricas em nitrito e OD.
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0011 PRIMEIRA DESCRIÇÃO DAS PARALARVAS (LEITE & HAIMOVICI, 2008) DE OCTOPUS 
INSULARIS A PARTIR DE REPRODUTORES MANTIDOS EM LABORATÓRIO

Nathalia Hespanhol Elias (PIBIC/CNPq)
Tecnologia em Aqüicultura - Pontal do Paraná

Erica Alves Gonzalez Vidal
Centro de Estudos do Mar

Ciências da Terra
cromatóforos, identificação, nordeste

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

O padrão de distribuição de cromatóforos em paralarvas de cefalópodes fornece um meio rápido e, relativamente, fácil de identificar espécies. O 
objetivo deste trabalho é descrever a morfologia e o padrão de cromatóforos de paralarvas de Octopus insularis, espécie recentemente descrita, 
cujas paralavas ainda são desconhecidas. Os reprodutores (3 fêmeas e 1 macho) foram capturados na região do Rio do Fogo-RN (5° 16′ S, 35° 
18′ O) e enviados ao Laboratório de Cultivo de Cefalópodes e Ecologia Marinha Experimental (LaCCef) – CEM/UFPR, onde foram aclimati-
zados e acondicionados à temperatura de 26ºC e salinidade de 32 em um sistema fechado de recirculação de água. Neste sistema a qualidade 
da água foi monitorada a cada 2 dias com medições de compostos nitrogenados (amônio, nitrito e nitrato) e parâmetros físico-químicos (pH, 
salinidade e temperatura). Após o processo de cópula as fêmeas produziram ovos. O desenvolvimento embrionário aproximadamente 30 dias 
culminando com a eclosão das paralarvas. Um total de 19 paralarvas foram coletadas nos tanques de cultivo e fotografadas em posição dorsal, 
ventral e lateral com o auxilio da câmera Olympus SC20 acoplada a um microscópio esteroscópio conectados a um computador. Várias medidas 
morfométricas foram obtidas: comprimento do manto (CM); largura do manto (LM); comprimento do segundo par de braços (C2B); largura 
da cabeça (LC); comprimento do funil (CF); diâmetro dos olhos (DO) e comprimento total (CT). Em posição dorsal foram encontrados 20-21 
cromatóforos no manto dos quais 9 recobrem as vísceras, 9 distribuídos na cabeça, 3-4 em uma única fileira nos braços; disposição ventral: 
40 cromatóforos no manto, 2 grandes na cabeça, 4-5 nos braços, 8 no funil; e disposição lateral: 2-4 nos olhos sempre pareados. Três ventosas 
foram encontradas em cada braço distribuídas em uma única fileira. O CM foi de 1,27 ± 0,14mm e as demais variáveis morfométricas obtidas 
foram: LM: 0,98 ± 0,09; C2B: 0,58 ± 0,07; LC: 0,86 ± 0,06; CF: 0,49 ± 0,05; DO: 0,31 ± 0,04; CT: 2,51 ± 0,15. Os resultados obtidos permiti-
ram observar que as paralarvas de Octopus insularis apresentam um grande número total de cromatóforos (média 91), e que se diferenciam tanto 
em número, como na distribuição e tamanho de cromatóforos quando comparadas as paralarvas de O. vulgaris. Os resultados deste trabalho 
representam a primeira descrição detalhada das paralarvas de O. insularis, e permitirão sua identificação diante das demais espécies de Octopus 
em amostras de plâncton ao longo do nordeste brasileiro.

0012 EFEITOS DE UM DERRAME EXPERIMENTAL DE ÓLEO DIESEL SOBRE ASSOCIAÇÕES DE 
NEMATÓIDES EM BAIXIOS NÃO VEGETADOS DA BAÍA DE PARANÁGUA (PARANÁ, BRASIL)

Steffany Katherine Baudisch (PIBIC/CNPq)
Oceanografia - Pontal do Paraná

Paulo da Cunha Lana
Centro de Estudos do Mar

Ciências da Terra
Óleo diesel, Nematóide, Paranaguá

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

A poluição marinha por hidrocarbonetos vem atraindo grande interesse da comunidade científica e da opinião pública, principalmente após 
recentes vazamentos. Análises de impacto são geralmente realizadas após acidentes e consistem basicamente na descrição das respostas bi-
ológicas das associações de animais e vegetais à presença e permanência do óleo.  Em contraposição a estes protocolos descritivos, abordagens 
experimentais que simulam derrames  em pequena e meso escala são consideradas mais eficientes para avaliar estas respostas. Nematóides 
marinhos de vida livre são considerados bons indicadores de contaminação por diversos motivos, como sua distribuição em diversos tipos 
de sedimento e suas variadas estratégias de vida.  O objetivo geral desse trabalho é avaliar os efeitos do óleo diesel sobre  a estrutura de as-
sociações de nematóides em baixios entre-marés não vegetados, comparando áreas controle com locais impactados experimentalmente no 
Canal da Cotinga, dentro do Complexo Estuarino de Paranágua. Para checar os efeitos do óleo as seguintes hipóteses serão testadas: (H1) Se 
a contaminação por óleo diesel em planícies de maré afeta os nematóides, então haverá diferença na estrutura das  associações de nematóides 
entre as áreas impactadas e áreas controle; (H1’) Se distintas espécies possuem respostas diferenciadas para o efeito de óleo, então será possível 
reconhecer espécies indicadoras deste tipo de impacto, seja pela  presença ou ausência.  O óleo diesel marítimo é combustível utilizado em 
embarcações de pequeno e médio porte, bem como nos motores auxiliares de embarcações de grande porte.O experimento realizado foi do tipo 
agudo, não cumulativo, com a simulação de um único impacto.  Para a avaliação dos efeitos do derrame, foi adotada uma estratégia amostral 
do tipo M-BACI em três sitios distintos. Cada sitio compreendia uma área impactada experimentalmente e seu respectivo controle. Cada trata-
mento  formado por 12 quadrats, dispostos em fileiras. Em cada quadrat do tratamento impacto foram despejados, de maneira uniforme, 1500 
ml de óleo diesel. Resultados preliminares sugerem que um dia após a perturbação o derrame experimental não causou impactos significativos 
sobre o número de táxons  ou  densidade total de nematóides, bem como grupos tróficos.
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0013 RELAÇÃO SOLO E RELEVO NA DISTRIBUIÇÃO DE FEIÇÕES EROSIVAS NO 
NOROESTE DO PARANÁ

Caroline Gonçalves Mangueira (PIBIC/Fundação Araucária)
Geografia

Leonardo José Cordeiro Santos Colaborador: Edivando Vitor do Couto
Geografia

Ciências da Terra
feições erosivas, noroeste do Paraná, solos

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Na natureza os elementos estão intrinsecamente ligados e, se um deles for afetado, todos os demais serão, ocorrendo então o desequilíbrio 
do meio físico. No solo, o desequilíbrio quase sempre é apresentado em forma de erosão, processo traduzido em desagregação, transporte e 
deposição de seus constituintes (GUERRA,2008). Importantes aspectos para o desenvolvimento das ravinas e voçorocas dependem da conju-
gação de fatores naturais, como a pluviosidade, o tipo de solo, o relevo, e o uso e ocupação das terras. As feições erosivas lineares (sulcos, ravi-
nas e voçorocas) são descritas como sinais de instabilidade dos sistemas geomorfológicos (GUERRA et al,1999). A região noroeste do Estado 
do Paraná distingue-se por apresentar processos acelerados de erosão hídrica desde a década de 1950. A presença significativa de áreas sob a 
influência de voçorocas nesta região, desde longa data, tem chamado a atenção e mobilizado profissionais de diferentes áreas e foi a principal 
razão para sua escolha no estudo. O presente trabalho procurou mapear as formas erosivas contidas na área da Formação Caiuá – noroeste do 
Paraná – passiveis de visualização através de imagens de satélite e mapeá-las, com o objetivo de caracterizar um padrão de surgimento de tais 
erosões. A área de estudo situa-se na região sul do Brasil e a Formação Caiuá foi considerada como delimitação geográfica. Abrange uma área 
total de 22.057 km2, o que corresponde a aproximadamente 11% da extensão total do Paraná. Pertencente ao Terceiro Planalto Paranaense, 
a região noroeste apresenta extensos derrames vulcânicos Cretáceos da Formação Serra Geral, pertencentes ao Grupo São Bento, capeados a 
noroeste pelos arenitos da Formação Caiuá (Grupo Bauru). Seu relevo apresenta-se uniforme e suave, planaltos escalonados, inclinados lev-
emente em direção ao vale do rio Paraná (NAKASHIMA,1999). O mapeamento das feições erosivas foi realizado com o auxílio do ArcGIS 
9.3.1, módulo ArcMap, tomando como base 52 imagens dos satélites SPOT e LANDSAT ETM+7 datadas entre 2006 e 2008. Foram mapeadas 
e classificadas 918 feições erosivas, sendo 63% localizadas em Argissolo e 36% em Latossolo.

0014 DINÂMICA ESPACIAL DOS CASOS E DOS VETORES DA DENGUE EM REGIÕES 
DE FRONTEIRA

Tereza Cristina Polato Hoffmann (PIBIC/CNPq)
Geografia

Francisco de Assis Mendonça Co-Orientador: José Aquino Junior
Geografia

Ciências da Terra
Foz do Iguaçu, Dengue, Clima e Saúde

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Atualmente a dengue se configura como a arbovirose mais relevante do mundo. Estima-se que aproximadamente 42% da população mundial 
vive em regiões onde o vírus da doença pode ser transmitido. No Brasil, sua reemergência se deu na década de 1980, não tendo sido controlado 
até hoje, inclusive na região Sul, considerada idene à doença até a década de 1990. O país possui todos os condicionantes socioambientais fa-
voráveis à proliferação da dengue, quais sejam o ambiente físico-natural (clima), o ambiente sócio-cultural e a ineficácia de políticas públicas. 
O clima influencia fortemente na difusão da doença, pois propicia a formação dos criadouros e infestação do vetor, além da intensificação e/ou 
limitação do ciclo viral. A cidade de Foz do Iguaçu (Paraná) merece destaque pelo seu grande potencial de área de risco, pois além de oferecer 
as condições ambientais ideais ao desenvolvimento do vetor, torna-se ainda mais vulnerável por ser área de tríplice fronteira internacional 
(Brasil, Argentina e Paraguai), que faz com que a disseminação da dengue seja facilitada pelo alto fluxo de pessoas e mercadorias,  diversidade 
e ineficácia de campanhas de controle, além das diferenciadas políticas de saúde de cada nação. Em trabalho desenvolvido anteriormente, 
constatou-se a importância da sazonalidade climática como um condicionante socioambiental influente na manifestação da doença em Foz 
do Iguaçu. Questiona-se então, na escala temporal diária, quais os tipos de tempo que diferem um ano epidêmico de um ano não epidêmico. 
Dessa forma, este trabalho tem por objetivo principal identificar os principais tipos de tempo que influenciaram na manifestação da dengue no 
município de Foz do Iguaçu nos anos de 2009 e 2010, em específico para os meses epidêmicos. Para tal, foi elaborada a análise rítmica dos 
tipos de tempo atuantes na região de Foz do Iguaçu nos meses de fevereiro a maio de 2009 e 2010, para o que foram utilizados dados de tem-
peratura, precipitação, pressão atmosférica, umidade relativa e velocidade do vento. Através dessa pesquisa foi possível constatar a influência 
dos tipos de tempo na manutenção e limitação do ciclo viral no ano não epidêmico de 2009 e no ano epidêmico de 2010, já que no segundo 
ano as temperaturas mínimas e a precipitação do período pré-epidêmico (janeiro e fevereiro) foram maiores que no mesmo período de 2009, 
o que pode ter contribuido para o início do ciclo viral, além da correlação com eventos extremos, como enchentes, ocorridos no local durante 
o período estudado.
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0015 UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES LIVRES DE GEOPROCESSAMENTO PARA 
GESTÃO URBANA EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

Caio dos Anjos Paiva (PIBIC/UFPR-TN)
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura

Alzir Felippe Buffara Antunes
Geomática

Ciências da Terra
SIG, Gestão Urbana, Software Livre

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Os Sistemas de Informação Geográfica, usualmente denominados SIGs, são conjuntos de ferramentas compostos por métodos, dados, pessoas, 
hardwares e softwares capazes de fornecer informação espacial a respeito de fenômenos físicos e/ou culturais. Atualmente, as mais diversas 
áreas do conhecimento utilizam tais ferramentas para integrar diferentes dados e por meio desses, realizar análises e retirar informação que 
servirá como subsídio para a tomada de decisões. Tendo em vista que as pequenas e médias cidades brasileiras sofrem com o crescimento de-
sordenado e informalidade na ocupação de seus territórios, um Sistema de Informação Geográfica, associado a outras formas de levantamento 
de informação, como Sensoriamento Remoto, Aerofotogrametria, etc., tornam-se primordiais ao Planejamento Urbano e consequentemente 
a melhoria da qualidade de vida dos habitantes dessas cidades. Apesar de indispensável, muitas vezes a aquisição de tecnologia proprietária 
relacionada ao geoprocessamento é cara, o que inviabiliza diversos projetos de ordem pública, principalmente em municípios com recursos 
econômicos limitados. Assim, a pesquisa desenvolvida, referente ao projeto apresentado neste, tem como objetivo principal, apresentar às pre-
feituras de pequeno porte e recursos limitados, opções não apenas de baixo custo, mas no âmbito de treinamento, softwares com ferramentas 
intuitivas e acessíveis a operadores com pouca experiência em aplicativos voltados ao geoprocessamento, para realização e atualização cadas-
tral urbana. Além disso, pretende avaliar a qualidade dos produtos cartográficos gerados, bem como a capacidade de atualização e obtenção 
de informação geográfica confiável a partir desses softwares. Nesse contexto, os testes realizados, avaliaram quesitos quanto à facilidade e 
requisitos básicos de instalação, integração com dados de origem diversificada, análise e integração de informação junto a outros softwares 
voltados ao geoprocessamento, facilidade com que um usuário inexperiente interage com os sistemas, capacidade dos softwares em converter 
informação em diferentes formatos, facilidade com que os softwares permitem ao usuário criar e inserir rotinas para atender necessidades es-
pecíficas, potencialidade das ferramentas de análise, capacidade de processamento de dados a partir de pesquisas espaciais e/ou por atributos, 
sobreposição, união, mesclagem, dissolução, entre diversas outras.

0016 AVALIAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS VISANDO A DETERMINAÇÃO DAS COORDENA-
DAS GEODÉSICAS DE CORPOS EM MOVIMENTO NA SUPERFÍCIE DA ÁGUA

Priscila Negão (Outro)
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura

Claudia Pereira Krueger Co-Orientador: Álvaro Muriel Lima Machado
Geomática

Ciências da Terra
coordenadas geodésicas, parâmetros, fotografias

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

O conhecimento da distribuição de material poluente e de nutrientes de um reservatório é de grande importância para profissionais da área do 
meio ambiente. Para determinar essa distribuição é necessário conhecer os diferentes níveis de água os quais podem ser obtidos com o uso de 
boias (plataformas). Desta forma ter-se-á o conhecimento da contribuição advinda da cada rio para com a massa de água de um reservatório, 
nestes casos pode se empregar as plataformas Eulerianas. Visando obter a distribuição desses materiais ainda se faz necessário conhecer os 
campos de velocidade superficiais, os quais podem ser obtidos por plataformas Lagrangeanas com GPS.  Contudo pode-se ainda empregar 
imagens fotogramétricas locais, visto que a partir delas coordenadas geodésicas de um objeto podem ser determinadas. Pode-se, por exemplo, 
seguir trajetórias adicionais (uma laranja boiando) para calcular estes campos de velocidades através de um algoritmo de PTV (particle tracking 
velocimitry). Desta forma esta pesquisa busca avaliar a precisão de coordenadas geodésicas extraídas de fotografias tomadas com uma câmera 
digital 3D visando validar o desenvolvimento de uma plataforma fotogramétrica de baixo custo para a aplicação nos reservatórios. Os experi-
mentos foram realizados numa área teste localizada nas imediações do Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia.  As fotografias foram 
tomadas de um ponto com coordenadas geodésicas conhecidas, localizado Base de Calibração de Antenas GNSS. Nelas aparecem seis pontos 
de apoio para a transformação que relaciona as coordenadas dos pontos na imagem com as coordenadas dos pontos no terreno. A transformação 
utilizada é a transformação DLT, a qual possui onze parâmetros. Com a determinação dos parâmetros advindos dessa transformação, aplica-se 
a mesma e então se obtém as coordenadas de qualquer ponto da fotografia. Os pontos de interesse são pontos sinalizados por uma antena GPS 
que é desloca, e assim aparece em diferentes posições nas fotografias. Através das diferenças de posições calcula-se o deslocamento da antena, 
o qual simula o deslocamento de um corpo na superfície da água. A análise da exatidão da transformação foi obtida mediante a determinação 
das coordenadas geodésicas dos pontos sinalizados por meio de um posicionamento relativo estático.
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0017 ANÁLISE NUMÉRICA DE ENSAIOS DE ARRANCAMENTO DE GRAMPOS

Ana Paula Brandão (PIBIC/CNPq)
Engenharia Civil

Eduardo Dell’Avanzi
Construção Civil

Tecnologia
Solos grampeados, Ensaios de arrancamento, Modelagem numérica

10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

A técnica de solos grampeados, comprovadamente eficiente na estabilização de cortes verticais, vem sendo aplicada há mais de 3 décadas. A 
técnica consiste na implantação gradativa de ancoragens passivas (denominadas grampos) com o objetivo de garantia da estabilidade de cortes. 
Dentre as vantagens da técnica, destacam-se a facilidade de execução, a velocidade de execução e o baixo custo de implantação quando com-
parada às outras técnicas consagradas. Embora visem o mesmo objetivo (estabilização de uma massa de solo), a técnica de grampeamento do 
solo é consideravelmente diferente da técnica de atirantamento do solo. Os grampos diferem dos tirantes uma vez que estes não possuem um 
comprimento livre de ancoragem, trabalham sempre a partir da mobilização de tensões na massa de solo potencialmente instável (não sendo 
protendidos), e em geral, são executados somente com o preenchimento do furo por gravidade com argamassa. A capacidade de estabilização 
do grampo no campo é tradicionalmente avaliada através da execução de ensaios de arrancamento. O resultado do ensaio é uma curva carga 
x deslocamento da ancoragem a qual o projetista geotécnico necessita inferir se a ancoragem apresenta desempenho como o esperado teorica-
mente. Observa-se, contudo, que a interpretação deste tipo de resultado é consideravelmente mais complexo do que parece, pois o ensaio de 
arrancamento não traduz literalmente o processo de carregamento real da ancoragem no campo, e os métodos disponíveis de avaliação da 
estabilidade de estruturas grampeadas baseados no princípio de equilíbrio limite não consideram o efeito reológico de mobilização gradativa 
das tensões ao longo do grampo.  Neste cenário, o desenvolvimento de uma metodologia de interpretação dos resultados dos ensaios de ar-
ranchamento de maneira consistente é um desafio urgente. Portanto, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma metodologia para 
modelagem numérica de ensaios de arranchamento de grampos. Foram desenvolvidos três modelos numéricos axissimétricos similares aos 
modelos experimentais desenvolvidos por Bueno (2011). Foi adotado o modelo elastoplástico perfeito para descrição do comportamento tensão 
x deformação do solo, cujos parâmetros de entradas foram estimados a partir de ensaios de cisalhamento direto e de adensamento. Comparan-
do-se os resultados numéricos aos resultados experimentais, observou-se a necessidade de definição de um elemento de contato solo-grampo 
de modo a se obter uma semelhança entre a previsão numérica e o observado experimentalmente.

0018 CADASTRO E AVALIAÇÃO DO PERFIL DAS PSCICULTURASDO OESTE DO 
PARANÁ, MUNICÍPIO DE PALOTINA

Henrique de Paiva Morales (PIBIC/UFPR-TN)
Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina

Carlos Eduardo Zacarkim Co-Orientador: Luciano Caetano de Oliveira
Colaborador: Elton Miguel Veloso, Lucas Eduardo Schuster, Rogério Luis ZilliCampus Palotina

Cadastro, Mapeamento, Aquicultura
10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Campus Palotina

Dentro do cenário mundial, a aqüicultura tem se mostrado como uma das atividades agropecuárias mais promissoras, chegando ao cresci-
mento de 6% ao ano em 2009. Enquanto isso, a aqüicultura brasileira apresentou taxa de crescimento de 10% entre os anos de 2005 a 2008. 
Aqüicultura tem-se destacado também pela geração de emprego direto e indireto e pela ampla e complexa relação econômica com outras 
atividades. Apesar deste desenvolvimento, a aquicultura tem enfrentado nos últimos anos problemas relacionados à alimentação, qualidade da 
água, doenças infecciosas e parasitárias com significativos prejuízos econômicos devido à intensificação do cultivo. A ausência de um controle 
rigoroso de despesas e receitas, as falhas no processo produtivo, a falta de acompanhamento técnico  podem comprometer o empreendimento. 
A falta dessas informações coloca a aqüicultura sem a real condição de tomar decisões que envolvem a atividade. Para tanto, alguns trabalhos 
utilizando de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são realizados com o objetivo de identificar o potencial para o desenvolvimento da 
aqüicultura ao longo do bacias hidrográficas. Desta forma, o presente trabalho refere-se a segunda etapa do projeto de cadastramento e aval-
iação das pisciculturas em atividades no município de Palotina. Esta etapa, consiste no sensoriamento remoto das microbacias existentes na 
região de Palotina, com intuito de levantar e quantificar a área aquícola do município e estimar o potencial produtivo da região. Até o momento, 
foram mapeados as microbacias dos rios São Camilo e Santa Fé utilizando imagens dos satélites LandSat 5 e LandSat 7, CBERS 2 e CBERS 
2B, através do software livre Spring 5.3.  As áreas correspondentes aos viveiros existentes nas microbacias levantadas até o momento são de 
21,12 hectares em 27 propriedades levantadas na bacia do rio São Camilo e 1,28 hectares, correspondentes 4 propriedades na bacia do rio Santa 
Fé. Para término desta etapa, ainda faltam as microbacias dos rios Piquiri, Azul e Pioneiro, para posterior estimativa da produção do município. 
Através deste trabalho, espera-se formar um banco de dados sobre a aquicultura no município de Palotina, servindo de norteador para políticas 
públicas, ambientais e sanitárias, necessárias ao setor.
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0019 ISOMETRIAS DO PLANO EUCLIDIANO

Aline Zanardini (Outro)
Matemática (Bacharelado e Licenciatura)

Lucelina Batista dos Santos Co-Orientador: Eduardo Outeiral Correa Hoefel
Matemática

Ciências Exatas
geometria euclidiana, transformações do plano, isometrias

10100008 - MATEMÁTICA

Neste trabalho estudamos o grupo das isometrias do Plano Euclidiano. Desenvolvemos a teoria apoiando-nos na axiomática proposta por Hil-
bert e consideramos o Plano Euclidiano como conjunto de pontos. O conceito fundamental é o de transformação e portanto iniciamos com uma 
abordagem as transformações do Plano Euclidiano. Uma transformação do plano é uma função bijetora que transforma uma figura geométrica 
em outra figura geométrica. Tratamos também de alguns conceitos algébricos, como a noção de grupo, em particular, mostramos que o conjunto 
de todas as transformações do plano munido da operação de composição de funções forma um grupo. A todo subgrupo deste grupo chamamos 
de grupo de transformações do Plano Euclidiano. Conforme proposto por Felix Klein, em seu programa Erlangen, podemos caracterizar uma 
geometria em termos das propriedades de um conjunto de pontos que permanecem invariantes sob ação de um certo grupo de transformações. 
Daí a importância de se estudar o grupo das isometrias do Plano Euclidiano, o grupo de transformações do plano que caracteriza a Geometria 
Euclidiana. Define-se uma isometria como uma função que preserva distâncias. Mostramos que o conjunto I de todas as isometrias do Plano 
Euclidiano munido da operação de composição de funções é de fato um grupo de transformações do Plano Euclidiano e estudamos as pro-
priedades das figuras geométricas que são invariantes sob a aplicação de uma isometria. Provamos o chamado Teorema das Três Reflexões e 
concluímos que toda isometria do plano pode ser obtida por composição de no máximo três reflexões em retas. Generalizamos, e provamos que 
no grupo das isometrias do Plano Euclidiano a reflexão em retas é uma transformação irredutível. Estabelecemos o conceito de orientação do 
plano e classificamos os elementos do conjunto I, a saber: reflexões, translações, rotações e translações refletidas.

0020 RESOLUÇÃO DE SISTEMAS LINEARES ESPARSOS COM APLICAÇÕES EM 
GEOFÍSICA DE EXPLORAÇÃO

Tuanny Elyz Brandeleiro Brufati (PIBIC/UFPR-TN)
Matemática (Licenciatura)

Saulo Pomponet Oliveira Co-Orientador: Amin Bassrei
Matemática

Ciências Exatas
Tomografia, Métodos iterativos para sistemas lineares, Gradientes conjugados

10100008 - MATEMÁTICA

Estudamos o comportamento de alguns métodos iterativos para sistemas lineares na solução de problemas discretos mal postos vindos da 
tomografia sísmica. Consideramos o método de gradientes conjugados (GC) e as seguintes variantes: métodos de gradientes conjugados para 
equações normais (GCNR) e os métodos de gradientes conjugados sugeridos por Polak e Ribière (GCPR) e por Fletcher e Reeves (GCFR). O 
problema direto foi resolvido com a técnica de traçado de raios, que gera as distâncias viajadas por cada raio em um meio 2-D, resultando na 
matriz de tomografia G. Os tempos de trânsito são computados multiplicando a matriz G pelo vetor de vagarosidade verdadeira s (o inverso 
das velocidades verdadeiras) e em seguida o vetor resultante é randomicamente perturbado. Os dados de entrada da inversão são a matriz G e o 
vetor de tempos de trânsito t, e para o procedimento inverso usamos os algoritmos de GC listados anteriormente. A inversão gera os tempos de 
trânsito, os coeficientes para o modelo e a vagarosidade do meio. Consideramos o modelo de um anticlinal não simétrico com origem tectônica. 
Tal situação tem grande relevância na exploração de óleo, pois ele apresenta espaços com dobras que podem acumular hidrocarbonetos. O 
reservatório é representado por um arenito poroso (1500 m/s) e a vedação por uma camada impermeável de xisto (2500 m/s). O modelo foi 
discretizado em 800 blocos de dimensões 10m x 10m. Para as simulações, consideramos 30 fontes em um poço e 30 receptores no outro, de 
forma a ter 900 raios ou 900 equações. Nós usamos a regularização de Tikhonov para o sistema linear perturbado resultante, calculando o 
parâmetro de regularização com o auxílio do pacote Regularization Tools. Para uma tolerância de 10-10 para a norma residual, o algoritmo de 
inversão produziu um modelo reconstruído que se aproxima corretamente do original. Depois disso, mantivemos fixados esses parâmetros e 
comparamos o número de iterações para a convergência de cada método. Para o modelo atual, as curvas de norma residual versus o número de 
iterações para os métodos iterativos foram similares. Trabalhos futuros compreendem uma coleção de modelos para os quais possamos estimar 
um perfil de desempenho para cada variante do método GC.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 201224

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica:
Curso:
Orientador:
Departamento: 
Setor:
Palavras-chave:   
Área de Conhecimento: 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica:
Curso:
Orientador:
Departamento: 
Setor:
Palavras-chave:   
Área de Conhecimento: 

0021 CONCEPÇÕES DE ACADÊMICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPR SO-
BRE ESCRITAS NUMÉRICAS DE NÚMEROS MULTIDÍGITOS

Patrícia Leal de Azevedo (PIBIC/UFPR-TN)
Pedagogia

Neila Tonin Agranionih
Teoria e Prática de Ensino

Educação
Escritas numéricas, Sistema de numeração decimal, Formação de professores

10100008 - MATEMÁTICA

O trabalho consiste na apresentação de um recorte da pesquisa “Concepções de acadêmicos do curso de Pedagogia da UFPR sobre escritas 
numéricas de números multidígitos” que tem como objetivo investigar o que acadêmicos do curso de Pedagogia da UFPR sabem sobre escritas 
numéricas de números multidígitos e conceitos relativos ao Sistema de Numeração Decimal. Situa-se numa proposta de pesquisa que objetiva 
ampliar e consolidar um espaço para discussão e aprofundamento de temas de interesse para o ensino e a aprendizagem da Área de Matemática 
e possibilitar a necessária articulação teoria-prática na ação pedagógica no processo de formação de professores, contribuindo para o aprimo-
ramento da formação docente inicial e continuada. Parte do principio de que uma das características do perfil do futuro professor dos anos dos 
anos iniciais é, além do domínio de metodologias de ensino, o domínio dos conteúdos que irá ensinar. A pesquisa intenciona conhecer o que 
os futuros professores sabem sobre os conceitos referidos acima visando contribuir para o redimensionamento da disciplina de Metodologia de 
Ensino de Matemática nos cursos de Pedagogia. Focaliza concepções e hipóteses de duas acadêmicas participantes em uma situação didática 
com objetivo de identificar a escrita correta  e ler  números multidígitos. Os dados foram obtidos a partir de entrevista clínica, filmada e pos-
teriormente transcrita para análise. Evidenciam-se dificuldades na identificação do número e na leitura numérica. A transcodificação numérica 
está fortemente presente dentre as hipóteses que sustentam a interpretação da escrita numérica. A identificação das classes no número é feita 
da esquerda para a direita, o que compromete a leitura. Classes representadas por zeros causam confusão e prejudicam a leitura. Há confusões 
sobre o papel dos zeros dependendo da posição que ocupam.  Os dados preliminares apontam para a necessidade de aprendizado, por parte de 
ambas, das propriedades do Sistema de numeração decimal e de sua representação escrita.

0022 GRUPO FUNDAMENTAL

Bruno Suzuki (PET)
Matemática (Bacharelado e Licenciatura)

Aldemir José da Silva Pinto
Matemática

Ciências Exatas
Grupo fundamental, Topoligia Algébrica, Homotopia

10101004 - ALGEBRA

No trabalho Analysis Situs, publicado em 1984, Henri Poincaré  utilizou as ferramentas da Álgebra para demonstrar teoremas da Topologia, 
dando início ao que hoje se conhece por Topologia Algébrica. Dentre as muitas descobertas de Poincaré estão a homotpia, o grupo fundamen-
tal e vários teoremas, alguns dos quais só foram demonstrados muitos anos depois. Um das questões estudadas em Topologia Algébrica é o 
homeomorfismo entre espaços topológicos. Dois espaços são ditos homeomorfos se existe uma função contínua, bijetora, e com inversa con-
tínua entre eles. Outro tópicos estudado é a homotopia. A homotopia é uma relação entre funções contínuas. Geometricamente, duas funções 
são homotópicas se o gráfico de uma pode ser deformado continuamente no gráfico da outra. A homotopia relativa é um tipo mais forte de 
homotopia no qual existe um conjunto de pontos da imagem das funções que permanecem fixos na homotopia. São estudadas as homotopias 
entre caminhos fechados em algum ponto c (funções contínuas com imagem em [0,1] e imagem em algum espaço topológico X), e descobre-se 
que a homotopia é uma relação de equivalência entre caminhos fechados com mesma imagem e fechados em um mesmo ponto. Além disso, 
definindo uma operação conveniente entre esses caminhos e suas classes, o conjunto formado por todas elas forma um grupos, isto é, a oper-
ação possui um elemento neutro, cada classe possui um elemento inverso e é associativa. Chama-se então esse grupo de Grupo Fundamental 
ou Grupo de Poincaré de X com ponto base c. Com isso, podemos utilizar a Teoria de Grupos para descobrir algumas propriedades de alguns 
Grupos Fundamentais: relação entre Grupos Fundamentais com pontos base diferentes, comutatividade (quando o Grupo Fundamental é um 
grupo abeliano), homomorfismos. O Grupo Fundamental do Círculo é um dos grupos fundamentais mais conhecidos e estudados. Com ele é 
introduzido o conceito importante, embora bastante geral, de levantamento de caminhos. Um importante resultado é que o Grupo Fundamental 
do Círculo e conjunto dos números inteiros são grupos isomorfos.
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0023 GRUPOS LIVRES

Clauciane Dias de Lima (PIBIC-AF/CNPq)
Matemática (Bacharelado e Licenciatura)

Marcelo Muniz Silva Alves
Matemática

Ciências Exatas
grupos livres, geradores

10101004 - ALGEBRA

Neste projeto estudamos ações de grupos e aplicações a grupos livres,com o objetivo de utilizar estas construções em situações análogas em 
álgebras de Hopf. No estudo de grupos finitamente gerados, costuma-se especificar o grupo através de uma lista de geradores do grupo e de 
equações que os geradores devem satisfazer. Uma questão que este procedimento sugere é a seguinte: dados um conjunto finito X e uma lista de 
equações envolvendo potências formais dos elementos de X,existe um grupo gerado pelos elementos de X e que satisfaz esta lista de equações? 
A resposta é que sim, este grupo existe, e para provar sua existência precisamos da construção do grupo livre L(X) sobre X.A propriedade que 
determina L(X) é a seguinte: se G é um grupo, toda função de X em G pode ser estendida a um homomorfismo de grupos de L(X) em G. A partir 
disso, mostramos que um grupo dado por geradores e relações corresponde a um grupo dado como um quociente específico deum grupo livre. 
Em seguida, passamos ao estudo de ações de grupos em grafos. Uma ação de um grupo G em um grafo g é um homomorfismo de G no grupo 
de automorfismos do grafo g. A cada grupo G com um conjunto de geradores X pode ser associado um grafo (não orientado) g(G,X), seu grafo 
de Cayley, no qual o grupo G age de modo que o único elemento de G que age com pontos fixos é o neutro; diz-se neste caso que a ação é livre. 
O grafo de Cayley permite dar uma caracterização topológica de L(X) : o grupo G é o grupo livre gerado por X se e somente se o grafog(G,X) é 
uma árvore, isto é, um grafo conexo que não contém ciclos.Generalizando, prova-se que se um grupo G age livremente em uma árvore então G 
é um grupo livre. Com isso, conseguimos provar o Teorema de Schreier: todo subgrupo de um grupo livre também é um grupo livre.Utilizando 
o que foi visto, estudamos os grupos de Coxeter. Um grupo de Coxeter, ou sistema de Coxeter, é um grupo dado por um par (W,S)onde W é um 
conjunto de geradores e S é um conjunto de relações, sendo que o subgrupo gerado por quaisquer dois geradores é um grupo diedral(finito ou 
infinito). A partir do que vimos, sabemos que (W,S)determina um grupo, e neste caso consegue-se provar que este grupo nãoé trivial.

0024 EXTENSÕES DE GALOIS (PARCIAIS) DE ANÉIS

Hugo Henrique Bernardelli (PIBIC/UFPR-TN)
Matemática (Bacharelado e Licenciatura)

Edson Ribeiro Alvares Co-Orientador: Marcelo Muniz Silva Alves
Matemática

Ciências Exatas
Extensão de Galois, Produto Cruzado, Ações de Grupos

10101004 - ALGEBRA

Neste trabalho estudamos ações parciais e globais de grupos em k-álgebras e a teoria de Galois de extensões para cada caso. Seja A uma 
k-álgebra e G um grupo que age por automorfismos de anéis, ou seja, G age em A (como conjunto) e cada elemento de g age como um auto-
morfismo de A. O conjunto de elementos de A fixados por cada elemento de G é uma subálgebra de A, chamada de subálgebra de invariantes 
de A e denotada por Inv(A,G). Uma segunda álgebra associada a uma ação é o produto cruzado A[G] de A por kG, que como k-espaço vetorial 
é o produto tensorial de A por kG, e como álgebra tem uma multiplicação que realiza a ação de A em G por automorfismos internos. Pode-se 
escrever os geradores de A[G] como ag, com a em A e g em G, e o produto é dado nos geradores por (ag)(bh)=ag(b)gh. A álgebra  A tem uma 
estrutura natural de A[G]-módulo à esquerda por (ag)b=ag(b); pode-se também definir uma estrutura (mais elaborada) de A[G]-módulo à direita 
em A, e conclui-se que A é Inv(A,G)-A[G]-bimódulo e A[G]-Inv(A,G)-bimódulo. Com isso pode-se estabelecer um contexto de Morita entre 
Inv(A,G) e A[G]. Analisando os elementos que compõem este contexto obtém-se por fim uma série de condições equivalentes à condição que 
o contexto seja estrito, ou seja, que estabeleça uma equivalência de categorias; neste caso, dizemos que a extensão de álgebras Inv(A,G) por 
A é uma extensão de Galois. Este mesmo estudo foi repetido com ações parciais de grupos em k-álgebras. Ações parciais são ferramentas po-
derosas no estudo de operadores de álgebras . Várias classes relevantes de C*-álgebras são estudadas do ponto de vista de ações parciais. Aqui 
considera-se A comutativo e p a ação parcial de G em A. Como no caso de ações (globais), pode-se construir o produto cruzado parcial A[G;p] 
e a subálgebra de invariantes parciais Inv(A,G,p), e define-se ação parcial de Galois de modo análogo ao caso anterior. Prova-se novamente 
uma série de condições similares às do caso clássico para que a extensão Inv (A,G,p) por A seja uma extensão de Galois parcial e, sob mais 
algumas condições tem-se um contexto de Morita entre Inv(A,G,p) e A[G].
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0025 GRUPO DE POINCARÉ

Jackeline Conrado (IC-Voluntária)
Matemática (Licenciatura)

Eduardo Outeiral Correa Hoefel
Matemática

Ciências Exatas
Relatividade Restrita, Transformações de Lorentz, Formas Quadráticas

10101004 - ALGEBRA

Na Física clássica, as mudanças de referenciais são dadas pelas transformações de Galileu. Essas transformações definem  isometrias no espaço 
de dimensão 3. Por outro lado, na Teoria da Relatividade Restrita de Einstein, as mudanças de referenciais são dadas por transformações que 
não são isometrias euclidianas. Neste trabalho demonstramos como, a partir de fatos experimentais relacionados aos Postulados de Einstein, 
a métrica de Lorentz pode ser definida no espaço vetorial real de dimensão 4, denotado por Espaço-Tempo de Minkowski. Com esta métrica, 
as mudanças de referenciais dadas pela Teoria da Relatividade Restrita de Einstein são isometrias. As isometrias da métrica de Lorentz são 
chamadas de transformações de Lorentz. Em seguida, estudamos a estrutura do grupo de Poincaré, a saber: grupo gerado pelas transformações 
de Lorentz e pelas translações no Espaço-Tempo de Minkowski. Ao estudarmos o conflito entre o princípio da relatividade de Einstein e o 
experimento realizado por Michelson-Morley e de que forma a tentativa de resolver esse conflito levou ao desenvolvimento da Teoria da Rela-
tividade Restrita, foi possível estabelecer uma relação entre essa teoria e a estrutura do grupo de Poincaré. Mas especificamente, a Relatividade 
da Simultaneidade, a qual afirma que dois eventos que são simultâneos em um referencial não são simultâneos em outro referencial inercial 
que esteja se movendo em relação ao primeiro, pode ser compreendida através da estrutura do grupo de Poincaré. Para atingirmos tal objetivo 
iniciamos com uma revisão de Álgebra Linear e Cálculo de Várias Variáveis na qual estudamos Espaços Vetoriais com produto interno, o Teo-
rema Espectral em dimensão finita, Formas Bilineares, o Teorema da Função Inversa, o Teorema da Função Implícita e os Teoremas das Formas 
Locais das Imersões e Submersões; e uma revisão de Física Básica na qual estudamos o conceito de espaço e tempo absolutos, a dinâmica 
newtoniana, o princípio da relatividade de Galileu e a relatividade no esquema de Galileu-Newton, as transformações relativísticas de veloci-
dades, diagramas Espaço-Tempo, a dilatação dos tempos, a contração das distâncias e o intervalo no Espaço-Tempo. Finalizando, estudamos a 
estrutura do grupo de Poincaré relacionado-a com a Relatividade da Simultaneidade dentro da Teoria da Relatividade Restrita.

0026 ÁLGEBRAS DE GRUPO

Jeferson Diniz Iniesta (PIBIC/Fundação Araucária)
Matemática (Licenciatura)

Marcelo Muniz Silva Alves
Matemática

Ciências Exatas
Álgebra, Grupo, Anel

10101004 - ALGEBRA

O objetivo deste trabalho foi estudar os fundamentos da teoria de módulos e da teoria de representações de grupos e mostrar uma aplicação 
aos códigos corretores de erros. Para isso, começamos por estudar módulos sobre anéis. Dado um anel R, um R-módulo é um grupo abeliano 
aditivo M que, com os “escalares de R”, satisfaz os mesmos axiomas de espaços vetoriais. Um módulo é simples se não tem submódulos 
não-triviais, e um módulo é semi-simples se todo submódulo tem complemento; o anel R é semi-simples se é semi-simples como R-módulo à 
esquerda (de modo equivalente, à direita). Uma caracterização dos anéis semi-simples é dada pelo Teorema de Wedderburn-Artin: R é semi-
simples se e somente se é isomorfo a um produto direto de álgebras de matrizes sobre anéis de divisão (contendo R), onde cada anel de divisão é 
isomorfo a um ideal bilateral de R. Este resultado foi fundamental para estudar a conexão entre módulos e representações de grupos, dada pelos 
anéis de grupos. Sendo G um grupo e R um anel, o anel de grupo RG é o R-módulo livre com base G, com produto induzido pela operação em 
G. Um critério para determinar quando RG é semi-simples é dado pelo Teorema de Maschke, que diz que RG é semi-simples se e somente se 
três condições são válidas: R é um anel semi-simples, G é um grupo finito, e |G| (o número de elementos de G) é invertível em R. Considerando 
agora R = K, K um corpo, uma representação T de um grupo finito G sobre K é um homomorfismo T de G em GL(V), onde GL(V) é o grupo dos 
operadores lineares invertíveis de um K-espaço vetorial V de dimensão n. Isto facilita o trabalho, já que, desta maneira, cada elemento do grupo 
é representado por uma matriz. Além disso, prova-se que representações sobre K correspondem a KG-módulos. Uma representação é dita ir-
redutível quando V é não-nulo e os únicos subespaços invariantes de V por cada T(g) são os triviais. Vimos que uma representação é irredutível 
se e somente se o KG-módulo correspondente é simples. O caractere XV associado a uma representação T de G em V é a função que associa a 
cada elemento g do grupo o traço da matriz T(g). Mostramos que quando KG é semi-simples, todas as representações irredutíveis de G corre-
spondem a ideais à esquerda de KG, e que grande parte da informação sobre as representações pode ser recuperada através dos caracteres de G.
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0027 DESENVOLVIMENTO DE BIOPROCESSO PARA PRODUÇÃO DE L-LISINA POR 
FERMENTAÇÃO SUBMERSA E SÓLIDA

Juliano Sabedotti De Biaggi (PIBIC/CNPq)
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (MT)

Carlos Ricardo Soccol Co-Orientador: Luis Alberto Junior Letti
Engenharia Química

Tecnologia
L-Lisina, Fermentação, Corynebacterium glutamicum

10101004 - ALGEBRA

L-lisina  é um dos três aminoácidos básicos, de muita importância para o ser humano devido à sua essencialidade, ou seja, necessidade de ser 
consumido. Também recebe grande atenção no setor agropecuário, por ser um fator limitante para o crescimento de animais como porcos e 
galinhas. O trabalho em questão procura atuar nesse universo, visando o desenvolvimento de um processo de produção de L-lisina a partir de 
um meio de cultura composto por resíduos agroindustriais, fazendo o uso da bactéria Corynebacterium glutamicum, visando enriquecê-los 
e torna-los próprios para o seu uso no preparo de ração animal. O primeiro passo do trabalho foi a determinação de uma curva padrão para a 
determinação da concentração da L-lisina em solução. Em seguida, foram feitos diversos ensaios buscando produzir o aminoácido em diversos 
meios. Ao fazer uso de caldo nutriente, foi verificada a necessidade da adição de sais, vitaminas e glucose em concentrações de cerca de 40 g/L 
para a obtenção do aminoácido. Em meios definidos, foi variada a fonte de nitrogênio, onde a presença da ureia se mostrou necessária para a 
obtenção do mesmo. Também foi verificada a influência de cada micronutriente na produção. Dentre eles, os mais influentes foram os sulfatos 
de manganês e de ferro. O primeiro resíduo testado foi a milhocina, que inicialmente mostrou-se um boa meio de cultivo, mas seus resultados 
não foram reprodutíveis, e os lotes usados apresentaram um grave problema de contaminação. Com isso, foram tomadas duas providências. A 
primeira foi testar novamente a produção de todas as cepas do estoque, inclusive algumas que não foram incluídas nos estudos iniciais desse 
trabalho. As cepas selecionadas foram usadas para fermentar em resíduos alternativos à milhocina, como o melaço de cana e melaço de soja. 
Esses resíduos não se mostraram capazes de induzir a bactéria a produzir L-lisina, logo então seu uso foi descartado. Por último, buscou-se 
entender o crescimento da bactéria produtora do aminoácido em caldo nutriente, fazendo-se então uma cinética de 84 horas usando as metodo-
logias de determinação de biomassa por contagem em placa, turbidimetria e peso seco.

0028 DINÂMICA DE HOMEOMORFISMOS DO CÍRCULO

Thamara Petroli (PET)
Matemática (Bacharelado e Licenciatura)

Cristián Ortiz
Matemática

Ciências Exatas
Sistemas Dinâmicos, Homeomorfismos, Topologia

10101063 - GEOMETRIA ALGÉBRICA

A Teoria de Sistemas Dinâmicos estuda fenômenos que evoluem com o tempo e apresentam um comportamento determinístico. Tais fenô-
menos acontecem em diversas áreas da ciência, como: biologia, física, meteorologia, economia, entre outras. Em geral, um fenômeno deter-
minístico é modelado por uma equação diferencial e o principal objetivo dos sistemas dinâmicos consiste em prever a evolução do sistema a 
longo prazo. A partir de então, o estudo de sistemas dinâmicos faz uso de ferramentas de várias áreas da matemática, incluindo: geometria, 
topologia, probabilidades, álgebra e análise. Nosso principal objetivo é fazer um estudo qualitativo das equações diferenciais. E conhecido 
que tal estudo pode ser abordado através da aplicação de primeiro retorno de Poincaré, i.e., podemos estudar equações diferenciais através 
da iteração de um homeomorfismo de um espaço topológico dado. Motivados pelo estudo de fluxos no toro de dimensão dois, neste trabalho 
estamos interessados no estudo da dinâmica de homeomorfismos do círculo. Para tal estudo, introduziremos conceitos básicos da teoria de 
sistemas dinâmicos, tais como: órbitas, pontos periódicos, transitividade, minimalidade e conjugação topológica. Mais a diante, apresentar-
emos uma classe muito importante de sistemas dinâmicos no círculo unitário, a saber, as rotações do círculo. Provamos que a dinâmica de uma 
rotação com ângulo racional é simples no sentido em que todas as órbitas são periódicas e com o mesmo período. Por outro lado, mostraremos 
que uma rotação de um ângulo irracional apresenta uma dinâmica de tipo caótico. Em seguida, estudamos a dinâmica de homeomorfismos do 
círculo que preservam orientação. Mostraremos que a dinâmica de tais homeomorfismos esta completamente determinada por um número real 
chamado número de rotação.
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0029 ANÁLISE REAL E NÚMEROS ESPECIAIS

Bruno de Lessa Victor (PET)
Matemática (Bacharelado e Licenciatura)

José Carlos Corrêa Eidam
Matemática

Ciências Exatas
Análise Real, Números Especiais, Pi, gama, e.

10102000 - ANÁLISE

A matemática é antes de tudo uma ciência baseada em números. É claro que eles podem ser estudados por si só ou podem ser utilizados como 
ferramenta para basicamente todos os objetos de estudo de um matemático. Afinal, estes objetos vêm, em geral, de problemas onde se procura 
abstrair fenômenos naturais e obter modelos de comportamento, e os números são vitais neste processo. No decorrer do desenvolvimento da 
matemática, alguns deles se demonstraram mais importantes que outros. Três destes são e, pi e gama. O primeiro foi descoberto apenas por 
volta do século XVII; ele apareceu através do cálculo diferencial, na tentativa de encontrar a primitiva da função 1/x, e também através de um 
limite relacionado à matemática financeira, onde Jacob Bernoulli obteve uma primeira aproximação dele. A função exponencial com base e é 
a única solução não trivial da equação diferencial f(x) = f’(x). A constante de Napier, além de ser o número mais importante do Cálculo, tem 
contribuições muito grandes na estatística. O segundo, é a razão entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro, sendo conhecido há 
aproximadamente 4000 anos. Além de obviamente ser extremamente importante para a geometria, a constante de Arquimedes é encontrada em 
outros ramos da Matemática (Teoria de Números, Fractais), Estatística e na Física (Mecânica, Ondulatória). O último, por sua vez, é definido 
como o limite da diferença entre a série harmônica e o logaritmo natural de n, quando este tende ao infinito; tendo sido citado pela primeira 
vez por Euler, por volta de 1740. A constante de Euler-Mascheroni é muito importante para a Análise e Teoria de Números. Neste trabalho, 
desenvolvemos as ferramentas analíticas necessárias para construirmos, do ponto de vista da Análise Real, os três números citados. Iremos, 
através da Teoria de Séries Infinitas, obter boas aproximações deles, além de demonstrarmos a irracionalidade dos dois primeiros. Ademais, 
provaremos algumas desigualdades interessantes que os relacionam, como a fórmula de Stirling.

0030  ANÁLISE FINANCEIRA DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO DO SETOR DE 
ENERGIA

He Paulo Man Pong Cheang Ng (IC-Voluntária)
Engenharia de Produção

Ruth Margareth Hofmann
Engenharia de Produção

Tecnologia
análise financeira de empresas, setor elétrico, indicadores financeiros

10102000 - ANÁLISE

Em uma visão ampla, compreender e controlar o desempenho econômico-financeiro das empresas e sua situação patrimonial se tornou uma pre-
ocupação cada vez maior de investidores, gestores e interessados externos à empresa (stakeholders), que desejam investir e ampliar seu capital 
com foco na maximização de valor da empresa. Para tanto, as informações sobre a saúde financeira das empresas, que compreendem, em parte, 
os modelos do balanço patrimonial, da demonstração de resultados e da demonstração do fluxo de caixa, são essenciais para o entendimento do 
processo evolutivo financeiro, auxiliando os envolvidos a optarem pela melhor alternativa. Contudo, é necessário ressaltar que o processo de 
tomada de decisão por parte dos investidores e acionistas envolve também outros fatores concernentes à inter-relação das informações contidas 
nos modelos. Além da visão interna das empresas, os indicadores ilustram a relação da empresa com o cenário externo desenvolvendo uma 
visão holística fundamental para obter um satisfatório posicionamento estratégico. Neste contexto, o estudo desenvolvido apresenta indica-
dores de desempenho, tais como índice de liquidez (corrente, imediata, seca e geral), índice de endividamento, índice de mobilização, índice 
de rentabilidade, índices de rotatividade, dos dez últimos anos de três empresas do setor de energia. As empresas abordadas são a Companhia 
Paranaense de Energia (Copel), a EAS Eletropaulo e a Cemig. Com isso, fez-se possível uma avaliação comparativa do desempenho das em-
presas analisando seu retrospecto financeiro. O presente trabalho realiza a análise financeira de empresas de capital aberto reconhecendo nos 
indicadores financeiros importantes ferramentas gerenciais de estratégias pautadas pelo aumento do valor das empresas.
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0031 UMA INTRODUÇÃO A CURVAS NO PLANO E NO ESPAÇO

Jânio de Jesus Cardoso (PET)
Matemática (Bacharelado e Licenciatura)

Eduardo Outeiral Correa Hoefel
 Matemática

 Ciências Exatas
Geometria Diferencial, Curvas Planas, Curvas no Espaço

10103015 - GEOMETRIA DIFERÊNCIAL

O objetivo deste trabalho é fazer uma abordagem introdutória de curvas planas e curvas no espaço. Para posteriormente, estudar curvas e 
superfícies em espaços de curvatura constante e relacionar os invariantes de curvas e superfícies para classificação de casos particulares e ex-
emplos. A ideia deste trabalho inicia-se com uma revisão de geometria analítica, abordando conceitos básicos como produto escalar e produto 
vetorial, e tópicos de álgebra linear, como dependência linear, produto interno e a norma euclidiana. Para assim, introduzir noções fundamentais 
de geometria diferencial. Neste primeiro momento trabalhando apenas com a geometria diferencial clássica.  Denotaremos por R³ o conjunto 
dos ternos ordenados (x, y, z) de números reais. Nosso objetivo é caracterizar certos subconjuntos de R³ (a serem chamados de curvas) que 
são, em um certo sentido, unidimensionais e aos quais possam ser aplicados métodos de calculo diferencial. Uma maneira natural de definir 
esses subconjuntos é através de funções diferenciáveis. Diremos que uma função de uma variável real é diferenciável (ou suave) se ela possui, 
em todos os pontos, derivadas de todas as ordens (que são automaticamente contínuas). Uma primeira definição de curva, não inteiramente 
satisfatória, embora suficiente seja descrita dando as coordenadas de seus pontos como funções de uma variável independente. A proposta do 
nosso trabalho é inicialmente, definimos uma curva parametrizada diferençável, apresentado alguns exemplos, também como vetor tangente, 
mudança de parâmetro e comprimento de arco. Apresentaremos também a teoria local das curvas planas e as Fórmulas de Frenet. Em seguida, 
introduziremos a teoria local de curvas no espaço euclidiano R³. Como veremos muitos conceitos básicos para curvas no espaço são introduzi-
dos de modo análogo ao de curvas planas.

0032 CAMPOS DE VETORES E HOMOLOGIA

Matemática (Licenciatura)
Eduardo Outeiral Correa Hoefel

 Heloisa Milena Modtkoski (PIBIC/Fundação Araucária)

Matemática
 Ciências Exatas

Topologia, Álgebra, Homologia
10103023 - TOPOLOGIA ALGÉBRICA

Neste trabalho foram estudados os conceitos básicos de homologia sob dois pontos de vista: o geométrico, através do complexo de cadeias 
em espaços simpliciais e o algébrico através do complexo definido na álgebra tensorial T(A) pela multiplicação em A. Após estudarmos os 
conceitos de homologia nestes dois ângulos, finalmente relacionamos os dois e então verificamos a interligação entre ambos. Num primeiro 
momento foram estudados os conceitos topológicos (geométricos), onde se buscou o entendimento básico da Álgebra Homológica, bem como 
a construção de alguns Grupos de Homologia. Foram feitos cálculos de alguns grupos de homologia do tetraedro e mostraremos alguns dos 
resultados obtidos de forma um pouco diferente da apresentada nas referências bibliográficas utilizadas. Em seguida, foram estudados os 
conceitos algébricos da Álgebra Homológica, como, por exemplo, as definições de módulos, complexos de cadeias e produto tensorial, além 
de conceitos da Homologia de Hochschild, como bordo, complexos e grupos de homologia, além da definição de complexo barra. Muitos 
conceitos que, a princípio, parecem ter uma natureza puramente algébrica mostram uma natureza profundamente geométrica após um estudo 
mais cuidadoso. Exemplo disso é o conceito de produto tensorial entre módulos sobre um anel. Por outro lado, a geometria não pode prescindir 
das ferramentas algébricas, sob pena de não avançar além das noções intuitivamente visuais. De certa forma, a álgebra é o olho que permite ao 
geômetra enxergar além da sua intuição visual. Deste modo, o estudo da álgebra e da geometria como disciplinas profundamente interligadas 
é fundamental na formação de um matemático. De fato, mostraremos que o conceito geométrico de campos de vetores em uma superfície tem 
uma interpretação interessante em Álgebra Homológica.
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0033 SOBRE EQUAÇÕES DE RECORRÊNCIA E APLICAÇÕES

Larissa Kovalski (PET)
Matemática (Bacharelado e Licenciatura)

Higidio Portillo Oquendo
Matemática

Ciências Exatas
Equações de recorrência, Pontos de equilíbrio, Operadores

10103040 - SISTEMAS DINÂMICOS

Uma equação de diferença geralmente descreve a evolução de certos fenômenos de acordo com um certo tempo discreto, com o objetivo de 
achar a função que o descreve a partir de uma relação de recorrência. Neste trabalho serão mostradas as principais técnicas para resolvermos 
equações de diferenças lineares de primeira e segunda ordem, encontrando seus pontos de equilíbrio e estudando a estabilidade dos mesmos. A 
noção de pontos de equilíbrio (ou estados de equilíbrios) é central para o estudo da dinâmica de qualquer sistema físico. Em muitas aplicações 
de diversas áreas, como biologia, economia, física, engenharia, etc. é desejável que todos os estados (soluções) de um sistema dado tenda a 
seu estado de equilíbrio. Equações diferenciais têm sido amplamente utilizadas como modelos matemáticos para uma grande variedade de 
fenômenos físicos e artificiais, mas nem sempre é possível explicitar as soluções, neste caso precisamos usar um método numérico para aproxi-
mar tais soluções, recaindo em muitos casos numa equação de recorrência.  Além dos estados de equilíbrio será apresentado uma noção que é 
muito importante no estudo de sistemas dinâmicos que é a noção de periodicidade e ciclos, levando ao estudo de estados ou ciclos atratores. 
Também, veremos que em equações de diferenças de ordens maiores pode ser introduzido o cálculo de operadores de diferenças que é uma 
analogia discreta do operador diferencial. Neste ponto serão obtidos resultados análogos aos teoremas fundamentais do Cálculo Diferencial 
envolvendo  os dois operadores  essenciais que são o operador de diferença e o operador “shift” (operador de deslocamento). Apresentaremos 
técnicas para encontrar soluções para diversas equações de diferenças homogêneas e não homogêneas e um breve estudo sobre o comporta-
mento de suas soluções, e alguns métodos para resolver equações não lineares transformando-as em equações lineares concluindo todo este 
trabalho com algumas aplicações.

0034 ESTUDO DO COMPORTAMENTO DAS SOLUÇÕES DE EQUAÇÕES DIFEREN-
CIAS EM RELAÇÃO À VARIAÇÃO DE SEUS COEFICIENTES

Carlos Alberto Rezende de Carvalho Junior (PET)
Matemática (Bacharelado e Licenciatura)

Carlos Henrique dos Santos
Matemática

Ciências Exatas
Equações Diferenciais, Equação de Bessel, Equação de Euler

10104003 - MATEMÁTICA APLICADA

Uma das maneiras bem conhecidas para resolver uma Equação Diferencial Parcial (EDP) é o método de separação de variáveis. Por exemplo, 
para determinar o fluxo do calor numa barra unidimensional ou numa placa  retangular somos levados a um conjunto de equações ordinárias 
com coeficientes constantes de onde obtemos infinitas soluções de modo que a solução da EDP original é expressa, pelo menos formalmente, 
como uma série de Fourier em termos das funções seno e cosseno. No caso do fluxo do calor numa placa circular, para aplicar o método da 
separação de variáveis fazemos uma mudança de variáveis obtendo um conjunto de equações ordinárias, porém nem todas têm coeficientes 
constantes. Uma das equações obtidas é a equação de Bessel, cuja solução é dada por uma série de potências. Dessa maneira, a solução da EDP 
dada é expressa por uma série um pouco mais complicada do que obtemos no caso anterior. Um trabalho preliminar é o de resolver as equações 
ordinárias.  No caso das equações diferenciais ordinárias (EDO) de segunda ordem com coeficientes variáveis, um dos exemplos mais simples 
é o da equação de Euler, cuja solução já é bem conhecida e que serve de modelo para determinação das soluções das equações ordinárias com 
coeficientes variáveis e pontos singulares regulares usando o método de Frobenius. Podemos encarar uma equação de Bessel como uma pertur-
bação da Equação de Euler. Nesse aspecto, a partir do estudo das variações dos coeficientes de uma equação de Euler podemos questionar sobre 
as relações que se podem estabelecer com as soluções das equações de Bessel associadas. Neste trabalho, estudamos as variações nas soluções 
destas equações, a saber, dadas as equações (E): x²y’’ + xy’- u²y = 0 e (B): x²y’’ + xy’+(ax²- u²) y = 0, procuramos estabelecer relações entre as 
variações dos parâmetros a e u com as correspondentes soluções das equações (E) e (B).
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0035 INTEGRAL DE LEBESGUE E ANÁLISE DE SÉRIES DE FOURIER PARA O
ESTUDO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

Carolina de Almeida Santos Pinotti (PET)
Matemática (Bacharelado e Licenciatura)

Carlos Henrique dos Santos
Matemática

Ciências Exatas
Integral de Lebesgue, Convergência, Série de Fourier

10104003 - MATEMÁTICA APLICADA

Um grande problema enfrentado ao aplicar a teoria das Séries de Fourier refere-se à convergência. Uma função contínua em [a,b] nem sempre 
tem sua Série de Fourier pontualmente convergente para f nesse intervalo. Seus coeficientes são dados pela integral de Riemann, que não se 
comporta bem quanto à convergência. A necessidade de uma convergência uniforme dificulta a obtenção de alguns resultados. No caso de uma 
integral mais apropriada e condições específicas, esse problema é superado. Os Teoremas da Convergência Monótona e da Convergência Domi-
nada são dois resultados que não valem para a integral de Riemann. Com a integral de Lebesgue, os espaços vetoriais adquirem propriedades 
importantes de espaços norma dos, espaços com produto interno, espaços de Banach, espaços de Hilbert e em especial a ortogonalidade que, 
por sua vez, revela informações muito úteis no estudo das Equações Diferenciais. Temos uma ferramenta para medir as aproximações, as con-
vergências de sequências: convergência em dada norma. Além disso, temos a relação de inclusão de espaços com a preservação das estruturas: 
C([a,b]) é  denso em L²([a,b]) e este está contido em L¹([a,b]). Embora convergência em L² não implique convergência uniforme, possui uma 
importante propriedade em relação a integral de Lebesgue: a integração termo a termo de sequências convergentes. As funções contínuas em 
[a,b] estão em L²([a,b]). Notemosque L²([a,b]) é um espaço de Hilbert. Com relação à Análise de Fourier, o problema se refere à convergência: 
dada uma função em L²([-l,l]), não sabemos se sua série converge e, convergindo em x, se converge para f(x). Na realidade, f em L²([a,b]) tem 
sua série de Fourier convergente para f em L². Estamos interessados na convergência pontual da série de Fourier de f para f(x), num certo x. 
Muitas vezes necessitamos da convergência uniforme para operar com a série de Fourier. Nesses casos lançamos mão de resultados esparsos 
que dependem de virtudes particulares da função além das propriedades do espaço ao qual f pertence. Veremos que se f é uma função em L²([-
l,l]) e derivável num ponto c de [-l,l], então a série de Fourier de f converge para f(c) em x=c. Também, veremos que se f é uma função em 
L¹([a,b]) e tem derivadas laterais num ponto c de (-l,l), então a série de Fourier de f converge para a média dos limites laterais de f em x=c. 
Numa situação bem mais particular, veremos também que se f é seccionalmente contínua em R, periódica de período 2l, com derivada f’ sec-
cionalmente contínua e de período 2l, então a série de Fourier de f converge uniformemente para f em R.

0036 BIFURCAÇÕES E CONSTANTES UNIVERSAIS

Matheus Augusto Bannack Diniz (PET)
Matemática (Bacharelado e Licenciatura)

José Renato Ramos Barbosa
Matemática

Ciências Exatas
bifurcações, constante de Feingenbaum, teorema de Sarkovsky

10104003 - MATEMÁTICA APLICADA

O Método de Newton é um método numérico iterativo de convergência rápida que nos permite obter raízes de funções diferenciáveis adequa-
das, por exemplo. Contudo, uma impressionante aplicação deste método é a demonstração de um dos teoremas mais importantes da matemáti-
ca, o Teorema da Função Implícita (que é de suma importância no estudo de sistemas dinâmicos). Já como outra consequência do Método de 
Newton, podemos citar a obtenção de uma constante muito interessante no que se diz respeito ao estudo de sistemas dinâmicos, a constante de 
Feigenbaum, que é definida por δ = 4,6692... e que foi descoberta em 1975 pelo físico Mitchell Feigenbaum quando o mesmo pôde perceber 
certa regularidade na cascata de duplicações de período da equação logística. Esta última equação é utilizada na modelagem populacional e 
é dada por Lμ(x) = μx(1 – x), onde “μ” é um parâmetro real positivo e “x” representa a proporção da população. Sendo assim, inicialmente 
estabeleceremos alguns conceitos básicos relacionados aos sistemas dinâmicos para que, com estas ferramentas em mãos, possamos introduzir 
dois tipos de bifurcações (a bifurcação nó-sela e a bifurcação de duplicação do período). Introduzidos estes dois “aspectos”, poderemos apre-
sentar uma renormalização para a constante de Feigenbaum (tal renormalização é definida por  α = 2,5029...). Em seguida, mencionaremos 
dois teoremas importantes relacionados à dinâmica de mapas unidimensionais: o primeiro deles, o teorema de Sarkovsky, afirma sucintamente 
que se um mapa apresenta alguma órbita periódica de período três, então apresentará órbitas periódicas de todos os períodos; o segundo, o 
teorema de Singer, categoriza a existência de apenas uma órbita periódica estável para um determinado mapa. Por fim, exibiremos o fenômeno 
da intermitência, que é uma das possíveis rotas para se detectar caos em sistemas dinâmicos.
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0037 MÉTODOS QUASE-NEWTON PARA OTIMIZAÇÃO IRRESTRITA

Wagner Augusto Almeida de Moraes (Outro)
Matemática (Bacharelado e Licenciatura)

Ademir Alves Ribeiro
Matemática

Ciências Exatas
Otimização, Quase-Newton, Algoritmo

10104003 - MATEMÁTICA APLICADA

Otimização está presente no nosso dia a dia em vários campos da ciência, como informática, logística, medicina, processos sísmicos e trans-
porte. Podemos dizer que otimização consiste em encontrar mínimos ou máximos de uma função real sobre um subconjunto Ω do Rn. Este 
trabalho trata de otimização irrestrita, onde Ω é o próprio Rn. Primeiramente, definimos minimizadores locais e globais de funções e estudamos 
condições que garantem que determinada função contínua possua um minimizador global. Vimos também condições necessárias e suficientes 
para que um ponto seja minimizador local. Uma destas condições diz que para que o ponto x* seja minimizador local é necessário que o 
gradiente da função neste ponto seja nulo. Esta é a principal maneira de encontrar prováveis minimizadores, porém dificilmente conseguimos 
encontrar estes pontos de maneira direta. Normalmente a solução é obtida por meio de processos iterativos. Vimos o conceito de algoritmo de 
descida e notamos que a escolha do tamanho do passo e da direção não deve ser tomada de forma arbitrária. Assim, analisamos métodos para 
essas escolhas, como a escolha do tamanho do passo por Busca Exata ou por Armijo. Provamos que com esses tamanhos de passo e com uma 
direção de descida que envolva uma matriz H definida positiva e o gradiente da função, os algoritmos convergem globalmente. Os métodos de 
otimização diferem entre si pela maneira com que se escolhe essa matriz H definida positiva. Há métodos clássicos, como o método de Cauchy, 
em que H é a matriz identidade, e o método de Newton, na qual H é a inversa da Hessiana da função. Após estudar e analisar propriedades 
destes métodos vimos que cada um possui suas vantagens e desvantagens. É aí que aparecem os métodos Quase-Newton, que visam melhorar 
a performance em relação a Cauchy e ser computacionalmente mais barato quando comparados com o de Newton. A ideia é construir aproxi-
mações para a Hessiana da função ao longo das iterações. Existem dois métodos para atualizar a matriz Hessiana ao longo das iterações. O 
primeiro foi desenvolvido por Davidon, Fletcher e Powell, conhecido como método DFP, e o segundo, conhecido como método BFGS, desen-
volvido por Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shanno. Ambos possuem propriedades muito interessantes, como minimizar uma função quadrática 
em um número finito de passos. Após a abordagem teórica, implementamos os algoritmos no MATLAB 7 e para comparar a eficiência dos 
métodos, foi feito uso de um procedimento chamado Gráfico de Perfil de Desempenho.

0038 ANÁLISE DE VIBRAÇÕES MECÂNICAS ATRAVÉS DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Felipe Pereira Diniz (UFPR-EXTENSÃO)
Engenharia Civil

José Antonio Marques Carrer
Matemática

Ciências Exatas

10104020 - ANÁLISE NUMÉRICA

Tomando como base o livro Vibrações Mecânicas, de Singiresu Rao, tem-se como objetivo de pesquisa estudar o comportamento de diferentes 
tipos de sistemas sob o efeito de diferentes tipos de vibrações (consideradas em algumas das análises como um sistema massa – mola, com um 
amortecedor do movimento) ao longo do tempo. Esse estudo será realizado por meio da resolução de equações diferenciais através de métodos 
numéricos, sendo os resultados encontrados comparados com as suas respectivas soluções analíticas, quando estas existirem, e assim verificar 
a eficiência das técnicas de aproximação que foram utilizadas. Todas essas análises serão obtidas através da geração de programas computa-
cionais, escritos por meio de softwares como o Fortran e o CodeBlocks. As diferentes respostas, observadas para diferentes tipos de vibrações 
consideradas (com diferentes tipos de cargas aplicadas, posições iniciais, constantes elásticas das molas e viscosidades dos amortecedores, por 
exemplo) atuantes em um mesmo tipo de sistema, serão todas reunidas em um mesmo gráfico, podendo-se visualizar como ocorre o desloca-
mento do sistema em diversas situações à medida que o tempo avança. Com esse estudo, também se deseja que seja observado que, em certos 
casos, a solução das equações diferenciais encontrada pelas técnicas de aproximação é mais rápida e fácil de ser obtida em comparação com o 
método analítico, além da importância do fenômeno da vibração para a engenharia civil, já que as estruturas (como pontes e vigas, por exem-
plo) estão em constante vibração, possuem uma vibração natural, e às vezes podem ser danificas pelo efeito desse fenômeno, devendo este ser 
analisado para que seja prevenido. Um caso interessante é a ressonância, em que a estrutura vibra até o ponto em que finalmente ocorre a sua 
ruptura, e que será abordado na pesquisa.

vibrações mecânicas, equações diferenciais, ressonância
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0039 MÉTODOS ESTATÍSTICOS NA ANÁLISE DE DADOS GENÔMICOS

Deisy Morselli Gysi (PIBIC/UFPR-TN)
Estatística

 Suely Ruiz Giolo
Estatística

Ciências Exatas
Modelos de Regressão Logística, Análise de Componentes Principais, Marcadores Genéticos

10202005 - ESTATÍSTICA

A genotipagem de uma grande quantidade de indivíduos pode ser realizada hoje de forma veloz, eficaz e não muito onerosa. Como consequên-
cia, vem ocorrendo um aumento significativo no volume desse tipo de dados, havendo com isso a necessidade de que estes sejam processados 
e analisados de forma confiável. Análises realizadas com informações do genoma humano podem auxiliar, por exemplo, na escolha de trata-
mentos ou de medidas paliativas. Nesse contexto, é analisado neste trabalho um estudo caso controle sobre Artrite Reumatóide no qual se tem 
disponível uma grande quantidade de marcadores genéticos do tipo Single Nucleotide Polymorphism (SNP). Um dos objetivos desse estudo é 
o de investigar quais destes SNPs apresentam associação com a Artrite Reumatóide possibilitando, assim, a identificação de genes com poten-
cial conexão com esta doença. Para essa finalidade fez-se uso neste trabalho dos modelos de regressão logística. Anterior a aplicação desses 
modelos foi realizada, contudo, uma limpeza dos SNPs a fim de remover aqueles que não estavam atendendo à alguns critérios, dentre eles o 
equilíbrio de Hard-Weiberg. Após tal limpeza, os três possíveis genótipos associados a cada um dos SNPs remanescentes foram codificados 
como 0, 1 e 2 (homozigoto com maior frequência alélica, heterozigoto e homozigoto com menor frequência alélica, respectivamente). Análise 
de componentes principais foi então realizada com base nesses SNPs a fim de identificar possíveis ancestrias. Finalmente, para cada SNP foi 
ajustado um modelo de regressão logística contendo como covariáveis as seis primeiras componentes principais obtidas, a presença do alelo 
de risco em DRB1 (0 se ausência de alelos de risco, 1 se um alelo de risco e 2 se dois alelos de risco), o SNP de interesse e a interação entre o 
SNP e o alelo de risco. No cromossomo 6 foram encontrados 166 SNPs associados com a Artrite Reumatóide (p-valor ≤ 10-4). Tais SNPs estão 
localizados na região HLA (Human Leukocyte Antigen), o que vem a corroborar com a literatura, uma vez que a Artrite Reumatóide é uma 
doença autoimune multifatorial, e que parte dela estaria, portanto, associada à esta região.

0040 ESTIMAÇÃO DE COMPONENTES DE VARIÂNCIA, DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO EM 
LINHAGEM DE MATRIZES DE FRANGO DE CORTE, UTILIZANDO-SE INFERÊNCIA BAYESIANA.

Rafaela Helbing de Oliveira (IC-Voluntária)
Estatística

Stela Adami Vayego
Estatística

Ciências Exatas
Análise Bayesiana, Amostrador de Gibbs, Modelo Animal

10202005 - ESTATÍSTICA

Usualmente as análises de melhoramento genético para a estimação dos componentes de variância e predição dos valores genéticos têm utili-
zado o método da máxima verossimilhança restrita. Entretanto, a inferência bayesiana aparece como uma alternativa de grande flexibilidade, 
tanto em relação aos modelos que podem ser utilizados nas análises, quanto em relação às inferências que podem ser realizadas a partir dos 
resultados. Os dados analisados, fornecidos pela EMBRAPA Suínos e Aves Concórdia, SC, são referentes a linhagem paterna  de matrizes de 
frangos de corte no período de 1998 a 2003. As características estudadas foram peso corporal aos 42 dias de idade, largura maior e menor e 
comprimento do peito aos 42 dias de idade. A estimação dos componentes de variância e parâmetros genéticos foi obtida por meio do programa 
MTGSAM. O modelo misto utilizado para as análises incluiu o efeito fixo de grupo contemporâneo (geração) e o efeito aleatório genético 
aditivo. Para análise bayesiana na implementação da Amostragem de Gibbs foram utilizadas 50.000 iterações, com descarte inicial de 20.000 
iterações e intervalo de retirada de 100 iterações, gerando um total de 300 amostras dos componentes de variância. A convergência foi verifi-
cada graficamente e por meio do teste de Geweke, usando os pacotes CODA e BOA do programa R. As estimativas das variâncias aditivas do 
Peso e Comprimento de Peito foram 0.02 com intervalo de confiança de (0.02 e 0.019) e 0.204 com intervalo de confiança de (0.201 e 0,207) 
respectivamente.  A estimativa da herdabilidade para peso foi 0.433 com intervalo entre (0.424 e 0.441) e a herdabilidade para Comprimento de 
peito foi 0.573 variando entre (0.565 e 0.580). As estimativas das variâncias aditivas para a Largura menor e maior foram 0.021 com intervalo 
de confiança de (0.0206 e 0.0215) e 0.105 com intervalo de confiança entre (0.102 e 0.107) respectivamente. As estimativas da herdabilidade 
para largura menor e maior foram 0.82 com intervalo de confiança entre (0.79 e 0.85) e 0.347 com intervalo de confiança entre (0.340 e 0.355) 
respectivamente. Para as variâncias aditivas o erro de Monte Carlo estimado foi 0.0002 e 0.0015 para Peso e Comprimento de Peito e 0.0002 
e 0.0012 para Largura menor e maior, respectivamente. Em todas as análises foi considerando um nível de 95% de confiança. A metodologia 
Bayesiana além de fácil aplicação e interpretação mostrou-se uma ferramenta de grande potencial no melhoramento animal.
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0041 GERÊNCIA AUTÔNOMA E EFICIENTE DE  RECURSOS DAS REDES DE COM-
PUTADORES E DOS SEUS SERVIÇOS

Gustavo Huida Sa Dos Santos (PIBIC/CNPq)
Ciência da Computação - Bacharelado

Aldri Luiz dos Santos Co-Orientador: Michele Nogueira Lima
Informática

Ciências Exatas

10300007 - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Nos últimos anos, as redes em malhas sem fio (redes mesh) vêm emergindo como uma das mais promissoras tecnologias para comunicação en-
tre dispositivos sem fio, como notebooks, tablets e outros. Isso se deve ao fato de seu baixo custo, fácil implementação, alta escalabilidade entre 
outras vantagens. Desta forma, estas redes vêm sendo alvo de pesquisas pelo mundo, e a saúde é uma das áreas que mais pode se beneficiar 
com suas vantagens. A aplicação de redes mesh na saúde é de grande relevância, pois tem potencial para facilitar e ajudar os profissionais de 
saúde a aumentar sua eficiência, gerando também um certo conforto para os pacientes. Entretanto, as redes mesh dependem de um protocolo de 
roteamento para que possam garantir suas operações. Um dos protocolos mais promissores é o HWMP (hybrid wireless protocol) que permite 
aos dispositivos se comunicarem com facilidade e eficiência. Porém, este protocolo é vulnerável a diferentes ameaças de segurança que podem 
comprometer severamente seus serviços e dados dos clientes. Como a saúde é uma área crítica por tratar com a vida de pessoas, alterações nos 
dados ou a indisponibilidade de serviços pode ser fatal. Hoje, já existem alguns protocolos como o SHWMP (secure hybrid wireless protocol), 
PASHWMP (privacy aware hybrid wireless protocol) eTHWMP (trust based hybrid wireless protocol) que tentam elevar o nível de segurança 
no roteamento dessas redes. Com base nesses protocolos e no que eles têm a oferecer, o objetivo deste trabalho é desenvolver um mecanismo 
para a gerência autônoma de segurança para tratar de forma mais eficiente as vulnerabilidades existentes no serviço de roteamento e otimizá-
lo para seu uso em ambientes voltados ao tratamento da saúde como hospitais, clínicas e outros. O desempenho do mecanismo proposto será 
avaliado utilizando o simulador de rede NS, versão 2, e será comparado considerando protocolos já existentes na literatura.

0042 UMA ARQUITETURA BIO-INSPIRADA PARA SUPORTAR SERVIÇO DE ROTEA-
MENTO SEGURO E CONFIÁVEL EM REDES AD HOC VEICULARES

Leonardo Emanuel Melniski (PIBIC/UFPR-TN)
Ciência da Computação - Bacharelado

Michele Nogueira Lima Colaborador: Aldri Santos (UFPR/DINF), Julio Soto (UFPR/DINF)
Informática

Ciências Exatas
rede sem fio, segurança, emulação do usuário primário

10300007 - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

O espectro é um recurso limitado e escasso devido ao licenciamento das faixas de frequência que são separadas por diferentes tecnologias. 
Apesar de existir faixas de uso livre, em que o usuário não precisa pedir autorização para utilizá-las a maioria do espectro é restrita a usuários 
autorizados pelos órgãos responsáveis de cada país, por exemplo: Anatel, no Brasil e FCC, no EUA. Estudos feitos sobre o espectro mostram 
que existem faixas subutilizadas. O paradigma de Rádio Cognitivo foi desenvolvido para otimizar o uso desse recurso, sendo seu objetivo 
principal identificar espaços vazios no espectro e utilizá-los. A principal restrição imposta para o funcionamento dessa técnica é que a comu-
nicação do usuário autorizado, o usuário primário (UP), seja sempre prioritária e não pode ser danificada por um usuário secundário (US). O 
usuário secundário é responsável por identificar a ausência do usuário primário e otimizar o uso do espectro. Essa tecnologia está suscetível a 
ataques de usuário secundários mal intencionados. Uma categoria desses usuários é denominada usuário malicioso, que tenta imitar o usuário 
primário e assim restringir o uso do espectro por usuários secundários legítimos. Esse tipo de ataque é conhecido como emulação do usuário 
primário (EUP). O protocolo analítico NEAT (A NEighbor AssisTed Spectrum Decision Protocolo for Resilience against Primary User Emu-
lation Attacks) foi apresentado com o intuito do usuário secundário ser resiliente a ataques de emulação do usuário primário. Para conseguir 
essa característica o usuário secundário compartilha a informação da identificação individual com os seus vizinhos (one-hop). O artigo NEAT 
calcula a probabilidade do usuário secundário falhar ao identificar o usuário primário e a falha ao identificar uma emulação do usuário primário. 
O objetivo deste trabalho é implementar com base no protocolo NEAT e em técnicas bio-inspiradas uma solução para rede ad hoc veicular de 
rádio cognitivo a fim de suportar um serviço de roteamento seguro e confiável. A solução será avaliada através do simulador de redes NS-2.31 
diante de diversos cenários e condições.

Rede de computadores, gerenciamento, autônomo
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0043 ALGORITMOS BIO-INSPIRADOS E A EVOLUÇÃO DE COMPORTAMEN-
TOUTILIZANDO ODILEMA DO PRISIONEIRO

Nicolly Ferreira Pinto (PIBIC/CNPq)
Ciência da Computação - Bacharelado

Aurora Trinidad Ramirez Pozo
Informática

Ciências Exatas
 cooperação, dilema do prisioneiro, emergência

10300007 - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

O Dilema do Prisioneiro é um problema clássico de Teoria dos Jogos que vem sendo aplicado a diversas áreas de estudo, como biologia, 
computação, economia e ciências sociais, a fim de investigar a emergência da cooperação. Basicamente, apresenta o dilema entre ser egoísta e 
agir de maneira racional e maximizar o próprio ganho, ou ser altruísta e cooperar com o grupo. O dilema do prisioneiro pode ser apresentado 
sob duas formas: uma única interação, o Dilema do Prisioneiro clássico (DP) ou um número indefinido de interações, o Dilema do Prisioneiro 
Iterado (DPI). Neste projeto estamos interessados no DPI. Neste contexto, diversas estratégias têm sido apresentadas na literatura, visto que 
a estratégia escolhida por cada agente afeta o ganho final na rodada. Isso porque, para cada conjunto de ações dos agentes, existem valores 
que representam o que o indivíduo adquire ao fim do jogo (quantia de dinheiro, reputação, etc). No DP, uma estratégia evolutivamente estável 
(EEE), aquela que não é vulnerável a outras estratégias, é não cooperar, porém para jogos com número de rodadas indefinido, quando os indi-
víduos passam a guardar memória de interações passadas, outras estratégias passam a ser melhor opção, visto que aqueles que nunca cooperam 
podem sofrer retaliações, obtendo o menor ganho do jogo, enquanto os que cooperam podem garantir um valor intermediário. Objetivando o 
domínio teórico do tema, esse projeto consistiu em pesquisa bibliográfica e implementação e análise de estratégias apresentadas na literatura. 
Para analisar como mudanças de comportamento individual influenciam o comportamento do sistema ao longo do tempo, um notável recurso 
é a simulação computacional. Nesse trabalho, sete estratégias foram implementadas utilizando a plataforma Netlogo, ambiente de simulação 
multiagente, a fim de analisar como cada estratégia afeta a emergência da cooperação no jogo, sendo elas: Tit-for-Tat, Cooperate, Defect, Ran-
dom, Unforgiving, Omega-Tit-for-Tat e CosaNostra.

0044 MINERAÇÃO DE DADOS EM BANCOS DE DADOS DE GENOMAS DE PRO-
CARIOTOS

Bruna de Miranda da Silva (PIBIC/CNPq)
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Roberto Tadeu Raittz
Escola Técnica da UFPR

Setor de Educação Profissional e Tecnológica
Bioinformática, Mineração de Dados, Genômica

10300007 - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

No projeto desenvolveu-se a ferramenta para anotação automática de genomas chamada SILA (nome). A anotação obtida é significativamente 
mais rápida que outras similares, porém não atentava para a identificação dos inícios das regiões codificadoras das sequencias, tomando sempre 
a maior região possível para cada ORF (open reading frame) iniciada por um códon ATG. As ferramentas propostas para a correção de início 
de sequencias encontradas na literatura são aplicadas na fase de identificação de ORFs e estão sujeitas a falhas. Desenvolveu-se uma função 
de correção a posteriori dos inicio do códon baseada no alinhamento local de acordo com o melhor hit (comparação) apontado pela ferramenta 
SILA (utilizando o banco de dados NR do NCBI GenBank). Buscou-se por alternativas para a seleção do códon de início com a melhor relação 
entre escore e a cobertura do alinhamento da sequencia com a sequência de referencia; a posição é então assumida como o provável códon de 
inicio em uma estratégia de poda. A técnica completa é aplicada apenas às sequencias cujos escores relativos são superiores a 0.3. As sequencias 
em que os escores relativos apresentam-se abaixo de 0.3 não são alteradas por não serem consideradas suficientemente análogas às sequencias 
de referência. A solução proposta foi desenvolvida no software Matlab ® com a sua respectiva toolbox de bioinformática. A biblioteca de 
funções de bioinformática desenvolvida no laboratório de Bioinformática do SEPT/UFPR também foi utilizada. Os testes iniciais do método 
foram realizados na pré-anotação de uma bactéria do gênero Herbaspirillum. Na anotação 5682 sequencias foram analisadas sendo que destas 
4442 sequencias apresentaram escore relativo à referência acima de 0.3 e 1023 foram corrigidas. Nas demais foi mantido a indicação da SILA 
uma vez que apresentavam de antemão o códon de inicio correto. Foi realizada uma verificação por amostragem dos resultados. Todos os casos 
analisados mostraram estar corretos, excetuando-se aqueles onde foram encontrados genes fragmentados na montagem. A função desenvolvida 
corrigiu com êxito todos os códons de inicio analisados manualmente e pode substituir parte da análise manual nas anotações de genomas. A 
solução foi integrada à SILA e agora faz parte do anotador. Os resultados obtidos apontam para novas possibilidades de identificação de falhas 
de montagem e identificação de inserções ou deleções de bases em genomas.
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0045 VISUALIZAÇÃO E INTERAÇÃO PARA ANÁLISE DE DADOS

Gabriel Massaharo Sato (PIBIC/CNPq)
Administração

Celso Yoshikazu Ishida Co-Orientador: Denise Fukumi Tsunoda
Ciências e Gestão da Informação Colaborador: Yasmim Paim Forte, Josiete do Carmo

Ciências Sociais Aplicadas
Data Mining, Banco de Dados, Visualização de Informação

10301038 - ANÁLISE DE ALGORÍTMOS E COMPLEXIDADE DE COMPUTAÇÃO

No ambiente organizacional existe a necessidade crescente de obter informações que realmente agreguem valor às decisões [TURBAN, 2005], 
tais como sistemas que fornece formas de representação visual dos dados, além de possuir recursos que facilite o manuseio dos mesmos por 
profissionais especialistas da área pesquisada. Numa abordagem bibliográfica o estudo tem como objetivo estabelecer um grupo de pesquisa 
que buscará desenvolver trabalhos para validar técnicas reais e complexas, com utilização da Visualização de Informação (VI) em comple-
mento com o Data Mining (DM) e ênfase nas bases de dados públicas. O DM utiliza ferramentas para descobrir padrões e tendências em bancos 
de dados, por meio de aprendizagem de máquina, de algoritmos e técnicas de estatística para suporte às decisões. A VI estuda as principais 
formas de representações gráficas para a apresentação de informações, a fim de contribuir para a melhor compreensão da base de dados. É uma 
ciência que combina aspectos de computação gráfica, interação humano-computador, cartografia e mineração de dados [FREITAS et al., 2001]. 
Ao fornecer uma visão dos conjuntos de dados, a VI possibilita a apresentação dos dados processados pelo DM em várias formas visuais por 
diferentes combinações de atributos. Na primeira etapa, o estudo procura explorar as fontes de informações referentes ao DM e as ferramentas 
existentes, tais como Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA), [HALL et al., 2009]. Segunda etapa, escolher um problema 
específico com dados complexos e públicos (ex: IPEA, IBGE, dados de transparência pública, dentre outros). A expectativa é viabilizar estes 
dados que serão analisados com o auxílio das ferramentas de DM e VI, com a parceria de um especialista, conforme a área pesquisada dos 
dados públicos. O trabalho encontra-se na primeira fase com a análise das ferramentas disponíveis, pretende-se que esta pesquisa em si e os 
resultados alcançados contribuam para a teoria e a prática nas áreas de recuperação da informação e apoio a decisão com auxílio das ferramen-
tas estudadas.

0046 DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA NÃO-HOLONÔMICA PARA PESQUISA E EXPERI-
MENTOS PARA LOCALIZAÇÃO E NAVEGAÇÃO DE ROBÔS MÓVEIS. Parte 3- INTERFACE

Cainã Costa Trevisan (PET)
Ciência da Computação - Bacharelado

Eduardo Todt Co-Orientador: Luis Allan Kunzle
Informática Colaborador: Álan Gonzalez Meger Zangrandi, Larissa Yuri Ueda, Paulo Marcos Dores Junior

Ciências Exatas
sistemas embarcados, sensor Kinect, hardware reconfigurável - FPGA

10303006 - METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO

O objetivo desse projeto é fazer a interface entre o sensor Kinect – um dispositivo de entrada com câmeras infravermelho e RGB capaz de re-
sponder a movimentos – e o componente de hardware reconfigurável FPGA (Field Programmable Gate Array). Essa necessidade surgiu quando 
decidiu-se construir um robô que usasse o Kinect e apresentasse plataforma de processamento baseada em FPGAs para possibilitar elevado de-
sempenho de processamento, com algoritmos implementados em hardware. Apesar das diversas possibilidades que traz para a Robótica, o uso 
desse sensor na área ainda é pequeno, especialmente em união com o FPGA. Há, por esse motivo, escassez de material sobre o assunto e então 
foi dificultada a pesquisa de maneiras para resolver o tema de interface. O projeto completo da plataforma de robô móvel foi dividido em três 
partes: construção, interface e processamento de imagens. O conceito do projeto é que as imagens capturadas pelo Kinect sejam processadas e, 
em resposta, sinais enviados aos motores para que o robô reaja como desejado. Para que isso se concretize é essencial compreender os dados 
de saída do Kinect – imagens prioritariamente – e mandá-los como entrada para os algoritmos de processamento que posteriormente enviarão 
os sinais de controle aos motores robô. Para isso métodos distintos estão sendo analisados. Uma opção é utilizar a biblioteca libfreenect que é 
capaz de interpretar a saída do Kinect e gerar vídeo em tempo real. No entanto, por se tratar de uma solução embarcada, existem problemas a 
serem considerados para cada biblioteca utilizada. Dentre eles o mais notável é a ausência de sistema operacional na plataforma alvo. Consid-
erando isso a pesquisa tem se focado em verificar a possibilidade e dificuldade de embarcar o Linux no FPGA; de executar a biblioteca Freenect 
e as demais necessárias pré-compiladas no FPGA; e de fazer a interface com o Kinect diretamente por control transfers de USB, reduzindo a 
necessidade de compilar bibliotecas. Consequentemente, a pesquisa abrange o entendimento de forma suficiente para analisar a melhor solução 
do padrão USB, focado no funcionamento das control transfers; de sistemas Unix com foco para embarcar o Linux no FPGA; e de compilação 
de bibliotecas como a libusb para serem executadas no FPGA. No estado atual o projeto apresenta instalações experimentais de Linux embar-
cado em FPGA para suportar o processamento de imagens com as bibliotecas mencionadas.
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0047 DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA NÃO-HOLONÔMICA PARA PESQUISA E EXPERIMENTOS 
COM SISTEMAS OPERACIONAIS EMBARCADOS  PARTE 1: CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA

Cristian da Costa Rocha (PET)
Ciência da Computação - Bacharelado

Eduardo Todt Co-Orientador: Luis Allan Kunzle
Informática Colaborador: Hugo Paulino Bonfim Takiuchi, Lucas Akihiko Osato Ikeda, Clara Daia Hilgenberg Darú

Ciências Exatas
linux embarcado, sistemas de tempo real, localização de robôs móveis

10303006 - METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO

A Robótica, mesclando várias áreas do conhecimento, atualmente está presente em vários momentos do nosso cotidiano, apresentando um 
potencial de desenvolvimento extremamente grande e difícil de ter seus limites estimados. Por isso, é extremamente importante o desenvolvi-
mento de plataformas para que a pesquisa nesta área possa ser viabilizada. Este projeto é a ramificação de outro maior, que visa a construção de 
um robô móvel para o PET, integrando o sensor Kinect – que vem sendo amplamente utilizado em vários tipos de projetos - e a plataforma de 
desenvolviemnto de hardware reconfigurável baseada em FPGA (Field Programmable Gate Array), sendo divido em três partes: Construção, 
Interface e Processamento de Imagens. A ideia principal é que o Kinect capture as imagens para que o FPGA possa processá-las, utilizando 
algoritmos implementados em hardware, e a partir disso enviando sinais de acionamento para os motores de corrente contínua (DC). O obje-
tivo da primeira parte do projeto (“Construção”)  é fazer um chassi para o robô usando, na maior parte, materiais reciclados, montar o circuito 
elétrico para acionamento dos motores, e fazer o controle de velocidade por modulação de largura de pulsos  (Pulse Width Modulation) dos 
motores por intermédio de um componente FPGA. A preocupação de  fazer um chassi com materiais reutilizados surge com a dificuldade de se 
criar novas peças estruturais e com o alto preço desses elementos no mercado,  além do benefício de reaproveitamento de materiais descartados. 
O robô possui 3 rodas, sendo que duas delas são com orientação fixa – onde há a transmissão com os dois motores – e a terceira é somente 
uma roda livre, tipo castor, de apoio. O sensor Kinect foi acoplado em uma torre na parte traseira do robô, para que a visão possa ser maior. 
A bateria utilizada é uma bateria de motocicleta, com capacidade estimada para cerca de cinco horas de funcionamento do robô (7 Ah). Esta 
preferência se deu por conta do seu reduzido tamanho e peso, que auxilia no projeto do chassi, pois utiliza menos espaço e gasta menos energia 
pela economia de peso. O controle PWM dos motores foi feito por código VHDL e escrito no FPGA, e é usado para que se possa aumentar ou 
diminuir a velocidade de rotação e inverter o sentido de giros dos motores, quando necessário.  O estado atual do projeto apresenta a plataforma 
operacional com capacidade de movimentação controlada dos motores.

0048 DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA NÃO-HOLONÔMICA PARA PESQUISA E EXPERIMENTOS COM SISTE-
MAS OPERACIONAIS EMBARCADOS E ALGORITMOS  PARTE 2: PROCESSAMENTO DE IMAGENS

Giancarlo Klemm Camilo (PET)
Ciência da Computação - Bacharelado

Eduardo Todt Co-Orientador: Luis Allan Kunzle
Colaborador: Thiago Roscia Cordeiro de Lima, Guilherme Henrique Bolognesi, Alexandre 
Augusto Müller

Informática
Ciências Exatas

processamento de imagens em FPGA  sistemas embarcados, sensor Kinect
10303006 - METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO

Este projeto visa complementar um projeto maior, que trata da construção de um robô integrado com o sensor Kinect, câmera estéreo desen-
volvida pela Microsoft. O objetivo do projeto de processamento de imagens é capturar as imagens por meio da câmera do Kinect, fazer o 
processamento usando o hardware reconfigurável FPGA (Field Programmable Gate Array) e enviar os sinais de controle apropriados para os 
motores do robô. Como a libfreenect – biblioteca com as funções básicas para o funcionamento do Kinect – já contém um empacotador (wrap-
per) para a biblioteca OpenCV, esta foi escolhida para lidar com os algoritmos de processamento de imagem, uma vez que ela é específica para 
este tipo de processamento em tempo real, amplamente utilizada na comunidade de robótica  e é aberta, com o código fonte disponível. Depois 
de uma etapa de familiarização com a biblioteca, o primeiro passo foi testar a OpenCV com uma câmera RGB convencional, com a qual foram 
obtidos ótimos resultados com um algoritmo de reconhecimento facial por Haar cascade, processo que envolve a obtenção de um conjunto de 
imagens de um objeto e seu uso para identificar objetos semelhantes. Também foi verificada a eficácia da execução da biblioteca em tempo real 
na plataforma disponível para o robô. O próximo passo é a aquisição da imagem do sensor Kinect com o uso da libfreenect e a sua conversão 
para um tipo de imagem específica suportado pela OpenCV (ilpImage). Feito isto, é possível fornecer dados de entrada para que o robô reaja 
da forma programada. É importante lembrar que a interação deste projeto com robô depende do projeto de interface, que visa implementar 
o Linux no FPGA, de modo que as bibliotecas mencionadas anteriormente possam ser instaladas.  No estado atual este projeto apresenta as 
bibliotecas testadas em plataforma distinta da plataforma de execução (cross execution) e está em fase de implementação para a plataforma do 
robô, em Linux em execução em FPGA.
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0049 SISTEMA OPERACIONAL LIVRE PARA ROBÓTICA (ROBOTOS) E INTEGRAÇÃO 
COM SENSOR KINECT E BASE ROBÓTICA PIONEER P3-DX

Nathaly Gasparin (PIBIC/UFPR-TN)
Ciência da Computação - Bacharelado

Eduardo Todt Colaborador: Felipe Gustavo Bombardelli, Klismann Smoger Mottin, Guilherme Zasyeki Machado
Informática

Ciências Exatas
RobotOS, Localização de robôs móveis, Software Livre

10303006 - METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO

A base robótica Pioneer P3-DX é amplamente utilizada por grupos de pesquisa em robótica móvel devido à robustez, simplicidade e custo 
na ordem de US$5.000,00, relativamente acessível. Apesar de ser uma boa base, possui apenas os controles necessários para o deslocamento, 
não apresentando sensores sofisticados. É disponível apenas um vetor de sensores de distância por ultrassom, constituído por oito unidades de 
sonar. No projeto em foco, os recursos da base Pioneer são ampliados, sendo equipada com uma plataforma de processamento, instalada sobre 
a mesma. São consideradas duas plataformas distintas. A primeira consiste de um computador tipo netbook, com Linux Ubuntu. A segunda 
consiste de uma placa Beagleboard, baseada em processador ARM7, com Linux embarcado. Como sensor adicional, é utilizado um Kinect da 
Microsoft, que possui uma câmera RGB 640x480 pixels, 30fps), sensor de profundidade (640x480 em 11 bits, com faixa de operação de 0,7m 
a 6,0m) e microfones, que possibilitam a captura de movimentos 3D, já com software embarcado no próprio Kinect. O robotOS é um sistema 
operacional aberto, sob os termos da licença BSD, voltado para a robótica móvel, desenvolvido em 2007 pelo Laboratório de Inteligência Ar-
tificial de Stanford,  com o desenvolvimento continuado a partir de 2008 pela Willow Garage (um instituto de pesquisa em robótica com mais 
de vinte instituições colaboradoras). O RobotOS provê serviços padrão de um sistema operacional com pacotes desenvolvidos para tarefas es-
pecíficas em robótica móvel, como mapeamento, localização e planejamento de trajetórias. RobotOs é baseado em um modelo de grafos, onde 
o processamento é realizado em nodos que podem receber e enviar mensagens de sensores ,  controle, estado e atuadores. O uso de um sistema 
operacional aberto e voltado para a área específica reduz a curva de aprendizagem para a obtenção de um sistema mínimo capaz de realizar as 
operações fundamentais, bem como permite o desenvolvimento de novas funcionalidade de forma ortogonal e a contribuição para a sociedade 
na forma da liberação dos novos pacotes desenvolvidos também como software livre. Dois grandes desafios são enfrentados pelo grupo no 
projeto: (i) posta em marcha do RobotOS nas plataformas de processamento e interface com a base robótica Pioneer e (ii) desenvolvimento de 
software de interface para o sensor Kinect, ainda não existente para o RobotOs. Ambos já estão parcialmente resolvidos, já sendo realizados 
experimentos com o RobotOs e aquisição de informações do sensor Kinect com sucesso.

0050 NAVEGAÇÃO DE ROBÔ MÓVEL - INTEGRAÇÃO BASE PIONEER P3-DX E 
BEAGLEBOARD COM REAL TIME LINUX

Renan Vedovato Traba (IC-Voluntária)
Ciência da Computação - Bacharelado

Eduardo Todt Colaborador: Rogério da Silva Martins, Nicole Janny Salomons
Informática

Ciências Exatas
robot, vector field, histogram

10303006 - METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO

A base robótica Pioneer P3-DX é amplamente utilizada por grupos de pesquisa em robótica móvel devido à robustez, simplicidade e custo rela-
tivamente acessível. O grupo VRI (Visão, Robótica e Processamento de Imagens) recentemente adquiriu uma base deste tipo, provida de um 
vetor de oito sensores de distância por ultrassom. Para expandir a capacidade da base instalou-se um sensor Kinect, com câmera RGB, sensor 
de profundidade para distâncias até 6m e áudio, com capacidade de pan e tilt, além de plataformas de processamento beagleboard, com proces-
sador ARM7, e netbook com Linux Ubuntu. Para alcançar as metas de obter-se um sistema para pesquisa de algoritmos de localização e nave-
gação de robôs móveis, foram definidos objetivos com dificuldade crescente. O primeiro objetivo  foi integrar a plataforma de processamento 
com a base robótica. A instalação de um sistema operacional de tempo real, Linux RT, na placa beagleboard requer profundo conhecimento da 
arquitetura da placa e da estrutura do sistema operacional, particularmente no que se refere ao processo de boot. Para a plataforma de proces-
samento baseada em netbook (sem sistema operacional de tempo real) bastou a instalação de bibliotecas que permitissem a comunicação serial 
com a base robótica, que recebe comandos de movimentação e fornece informações de estado, incluindo leituras dos sonares, via comandos 
padrão AT. O segundo objetivo foi a modelagem e desenvolvimento de comportamentos básicos de navegação, como desvio de obstáculos, 
seguimento de trajetórias pré-definidas e seguimento de paredes. Ambos objetivos iniciais foram alcançados, sendo os próximos passos a inte-
gração com o sensor Kinect, definição e implementação de algoritmos básicos de localização baseados em odometria e seguimento de pontos 
de interesse detectados em imagens adquiridas ao longo da navegação.
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0051 ESTUDOS PRELIMINARES DA APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE BANCO DE DADO E MINERA-
ÇÃO DE DADOS GENÔMICOS EM REPOSITÓRIOS DE DADOS BIOLÓGICOS PÚBLICOS

Jeovane Honório Alves (PIBIC/CNPq)
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Jeroniza Nunes Marchaukoski Co-Orientador: Roberto Tadeu Raittz
Escola Técnica da UFPR

Setor de Educação Profissional e Tecnológica
Banco de Dados Biológicos, Mineração de Dados, Genômica

10303030 - BANCO DE DADOS

As proteínas são de grande importância para a vida. Elas exercem importantes funções (estruturais, hormonais, defensivas, entre outras) 
no organismo dos seres vivos, tendo grande papel na sustentação das células.O estudo de proteínas é de grande importância para conhecer 
e compreender a estrutura e funcionalidade dessas. A exploração de dados genômicos está intimamente ligada ao estudo das proteínas. As 
informações sobre proteínas como família, domínio, produto, taxonomia, entre outras, estão distribuídas em diferentes bases de dados. Um 
dos grandes problemas quando se estuda proteínas é a falta de integração das bases de dados dispersas, o que gera dificuldades na busca de 
informações necessárias para as pesquisas. Este trabalho tem por objetivo integrar as bases de dados NCBI (National Center Biotecnology 
Information), PFAM (Protein Family) e COG (Clusters of Orthologous Groups of proteins), visando aperfeiçoar a consulta e manipulação de 
dados de proteínas. Neste trabalho o código identificador de genes “GI” (GeneInfo identifiers) do NCBI é utilizado como referência principal 
para integrar os dados das bases de dados NCBI, PFAM e COG. O objetivo é possibilitar a manipulação desses dados diretamente do computa-
dor local (somente conectando a rede para atualizar os dados integrados). Inicialmente, dados como nome da proteína, sequência, quantidade 
de aminoácidos, organismo, taxonomia, domínio, família, clã e grupo ortólogo (COG) são integrados, porém outros dados (e outras bases) 
serão integrados futuramente. Uma nova base de dados usando o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) MySQL foi modelada e 
construída para abrigar os dados integrados. O software MATLAB é utilizado nesse projeto como interface, através da qual é possível realizar 
consultas e manipulações das informações de proteínas da base de dados integrada armazenada no SGBD MySQL. A comunicação entre o 
SGBD MySQL e o MATLAB é realizada pelo plugin MySQL Connector/J. O sistema integrador de dados resultante deste trabalho permite 
atualmente interagir com as informações de proteínas das bases de dados do NCBI e PFAM diretamente no MATLAB, através da integração 
do “GI” do NCBI e do número de acesso da proteína do PFAM.

0052 SBIM: UM SISTEMA GERENCIADOR DE COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS 
MÉDICAS E BIOLÓGICAS NA WEB, USANDO SVM

Leandro Coelho Fracaro (PIBIC/CNPq)
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Luiz Antônio Pereira Neves Colaborador: Gilso Giraldi (LNCC), Carlos Brandt (LNCC), Douglas Matan 
Meireles Cardoso (UFPR)Escola Técnica da UFPR

Setor de Educação Profissional e Tecnológica
gerenciamento de imagens médicas, web, SVM

10303049 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

O SBIM (“Shared Biolological Image Management”) é um sistema gerenciador de bases de imagens médicas e biológicas para manipulação, 
registro e classificação das imagens de forma compartilhada na Internet, propondo novos recursos computacionais para facilitar a busca e a 
indexação de imagens entre os pesquisadores da área médica e biológica. Este projeto é a continuação da pesquisa iniciada pelos editais PIBIC 
–AF de 2010 a 2011 e PIBIC de 2011 a 2012. Esta segunda versão do sistema proposto oferece recursos como enviar e receber mensagens entre 
grupos de pesquisadores e usuários especialistas, recursos básicos de processamento digital de imagens para manipulação on-line das imagens e 
uso da técnica SVM (“Support vector machine”) para a recuperação de conteúdo e classificação automática das imagens. Atualmente, o SBIM 
está na fase de reestruturação da sua implementação e de sua interface na WEB. Esta interface está sendo validada pelos usuários pesquisa-
dores. A linguagem PHP está sendo substituída pela linguagem JAVA, e novos recursos estão sendo criados tais como: criação de metadados 
para indexação e busca de imagens, melhoria nas marcações das imagens, comunicação entre usuários via webcam e gerenciamento de grupos 
de pesquisa, que auxilia no desempenho, organização e segurança das pesquisas. Portanto, esta nova versão apresenta uma nova modelagem 
de dados e uma plataforma mais concisa, onde o administrador do sistema tem o controle de todos os grupos e cada grupo tem disponível 
um histórico de modificações e de acessos de usuários. Esta pesquisa tem a colaboração dos pesquisadores do Laboratório Nacional da Com-
putação Científica – LNCC, Petrópolis, RJ, que estão ajudando na implementação do método SVM (“Support vector machine”), para fazer 
a indexação e recuperação de conteúdo automático das imagens. Para a construção do SVM, o algoritmo Transformada Cosseno está sendo 
implementado a fim de diminuir o tamanho das imagens e, assim, melhorar a velocidade do uso do SVM, melhorando seu desempenho com-
putacional. Como resultado desta pesquisa, foi publicado o artigo intitulado “SBIM: An Internet Manager for Sharing Biological and Medical 
Images“ na revista Journal of Health Informatics, na edição 3(4), 137-145, de Outubro-Dezembro.
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0053 PRESERVAÇÃO E ETIMOLOGIA DA HISTÓRIA DA UFPR - FOTOS HISTÓRICAS 
- SISTEMA WEB

Flávio Henrique de Bittencourt Zavan (Outro)
Ciência da Computação - Bacharelado

Luciano Silva Colaborador: Maxwell Schner
Informática

Ciências Exatas
foto, histórica, preservação

10303057 - PROCESSAMENTO GRÁFICO (GRAPHICS)

No ano de 2012 a Universidade Federal do Paraná comemora cem anos de existência e é de enorme importância preservar a história que ocoreu 
ao longo deste século. Com isto em mente foi criado o projeto de digitalização e iconografia UFPR inicialmente para que as fotos históricas 
da universidade, guardadas dentro de um cofre na sala do reitor, fossem digitalizadas a fim de protegê-las da ação do tempo, preservá-las para 
consultas futuras e para a disponibilização ao público geral. Para a realização deste objetivo foi proposta a criação de um sistema web para 
a publicação, visualização e captação de informação sobre as fotografias digitalizadas. Com uma interface simples e intuitiva o sistema foi 
otimizado para a utilização por parte das pessoas que estavam vivas na época em que as fotos foram tiradas. Hoje estas pessoas estão na terceira 
idade e são estas as mais qualificadas para compartilhar informação sobre as pessoas, lugares, objetos e acontecimentos retratados na fotos 
digitalizadas.  Um dos destaques do sistema é a possibilidade de criação de regiões de interesse nas imagens para serem associadas a alguém, 
algum lugar ou  algum objeto novo ou já presente no banco de dados a fim de não só permitir, mas também convidar os usuários a agregar 
informação e enriquecer o conhecimento sobre a história da universidade. Podem também serem realizadas buscas por datas, eventos, pessoas, 
objetos ou locais de forma a encontrar facilmente todas as fotografias nas quais o que foi buscado é representado.  Como um usuário não pode 
editar a informação adicionada por outro, existe uma área de discussão para que sejam realizadas possíveis correções pelos administradores, 
garantindo assim a confiabilidade dos dados disponíveis. Por conta de problemas de direitos autorais ainda não resolvidos, o acesso ao sistema 
ainda é bastante limitado e protegido por login e senha. Espera-se solucionar este problema para que o acesso se torne de fato público. O site 
está hospedado em uma servidora do Grupo IMAGO de Pesquisa (http://www.imago.ufpr.br) e pode ser acessado pelo endereço http://www.
imago.ufpr.br/ufpr100anos.

0054 RASTREAMENTO DE OBJETO EM IMAGENS DE VÍDEO

Rafael Henrique Tibães (PIBIC/CNPq)
Ciência da Computação - Bacharelado

Olga Regina Pereira Bellon Co-Orientador: Luciano Silva
Colaborador: Maurício Pamplona SegundoInformática

Ciências Exatas
Fluxo Óptico, Rastreamento 3D, Processamento Paralelo

10303057 - PROCESSAMENTO GRÁFICO (GRAPHICS)

No campo de pesquisa da Visão Computacional existe o estudo de Rastreamento de Objeto, o qual compreende as etapas de detecção de 
movimento e o rastreamento de seu agente causador em um ambiente controlado ou não. A abordagem adotada para o rastreamento calcula a 
estimativa do movimento por fluxo óptico.  Por movimento, entende-se a geração de um vetor representando a direção do deslocamento ocor-
rido entre dois quadros de imagem consecutivos em uma dada região de interesse. Com métodos clássicos de fluxo óptico, como os métodos de 
Lukas-Kanade e de Horn-Schunk, obtém-se bons resultados em imagens 2D, porém poucos trabalhos buscam a aplicação e adaptação destes 
métodos em imagens 3D (imagens de profundidade - range images). O objetivo deste trabalho é o estudo de uma solução robusta para seg-
mentação e rastreamento de indivíduos em imagens 3D, para ser aplicado em um sistema de reconhecimento biométrico. Para a aquisição das 
imagens foi adotado o dispositivo Kinect, da Microsoft, capaz de capturar imagens 3D. Esta alternativa permite resolver de maneira eficiente 
problemas inerentes das imagens 2D, como a variação de iluminação. Atualmente, os métodos buscam também soluções com grande potencial 
de paralelismo, de modo a obter melhor desempenho, necessário para aplicações em tempo real. Portanto, foi adotado o uso de processamento 
paralelo em placas gráficas com a API OpenCL, uma vez que esta é capaz de operar sobre plataformas de diferentes fabricantes ou mesmo 
sobre plataformas variadas, tanto em GPU quanto em CPU. No momento, o trabalho encontra-se em processo de validação do uso de métodos 
de fluxo óptico 2D adaptado para imagens 3D. Como trabalhos futuros pretende-se otimizar a abordagem desenvolvida para uso de proces-
samento em GPU e aplicá-la em cenários do dia-a-dia. Por fim, os resultados obtidos serão validados em bases de vídeos ou mesmo no âmbito 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Grupo IMAGO de Pesquisa (www.imago.ufpr.br).
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0055 EXTENSÕES DO MULTIPROCESSADOR MINIMALISTA COM MEMÓRIA COM-
PARTILHADA

Aluno de Iniciação Científica: Giuliano Teodoro Bertoncello (IC-Voluntária)
Curso: Ciência da Computação - Bacharelado 
Orientador: Roberto Hexsel                             Colaborador: Lucas Manika Koeb
Departamento: Informática
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: processador , MIPS32 , VHDL
Área de Conhecimento: 10304029 - ARQUITETURA DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO

Após extensões e melhorias em uma implementação simples de um processador MIPS segmentado de 5 estágios descrita em VHDL (Mini-
MIPS), empregamos esta nova implementação no projeto de um multiprocessador que foi desenvolvido em um projeto de Mestrado no PPGInf. 
O objetivo deste trabalho é estender o projeto do MMCC, criando um ambiente de compilação e testes de aplicativos, além da implementação 
de semáforos no nível de hardware, para então disponibilizar a versão estendida do multiprocessador para uso em aplicações embarcadas. O 
Multiprocessador Minimalista com Memória Compartilhada (MMCC) está descrito em VHDL e pode conter de 1 a 8 processadores, sendo 
configurado em tempo de compilação. Outras propriedades também configuradas em tempo de compilação, como tamanho de memória, estão 
definidas em arquivos de configuração. Para facilitar sua utilização, definimos um script de configuração, um arquivo de inicialização escrito 
em assembly que inicializa corretamente a execução do multiprocessador, bem como o script de compilação do projeto. O código VHDL do 
MMCC foi portado para ser compilado e simulado com as ferramentas ghdl e gtkwave e programas de teste podem ser escritos em linguagem 
C e compilados com o gcc. O MMCC possui seus processadores interligados por um barramento multiplexado e cada processador possui sua 
cache de dados e de instruções, mantidas coerentes por um protocolo MESI modificado. Cada processador possui ainda duas unidades de 
controle de memória, que implementam uma versão primitiva de memória virtual. O sistema de memória virtual do MMCC permite, além da 
verificação de permissões de escrita e execução nas páginas de memória, definir se determinada página pode ou não ser armazenada em cache. 
Os controladores das caches permitiam o acesso direto à memória apenas para escritas. Os projetos dos controladores de cache foram alterados 
para permitir também leituras não-cacheáveis, pois esta funcionalidade era um requisito para a implementação de semáforos em hardware. 
Após a adição do periférico no qual são implementados os semáforos, adicionamos ao projeto uma biblioteca para facilitar o uso de semá-
foros para sincronização dos processos que executam nos núcleos. Com estas adaptações, utilizamos um programa de testes que realiza uma 
multiplicação de matrizes, sincronizada por esta biblioteca e observamos resultados corretos. Como próximas etapas deste trabalho, faremos 
testes com aplicações reais, para verificar corretude das modificações que introduzimos, e então avaliar seu desempenho, comparando-se com 
semáforos implementados em software.

0056 DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS DE USO EM ÓPTICA DE RAIOS X

Aluno de Iniciação Científica: GISELI MARIA MOREIRA (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: CESAR CUSATIS                        Co-Orientador: SERGIO LUIZ MEISTER BERLEZE
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Dispersão de luz , Difratometria , Óptica de raios X
Área de Conhecimento: 10500006 - FÍSICA

Sistema análogo, com luz visível, à difratometria de raios X de duplo cristal (rocking curve)- Um difratômetro de duplo eixo é utilizado nor-
malmente para caracterização estrutural de cristais perfeitos (cristais perfeitos são apropriados para dispositivos ópticos na faixa dos raios X). 
No primeiro eixo é colocado um cristal perfeito e no segundo o cristal a ser analisado estruturalmente. Girando um dos cristais se obtém uma 
curva de intensidade do feixe difratado em função do ângulo de giro, que denomina-se   “rocking curve”, curva de giro ou perfil de linha. De 
modo a compreender melhor a difratometria de duplo eixo com raios X, foi montado um análogo a tal arranjo, utilizando dois prismas de vidro 
e um feixe policromático e divergente de luz visível que incide no primeiro prisma e depois no segundo. Girando e transladando o segundo 
prisma é possível obter uma curva da intensidade do feixe em função ao ângulo de giro e também verificar a dispersão da luz. Quando eles estão 
colocados na configuração não dispersiva, ou seja, com seus vetores-bissetriz orientados em sentidos opostos (+,-), o feixe que sai da segunda 
face do primeiro prisma mostra dispersão, chegando desta maneira a primeira face do segundo prisma; quando ele sai da segunda face do 
segundo prisma o feixe é recomposto, e, temos o caso semelhante, mas não exatamente igual, a uma lamina de faces paralelas,  pois  existe  ar 
entre os dois prismas. Na configuração dispersiva posicionamos o segundo prisma, com suas bissetrizes orientadas no mesmo sentido (+,+), de 
maneira que obtemos um feixe de saída duplamente disperso. Os resultados obtidos com luz visível comprovam a analogia do processo com 
raios X. Ou seja, obtemos uma curva de intensidade em função do ângulo entre as bissetrizes para a configuração não dispersiva e outra para 
a situação dispersiva, semelhantes às curvas utilizando raios X. Foi feita também uma modelagem teórica da montagem de duplo prisma com 
luz visível, utilizando somente a Lei de Snell, tendo como parâmetros: a distância entre os prismas, seu índice de refração em função do com-
primento de onda, o ângulo de cada prisma, divergência e cromaticidade  do feixe e ângulo entre os prismas. Os resultados dessa modelagem 
são apresentados na forma de tabela e em gráficos.
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0057 DINÂMICA CLÁSSICA EM ESPAÇO DE FASES CONJUNTO

Aluno de Iniciação Científica: Alexandre Lira Foggiatto (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Alexandre Dias Ribeiro
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: projeção estereográfica , Eletromagnetismo , Mecânica Clássica
Área de Conhecimento: 10501002 - FÍSICA GERAL

De um modo geral, em livros básicos de eletromagnetismo, a discussão sobre um objeto com momento de dipolo magnético próprio, na pre-
sença de um campo magnético externo, se resume à descrição da energia potencial oriunda da interação entre eles. De fato, quase nada se dis-
cute sobre a  dinâmica deste objeto nesta situação, já que essa descrição está restrita a apenas em um plano, com apenas um grau de liberdade, 
então não pode observar nenhum movimento interessante como nutação ou rotação em volta desse campo magnético externo. Esta constatação 
se aplica tanto para o caso de objetos macroscópicos, em que se incluem as espiras, por exemplo, quanto para os microscópicos, já que nas 
partículas elementares existe uma propriedade intrínseca, como a massa ou a carga elétrica, que é o momento magnético de spin, que levam as 
partículas carregadas a se comportarem de modo similar a um pequeno circuito com cargas em movimento para os quais os momentos mag-
néticos são representados por seus spins. Neste trabalho, mostraremos que, para o caso macroscópico, descrito por uma espira na presença de 
um campo magnético externo, sem poder transladar, mas com toda liberdade rotacional, descrita pelos ângulos de Euler temos que a dinâmica 
em questão é equivalente à de um rotor na  presença de um campo gravitacional, problema usualmente tratado em livros de Mecânica Clássica. 
Também discutiremos a extensão deste formalismo para o estudo de spins, através da consideração do limite de momentos de inércia pequenos. 
Além disso, visando uma futura inserção do trabalho em Mecânica Quântica, mais especificamente a uma comparação com a dinâmica de 
estados coerentes de spin, faremos a descrição do objeto, que  naturalmente faz uso de coordenadas esféricas, em um plano complexo, obtida 
através de uma operação de projeção estereográfica.

0058 MODELO PARA A FORÇA DE ATRITO NO MOVIMENTO DE ROLAMENTO

Aluno de Iniciação Científica: André Luiz Oliveira Bilobran (Pesquisa voluntária)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Renato Moreira Angelo
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: atrito , rotação , elasticidade
Área de Conhecimento: 10501002 - FÍSICA GERAL

O problema do atrito recebe atenção especial nas mais diversas áreas de aplicações. Na análise de juntas, rolamentos, freios, interação pneus 
de carro e estrada, rodas e trilhos de trem, pistões, ou de modo mais geral, em sistemas mecânicos que buscam minimizar ou maximizar perdas 
de energia, o atrito possui papel central. O começo dos estudos modernos remete a Da Vinci, quem primeiro evidenciou a proporcionalidade 
entre a força de atrito e a força normal, conhecida hoje como a Lei de Amontons (físico francês). Depois, Leonard Euler deu continuidade a 
esses estudos diferenciando pela primeira vez atrito estático e cinético e introduzindo a letra μ para designar o coeficiente de atrito.  Mais tarde, 
Coulomb propôs uma medida quantitativa para a diferença entre atrito estático e cinético, descreveu variações à lei de Amontons e escreveu 
um livro que é a base da Tribologia (estudo da interação entre superfícies em movimento relativo). Além deles, Robert Hook, que adicionou a 
ideia de interação entre corpos deformáveis, e Hertz, principal fundador da Mecânica de Contato (estudo da deformação de sólidos em contato), 
também empreenderam grandes esforços no sentido de descrever o atrito. No entanto, ainda hoje, a solução desse problema não é fechada, 
especialmente no que diz respeito ao atrito estático no movimento de rolamento de corpos de seção reta circular. De fato, há pouca ou nenhuma 
menção ao fenômeno nos livros-textos de Física básica. Nossa investigação se inicia com a identificação de alguns paradoxos que questionam 
a intuição usual construída a partir do deslizamento de blocos. Utilizando-nos da Teoria da Elasticidade (Landau e Lifschitz), propomos um 
modelo mecânico mínimo capaz de resolver os paradoxos e descrever vários elementos da força de atrito no rolamento. Essencialmente, o 
modelo se define por (i) uma revisão das características da força normal, (ii) a descrição da força de atrito como componente horizontal de 
uma força de contato e (iii) a descrição da força de contato em função da deformação elástica da superfície de apoio e da velocidade no ponto 
de contato. Algumas das hipóteses básicas do modelo foram testadas experimentalmente e várias situações concretas envolvendo o rolamento 
foram qualitativamente explicadas.
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0059 MAPAS DE REDES NEURAIS COM SINCRONIZAÇÃO DE “BURSTS”

Aluno de Iniciação Científica: Alex Princival (Pesquisa voluntária)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Ricardo Luiz Viana
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Redes de Mapas Acoplados , Dinâmica Neuronal , Redes Neuronais
Área de Conhecimento: 10502009 - ÁREAS CLÁSSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES

Na década de 50, Hodgkin e Huxley apresentaram um modelo biológico de dinâmica neural representado por equações diferenciais ordinárias 
que descrevia a evolução temporal do potencial de membrana e da corrente no meio interneural. Recentemente surgiram os modelos a tempo 
contínuo e tempo discreto para a dinâmica neural, tais como Izhikevich, Rulkov, Courbage-Nekorkin-Vdovin (CNV), Chialvo, entre outros. 
Será apresentado o modelo de Rulkov, que descreve a atividade neural dos circuitos corticais em duas escalas de tempo distintas: (i) escala 
rápida que é caracterizada por repetitivos disparos e “bursts” (sequências de disparos); (ii) escala lenta onde ocorre a alternância entre um 
estado quiescente e disparos. Quando os neurônios estão isolados, i.e. não há acoplamento entre dois ou mais neurônios, há “bursts” irregu-
lares; quando os neurônios estão acoplados, o início dos “bursts” de neurônios diferentes ocorre ao mesmo tempo, i.e. ocorre a sincronização 
dos “bursts”. A sincronização dos neurônios é um ponto de grande interesse para a neurociência, uma dessas aplicações é no estudo do mal de 
Parkinson e outros ritmos patológicos. Apresentaremos maneiras de avaliar a sincronização em diferentes níveis de intensidade. Empregaremos 
como modelo de rede neuronal uma rede de mapas acoplados globalmente, onde todos os neurônios acoplam-se com o campo médio produzido 
no sistema. A dinâmica neuronal será descrita pelo modelo a tempo discreto de Rulkov (mapa bidimensional não-linear e caótico). Definimos 
uma fase para os “bursts” baseando-nos nos máximos locais da dinâmica lenta, e consideramos a frequência e o parâmetro de ordem associado 
a essa fase, analisando a influência dos parâmetros de acoplamento na evolução espaço-temporal do sistema.

0060 ESPALHAMENTO DE UMA PARTÍCULA POR UM POTENCIAL ESFÉRICO.

Aluno de Iniciação Científica: Érika Sathie Takatsuki. (PET)
Curso: Matemática (Bacharelado e Licenciatura)
Orientador: Sergio d’Almeida Sanchez
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: espalhamento , seção de choque , partícula
Área de Conhecimento: 10505040 - PROCESSOS DE COLISÃO E INTERAÇÕES DE ÁTOMOS E MOLÉCULAS

O estudo do espalhamento de elétrons de baixas energias por átomos e/ou moléculas é de grande importância para diversas áreas do conheci-
mento. Além do interesse puramente científico, este estudo também tem aplicações significativas como, por exemplo, em questões ambientais 
(no controle de emissão de gases poluentes, no estudo de meios interestelares e atmosferas planetárias), biológicas (elétrons de baixa energia 
podem quebrar cadeias de DNA, como descoberto pelo grupo do pesquisador Léon Sanche) e tecnológicas (pesquisas sobre descargas elé-
tricas em locais de combustão e pesquisas sobre descargas elétricas nos plasmas de processamento, de suma importância para as indústrias de 
micro-eletrônica - são nos meios de descarga que são criados os radicais, moléculas excitadas e íons necessários a deposição em substratos). 
Em um problema de espalhamento, um projétil (como, por exemplo, um elétron ou pósitron) colide com um alvo definido (um átomo ou 
uma molécula). Partindo das condições iniciais do problema considerado estimam-se quais os tipos de processos que podem ocorrer e qual 
probabilidade com a qual cada um deles pode ocorrer. Essas estimativas são obtidas através de cálculos das seções de choque de espalhamento 
(seção de choque diferencial ou seção de choque total). Este trabalho teve como intuito introduzir os conceitos básicos da teoria do espalha-
mento, baseando-se principalmente no livro Quantum collision theory de Charles J. Joachain. Entre esses conceitos, destacam-se: seções de 
choque, teorema ótico, método das ondas parciais, deslocamentos de fase, ressonâncias, processos de absorção, funções de Green, equação de 
Lippmann-Schiwinger. Como aplicação desse trabalho, foi feita a análise rigorosa, teórica e computacional, do caso do espalhamento de uma 
partícula sem spin por um potencial de simetria esférica finito e infinito (esfera rígida).
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 0061 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE DEPOSIÇÃO POR ELETROSPRAY EM 
MICROESFERAS DE POLIESTIRENO

Aluno de Iniciação Científica: André Sionek (IC-Voluntária)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Cyro Ketzer Saul            Colaborador: César Liberato Petzhold, Paula Poli Soares
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Eletrospray , Poliestireno , Microesferas
Área de Conhecimento: 10507000 - FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

Micropartículas poliméricas são amplamente utilizadas para fins biomédicos. É dada atenção especial a  microesferas de poliestireno (PS) 
que são úteis em sistemas de diagnóstico, tais como ELISA e Micro Arranjos Líquidos. O método mais usual e industrialmente utilizado para 
produzir microesferas poliméricas é a polimerização em emulsão [1]. O processo de eletrospray é proposto como uma técnica alternativa para 
produzir micropartículas poliméricas e pode ser aplicado em escala industrial. Em 2006, Fantini et al. [2] descreveu a influência do solvente 
e do peso molecular do PS na morfologia das microesferas, mas não descreveu a influência de outros parâmetros do processo de deposição. 
Neste trabalho foi investigada a influência da taxa de bombeamento, tensão, concentração e peso molecular do PS no tamanho e morfologia 
das microesferas produzidas. Para todas as deposições utilizou-se clorofórmio como solvente. Poliestirenos de peso molecular diferentes foram 
analisados, o PS de 180.000 g/mol foi produzido pela INNOVA e os PS de 33.600, 17.700 e 2.780 g/mol foram produzidos por ATRP utilizando 
CuCl/PMDETA como catalisador e EBP como iniciador. As deposições foram realizadas sobre fitas condutoras de cobre colocados a 20 cm 
da ponta da seringa. Foi utilizada uma seringa Hamilton GASTIGHT#1750 e uma bomba de seringa Harvard 11Plus. Imagens de microscopia 
eletrônica de varredura foram obtidas utilizando um microscópio FEI Phenon. As imagens foram processadas no software ImageJ para obter 
os dados estatísticos do tamanho das partículas. Observou-se uma estreita distribuição de tamanho das microesferas e uma dependência do 
tamanho com a taxa de bombeamento e com peso molecular. O nosso trabalho fornece o embasamento necessário para a produção de diferentes 
tamanhos e formas de microesferas de PS utilizando eletrospray.

0062 ESTUDO DE LIGAS SEMICONDUTORAS À BASE DE SELÊNIO PRODUZIDAS 
POR MOAGEM MECÂNICA POR MEIO DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X

Aluno de Iniciação Científica: Arlon Fernando da Silva (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Kleber Daum Machado
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: selenio , raios x , exafs
Área de Conhecimento: 10507000 - FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA 

Nesse trabalho investigamos as propriedades estruturais e térmicas do elemento Se tanto na sua forma cristalina quanto na sua forma amorfa 
produzida por moagem mecânica, por meio de difração de raios x (DRX) e espectroscopia de absorção de raios x (EXAFS) utilizando o método 
de expansão em cumulantes, de modo a determinar os números médios de coordenação, as distâncias interatômicas médias, a desordem estru-
tural, a desordem térmica e a assimetria da função de distribuição de pares. Utilizando o efeito fotoacústico, medimos também a difusividade 
térmica dos materiais descritos acima. Produzimos o Se amorfo por meio da técnica de moagem mecânica (MM). O Se cristalino foi moído 
durante 40 h em um container de aço utilizando um moinho Fritsch Pulverisette 7. Em seguida, medidas DRX do pó obtido foram feitas no 
difratômetro Shimadzu 7000 no Laboratório de Óptica de Raios X (LORXI), departamento de Física da UFPR. O padrão de difração do Se 
cristalino foi analisado utilizando o método de Rietveld para determinação do parâmetro de rede e do tamanho médio de cristalito. O padrão 
de difração do Se moído comprovou a amorfização do mesmo, havendo completa eliminação dos picos cristalinos. Medidas de difração feitas 
no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) foram realizadas visando à obtenção do fator de estrutura total e posterior simulação da 
estrutura amorfa do material pelo método de Monte Carlo reverso, de modo a obter as funções de distribuição radial parciais, os números 
médios de coordenação e as distâncias interatômicas médias. Medidas EXAFS foram feitas no LNLS em função da temperatura na borda K 
do Se. Estas medidas foram analisadas utilizando-se o método de expansão em cumulantes, e a partir dele números médios de coordenação, 
distâncias interatômicas médias, desordem estrutural e térmica e assimetria da função de distribuição de pares foi obtida, e comparada, quando 
possível, com os resultados obtidos a partir da simulação estrutural utilizando os dados de difração de raios x. Medidas de difusividade térmica 
utilizando o efeito fotoacústico foram feitas no Laboratório de Síntese e Caracterização de Materiais (LSCM) do departamento de Física da 
UFPR, e obtivemos as difusividades térmicas tanto do Se cristalino como do Se amorfo produzido por moagem mecânica.
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0063 EFEITO DE TRATAMENTO SMAT NA SUPERFÍCIE DO TITÂNIO OXIDADO: 
CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E MECÂNICA

Aluno de Iniciação Científica: Bruno leandro Pereira (PIBIC/CNPq)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Neide Kazue Kuromoto
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: biocompatibilidade, titânio, oxidação anódica
Área de Conhecimento: 10507000 - FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

O titânio é muito utilizado na indústria de próteses e na engenharia de tecidos. Dentre suas características estão a boa biocompatibilidade e 
propriedades mecânicas e a baixa tendência à corrosão, mas sua superfície não é bioativa. Existem situações em que é necessário se ter uma 
superfície bioativa, uma vez que esta superfície poderá induzir a adesão de células ósseas. Neste caso tratamentos físicos, químicos e eletro-
químicos são realizados na superfície do titânio de modo a aumentar a sua bioatividade e, conseqüentemente, ter ou acelerar a osseointegração 
da região implantada. Neste trabalho a superfície do titânio foi modificada através do processo SMAT (Surface Mechanical Attrition Treat-
ment). No processo SMAT, basicamente, microesferas colidem com a superfície do Ti, a uma dada freqüência, e provoca a nanocristalização 
na sua superfície. Utilizou-se amostras de titânio comercialmente puro grau 2, as quais foram lixadas com lixas de granulometria de 300, 400 e 
600, lavadas em banho de ultrassom, com três diferentes soluções e, em seguida, secas em estufa durante 24 horas a uma temperatura de 40°C. 
Após o tratamento SMAT, algumas amostras foram anodizadas, sob modo galvanostático, em um eletrólito de Na2SO4 1 M. A análise da mor-
fologia da superfície foi feita usando o microscópio eletrônico de varredura, a espessura do filme de óxido e a rugosidade foram determinadas 
usando a técnica de perfilometria e as propriedades mecânicas usando um nanoidentador, com carga crescente de 0 a 400 mN e risco de 600mm. 
A bioatividade das superfícies foi avaliada in vitro usando uma solução que simula o plasma sanguíneo (SBF- solução simuladora do plasma 
sanguíneo), a temperatura de 37oC durante 15 e 30 dias. Verificou-se que as amostras oxidadas apresentaram uma morfologia mais rugosa, 
comparada com a superfície SMAT, com valores da ordem de (0.5±0.3µm) para a superfície SMAT e (0.7±0.3µm) para a SMAT+anodização 
e a espessura média das amostras tratadas com o processo SMAT+ anodização foi de (1.8±0.4µm). A recuperação elástica foi de(~57%) para 
a superfície SMAT+anodização e de (~48%) para SMAT. Esses resultados indicam que essas superfícies apresentam potencial para serem 
utilizadas na área médica.

0064 PROCESSOS COMPETITIVOS NA RECOMBINAÇÃO ÓPTICA DE PONTOS QUÂNTICOS AUTO-
ORGANIZADOS DE INAS /GAAS CRESCIDOS EM CAMADAS EMPILHADAS HETEROGÊNEAS

Aluno de Iniciação Científica: Danilo Roberto Ratkovski (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Celso de Araujo Duarte
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: noestruturas, filmes finos, interfaces
Área de Conhecimento: 10507000 - FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

Pontos quânticos (QDs, Quantum Dots) são nanoestruturas formadas de um material semicondutor numa matriz também semicondutora. Geral-
mente são crescidos sobre uma matriz semicondutora de gap maior. Suas pequenas dimensões resultam no surgimento de efeitos confinamento 
de elétrons, buracos e éxcitons, com energias de confinamento e ligação caracterísitcas. Neste trabalho, estudou-se a emissão óptica por fotolu-
minescência de amostras contendo duas camadas de QD’s de InAs empilhados, crescidos sobre substratos de GaAs por MBE (Molecular Beam 
Epitaxy, epitaxia por feixe molecular) com taxas de crescimento diferentes, sendo que uma das camadas continha pontos quânticos grandes 
com luminescência em 1,3μm à temperatura ambiente, enquanto que a outra camada continha pontos quânticos pequenos cuja luminescência se 
dá em comprimento de onda inferior. Foi realizada também uma caracterização estrutural através de medidas de microscopia de força atômica 
(AFM, Atomic Force Microscopy) a qual possibilitou o estudo da morfologia e da densidade de pontos quânticos na superfície das amostras., a 
qual revelou que a altura desses QD’s varia com a taxa de crescimento de depopsição de InAs na câmara de MBE, como esperado. Um estudo 
comparativo das medidas de fotolumienscência com as medidas de caracterização estrutural por AFM revela a correspondência entre os taman-
hos médios das famílias de pontos quânticos de cada amostra e suas emissões ópticas. O foco deste trabalho é o da verificação de qual o impacto 
das tensões elásticas geradas por uma das camadas de QD’s sobre a camada seguinte de QD’s que foi depositada posteriormente, verificando 
a possível variação do tamanho médio e da linha de emissão óptica dos QD’s grandes (emissão em  1,3μm) em função dessa tensão. A meta 
principal é a de verificar se esse processo de empilhamento modifica consideravelmente o comprimento de onda de luminescência dos QD’s 
maiores, com vistas ao possível atingimento do valor de  1,5μm, que é o valor em que há o mínimo absoluto da absorbância por fibras ópticas.
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Aluno de Iniciação Científica: Deize Corradi Grodniski (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Marlus Koehler
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Células solares, Dispositivos bipolares, Polímeros conjugados
Área de Conhecimento: 10507000 - FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

0065 CORRENTE LIMITADA POR CARGA ESPACIAL EM DISPOSITIVOS BIPO-
LARES DE POLÍMERO/C60

Atualmente existe a necessidade do desenvolvimento e disseminação de fontes renováveis de energia para a redução das emissões de gases de 
efeito estufa. Nesse sentido, os polímeros conjugados, uma classe de semicondutores orgânicos, vêem sendo utilizados na fabricação de célu-
las solares orgânicas por apresentarem vantagens tecnológicas e econômicas em relação aos dispositivos tradicionais de silício. Este trabalho 
visa desenvolver a modelagem teórica das propriedades elétricas (no escuro) de dispositivos fotovoltáicos poliméricos confeccionados em 
uma estrutura de bicamada. Nessa estrutura é depositada sobre o filme polimérico ( um grande doador de elétrons quando excitado pela luz) 
uma camada de moléculas de C60 ( molécula formada por 60 átomos de carbono que funciona como um excelente aceitador de elétrons) para 
formar uma heterojunção extremamente eficiente na dissociação de excitons. Um modelo elétrico anterior proposto para este tipo de sistema, 
deselvolvido assumindo-se camadas ativas livres de armadilhas, uma taxa de recombinação elétron-buraco infinita na heterojunção e uma in-
jeção ôhmica dos portadores de carga prevê que a curva da densidade de corrente j em função da tensão aplicada V segue o regime de corrente 
limitada por carga espacial. Neste regime de injeção de cargas, a densidade de corrente em função da tensão sastisfaz a Lei de Mott-Gurney e a 
razão entre as mobilidades efetivas de buracos no polímero e elétrons no C60 varia com a terceira potência da espessura das respectivas cama-
das de polímero e fulereno. Porém, medidas experimentais realizadas no Laboratório de Dispositivos Nanoestruturados (DINE) mostraram que 
alguns dispositivos, embora ainda seguindo a Lei de Mott-Gurney, apresentaram uma dependência linear da razão das mobilidades em função 
dessas espessuras. As curvas para as mobilidades foram feitas subtraindo-se o valor de tensão de circuito aberto (Voc) da tensão aplicada no 
dispositivo. Descobrimos que o desvio da teoria original deve-se a variação do Voc com a espessura das camadas. O próximo passo, é saber por 
que a tensão Voc causa tal efeito nos dispositivos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriel Pereira Freitas (IC-Voluntária)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Cyro Ketzer Saul                    Co-Orientador: Fabio Adhemar da Silva Rahal
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Microfluídica, Papel, Diagnósticos
Área de Conhecimento: 10507000 - FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

0066 DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS FLUÍDICAS BASEADAS EM PAPEL E 
MULTICAMADAS POLIMÉRICAS

O aumento da velocidade dos sistemas de transporte a nível mundial, como resultado do desenvolvimento tecnológico do século XX e as-
sociado ao processo de globalização, produziu um efeito deletério no que se refere à disseminação de enfermidades. Problemas anteriormente 
locais tornarem-se globais e os riscos de pandemias não são mais obras de ficção cientifica, como foi visto no caso do vírus H1N1, conhecido 
erroneamente como Gripe Suína. Dentro deste panorama existe uma necessidade premente de sistemas de diagnostico rápidos, eficazes, de 
simples utilização e acima de tudo baratos. Uma solução para este problema foi proposta por George Whitesides (Harvard) com o uso de dis-
positivos baseados em papel ou em sistemas poliméricos multicamadas. O projeto do INCT para Diagnósticos em Saúde Pública, recentemente 
renovado com recursos do Ministério da Saúde, tem interesse nesta solução tecnológica como uma potencial aplicação futura em diagnósticos 
rápidos e baratos. Neste trabalho estamos apresentando os resultados preliminares de fabricação de canais e estruturas fluídicas empregando um 
sistema de fresagem a laser. Os desenhos das estruturas foram elaborados empregando o software Coreldraw 11. As amostras foram cortadas 
em papel cromatográfico e em polímero de laminação empregando uma fresadora Laser Gravograph 100 que funciona como uma impressora. 
Os parâmetros potência e velocidade de corte da fresadora estão sendo estudados a fim de evitar derretimentos e deformações das estruturas 
devido a excesso de calor. O fechamento dos canais e dispositivos foi efetuada com uma laminadora de plástico Polaseal PDA3-230SL. Os 
parâmetros da seladora também estão sendo avaliados para garantir a hermeticidade dos dispositivos. Os resultados mostram a viabilidade da 
técnica escolhida para produção de dispositivos com dimensões sub-milimétricas. Em função destes resultados estamos avaliando as possíveis 
configurações para aplicação em diagnósticos. 



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 47

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Giuliana Pavanelli (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Guinther Kellermann             Colaborador: Andreia Georgeski, Luciano A. Montoro, Aldo F Craievich
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: nanopartículas, nanocompósitos, raios x
Área de Conhecimento: 10507000 - FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

0067 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E TÉRMICA DE NANO-
PARTÍCULAS METÁLICAS DE PB EMBEBIDAS EM VIDRO

Os vidros xPbO-(100-x)B2O3 tem diversas aplicações na industria devido à sua durabilidade, alta resistividade elétrica e temperatura de fusão 
relativamente baixa.  Por outro lado, dependendo das condições de preparação, o diagrama de equilíbrio deste vidro binário exibe diversas 
fases cristalinas, cada um delas conduzindo a materiais com diferentes propriedades físicas e químicas. Apesar da relevância das investigações 
anteriores dos processos de separação de fase em vidros obtidos a partir de altas taxas de resfriamento do material fundido, a maioria desses 
estudos se restringe à região do diagrama de fase correspondente às concentrações de PbO para x < 20  (% mol). Neste trabalho, descrevemos 
o estudo da separação de fase no vidro 52PbO-45B2O3-3SnO2-3Pb em diferentes temperaturas de tratamento. As amostras foram preparadas 
a partir da fusão dos óxidos precursores (PbO, B2O3 e SnO) a 700 oC durante 1 hora. O SnO foi adicionado para reduzir parcialmente o PbO 
objetivando a formação de SnO2 e Pb. O material fundido foi transformado em lâminas de vidro com cerca de 100 mm de espessura, trans-
parentes à luz visível, através da prensagem rápida entre superfícies paralelas de aço inoxidável. As amostras foram estudadas in situ, durante 
o tratamento isotérmico em diferentes temperaturas entre 376 e 412 oC, utilizando-se a técnica de espalhamento de raios X a baixo ângulo 
(SAXS). A evolução da série de curvas de SAXS correspondentes às amostras foi analisada com base nas previsões da teoria de Cahn-Hilliard, 
que aplica-se aos estágios iniciais do processo de separação de fases pelo mecanismo de decomposição spinodal. Os resultados experimentais 
exibem as características principais preditas por esta teoria. A partir da variação das curvas de intensidade de SAXS para diferentes valores de 
momento transferido q, os fatores de amplificação R(q) foram determinados. A análise destes resultados nos permitiu determinar os coeficientes 
de difusão efetivos D, cujos valores obtidos foram 1.3 ´10-17 cm2/s e 1.8´10-15 cm2/s para as temperaturas 376 oC e 412 oC, respectivamente. 
A temperatura correspondente ao limite spinodal para a composição estudada foi determinada como sendo Ts = 416 oC. A energia de ativação 
para a difusão calculada a partir da dependência linear obsevada no gráfico log (D) versus 1/T (gráfico de Arrenhius) foi E = (4,8 ±0,5) kJ / mol. 
Medidas adicionais de espalhamento de raios X a alto ângulo nessas mesmas amostras exibem apenas o halo característico de sistemas amorfos, 
sem indícios da presença de fases cristalinas do vidro ou de nanocristais de Pb.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jean Antonio Pereira Karax (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Celso de Araujo Duarte
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Poços Quanticos, Efeito de Muitos Corpos, Fotoluminescencia
Área de Conhecimento: 10507000 - FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA 

0068 SINGULARIDADES DE FERMI E EFEITOS DE MUITOS CORPOS NA LUMI-
NESCÊNCIA DE POÇOS QUÂNTICOS DOPADOS1661/EVINCI2012

Neste trabalho relatamos os estudos realizados com base em medidas de PL (Photoluminscence, fotoluminescência) em amostras de poços 
quânticos simples, duplos e triplos de GaAs e AlGaAs com barreiras de AlGaAs crescidos sobre substratos de GaAs por MBE (Molecular 
Beam Epitaxy, epitaxia de feixe molecular) e dopados com elétrons por dopagem remota de Si. Foi tido como objetivo o estudo do impacto de 
interações de muitos corpos (many body effects) – como por exemplo, da singularidade de borda de Fermi (FES, Fermi edge singularity) – na 
emissão óptica de poços quânticos dopados. A FES é um fenômeno que surge do fato de haver um acoplamento entre elétrons e buracos, e por-
tanto é caracterizada como um efeito de muitos corpos (many body effect). A influência da FES na luminescência já é um fenômeno conhecido 
em poços quânticos simples, resultando em uma alteração morfológica das linhas de emissão. No presente trabalho, pretendemos estender esse 
estudo ao caso de poços quânticos duplos e triplos dopados, comparando com o caso de poços quânticos simples, o que ao nosso conhecimento 
é um estudo inédito. Com ele pretendemos aferir a influência do acoplamento e desacoplamento de pares ou triplas de poços quânticos de 
acordo com a sua separação espacial. Nas medidas de PL foi utilizado um laser de estado sólido com comprimento de onda de 532 nm, variando 
a potência do feixe incidente sobre as amostras com um filtro de densidade neutra. O feixe é direcionado para as amostras com o emprego de 
um sistema de espelhos e lentes. A amostras foram acondicionadas num sistema de refrigeração a circuito fechado de He, possibilitando atingir 
temperaturas de até ~10K. A coleta de dados é feita por um conjunto composto de um espectrômetro e de uma CCD “Andor”. As medidas foram 
feitas em função da potência de excitação, com a finalidade de evidenciar os níveis excitados. Os cálculos autoconsistentes foram realizados 
com base nos parâmetros das amostras (forma das bandas de valência e de condução, band offsets, larguras dos poços, massas efetivas dos 
elétrons e dos buracos, constante dielétrica do material etc.).
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Nº Tema Projeto

 Aluno de Iniciação Científica: Leandro Benatto (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Marlus Koehler
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: 
Área de Conhecimento: 10507000 - FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA 

0069 ESTUDO TEÓRICO DE ESTADOS DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA EM COMPLEXOS DE 
POLÍMEROS CONJUGADOS/FULERENOS PARA CÉLULAS SOLARES ORGÂNICAS.

Devido à necessidade cada vez maior de produção de energia elétrica, assim como a urgência de diminuir a utilização de fontes poluentes que 
liberam dióxido de carbono na atmosfera, fontes de energia renováveis estão sendo amplamente estudadas. As células solares que convertem 
energia solar em elétrica apresentam um grande potencial para suprir as necessidades de energia limpa em nosso planeta. Atualmente, para 
fabricação de células solares comerciais, são utilizados materiais inorgânicos como o silício, que pode apresentar uma boa taxa de conversão de 
energia chegando até 30%. Entretanto, o processo de extração do silício e de fabricação das células solares é complexo, o que torna o seu preço 
elevado. Materiais de origem orgânica, principalmente polímeros conjugados semicondutores, podem apresentar características eletrônicas 
parecidas com a do silício, proporcionando um barateamento considerável de uma célula fotovoltaica. Embora progressos significativos tenham 
sido feitos, a eficiência de conversão de potência da energia solar em elétrica obtida com materiais orgânicos dificilmente ultrapassa 7%. Base-
ado na teoria de que a configuração do campo elétrico ótico dentro de um dispositivo fotovoltaico multicamadas influi na geração e dissociação 
do par elétron-buraco (éxciton), entre as camadas de polímero/fulereno, conseguimos reproduzir a literatura [1] e mapeamos a distribuição do 
quadrado do campo elétrico normalizado |E|² para encontrar a sua relação com as espessuras de todas as camadas de filmes finos dos materiais 
utilizados. O método matricial empregado utiliza os índices de refração dos materiais e leva em conta as reflexões sucessivas à medida que a luz 
se propaga dentro do dispositivo, possibilitando uma descrição teórica do processo físico que condiz com os resultados encontrados experimen-
talmente em [1]. Após a obtenção dos dados que revelam a relação do |E|² com as espessuras de todas as camadas da parte ativa do dispositivo, 
conseguimos encontrar uma combinação para as camadas dos filmes finos que aumentasse consideravelmente o |E|² na interface polímero/C60.
[1] Leif A. A. Pettersson, Lucimara S. Roman, and Olle Inganäs. Modeling photocurrent action spectra of photovoltaic devices based on organic 
thin films, J. Appl. Phys. (1999)

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sumaya Ribeiro Baioni (PIBIC/CNPq)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Ney Pereira Mattoso Filho
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: óxido de vanádio, chumbo, eletrodeposição
Área de Conhecimento: 10507000 - FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA 

0070 INCORPORAÇÃO DE CHUMBO EM FILMES FINOS DE ÓXIDO DE VANÁDIO

A transição de metal para isolante que o VO2 sofre em 68°C altera drasticamente suas propriedades elétricas e ópticas. A transmitância na região 
do infravermelho (IR) cai cerca de 70% (T68°C). Essa grande variação na transmitância IR leva a uma grande extensão de aplicações, como 
por exemplo, interruptor óptico e “janelas inteligentes”.  Neste último caso, os edifícios usam como cobertura as janelas termocromáticas, que 
filtram a radiação infravermelha em dias quentes, evitando o uso de ar condicionado e resultando em grande economia de energia. A ideia deste 
trabalho é produzir uma tensão em rede cristalina de VO2 através da incorporação de um íon de grande porte, como chumbo (II).  Com a tensão 
produzida, é esperado mover a temperatura do MIT para valores próximos de 23 ° C. Relatamos o sucesso na incoporação do chumbo (Pb) no 
filme de óxido de vanádio (VOx), eles foram preparados por eletrodeposição potenciostática em substrato de aço inoxidável. Foram preparados 
filmes finos de óxido de vanádio com diferentes concentrações de chumbo, em soluções aquosas de sulfato de óxido de vanádio hidratado 
(VOSO4.xH2O) e sulfato de chumbo (PbSO4), em potencial catódico de -1,1V (V versus Ag-AgCl eletrodo de referência). As análises de 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) mostram que diferentes microestruturas (placas e grânulos) estão presentes em todas as amostras. 
Nas concentrações entre 40% e 60% de sulfato de chumbo na solução de vanádio foi detectado chumbo incorporado no filme fino. Para frações 
inferiores a 40% de sulfato de chumbo em solução de óxido de vanádio, a quantidade de chumbo que estava presente no filme não pode ser 
detectada por análises de Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). E quando foi usado mais de 60% de solução de sulfato de chumbo 
juntamente com o óxido de vanádio, não houve deposição de filme no substrato de aço inoxidável.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruno Morais Serafim (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Física (Licenciatura)
Orientador: Cyro Ketzer Saul
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Biomateriais , Electrospray , PEG
Área de Conhecimento: 10507086 - SUPERFÍCIES E INTERFACES; PELÍCULAS E FILAMENTOS

 0071 NANO/MICROESTRUTURAS DE PEG DEPOSITADAS POR ELECTROSPRAY 
PARA LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS

O Polietileno Glicol (PEG), também conhecido como Poli-óxido Etileno (POE), é um polímero de ampla utilidade industrial, comercial e 
medicinal, podendo agir como surfactante, lubrificante e laxante, entre outros. Por ser atóxico e quimicamente estável, tem seu uso regulamen-
tado pelo FDA (Food and Drug Administration), o que permite sua utilização na fabricação de cosméticos, cremes dentais, medicamentos e 
outros. Uma de suas diversas características interessantes é o seu comportamento anfifílico, o que garante a solubilidade deste polímero tanto 
em solventes polares quanto em apolares. Com base no potencial físico/biológico deste polímero, este trabalho objetiva estudar a produção e 
a posterior caracterização de nano esferas de Polietileno Glicol (PEG) através da técnica de deposição por Electrospray, visando uma futura 
aplicação do biomaterial na liberação controlada de fármacos. Esta técnica de deposição foi patenteada em maio de 1900 por J.F. Cooley, 
e consiste basicamente na utilização de um campo elétrico da ordem de KV/cm entre uma seringa com uma solução a ser depositada e um 
aparato usado como alvo, a fim de se depositar homogeneamente uma solução. Esse campo existe graças a uma diferença de potencial gerada 
por uma fonte de alta tensão e propicia que as moléculas da solução sejam ionizadas, sofrendo assim uma atração Coulombiana que as desloca 
até o aparato onde são depositadas. Tal técnica de deposição tem se mostrado extremamente viável na produção de diferentes biomateriais, 
atualmente utilizados em drug delivery, engenharia de tecidos, medicação por pegalização, fabricação de sensores industriais, entre outros. A 
caracterização morfológica do material que será produzido será realizada em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Microscopia de 
Força Atômica (AFM).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Suelen Cristine Balesta Lima (IC-Voluntária)
Curso: Física (Licenciatura)
Orientador: Ramón Sigifredo Cortes Paredes          Co-Orientador: Jose Hector Flores-Sahagun
Departamento: Mecânica                                     Colaborador: Vivian Cristhiane Monteiro Pereira
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: 
Área de Conhecimento: 10507086 - SUPERFÍCIES E INTERFACES; PELÍCULAS E FILAMENTOS

0072 DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS DE TITÂNIO APLICADOS ATRAVÉS DE ASPERSÃO 
TÉRMICA A CHAMA EM SUBSTRATO POLIMÉRICO PARA UTILIZAÇÃO EM IMPLANTES  I

O titânio e suas ligas são amplamente empregados em implantes biomédicos e odontológicos, onde os resultados das experiências clínicas 
comprovam que este material apresenta excelente biocompatibilidade. As interações entre o tecido e o implante é um fator decisivo para definir 
sua utilização, os quais dependem da bioadesão (resposta celular) e da biointegração (resposta tecidual). Considerando que não há um material 
perfeitamente adequado para todos os tipos de implante, surge a necessidade de desenvolver materiais específicos para cada aplicação, consid-
erando os fatores biocompatibilidade e baixo custo. O Titânio puro exibe características interessantes como alta relação resistência/peso, boa 
resistência à corrosão e elevada biocompatibilidade, o que torna o mesmo apropriado para aplicações em implantes no corpo humano e animais. 
Como essas características ainda não são consideradas ideais para próteses ósseas, passou-se a empregar ligas de Titânio, principalmente o 
Dióxido de Titânio [TiO2], que apresentam propriedades superiores as do Titânio puro. Porém, considerando que o módulo de elasticidade do 
Titânio é muito maior que a dos ossos, cogitou-se a possibilidade de substituir os metais por polímeros no substrato (parte interna) do implante. 
Polímeros são materiais altamente resistentes à corrosão e possuem módulo de elasticidade próximo ao dos ossos, tornando possível seu uso 
em implantes ortopédicos variados. Além do mais, podem ser facilmente moldados, são mais leves e possuem baixo custo. Busca-se neste 
trabalho o melhor tratamento para a superfície de um implante polimérico, com a finalidade de depositar, pelo método de aspersão térmica a 
chama (Flame Spray ou Chama Oxi-Acetilênica), o Titânio e o Dióxido de Titânio, visando aumentar sua osseointegração e com isso permitir 
uma melhor aderência das células ósseas. Os revestimentos de Ti e TiO2 serão aplicados em substratos poliméricos, e serão posteriormente 
avaliados quanto à adesão dos revestimentos. Após estas avaliações, as melhores amostras serão testadas quanto à fatores físicos, como torção, 
desgaste, fadiga, rugosidade, porosidade, nanoindentação, módulo elástico, morfologia, raio-X e bioatividade. Os testes serão efetuados tanto 
para o revestimento quanto para o polímero.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vivian Cristhiane Monteiro Pereira (IC-Voluntária)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Ramón Sigifredo Cortes Paredes           Co-Orientador: Jose Hector Flores-Sahagun
Departamento: Mecânica                                      Colaborador: Suelen Cristine Balestra Lima
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: 
Área de Conhecimento: 10507086 - SUPERFÍCIES E INTERFACES; PELÍCULAS E FILAMENTOS

0073 DESENVOLVIMENTO DE REVESTIMENTOS DE TITÂNIO APLICADOS ATRAVÉS DE ASPERSÃO 
TÉRMICA A PLASMA EM SUBSTRATO POLIMÉRICO PARA UTILIZAÇÃO EM IMPLANTES II

O mercado de materiais para aplicações biomédicas é muito grande, tanto em quantidade como em diversidade. Considerando que não há um 
material padrão para os diversos tipos de implante, o desenvolvimento de novos materiais torna-se necessário, visando prolongar a vida útil da 
prótese e evitar complicações nos implantes, evitando sua remoção. A resposta do organismo é um fator importante para a escolha do material 
a ser utilizado, visto que a resposta celular (bioadesão) e a resposta tecidual (biointegração) estão associadas à ligação das células e de suas 
proteínas à superfície do implante. É desejável que a superfície de implantes onde ocorra a osseointegração seja altamente rugosa e apresente 
porosidade, e é esta a finalidade de se revestir as superfícies com material que propicie estas condições. Por isso é importante desenvolver 
novos materiais, caracterizá-los, avaliar suas propriedades e definir em quais tipos de implantes podem ser usados. Levando em conta o fato 
de que os implantes são submetidos à ação de complexos carregamentos mecânicos em meio salino, o material deve apresentar alta resistência 
à corrosão. Desta forma, os polímeros, materiais que possuem esta propriedade, passaram a ser utilizados em implantes de diversos tipos. Os 
polímeros são leves, baratos e possuem módulo de elasticidade e densidade próximo ao dos ossos, possibilitando a confecção de implantes 
com massa similar à do osso original. Outro material amplamente utilizado em implantes devido à sua ótima resistência à corrosão e excelente 
biocompatibilidade é o Titânio e suas ligas. No entanto, além do custo elevado, os implantes de Titânio ou de ligas de Ti apresentam módulo de 
elasticidade muito maior que o dos ossos, levando estes à atrofia, como forma de proteção contra a tensão gerada. Considerando estes fatores, 
o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de materiais para o uso em implantes na área biomédica. Os materiais serão produzidos com 3 
tipos de polímeros, revestidos com Dióxido de Titânio (TiO2) através de aspersão térmica a plasma (Plasma Spray). Os revestimentos serão 
avaliados quanto à adesão ao substrato, e os melhores resultados serão submetidos a testes de desgaste, torção, fadiga, porosidade, rugosidade, 
nanoindentação, módulo elástico, morfologia, raio-X e bioatividade (testes in vitro), os quais serão aplicados tanto ao revestimento quanto ao 
substrato polimérico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luciana Marian Cardoso (Pesquisa voluntária)
Curso: Física (Licenciatura)
Orientador: José Pedro Mansueto Serbena         Colaborador: Ivo Alexandre Hümmelgen, Kleber Daum Machado
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: semicondutor, selênio, optoeletrônica
Área de Conhecimento: 10507116 - ESTRUT.ELETR.E PROPR.ELET.DE SUPERFÍCIES; INTERF.E PELÍCULAS

 0074  DEPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES FINOS DE SE9:GA1

Os semicondutores são altamente importantes devido às várias aplicações em dispositivos eletrônicos como, por exemplo, transistores e fo-
todetectores. Dentre os materiais que exibem o caráter semicondutor estão os calcogenetos, que são combinações dos compostos do grupo 16 
da tabela periódica (calcogênios) com demais elementos químicos, e exibem uma variedade de efeitos foto-induzidos, como o escurecimento, 
branqueamento, dicroísmo, expansão e cristalização. A área de aplicação dos dispositivos baseados nos calcogenetos é vasta, e inclui painéis 
planos de alta sensitividade. Atualmente é usado para obter imagens de grande precisão. O objetivo deste trabalho é caracterizar óptica, mor-
fológica e eletricamente filmes finos de SeGa, procurando informações importantes referentes ao seu estado semicondutor, como, por exemplo 
energias de banda proibida e/ou mobilidade de portadores de carga. As amostras são feitas em uma evaporadora térmica à vácuo. O material, 
em formato de pó obtido por moagem mecânica na proporção em massa 90% Se + 10% Ga, é colocado em um cadinho dentro da evaporadora. 
O cadinho é aquecido pela corrente que passa através dele, até que o pó sublimado seja depositado sobre um substrato. Para a caracterização 
óptica, o substrato é composto por uma lâmina de vidro, enquanto para a caracterização elétrica, o substrato é composto por um filme de óxido 
de estanho dopado com flúor ( FTO) depositado sobre o vidro. Neste último caso, sobre o filme semicondutor, uma segunda camada condutora, 
de Al, é depositada para fazer contato elétrico entre a amostra e os equipamentos de medida. A caracterização óptica consiste na realização 
de espectroscopia UV-Vis, procurando-se obter a região de absorção do semicondutor que está diretamente relacionada à energia de banda 
proibida. A caracterização elétrica consiste em medidas de corrente versus tensão, procurando-se identificar fatores importantes à condução 
elétrica através do semicondutor, como a importância dos eletrodos condutores ou fotogeração de portadores de carga.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Franciele Renata Henrique (INCT)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Wido Herwig Schreiner           Co-Orientador: Arandi Ginane Bezerra Junior
Departamento: Física                               Colaborador: Vinicius Silva de Oliveira
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: nanopartículas, ablação, laser
Área de Conhecimento: 10507167 - PROP.OTIC.E ESPEC.MATR.COND.; OUTRAS INTER.MAT.COM RAD.PART.

0075 TÉCNICA DE PRODUÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE OURO POR ABLAÇÃO 
A LASER COM CONTROLE DE TAMANHO

Nanopartículas (NPs) metálicas têm grande importância devido à sua alta aplicabilidade em áreas como medicina, biologia e fotônica, pois 
suas propriedades são fortemente dependentes de sua forma e tamanho. A aplicação em sistemas biológicos exige que as NPs sejam livres 
de contaminação e, além disso, é importante que a produção não resulte em resíduos nocivos ao meio ambiente. A ablação a laser em meio 
líquido (LASiS) é uma solução interessante para esses problemas, pois possibilita a produção de NPs em solventes não tóxicos e sem resíduos 
poluentes. Por esse motivo, a LASiS pode ser classificada como “green synthesis”. Em nosso trabalho, utilizamos o primeiro harmônico de 
um laser de Nd:YAG operando em modo Q-switch, emitindo pulsos de 200 ns com energias da ordem de 1 mJ. Na primeira etapa do processo 
de produção, um alvo de ouro foi colocado em um recipiente preenchido com o solvente desejado (tetrahidrofurano, água deionizada, álcool 
isopropílico, acetona, propilenoglicol, entre outros). Em seguida, irradiamos o alvo com frequência de 1 kHz e potência da ordem de 1 W por 
aproximadamente 5 min. Na segunda etapa do processo de produção, o coloide produzido anteriormente foi então transferido para uma cubeta 
e reirradiado por períodos de 1 a 20 minutos. Fizemos a caracterização das NPs produzidas após cada etapa, utilizando as técnicas: Espectrosco-
pia UV/VIS, DLS (Espalhamento Dinâmico da Luz), TEM (Microscopia Eletrônica de Transmissão) e AFM (Microscopia de Força Atômica). 
Dados de DLS e imagens de TEM mostram que as NPS produzidas na primeira etapa eram grandes (diâmetro acima de 10 nm) e com alta 
dispersão de tamanho, por outro lado, após serem reirradiadas seu diâmetro foi reduzido para valores entre 2 e 10 nm com baixa dispersão. A 
Espectroscopia UV/Vis revela um blueshift no pico de ressonância de plásmon das NPs conforme seu diâmetro é reduzido. Esta redução de 
tamanho ocorrida na segunda etapa é causada pelo fenômeno da autofocalização do feixe do laser ao atravessar o coloide, o que leva ao aumento 
de sua intensidade e, consequentemente, à absorção de multifótons e à explosão coulombiana das NPs.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leandro Raffhael da Silva Mendes (PIBIC/CNPq)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Miguel Abbate
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Estrutura eletrônica , Propriedades físicas , LaNiO3
Área de Conhecimento: 10507167 - PROP.OTIC.E ESPEC.MATR.COND.; OUTRAS INTER.MAT.COM RAD.PART.

 0076 ESTRUTURA ELETRÔNICA DE COMPOSTOS DE NÍQUEL

Nós estudamos a estrutura eletrônica de diversos compostos de níquel. Em particular, estudamos o composto LaNiO3 (Ni3+) e o material NiO 
(Ni2+). O composto LaNiO3 apresenta condutividade metálica, enquanto o material NiO é um isolante elétrico. Portanto, temos uma transição 
metal-isolante induzida pela mudança na valência do íon de Ni. A estrutura eletrônica foi estudada utilizando técnicas experimentais assim 
como cálculos teóricos. As técnicas experimentais foram: espectroscopia de fotoelétrons (XPS) e de absorção de raios-X (XAS). A parte teórica 
envolveu cálculos de estrutura de bandas (GGA) e de modelos com interações localizadas (modelo de cluster). Primeiro, calculamos a estrutura 
de bandas do composto LaNiO3 utilizando o método GGA. O grupo espacial correspondente foi R-3c,cujo parâmetro de rede foi a = 7.3 a.u. 
A estrutura de bandas resultante foi metálica e paramagnética. Depois, calculamos a estrutura de bandas do material NiO usando o mesmo mé-
todo. O grupo espacial neste caso foi Fm-3m e o parâmetro de rede foi a = 7.9 a.u. A estrutura de bandas resultante foi antiferromagnética. Em 
ambos os casos as bandas de Ni 3d estão desdobradas devido aos efeitos do campo cristalino. No caso do material NiO, as bandas de Ni 3d estão 
também desdobradas devido à interação de troca. Os estados de Ni 3d estão misturados covalentemente com os níveis de O 2p. Os resultados 
do cálculo com o modelo de cluster estão em concordância com a estrutura de bandas. Além disso, eles fornecem informação adicional sobre 
efeitos de correlações nestes compostos. Em particular, eles permitem entender os satélites de transferência de carga que aparecem nos espec-
tros experimentais. O próximo passo e comparar estes cálculos teóricos com os resultados experimentais obtidos anteriormente. Finalmente, 
estes resultados permitem entender a origem microscópica das propriedades físicas destes materiais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renato Fernando Caron (PIBIC/CNPq)
Curso: Física (Licenciatura)
Orientador: Evaldo Ribeiro                            Colaborador: Rogério Luiz Maltez
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: poços quânticos, implantação, spintrônica
Área de Conhecimento: 10507167 - PROP.OTIC.E ESPEC.MATR.COND.; OUTRAS INTER.MAT.COM RAD.PART.

0077 PROPRIEDADES ÓPTICAS DE POÇOS QUÂNTICOS QUATERNÁRIOS COM 
IMPLANTAÇÃO DE MN

Implantação de íons de Manganês (Mn) em semicondutores convencionais é um dos meios de obter controle sobre o spin do elétron (em vez da 
sua carga) e buracos presentes no material, para o transporte de informações e com isso a possível aplicação para dispositivos de spintrônica. 
Esforços nesse sentido levam principalmente ao crescimento de semicondutores magnéticos diluídos como MnAs e MnGaAs. No presente 
trabalho estudamos as modificações nas propriedades ópticas pela presença do Mn nas heteroestruturas e assim avaliar sua potencialidade 
para spintrônica. As amostras utilizadas foram crescidas por MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) no Laboratório de Optoe-
letrônica do LNLS, em Campinas, e consistem de poços quânticos de InGaAsP ladeados por barreiras de InGaAsP de composição fixa, diferente 
das dos poços (emissão no vermelho, por volta dos 640 nm). As larguras dos poços são de 30 e 40 nm, e situam-se a 50 nm da superfície da 
amostra. Foram implantadas doses de Mn de 1, 10 e 20 at.% através de uma colaboração com o Instituto de Física da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Cada amostra foi clivada em três partes, e duas delas sofreram tratamento térmico a 650 oC e 750 oC. O outro pedaço foi 
mantido como implantado para fins de comparação. Utilizamos fotoluminescência em baixa temperatura para estudar as amostras originais, 
sem implantação, e amostras selecionadas dos conjuntos implantados e tratados termicamente. O tratamento a 650 oC apresenta boa recuper-
ação do sinal de emissão do substrato, porém o sinal do poço quântico só está presente para a amostra de 20% de Mn. Já o tratamento a 750 
oC leva a um melhor resultado pois observamos uma banda de emissão do poço por volta de 1050 nm, mais intensa para os casos de maior 
concentração de Mn. Isto é intrigante pois quanto maior a dose de implantação espera-se ter uma maior concentração de defeitos, precisando 
de temperaturas maiores para uma recuperação razoável. Uma das razões para este comportamento pode ser o grande desvio para o azul da 
luminescência dos poços, comparado com o resultado das amostras não-implantadas, pois pode estar relacionado com uma modificação do 
perfil da interface devido ao tratamento térmico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ronaldo Adriano Mariano Rosa (Bolsista permanência)
Curso: Química 
Orientador: Marcio Perez Araujo
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Rutênio, Fosfinas, Hidreto
Área de Conhecimento: 10600000 - QUÍMICA

0078 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS DE RUTÊNIO (II) COM 
LIGANTES AMPY, BAM, BIPY, DMB E PHEN

O interesse na química do rutênio é constantemente renovado através dos anos. Desde sua descoberta em 1844, a atenção sobre este metal vem 
aumentando, em função de sua utilização em diversos aspectos da química, por exemplo, em química de materiais e supramolecular, catálise e 
química inorgânica medicinal. Especificamente em catálise, o rutênio tem papel central e muitos complexos deste elemento são extremamente 
ativos em reações de redução de substratos polares, cetonas e iminas, por exemplo. Em reações de redução (hidrogenação ou transferência 
de hidrogênio), o mecanismo envolve a participação de espécies hidreto (“Ru-H”) e em função das características eletrônicas e estéricas das 
fosfinas, a síntese de complexos hidreto de rutênio com fosfinas é um campo de pesquisa vasto, permitindo a obtenção de espécies potencial-
mente ativas em catálise homogênea. Neste trabalho, foram sintetizados complexos catiônicos de rutênio contendo hidreto, fosfinas e ligantes 
N-N doadores, com fórmula geral [RuH(CO)(N-N)(PR3)2]X (N-N = diiminas ou diaminas; R = Ph ou p-tol; X = Cl- ou PF6-). Os complexos 
sintetizados foram caracterizados por RMN (1H, 31P{1H}), voltametria cíclica, espectroscopia vibracional na região do infravermelho. Além 
disso, os complexos foram utilizados como pré-catalisadores em reações de transferência de hidrogênio para a produção de 1-feniletanol a partir 
da redução da acetofenona. Nos espectros vibracionais, os estiramentos das ligações Ru-H e C-O  sobrepostos foram observados na região de 
1935 cm-1. Os complexos apresentaram apenas um simpleto na região de 47 ppm nos espectros de RMN 31P{1H}, compatível com a presença 
de núcleos de fósforos magneticamente equivalentes. A constatação da presença de dois ligantes PR3 coordenados foi feita através do espectro 
de RMN 1H, sinal referente ao hidreto foi observado na região de -11 ppm como um tripleto, devido ao acoplamento entre este núcleo de hi-
drogênio e dois núcleos magneticamente equivalentes de fósforo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ALINE KRAINSKI DALLABONA (PIBIC/CNPq)
Curso: Química 
Orientador: Francisco de Assis Marques             Colaborador: Francisco de Assis Marques, Adam Coelho, Marta Fischer
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: infoquímicos, caramujo, comunicação
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

0079 AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SEMIOQUÍMICOS MEDIANDO A COMUNICAÇÃO INTERESPECÍ-
FICA DO CARAMUJO ACHATINA FULICA BOWDICH E DIFERENTES MATRIZES ALIMENTARES

O caramujo gigante africano é uma das 100 piores espécies invasoras em âmbito mundial, por causar sérios impactos ambientais, econômicos e 
para a saúde. No Brasil, a praga está presente em todas as regiões há quase 20 anos. As elevadas populações encontradas sugere que seu impacto 
sobre a flora e fauna nativas sejam intensas e preocupantes, principalmente pelo fato da biodiversidade nativa ser pouco conhecida. O caramujo 
A. fulica é extremamente resistente a fatores bióticos e abióticos, além de adotar estratégias reprodutivas, alimentares e de sobrevivência que 
amplificam seu perfil de praga. Os caramujos aparentemente também usam semioquímicos voláteis e presentes no muco para suas interações 
e navegação no ambiente. O conhecimento da constituição desses semioquímicos e a influência dos mesmos no comportamento da espécie 
poderá trazer uma alternativa de controle dessa praga através de métodos de atração seletivos e que retirem do ambiente indivíduos difíceis de 
serem eliminados por outros métodos de controle. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a existência de semioquímicos de con-
tato ou voláteis presentes nos caramujos bem como voláteis emitidos por matrizes alimentares utilizadas pelo caramujo e que poderiam estar 
modulando o comportamento de A. fulica. Para tal, primeiramente realizou-se um estudo da atratividade entre os indivíduos de A. fulica. Após 
esse estudo avaliou-se a atratividade de matrizes alimentares frente ao caramujo. Ambos os estudos foram realizados em tubos em Y de vidro. 
Foi mostrado a baixa atratividade exercida pelos indivíduos descartando o desenvolvimento de qualquer metodologia baseada na captura destes 
caramujos através de compostos empregados na comunicação intraespecífica. Por outro lado, diversas matrizes alimentares mostraram-se atra-
tivas frente ao caramujo. Os compostos exalados por algumas dessas  matrizes coletados pela técnica de aeração, estão em fase de identificação 
através da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, e podem levar ao desenvolvimento de metodologia de controle baseada 
em compostos usados na comunicação interespecífica.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Annielly Comelli Ballem (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Luiz Pereira Ramos                Colaborador: Larissa da Silva, Ana Paula Pitarelo
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Hidrólise enzimática, Etanol celulósico, Bagaço de cana
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

0080 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA EM ALTA CONSISTÊNCIA DO BAGAÇO DE CANA 
PRÉ-TRATADO A VAPOR

O Brasil é um grande produtor de etanol a partir da sacarose da cana-de-açúcar, porém, atualmente, não é capaz de suprir a demanda de consu-
mo. Neste contexto, a obtenção de etanol a partir de materiais lignocelulósicos, como o bagaço da cana-de-açúcar, figura como uma importante 
alternativa. Tal aplicação atende a necessidade do aumento da produtividade por hectare plantado de cana e, consequentemente, agrega valor à 
biomassa residual. Através da sacarificação deste material, seguida da fermentação dos açúcares e recuperação do produto, obtém-se o etanol de 
segunda geração. Neste sentido, a produção de açúcares passíveis de fermentação é feita por hidrólise enzimática, de cuja otimização depende 
a viabilidade do processo. Assim, é necessário maximizar a acessibilidade das enzimas ao substrato. Entretanto, a estrutura da parede celular 
de plantas superiores lhes confere proteção contra a degradação enzimática, sendo que a aplicação de métodos de pré-tratamento representa 
uma forma de contornar esta barreira. A explosão a vapor é um destes métodos e, sendo comprovadamente eficaz, foi aplicada ao material 
selecionado para este experimento sob condições previamente otimizadas em nosso laboratório, as quais compreendem o uso de 195 ºC por 7,5 
min mediante catálise com 9,5 mg de H3PO4 por g de bagaço seco. Utilizando os substratos provenientes destas condições de pré-tratamento, 
foram realizadas hidrólises enzimáticas delineadas a partir de um planejamento fatorial 2³, tendo como variáveis a agitação (150 e 200 rpm), a 
concentração de substrato (5 e 20 %) e a concentração de enzima (0,025 e 0,1 g de enzima por g de celulose). Dentre estes ensaios, a condição 
com máxima conversão em açúcares fermentescíveis consistiu no uso do nível máximo de agitação, mínimo de substrato e máximo de enzima, 
sendo capaz de converter 92,5 % de equivalentes de glucose em 72 h. Paralelamente à estratégia de pré-tratamento, a realização de uma ex-
tração alcalina proporciona a remoção parcial da lignina presente no material, facilitando o acesso das enzimas aos carboidratos. No presente 
trabalho, esta extração foi realizada utilizando uma solução 0,5 mol.L-1 de NaOH sob agitação durante 2 h e 5 % de substrato em suspensão, 
obtendo-se um percentual de deslignificação entre 70 e 80 %. A fim de se comparar a acessibilidade dos substratos (ou seja, o material de partida 
e o oriundo da extração alcalina), suas hidrólises enzimáticas foram realizadas na condição definida a partir do planejamento fatorial. Estes 
dados estão sendo compilados para concluir este projeto de pesquisa.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Roberta Pereira Bacellar (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira
Orientador: Luiz Pereira Ramos                Colaborador: Marcos Henrique L. Silveira, Ana Paula Pitarelo.
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: pré-tratamento, hidrólise enzimática, fractal
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA 

0081 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA AVALIAR O PO-
TENCIAL HIDROLÍTICO EM LIGNOCELULOSE

O etanol é um dos mais importantes combustíveis renováveis possibilitando a redução do impacto ambiental provocada pelo uso indiscriminado 
de combustíveis fósseis. Sua produção pode ser realizada a partir de diferentes matérias-primas e por diferentes tecnologias de conversão. As 
tecnologias de primeira geração estão baseadas na fermentação alcoólica dos carboidratos presentes, por exemplo, no caldo de cana-de-açúcar 
e as tecnologias de segunda geração utilizam resíduos agrícolas e agroindustriais para este mesmo fim, baseando-se no princípio de fermentação 
dos carboidratos liberados da biomassa vegetal via hidrólise enzimática. No entando, para proporcionar melhores condições de sacarificação, 
é preciso conhecer perfil hidrolítico do preparado enzimático. Atualmente, a metodologia utilizada para tal determinação (IUPAC) faz uso de 
diferentes substratos para a quantificação das atividades celulolíticas. Além disso, a verificação do potencial hidrolítico para substratos lig-
nocelulósicos de um preparado enzimático necessita de experimentos de 48 a 96 horas. Portanto, é de grande valia o desenvolvimento de me-
todologias mais simples que demandem pouco tempo de análise e permitam avaliação direta das atividades utilizando apenas um substrato. O 
presente trabalho teve como objetivo determinar o perfil hidrolítico de uma mistura enzimática contendo Celluclast 1.5L e Novozym 188 (10:3) 
seguindo os dois procedimentos supracitados. Esta comparação servirá de base para o desenvolvimento da metodologia para a determinação 
do potencial de sacarificação de substratos lignocelulósicos, a qual será realizada através da aplicação de modelos fractais. Os ensaios foram 
conduzidos em tampão acetato 50 mmol. L-1 (pH 4,8) contra papel filtro Whatman nº 1 ou bagaço de cana pré-tratado por explosão a vapor, 
usando uma solução de DNS para quantificação dos açúcares redutores liberados ou por cromatografia a líquido de alta resolução. Os resultados 
revelaram que a metodologia proposta permite a comparação direta entre as atividades de exoglucanase, endoglucanase e β-glucosidase, ao 
contrário da metodologia usual. Além disso, a metodologia empregando substrato lignocelulósico permite verificar alterações causadas pela 
carga enzimática no perfil cinético.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Fernanda Goulin (PIBIC/CNPq)
Curso: Química 
Orientador: Paulo Henrique Gorgatti Zarbin        Colaborador: Carla Fernanda Fávaro, Tatiane Burkater dos Santos
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Química defensiva, Glândula metatorácica, acetato de (S)-2-metilbutila
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

0082 ECOLOGIA QUÍMICA DO PERCEVEJO AGROECUS GRISEUS DALLAS (HE-
MIPTERA: PENTATOMIDAE)

Os pentatomídeos estão entre as principais espécies-praga da agricultura mundial. Agroecus griseus Dallas (1851) é uma praga encontrada na 
cultura do milho no Brasil. Este percevejo se alimenta na base das plantas, afetando a formação de tecido na fase de crescimento (Gassen 1996). 
A identificação dos compostos químicos utilizados pelos pentatomídeos na sua comunicação intraespecífica é importante para a elaboração de 
estratégias de controle e monitoramento, eliminando ou minimizando a utilização de outro método com maior ônus ambiental. Estes insetos 
produzem compostos defensivos (semioquímicos) que têm dupla finalidade, de defesa contra a predação e feromônio de alarme. As ninfas de 
pentatomídeos produzem seus compostos defensivos nas glândulas abdominais dorsais (DAGs) e nos adultos, estes compostos defensivos 
são produzidos na glândula metatorácica (MTG). O conteúdo das DAGs dos cinco ínstares e da MTG de machos e fêmeas desta espécie foi 
extraído, caracterizado e quantificado. A maioria dos compostos encontrados foi semelhante aos de outras espécies de Pentatomidae, sendo 
eles hidrocarbonetos alifáticos, aldeídos, oxo-alcenais e ésteres. No entanto, dois compostos presentes na MTG nunca foram descritos ante-
riormente para esta família. Análises de espectrometria de massas (GC-MS) e espectroscopia de infravermelho (GC-FTIR), juntamente com 
coinjeções em GC com padrões sintéticos confirmaram as estruturas químicas destes compostos como acetato de (S)-2-metilbutila e acetato 
de 3-metil-2-butenila. Os cinco ínstares apresentaram proporções significativamente diferentes destes compostos na mistura feromonal, princi-
palmente se comparado o primeiro com os demais ínstares. Entretanto, não foram detectadas diferenças significativas na proporção em que os 
compostos se encontram na MTG de adultos machos e fêmeas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Danilo Yokio Miyazaki (Outro)
Curso: Química 
Orientador: Sônia Faria Zawadzki               Co-Orientador: Luiz Pereira Ramos              
Departamento: Química                         Colaborador: Simone Adriane Silva, Thiago Alessandre da Silva
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: transesterificação, óleo de mamona, ácido ricinoleico
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

0083 TRANSESTERIFICAÇÃO DO ÓLEO DE MAMONA COM 1,4-BUTANODIOL, EMPREGANDO CAT-
ALISE HOMOGENEA COM KOH E HETEROGENEA COM AMBERLYST-15

O óleo de mamona possui uma peculiar composição de ácidos graxos, cujo teor de ácido ricinoleico atinge 85-90%, tornando um dos mais im-
portantes recursos da oleoquímica. Este projeto tem como objetivo a formação de poliol por transesterificação para sintese de poliuretanas. Para 
a transesterificação, foi empregado como diol 1,4-butadiol (BDO), e catalisador homogêneo de KOH ou heterogêneo Amberlyst-15 (amb-15). 
Foi empregado o método estatístico de Taguchi, considerando 4 variáveis: relação óleo:diol (1:3 a 1:9); temperatura (de 150 a 200°C); tempo 
(de 2 a 6h) e concentração de catalisador (de 0,1 a 0,5% m/m). Ao termino de cada reação, os materiais foram separados por partição, foram 
feitas duas lavagens: primeiro com água, e depois com diclorometano e água, para a retirada da fase orgânica, e o solvente foi vaporizado. Por 
fim, o produto foi pesado para verificar o rendimento bruto. Os seguintes métodos analíticos foram utilizados para quantificação das reações: 
cromatografia por exclusão de alta eficiência, espectroscopia de infravermelho e índice de hidroxila (norma ASTM D 1957 – 86). A partir 
dos dados obtidos, a catalise homogênea apresentou melhores resultados de mono-substituição do ácido ricinoleico, e estas reações são mais 
favorecidas que a di-substituição óleo de rícino. Após o tratamento estatístico foi determinada a melhor condição para formação do produto 
mono-substituido. o índice de hidroxila da melhor reação teve um aumento de 349% em relação ao óleo de rícino padrão que é excelente para 
a síntese de polímeros. Já a catalise heterogênea com amb-15 apresentou baixo rendimento do poliol esperado, resultando possivelmente em 
transesterificação entre o propio acido ricinoleico, este também servindo como poliol para polímeros o que poderá ser avaliado oportunamente.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Estrela Mariana Prux von Steinkirch Souza (Outro)
Curso: Química 
Orientador: Rui Manuel Pontes Meireles Ferreira de Brito    Co-Orientador: Pedro Joaquim Cruz 
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: RMN, Peptídeo, Caracterização estrutural
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

0084 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DO PEPTÍDEO CHIGNOLINA POR RES-
SONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

Os peptídeos são biomoléculas constituídos de duas a algumas dezenas de resíduos aminoácidos ligados através de ligações peptídicas, es-
tabelecidas entre um grupo amina (de um aminoácido) com o grupo carboxílico (de outro aminoácido). As cadeias laterais dos aminoácidos 
podem ser apolares ou polares e neutras. Porém, sofrem alterações de cargas dependendo do pH da solução. A quantidade e a distribuição de 
cargas também pode afetar a estrutura conformacional e, portanto, a atividade biológica do peptídeo. Desta forma, é fundamental a determi-
nação estrutural primária (sequência de aminoácidos) e secundária (conformação espacial), uma vez que a partir da estrutura dos peptídeos é 
possível avaliar suas características relevantes à atividade biológica. A espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é uma das 
mais poderosas ferramentas para investigações estruturais e dinâmicas, principalmente de peptídeos, pois, por serem compostos de baixa massa 
molecular, é possível estudá-los em solução aquosa, mantendo características semelhantes às de seu estado natural nos organismos vivos, além 
de ser uma ferramenta bastante atrativa na caracterização de biomoléculas, com vantagens como a rapidez, facilidade operacional do equipa-
mento, diversidade e quantidade de informações. Nesse contexto, foi realizada a análise do peptídeo Chignolina, através de experimentos de 
1D e 2D realizados em um Espectrômetro Bruker Avance III de 400 MHz e processados no programa TopSpin-Bruker. A sequência de pulso 
utilizada para supressão do sinal do solvente foi a Watergate. Conhecendo-se a sequência de aminoácidos do peptídeo, a estratégia utilizada 
para identificar o sistema de spins de cada aminoácido tem por base as conectividades entre os hidrogênios, observadas no experimento de ¹H-
TOCSY-MLEV. Após essa identificação, os sistemas de spins de resíduos aminoácidos vizinhos são identificados pela observação das conexões 
através do espaço entre resíduos vizinhos, utilizando o experimento de ¹H-ROESY. Para a caracterização da estrutura secundária, foi utilizado o 
experimento de ¹H-DFQ-COSY, calculando-se a constante de acoplamento entre os H-alfa-aminos e utilizando a equação de Karplus. Também, 
com base nos valores de desvio químico dos H-alfa obtidos nas experiências de RMN, foi possível aplicar a metodologia do índice de desvio 
químico ou chemical shift índex (CSI), como um modo empírico na determinação da estrutura secundária do peptídeo em estudo. Portanto, a 
RMN mostrou-se uma ferramenta bastante prática na caracterização estrutural até mesmo de moléculas mais complexas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: JOÃO VICTOR FRANCISCO VIEIRA (PIBIC/CNPq)
Curso: Química 
Orientador: SÔNIA FARIA ZAWADZKI               Co-Orientador: MÁRCIA VALÉRIA GASPAR DE ARAÚJO
Departamento: Química                                         Colaborador: EDVANI CURTI MUNIZ
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Ciclodextrina, isocianato de fenila, Hexametileno de diisocianato
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

0085 MODIFICAÇÃO QUÍMICA DA BETA-CICLODEXTRINA COM ISOCIANATO DE 
FENILA E DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO.

Ciclodextrinas (CDs) são oligossacarídeos cíclicos naturais formados por unidades de Dglucopiranose unidas por ligações glicosídicas alfa(1,4). 
As CDs estrutural e geometricamente se assemelham a um tronco-cone, com uma cavidade hidrofóbica e uma superfície hidrofílica. Assim, as 
CDs podem formar complexos de inclusão com inúmeras espécies, permitindo alterar as propriedades físico-químicas da molécula encapsula-
da. Apesar das CDs apresentarem um amplo campo de aplicação, são moléculas rígidas com características limitadas, sendo que, a modificação 
química possibilita a formação de inúmeros derivados. Neste contexto, uma variedade de isocianatos mono ou difuncionais têm sido aplicadas 
para a modificação das CDs. O objetivo deste trabalho foi proceder a modificação da beta-ciclodextrina (BCD) utilizando o isocianato de fenila 
(IFE) e o diisocianato de hexametileno (HDI). Para esta proposta foram desenvolvidas a BCD-IFE, a BCD-HDI e a BCD-IFE-HDI, em solução 
de dimetilsulfóxido, utilizando octanoato de estanho como catalisador. Por meio da espectroscopia de infravermelho foi evidenciada a ligação 
uretânica com base nas bandas características em 1550 cm-1 proveniente do estiramento da ligação N-H-C-O, e em 1718 cm-1 referente ao 
estiramento da carbonila para todos os derivados. As análises por calorimetria exploratória diferencial mostraram o aparecimento de um pico 
endotérmico após as modificações. O estudo obtido por análise termogravimétrica evidenciou a decomposição térmica das CDs modicadas em 
duas etapas, sendo a primeira referente à clivagem das ligações uretânicas e desestruturação das CDs e a segunda à volatilização dos produtos da 
decomposição cujo término ocorreu em aproximadamente 600°C para todas as amostras. A caracterização por difratometria de raio-X revelou 
diferentes padrões de difração, podendo assim sugerir que a modificação afetou a cristalinidade da BCD. Por meio dessas análises foi possível 
sugerir a formação de ligação uretânica, assim como a presença de anéis aromáticos nas estruturas BCD-IFE e BCD-IFE-HDI.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliane Hostert Gomes (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Química 
Orientador: Claudiney Soares Cordeiro           Colaborador: Luiz Pereira Ramos e Arion Zandoná Filho
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: acilgliceróis, glicerólise, carboxilatos lamelares
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

 0086 GLICERÓLISE DO ÓLEO DE PALMA CATALISADA POR CARBOXILATOS DE 
ZINCO

A Organização das Nações Unidas escolheu 2012 para ser o Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos. A iniciativa pretende atrair 
a atenção mundial para a importância da energia para o desenvolvimento e a redução da pobreza. Segundo a Agência Internacional de Energia, 
atualmente as fontes de energia renovável são responsável por 12% da matriz energética mundial, e estima-se que seja de 17% até 2030. E em 
janeiro de 2005 a Lei n° 11.097/05 determina a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, sendo fixado em 5%, em volume, o 
percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final. Estima-se que até o final de 2012 seja 
de 7%, até chegar a 10%, e desse total, são gerados 10% de glicerina, chegando a 325 mil toneladas por ano do coproduto. Uma das principais 
derivações da glicerina é a sua transformação em monoacilgliceróis (MAGs), que são substâncias de grande importância para as indústrias 
de alimentos, farmacêuticas e de cosméticos, representando boa parte dos emulsificantes sintéticos. Este trabalho apresenta um estudo da 
glicerólise do óleo de palma, utilizando 5% (m/m) de carboxilato de zinco como catalisador e razão molar glicerol:óleo de 2:1. Com o intuito 
de buscar as melhores condições de síntese, as reações foram realizadas em intervalos de tempo de 1 a 6h e em diferentes temperaturas (70 a 
170°C). O catalisador foi analisado antes e após o uso por técnicas de difração de raios X e espectroscopia vibracional de infravermelho com 
transformada de Fourier. Os acilgliceróis foram analisados por cromatografia de permeação em gel. O desempenho do catalisador mostrou-se 
sensível a elevação de temperatura, sendo que os melhores resultados foram obtidos a 170°C em 6h, obtendo mono- (51,47%), di- (41,06%) e 
triacilgliceróis (7,46%).
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcel Astolphe (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Ronilson Vasconcelos Barbosa
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Adesivos, Metal, EVASH
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

0087 PREPARO DE ADESIVO METAL/METAL E USO DE NANOCARGAS BASEADO 
EM MONTMORILLONITA.

A adesão metal/metal por meio de um material polimérico é uma técnica moderna que tem por fundamento  o uso de um adesivo  capaz de 
aderir substratos de natureza metálica a exemplo do aço comum, ferro e aço inoxidável. Esta técnica vai de encontro  a necessidade de se unir 
diferentes materiais, permitindo  associar uma diminuição do  peso estrutural, oferecendo assim um método alternativo à soldagem ou mesmo 
às amarras metálicas. Neste  trabalho, desenvolveu-se um método para a preparação de um novo copolímero para ser usado como aditivo em 
polietileno de alta densidade ou  mesmo o próprio copolímero puro como adesivo. O fundamento científico está baseado na funcionalização por 
meio de grupamentos mercaptanos (reação de esterificação) do produto de hidrólise completa do EVA [(poli(etileno-co-acetato-de-vinila)], de-
nominado EVOH [poli(etileno-co-álcool-vinílico)], originando desta forma o EVASH [poli(etilenocoálcool-vinílico-cotio-acetato-de-vinila)]. 
Este adesivo oferece por si a capacidade de suportar variações de elongação assim como de contração, provocados por exemplo, por variações 
de temperatura e pelo diferente comportamento térmico mecânico de diferentes materiais. A adesão entre a matriz polimérica e o metal se dá 
pela ligação do grupo tiol (-SH) ligado a matriz polimerica com o átomo de ferro. Além de poder ser utilizado como agente de ligação entre me-
tais, o adesivo pode ser utilizado para preparo de compósitos polímero/metal. Este composíto teria propriedades físicas, mecânicas e químicas 
próprias, como a capacidade de dificultar o efeito de solventes sobre o material polimérico e aumento das propriedades mecânicas do polímero, 
já que o metal se ligaria por interações ou ligações químicas forte, em um processo semelhante ao de reticulação tornando-o um produto de 
engenharia de alto interesse comercial. Ainda, o desenvolvimento de nanocompósitos poliméricos pela dispersão de cargas com dimensões 
nanométricas em baixas concentrações em polímeros convencionais é capaz de resultar em uma mudança na tecnologia de compósitos. Desta 
forma busca-se avaliar as alterações de propriedades e tecnologia provocadas pela incorporação de nanocargas baseadas na argila montmoril-
lonita, incorporadas ao EVASH.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marineli Aparecida Gelinsk (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Beatriz Helena Lameiro de Noronha Sales Maia  Colaborador: Thalita Gilda Santos
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Piperaceae, Manekia obtusa, constituintes químicos
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

0088 ESTUDO QUÍMICO DE MANEKIA OBTUSA (PIPERACEAE)

Piperaceae é uma família de ervas e pequenas árvores, que possui distribuição tropical e subtropical. Atualmente esta família apresenta quatro 
gêneros: Piper, Manekia, Peperomia e Zippelia. A espécie Manekia obtusa é conhecida popularmente como pimenta-do-mato. Devido à pre-
sença de metabólitos secundários ativos, a família Piperaceae possui importância medicinal e econômica. O objetivo deste estudo foi analisar 
a atividade biológica dos extratos e do óleo essencial obtidos das partes aéreas de M. obtusa, bem como descrever os constituintes isolados 
dessa espécie. Desta forma, com o material vegetal foram obtidos extratos em éter de petróleo, diclorometano e etanol 70%. Além disso, 
realizou-se a extração de óleo essencial por hidrodestilação e identificação dos principais componentes através da Cromatografia Gasosa aco-
plada à Espectrometria de Massas. O extrato diclorometânico foi submetido à coluna líquida a vácuo obtendo-se 21 frações. A fração F10-11 
foi repurificada através da coluna líquida flash, obtendo-se a mistura de esteróides β-sitosterol e estigmasterol. A fração F13-14 foi submetida 
à cromatografia em camada delgada preparativa, resultando no isolamento da amida aegelina. Os constituintes isolados até o momento, foram 
elucidados por Ressonância Magnética Nuclear (RMN), através dos experimentos de 1H, 13C e DEPT 135. O óleo essencial forneceu um 
rendimento de 0,04 % (m/m) sendo possível identificar 26 constituintes, representando 88,0% do óleo essencial total. Os constituintes ma-
joritários encontrados foram os sesquiterpenos β-atlantol (17,4%), isovalerato de nerila (13,4%) e selin-11-en-4-α-ol (7,3%). As atividades 
antimicrobiana e antitumoral foram avaliadas para os extratos brutos, óleo essencial e aegelina. A atividade antimicrobiana foi testada contra 
11 micro-organismos, determinando-se a Concentração Inibitória Mínima (CIM), através do método da microdiluição em caldo. O crescimento 
de C. albicans foi significativamente inibido pelo óleo essencial (30 µg mL-1) e pelos extratos éter de petróleo e diclorometano (ambos 30 µg 
mL-1). A atividade antimicrobiana mostrou-se moderada frente ao Enterococcus faecium (120 µg mL-1) e Staphylococcus epidermides (350 
µg mL-1). A atividade antitumoral foi realizada utilizando-se 10 linhagens de células tumorais humanas e revelou-se moderada para o extrato 
diclorometano contra célula de glioma U251 (13,6 µg mL-1). A amida aegelina não apresentou resultados significativos de atividade biológica, 
logo, a atividade obtida pelos extratos se deve, possivelmente, a outros compostos presentes nos extratos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tatyana dos Santos Bastos Casagrande (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Química 
Orientador: Claudiney Soares Cordeiro      Co-Orientador: Fernando Wypych
Departamento: Química                          Colaborador: Luiz Pereira Ramos, Arion Zandoná Filho, Thiago Alessandre Silva
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: acilglicerol, carboxilato de zinco, esterificação
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

0089 ESTERIFICAÇÃO DO ÁCIDO LÁURICO COM O GLICEROL UTILIZANDO 
CARBOXILATOS DE ZINCO COMO CATALISADOR

Neste trabalho são apresentados resultados obtidos na produção de acilgliceróis a partir da esterificação do ácido láurico com o glicerol, utili-
zando carboxilatos de zinco como catalisador. Estes acilgliceróis são amplamente utilizados nas indústrias farmacêuticas e alimentícias. Com 
a intenção de encontrar as melhores condições de síntese, as variáveis temperatura (T), razão molar ácido:glicerol (RM) e percentual mássico 
de catalisador (CAT) – medido em relação a massa de ácido láurico –, foram estudados em diferentes níveis (T = 140 e 170ºC, RM 1:1 e 1:2, 
e CAT = 5 e 10%). Para determinação do tempo ótimo de reação, foram construídas curvas cinéticas em temperaturas de 140 e 170°C. Em 
ambos os casos as reações foram conduzidas com 10% de CAT e RM 1:2.  Após 2h de reação não foram detectadas variações significativas na 
composição química das amostras obtidas em ambos em casos. A análise da composição química da amostra obtida após 2h de reação a 170°C 
revelou 25,2% de glicerol, 6,9% de ácido láurico, 44,3% de monolaurina, 21,5% de dilaurina e 2,1% de trilaurina. Para a amostra obtida a 
140°C o resultado encontrado foi 12,7% de glicerol, 11,7% de ácido láurico, 48,9% de monolaurina, 24,5% de dilaurina e 2,2% de trilaurina. 
Estes resultados foram obtidos por cromatografia de permeação em gel (GPC). A composição química das amostras obtidas a 140 e 170°C 
foram semelhantes, de modo a que dentre as condições testadas, a síntese pode ser conduzida a 140°C. O laurato de zinco (LZ), utilizado como 
catalisador, foi sintetizado pelo método da coprecipitação. O ácido láurico foi neutralizado com uma solução de hidróxido de sódio em etanol, 
em proporção estequiométrica. Foi então adicionada ao sistema uma solução aquosa de cloreto de zinco, também em proporção estequiomé-
trica, para precipitação do LZ. O sólido obtido foi lavado com etanol e água e seco em estufa a 70ºC até peso constante. O LZ foi caracterizado 
por técnicas de difração de raios X e espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier antes e após o uso. Os resultados mostraram 
que o material lamelar manteve sua estrutura química após o uso. Testes de reuso do catalisador ainda estão sendo concluídos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thomas Mitchel Freires Baena (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Maria Aparecida Ferreira César-Oliveira     Co-Orientador: Angelo Roberto dos Santos Oliveira
Departamento: Química                                              Colaborador: Aline Silva Muniz
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: biodiesel, ponto de fluidez, aditivos poliméricos
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

0090 COPOLÍMEROS DERIVADOS DE ANIDRIDO MALEICO COMO ADITIVOS 
REDUTORES DO PONTO DE FLUIDEZ DE BIODIESEL

Pesquisas na área de combustíveis provenientes de fontes renováveis vêm conquistando uma importância cada vez maior devido à necessidade 
da substituição dos principais recursos energéticos atuais por alternativas de origens renováveis e menos prejudiciais ao meio ambiente. Uma 
opção de combustível renovável com grande potencial é o biodiesel, já implantado no consumo energético mundial. Atualmente o biodiesel tem 
como matéria-prima predominante o óleo de soja, mas também pode ser obtido de fontes alternativas tais como os óleos de palma, amendoim, 
girassol, entre outros, além da gordura animal. Apesar das vantagens na utilização destes combustíveis, seu uso ainda apresenta algumas limi-
tações. Com a redução da temperatura ambiente, tanto o óleo diesel mineral quanto o biodiesel sofrem aumento de viscosidade e iniciam a cris-
talização. Para o biodiesel, a solidificação ocorre em temperaturas mais elevadas dificultando, assim, seu transporte e armazenamento, podendo 
inviabilizar sua utilização. Visando a solução desse problema, mais acentuado em regiões de baixas temperaturas, como as da região sul do 
Brasil, aditivos poliméricos vêm sendo desenvolvidos para reduzir o ponto de névoa (temperatura em que os cristais começam a ser formados) 
e o ponto de fluidez (temperatura na qual o combustível não é mais capaz de fluir). Com o objetivo de reduzir o ponto de névoa (CP) e o ponto 
de fluidez (PP) do biodiesel e de suas misturas com diesel de petróleo, estão sendo desenvolvidos aditivos da classe dos ésteres copoliméricos 
de cadeia longa compostos por maleato de alquila, metacrilato de alquila e comonômeros vinílicos. Para alcançar as características desejadas 
para um aditivo polimérico eficiente, o monômero metacrilato de metila foi primeiramente transesterificado e posteriormente copolimerizado 
com monômeros vinílicos e com anidrido maleico, este último sendo, por fim, esterificado. Os polímeros sintetizados foram caracterizados por 
FTIR e RMN de 1H e utilizados na avaliação do desempenho sobre as propriedades de fluxo a frio, por determinação dos valores de PP e CP de 
amostras puras e aditivadas de éster etílico de soja (EES) - B100 (biodiesel puro), B20 (20% de EES e 80% de petrodiesel), B5 (5% de EES e 
95% de petrodiesel) e petrodiesel, com diversas concentrações de aditivo, na faixa de 25 a 1000ppm. Nos testes com o biodiesel etílico de soja, 
excelentes resultados foram obtidos com destaque para os aditivos TTMS1 que promoveu reduções de ponto de fluidez para -23ºC em B100 e 
-12 em B5 e para o TDM2 que apresentou um PP de -20ºC para B20.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: CLEVERSON ROGERIO PRINCIVAL (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Química 
Orientador: ALFREDO RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA        Colaborador: JEFFERSON LUIZ PRINCIVAL
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: organocatálise, oxazolina, amino ester
Área de Conhecimento: 10601023 - SÍNTESE ORGÂNICA 

0091 PREPARAÇÃO DE AMINO-OXAZOLINAS FUNCIONALIZADAS QUIRAIS E 
SUA APLICAÇÃO EM ORGANOCATÁLISE

O uso de 2-oxazolinas quirais em reações de catálise tem crescido substancialmente nos últimos anos. Reações de organocatálise podem ser car-
acterizadas como transformações mediadas por uma molécula orgânica na ausência de um metal ou de um complexo metálico. Porém, o centro 
quiral das oxazolinas utilizadas na indução assimétrica de reações, limita-se ao centro estereogênico proveniente do aminoálcool de partida, e 
esse encontra-se na posição 4 do anel. Assim, neste trabalho foi desenvolvida uma rota sintética para obtenção de grupamentos metil-aminas 
contendo unidades oxazolinicas. Essas moléculas serão aplicadas em reações de catálise assimétrica, com intuito de se obter compostos quirais. 
Amino-2-oxazolinas quirais foram facilmente preparadas em apenas 2 etapas sintéticas. Primeiramente, sintetizou-se a (R)-alfa-hidroxi-2-ox-
azolina, a partir da condensação entre o 2-amino-2-metil-1-propranol com (R)-ácido-2-hidroxi-propanóico, obtendo-o com (76%) rendimento. 
Em uma segunda etapa, a (R)-alfa-hidroxi-2-oxazolina, sintetizada anteriormente, foi submetida à reação de Mitsunobu, utilizando trifenil-
fosfina, DIAD, THF e (R)-metil-fenilalaninoester, para se obter o (S,R)-metil-fenilalaninoester-2-oxazolina (62%). O mesmo procedimento 
anterior foi realizado para sintetizar o (S,R)-metil-valinoester-2-oxazolina (55%), bem como para o (S,R)-metil-leucinoester-2-oxazolina (Rend 
não determinado). A função éster desses compostos serão hidrolisados a ácido carboxílico para que eles possam funcionar como fonte de próton 
no mecanismo de reações organocatalisadas. Esses organocatalisaores serão utilizados em reações de condensação aldólica, Michel, Mannich 
e Diels-Alder. O excesso enantiomérico dos compostos dessas reações será determinado via CG, fazendo a integração dos picos e comparando 
com a mistura racêmica previamente separada em coluna quiral.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Cardoso de Souza (INCT)
Curso: Química 
Orientador: Francisco de Assis Marques            Co-Orientador: Palimécio Gimenes Guerrero Júnior
Departamento: Química                                   Colaborador: Gustavo Frensch, Ricardo Labes, Celso Luiz Wosch
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: dietilzinco, álcoois quirais, ligantes quirais
Área de Conhecimento: 10601023 - SÍNTESE ORGÂNICA

0092 SÍNTESE DE LIGANTES DERIVADOS DO ALFA-PINENO PARA ADIÇÃO DE 
DIETILZINCO A ALDEÍDOS

A formação de ligação carbono-carbono enantiosseletivamente se constitui em um dos grandes desafios da síntese orgânica. Nos últimos anos 
tem sido possível obter vários alcoóis quirais com altos excessos enantioméricos (e.e.) nas adições de dietilzinco a aldeídos usando catálise en-
antiosseletiva. As adições dos reagentes dialquilzinco a aldeídos têm sido estudadas mais intensamente nos últimos anos, por ser possível obter 
melhores excessos enantioméricos comparados com os ânions de outros metais. Devido à baixa reatividade que estes compostos apresentam 
frente a compostos carbonílicos, estas reações necessitam da adição de ligantes. Quando estes ligantes são compostos quirais, podem atuar no 
curso reacional, transferindo estereosseletividade. Este trabalho teve como objetivo a síntese de novos ligantes quirais para a adição de dietilz-
inco a aldeídos. Para tal, partiu-se do (+)-α-pineno, um composto natural quiral, de baixo custo e ampla disponibilidade. Através de reações de 
oxidação da dupla ligação, seguida da formação de uma oxima e redução da mesma, foi possível sintetizar um aminoálcool quiral que foi usado 
como ponto de partida para uma série de ligantes. Em seguida, utilizando reagentes como o 1,4-dibromobutano, 1,5-dibromopentano e 2-bro-
moetil éter, formou-se heterocíclicos de nitrogênio. A complexação com o dietilzinco deve acontecer entre os átomos de oxigênio e nitrogênio 
dos ligantes e, portanto, a modificação destes substituintes da porção amina da molécula deve ter influência na enantiosseletividade da reação 
catalisada. Testes preliminares já foram realizados com estes compostos usados como auxiliares quirais em reações de adição de dietilzinco 
a aldeídos obtendo-se excessos enantioméricos acima de 85%. Mudanças estruturais nos ligantes preparados estão sendo executadas visando 
melhorar os excessos enantioméricos obtidos até o momento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andressa Veiga (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Alan Guilherme Gonçalves
Departamento: Farmácia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Glicoporfirinas, Monossacarídeos, Dipirrometanos
Área de Conhecimento: 10601023 - SÍNTESE ORGÂNICA

0093 DESENVOLVIMENTO DE GLICONJUGADOS INTERFERENTES DA INTER-
AÇÃO CÉLULA-VÍRUS

Carboidratos e porfirinas constituem duas classes de biomoléculas responsáveis por uma série de eventos biológicos imprescindíveis para 
existência da vida. Moléculas baseadas na associação molecular entre carboidratos e porfirinas, as glicoporfirinas, têm sido alvo de estudos 
direcionados ao desenvolvimento de fotossensibilizadores com potencial aplicação na Terapia Fotodinâmica (PDT) do câncer. Uma das formas 
mais desejáveis de se promover a ligação entre uma porção porfirínica e uma porção carboidrato se dá através da formação de uma ligação 
carbono-carbono (C-glicoporfirinas e C-1-desoxialditol porfirinas), a qual apresenta resistência elevada em meio biológico. O objetivo do pre-
sente trabalho compreende o desenvolvimento de rotas sintéticas voltadas à obtenção de C-1- desoxialditol porfirinas com potencial aplicação 
na PDT. Para tal, monossacarídeos peracetilados foram submetidos à desacetilação seletiva da hidroxila ligada ao carbono anomérico para 
exposição de sua função aldeído. Estas reações foram conduzidas na presença de hidrazina utilizando acetonitrila como solvente ou etano-1,2-
diamino em presença de ácido acético glacial e sendo o diclorometano o solvente da reação. Foram avaliadas as diferenças de rendimento e de 
praticidade nas diferentes condições e reagentes empregados. Também foram avaliadas diferentes condições de tempo de duração e temperatura 
da reação, bem como diferentes razões molares entre os materiais iniciais e os reagentes. Os aldeídos preparados estão sendo submetidos à 
condensação com pirrol para obtenção de derivados dipirrometanos, os quais são diretamente empregados na obtenção de C-1- desoxialditol 
porfirinas. Foram avaliadas diferentes condições, como utilização de atmosfera de nitrogênio e aumento da temperatura de reação para buscar 
um melhor rendimento na síntese dos derivados dipirrometanos.  A purificação dos produtos de reação está sendo realizada por cromatografia 
“flash” em sílica e as moléculas purificadas estão sendo caracterizadas com utilização de técnicas de ressonância magnética nuclear (RMN). 
No futuro, pretende-se avaliar as C-1- desoxialditol porfirinas obtidas em relação às suas atividades fotodinâmicas frente a células tumorais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Janaina Gomes Heuko (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Angela Cristina Leal Badaró Trindade        Colaborador: Rossimiriam Pereira de Freitas, Tania Maria Bordin Bonfim
Departamento: Farmácia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: aminas quirais, síntese racêmica, resolução
Área de Conhecimento: 10601023 - SÍNTESE ORGÂNICA

0094 SÍNTESE E RESOLUÇÃO DE AMINAS QUIRAIS RACÊMICAS

Algumas aminas quirais, tais como a S-(-)-1-(2,6-diclorofenil) etilamina, têm sido cada vez mais empregadas na síntese orgânica, sendo 
utilizadas como materiais de partida e/ou intermediários na obtenção de novas substâncias naturais complexas, e também, como indutoras 
quirais em sínteses estereosseletivas. A preparação dessas aminas, a partir de materiais de partida aquirais, de forma enantiosseletiva é muito 
difícil, requerendo a presença de indutores ou catalisadores quirais. Uma das maneiras para a obtenção dessas substâncias é através da síntese 
de racematos com posterior separação da mistura enantiomérica. O presente trabalho tem como objetivo a síntese das aminas quirais S-(-)-
1-(2,6-diclorofenil)etilamina e R-(-)-1-(2,6-diclorofenil)etilamina, na forma de mistura racêmica e a posterior separação dos enantiômeros pela 
formação de amidas diastereoisoméricas, mais fáceis de serem separadas por cromatografia. A preparação da mistura racêmica foi realizada 
a partir da substância aquiral, 2,6-diclorobenzaldeído, em quatro etapas de síntese. Primeiramente o 2,6-diclorobenzaldeído foi tratado com 
brometo de metilmagnésio em tetra-hidrofurano anidro para a obtenção do (±)-1-(2’,6’-diclorofenil)etanol, com rendimento de 100%. Este 
álcool foi então convertido ao p-toluenossulfonato de (±)-1-(2’,6’-diclorofenil)etila por tratamento com cloreto de p-toluenosulfonila, em 
diclorometano e presença de trietilamina. Posteriormente houve substituição do grupamento tosilato pelo azido, através do tratamento com 
azida de sódio, em acetona, formando o (±)-2-(1’-azidoetil)-1,3-diclorobenzeno. Obteve-se nessas duas etapas de síntese rendimento de 73%. O 
(±)-2-(1’-azidoetil)-1,3-diclorobenzeno sofreu processo de redução com hidreto de lítio e alumínio em tetra-hidrofurano anidro, levando assim 
à amina racêmica desejada, (±)-1-(2’,6’-diclorofenil)etilamina, com rendimento de 79%. Assim, a mistura racêmica das aminas foi obtida com 
um rendimento global de 58%. Posteriormente, será realizada a separação da mistura racêmica pela formação de amidas diastereoisoméricas, 
empregando S-naproxeno como ácido quiral, na presença de diciclo-hexilcarbodi-imida. Será feita separação por cromatografia em coluna 
de sílica e hidrólise química das amidas diastereoisoméricas separadas, para fornecer a S-(-)-1-(2,6-diclorofenil)etilamina e a R-(-)-1-(2,6-
diclorofenil)etilamina.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Inaiara Casapula (PIBIC/CNPq)
Curso: Química - Licenciatura
Orientador: Beatriz Helena Lameiro de Noronha Sales Maia       Colaborador: Carolina Silveira Kovalski
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Orgânica, Flavonóides, Cromatografia
Área de Conhecimento: 10601058 - QUÍMICA DOS PRODUTOS NATURAIS

0095 UTILIZAÇÃO DE CLAE PARA ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE PRODU-
TOS NATURAIS

O gênero Lonchocarpus filipes possui 150 espécies das quais 24 são nativas do Brasil, sendo os flavonoides, os metabólitos secundários mais 
comuns e importantes encontrados. Da espécie Lonchocarpus filipes, estudada anteriormente em nosso grupo, foram isolados 8 flavonoides 
pertencentes a classe dos dibenzoilmetanos, cuja estrutura é muito semelhante a de fotoprotetores sintéticos. Devido a isso, propõe-se o estudo 
do potencial fotoprotetor dos dibenzoilmetanos isolados, dos extratos de L. filipes e de seus extratos encapsulados. A Cromatografia Líquida 
de Alta Eficiência (CLAE, em inglês: High Performance/Pressure Liquid Chromatography, HPLC) é uma técnica amplamente utilizada na 
área de produtos naturais, tanto no isolamento dos metabólitos secundários em extratos vegetais, como na identificação e quantificação desses 
compostos isolados em outros extratos vegetais. Por essa técnica, buscou-se identificar no extrato diclorometânico das raízes de L. filipes 
– Leguminosae os 8 flavonoides previamente isolados para posteriormente quantificá-los. O extrato e os flavonoides de L. filipes foram ana-
lisados por CLAE-DAD em uma coluna RP-18 X-Terra, 5µm (250 mm x 4,6 mm), observando-se que os flavonoides isolados não estavam 
totalmente puros. Realizou-se então a purificação dos quatro compostos isolados que apresentavam maior massa (LF-1, LF-2, LF-6 e LF-8), a 
fim de efetuar uma curva de calibração e posterior quantificação dessas substâncias no extrato de origem e nos extratos de folhas de L. filipes. 
As condições gerais de análise na purificação foram: ACN:H2O em um processo isocrático, com fluxo de 1mL min-1, volume de injeção de 
50 µL e detecção de 210 a 400 nm.  LF-1 apresentou tempo de resposta de 6,938 min em uma razão de 62:38 ACN:H2O.  LF-2 apresentou 
tempo de resposta de 7,761 e 11,725 min. e LF-6 de 5,208 min. em uma razão de 70:30.  LF-8 apresentou tempo de resposta de 4,386 e 7,323 
min. em uma razão de 75:25. Pode-se observar que LF-2 e LF-8 apresentaram 2 sinais, os quais foram isolados e serão identificados por RMN 
1H e 13C. A análise do extrato bruto foi feita na condição gradiente ACN:H2O 50:50 a 100:0 em 30 min. e mantendo nessa razão de solvente 
durante 10 min. A próxima etapa será identificar os compostos isolados nos extratos de origem e nas folhas, além de efetuar sua quantificação 
para avaliação da atividade fotoprotetora.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Vieira Sens (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Prof.ª Dr.ª Maria Rita Sierakowski           Colaborador: MSc.Clayton Fernandes de Souza
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: hidrocolóides, celulose bacteriana, energia livre superficial
Área de Conhecimento: 10601074 - POLÍMEROS E COLÓIDES

0096 DESENVOLVIMENTO DE BIOFILMES ATRAVÉS DA ADSORÇÃO DE HIDRO-
COLÓIDES SOBRE MICROFIBRILAS DE CELULOSE BACTERIANA

A xiloglucana (XG) e a gelana (GL) são biopolímeros amplamente utilizados na indústria, especialmente, devido às suas propriedades re-
ológicas, e vêm ganhando importância em outras áreas como modificadores de superfície. Tais efeitos ocorrem devido a diferentes tipos de 
interação entre moléculas, hidrofílicas ou hidrofóbicas. Levando-se em conta esses efeitos,  XGT (provenientes de sementes de tamarindo), e 
a GL foram incorporadas à celulose bacteriana (CB) para o desenvolvimento de biocompósitos que foram preparados com a substituição de 
10, 20 e 30% (m/m) do(s) hidrocolóide(s) (HD), isolados ou em misturas (50% de cada), à matriz de celulose bacteriana reconstituída (RCB). 
Nesses sistemas foram avaliadas as mudanças ocasionadas nas superfícies através de medidas de ângulo de contato (AC). Para as análises a 
25oC foi utilizado o tensiômetro OCA 15+ (DATAPHYSICS), seringa Hamilton de 500 μL e agulhas de diâmetro externo 0,51 mm. Solventes 
com diferentes polaridades foram utilizados, tais como: água milli-Q, diiodometano e formamida. As contribuições polares e apolares de cada 
solvente foram estudadas pelo método da gota séssil com a agulha inserida na gota e, através das imagens obtidas por uma câmera CCD, os 
AC de avanço (8 μL) e os de retrocesso (4 μL) sobre os diferentes biocompósitos foram obtidos. Através dos valores de AC a energia livre 
superficial (ELS) foi calculada pelo software do equipamento (SCA 20) e avaliada por três métodos: a equação de estado, o método de Fowkes 
e o método ácido-base de Lewis. Os componentes dispersivos (obtidos pelo método de Fowkes) apresentaram valores altos, caracterizando 
as superfícies das membranas como predominantemente polares. Pelo método ácido-base, o alto valor do componente básico da ELS com-
provou a existência de grupos doadores de elétrons na maioria das superfícies estudadas facilmente justificados pela presença de oxigênios 
nas estruturas dos polissacarídeos. Avaliando somente os graus de substituição de HD, os valores de ELS para as amostras com 10% de GL 
apresentaram um maior caráter hidrofílico, melhor observado quando do uso da formamida como solvente. Dessa forma, através das medidas 
de AC e dos diferentes métodos de cálculo de ELS foi possível observar diferentes comportamentos na superfície dos biocompósitos, obtidos 
pela modificação mecânica e a inclusão de hidrocolóides que influenciaram na variação da hidrofilicidade da matriz celulósica, permitindo o 
desenvolvimento de biofilmes com diferentes forças de adesão.  Apoio: CNPq, CAPES e UFPR. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gustavo Rodrigues Gomes (IC-Voluntária)
Curso: Química 
Orientador: Ronilson Vasconcelos Barbosa
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: poliéster, glicerol, polimeros
Área de Conhecimento: 10601074 - POLÍMEROS E COLÓIDES

0097 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE POLIÉSTERES A BASE DE GLICEROL

Poliésteres são obtidos a partir da reação de um diálcool com um diácido carboxílico com a eliminação de moléculas de água. Essa reação 
de polimerização é conhecida como policondensação. Este projeto tem por finalidade a síntese e a caracterização de poliésteres utilizando o 
glicerol com anidridos maleico, succínico e ácido adipico, com a oxidação da hidroxila secundária. O procedimento para sintetizar os poliés-
teres é realizado em três etapas, sendo a primeira a reação de esterificação do glicerol com os anidridos maleico ou succínico ou o ácido adipico 
em uma proporção de 1:1 utilizando um sistema em refluxo por duas horas a uma temperatura de 110°C. Posteriormente, o produto da esterifi-
cação é solubilizado em ácido acético e submetido a uma reação de oxidação utilizando hipoclorito de sódio como agente oxidante, tendo como 
objetivo transformar a hidroxila secundária pertencente ao glicerol em um grupamento carbolilico (cetona). Essa reação de oxidação é feita por 
gotejamento do agente oxidante no produto. Ao termino dessa etapa é obtido o glicerol (mono-esterificado) modificado que será utilizado na 
continuação da reação de polimerização. Antes de realizar a reação de polimerização é necessário tratar o glicerol modificado, primeiramente 
utiliza-se o rotaevaporador para retirar os solventes presentes no sistema (acido acético e água) e após a retirada dos solventes fazer uma 
lavagem com THF (tetrahidrofurano) para remoção do cloreto de sódio.  Posteriormente o glicerol modificado foi aquecido do THF, com isso 
o tratamento do glicerol esta completo.  Por fim, a reação de polimerização utilizando o glicerol modificado com os anidridos e o diácido de 
interesse, foi continuado utilizando um sistema em refluxo durante 24 horas a uma temperatura de aproximadamente 150°C. A caracterização 
do poliéster obtido foi feita por uma analise de GPC (cromatografia de exclusão em gel) para determinar a massa molar do polímero e durante 
cada etapa da síntese foi realizado uma analise de espectrometria de infravermelho para visualizar os grupos funcionais presentes no sistema.          

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Monica Grezzi Lima (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Roberta Paulert    Colaborador: Fernando Garrido de Oliveira, Hércules Tancredo Moreira, Suélen Pujarra
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: ulvana, quitosana, biofilmes 
Área de Conhecimento: 10601074 - POLÍMEROS E COLÓIDES

0098 POLÍMEROS MARINHOS COMO REVESTIMENTO DE ALIMENTOS

Polissacarídeos oferecem uma alternativa natural ao uso de produtos químicos que podem ser maléficos ao homem ou ao ambiente, e são 
considerados compostos promissores para a preservação de alimentos devido as suas propriedades biológicas como: antioxidante, indutor de 
resistência e formação de gel. A ulvana é um polímero extraído de algas marinhas do gênero Ulva e a quitosana é um polissacarídeo obtido 
a partir da desacetilação da quitina que pode ser obtida de resíduos de carapaças de crustáceos marinhos. O objetivo do trabalho é avaliar a 
perda de massa de frutas e verduras tratadas com a ulvana e quitosana separadas ou combinadas entre si de forma a estudar a conservação dos 
alimentos pelos polímeros marinhos. Foram utilizados frutos de maçã (Malus domestica), feijão-de-vagem (Phaseolus vulgaris) e pepinos (Cu-
cumis sativus) adquiridos no comércio local. As frutas/vegetais foram tratados com solução aquosa dos polissacarídeos em três concentrações 
0,05; 0,5 e 1% (p/v), borrifadas e incubados a 23°C por oito dias. Como controle, os alimentos foram borrifados com água destilada. Para 
cada tratamento foram utilizadas cinco repetições e os experimentos foram repetidos por três vezes. Após os tratamentos, os alimentos foram 
incubados em estufa a 23ºC durante oito dias e pesados a cada dois dias para avaliação da perda de água. Os resultados da perda de água em 
relação ao tratamento controle foram expressos em %. De acordo com os resultados obtidos, observou-se que o peso fresco das maçãs e pepinos 
tratados com quitosana, ulvana ou em combinação não diferiu significativamente das frutas/vegetais controle durante os dias de incubação. Por 
outro lado, o peso fresco das vagens de feijão tratadas com as três concentrações de ulvana foi significativamente maior que as vagens tratadas 
somente com água destilada. Assim, as vagens tratadas com ulvana (0,05%) perderam apenas 50,6% do peso fresco; vagens tratadas com as 
maiores concentrações de ulvana (0,5 e 1%) perderam 70,8% e 68,6% respectivamente, enquanto que as vagens controle perderam 88,5% do 
seu peso fresco após oito dias de incubação. Ou seja, o tratamento com a ulvana auxiliou na preservação de feijão-de-vagem. Ao contrário dos 
alimentos tratados com ulvana, o polímero quitosana não foi eficiente no controle da perda de massa dos vegetais tratados. Pode-se concluir 
que embalagens inteligentes ou filmes comestíveis podem ser alternativamente desenvolvidos utilizando ulvana na composição para prolongar 
a vida de prateleira de vegetais frescos e se justifica pela abundância de Ulva sp. no litoral brasileiro.
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Nº Tema Projeto
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0099 UTILIZAÇÃO DE CATALISADORES PARA A OBTENÇÃO DE ÉSTERES METÍLICOS A 
PARTIR DA CATALISE HETEROGÊNEA DE ESTERIFICAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS

Fontes de energia menos poluentes e renováveis vêm sendo pesquisadas para substituírem parcialmente ou completamente os combustíveis 
fósseis. Como substituinte do diesel pode ser utilizado o biodiesel, um biocombustível obtido a partir de fontes vegetais, que pode ser pro-
duzido através da reação catalítica (homogênea ou heterogênea) de esterificação de ácidos graxos, ou transesterificação de triacilgliceróis, com 
álcoois de cadeia curta. Na indústria, comumente, tal produção ocorre através de catálise homogênea, que proporciona excelentes taxas de 
conversão, porém apresente algumas desvantagens como processos de purificação extra para separação do catalisador dos produtos de reação, 
e, em alguns casos, podem ainda ser formados produtos indesejados, como, por exemplo, sabão. Neste contexto, a catálise heterogênea, apesar 
de geralmente apresentar menores taxas de conversão se mostra mais vantajosa, além do catalisador ser reciclável favorecendo o barateamento 
da produção. Neste estudo dois sólidos, um óxido de metal representativo (composto 6) e um sulfato de metal de transição (MS1 – pedido de 
depósito de patente já requerido), foram avaliados como catalisadores na reação de esterificação do ácido láurico com metanol. O composto 6  é 
comercialmente disponível e o MS1 foi produzido a partir do óxido deste metal (conforme reação descrita na literatura) e este foi previamente 
caracterizado (resultados já apresentados no EVINCI 2011). Para o composto 6 as condições ótimas de reação de esterificação ainda estão 
sendo investigadas. Para o MS1 foi realizado um planejamento fatorial 24 nas seguintes condições: quantidade de catalisador (1% ou 10%), 
temperatura do banho (90ºC ou 120ºC), ácido láurico:metanol (1:3 ou 1:12) e tempo de reação (1h ou 3h). Após as reações catalíticas, com 
ambos os catalisadores, o excesso de metanol foi retirado e os produtos titulados com uma solução de NaOH 0,01mol/L para determinação do 
total de conversão do ácido ao laurato de metila O composto 6 foi lavado com acetona, deixado evaporar a temperatura ambiente e guardado 
para futura avaliação de sua reciclabilidade. O composto MS1, após cada reação, foi separado dos produtos, aparentemente sem nenhuma 
solubilização e foi avaliado por DRX. Nas análises o composto apresentou as bandas e picos esperados e descritos na literatura, mostrando a 
integridade e reciclabilidade do sólido. As taxas de conversão para o composto 6 chegaram no máximo a 65%, já para o MS1 taxas superiores 
a 95% foram alcançadas (dependendo das condições de reação).
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0100 ESTUDO DA ATIVIDADE CATALÍTICA DE METALOPORFIRINAS EM SUPORTE IN-
ORGÂNICO SINTÉTICO EM REAÇÕES DE OXIDAÇÃO DE ALCANOS E ALCENOS.

Metaloporfirinas são muito investigadas como catalisadores de reações de oxidação. estas reações podem ser processadas via catálise ho-
mogênea ou heterogênea. A grande diferença entre elas é que na heterogênea tem-se a possibilidade de reutilização do catalisador, geralmente 
um composto de comprovada atividade catalítica em solução (catálise homogênea) imobilizado em um suporte inorgânico. Neste trabalho 
é apresentado a imobilização da ferroporfirina [Fe(TDCSPP)][(5,10,15,20–meso-2,6-dicloro-3-sulfonatofenil porfirina) ferro III] (FeP) em 
uma sílica funcionalizada previamente preparada (SiP). A sílica, foi obtido pelo processo sol-gel hidrolítico catalisado por ácido, usado TEOS 
(Si(OC2H5)4) como fonte de silício, na presença de CPTS (C6H15ClO3Si) em um solvente adequado. O sólido obtido foi funcionalizado com 
cloreto de 3-n-propil-(3-metilpiridil) silsesquioxano. A imobilização da FeP no sólido se processou através da reação de 300 mg de SiP, 0,015 
mmol de FeP e 45 mL de metanol, por 24 h à temperatura ambiente. O sólido contendo a FeP imobilizada (FeP-SiP) foi lavado com metanol 
e a solução de lavagem foi analisada por UV-Vis para a determinação indireta da quantidade de catalisador imobilizado no suporte (3,84x10-5 
mol/g). A caracterização do composto por FTIR mostrou bandas características da sílica (3448 cm-1, vibrações de deformação axial dos grupos 
SiO-H; 1090 cm-1, estiramento do Si-O presentes na estrutura da sílica, 950 cm-1, vibração Si-OH e 790 cm-1, deformação do grupo Si-O). 
A espectroscopia de UV-Vis em emulsão de óleo nujol mostrou a banda característica da FeP em cerca de 420 nm e a presenças das bandas Q. 
A análise de RPE mostrou a presença de sinais característicos da presença de Fe(III), simetria axial (g=6,0 e g=2,0) e sinal rômbico (g=4,3) 
confirmando a presença da FeP no suporte. A atividade catalítica do sólido FeP-SiP, foi investigada em reações de oxidação do cicloocteno 
e cicloexano utilizando iodosilbenzeno como doador de oxigênio. Na oxidação do cicloocteno observou-se a formação de 65% de epóxido. 
Essa valor é menor que o encontrado para a catálise homogênea (~80%) porém, na utilização da FeP-SiP o catalisador pôde ser recuperado e 
reutilizado em novas reações. De forma não usual, para o primeiro re-uso obteve-se um rendimento maior do que no primeiro uso (85% para 
epóxido). Para a oxidação do cicloexano obteve-se de 48 % de cicloexanol e 3 % para cicloexanona. As soluções de reação foram analisadas 
por UV-Vis e não foi observada uma lixiviação significativa da FeP da sílica, o que torna o catalisador reutilizável.
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0101  PREPARAÇÃO DE POLÍMEROS DE COORDENAÇÃO BASEADOS EM ACETATO DE FERRO 
COMO LIBERADORES DE DROGAS E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA.

Os polímeros de coordenação são redes tridimensionais compostas de íons metálicos ligados a unidades orgânicas. Estes polímeros de coorde-
nação podem encontrar aplicações em diversas áreas devido às suas propriedades químicas, termodinâmicas, físicas e estruturais. Aplicações 
das quais se destacam são: uso como plataforma para a entrega de fármacos e catalisadores heterogêneos. No presente projeto, os resultados 
obtidos para os polímeros de coordenação baseados em acetato de ferro não se mostraram satisfatórios e voltamos o estudo para a utilização do 
ligante ponte benzeno-1,3,5 triacetato e complexos derivados de [{(η6- areno)ClRu}2Cl2]. O ligante benzeno – 1,3,5 triruteniotriacetato é con-
hecido por formar polímeros de coordenação com íons livres. Os derivados de [{(η6- areno)ClRu}2Cl2] possuem interessantes propriedades 
atuando como agentes tumorais e catalisadores. Foram testadas 3 rotas de síntese do polímero variando-se o tempo de reação, solvente e agentes 
precipitantes. A rota com melhor rendimento, aproximadamente 45%, foi aquela que adicionamos cerca de (1,0 mmol, excesso) de KOH em 20 
m L solução etanol/água 1:1 contendo (77,8 μmol) do ligante benzeno-1,3,5 triacetato, em seguida adicionamos mais 30 mL de uma solução 
etanol/água 1:1 agora contendo (350 μmol, excesso) do precursor  areno rutênio. A mistura foi mantida sob agitação e refluxo por 72 horas. 
Após esse período, o foi retirado etanol via rota-evaporação e deixada por 24 horas na geladeira. O sólido formado foi separado por filtração, 
lavado com etanol e seco sob vácuo. O sólido resultante de coloração preta apresentou-se totalmente insolúvel em todos solventes testados. 
Através da análise do espectro de infravermelho, pode-se sugerir o modo de coordenação do complexo de rutênio, dado pelo valor de  Δ (ν as-
simétrico- ν simétrico). O valor de Δ = 135 cm-1 é coerente com a coordenação em ponte. O espectro UV-vis apresenta uma banda intensa e fina 
em 415 nm, atribuída a MLCT. O material apresentou baixa cristalinidade por XRD e apresentou um pico bastante larga por volta de 2θ = 42°.

Nº Tema Projeto
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0102 MODIFICAÇÃO QUÍMICA DE GRAFENO E OBTENÇÃO DE NANOCOMPÓSI-
TOS COM NANOPARTÍCULAS DE PRATA

Cada dia, a nanociência vem sendo cada vez mais aplicada na obtenção de tecnologias eficientes, destacando-se os nanomateriais de carbono e 
as nanopartículas metálicas, cujo potencial está atrelado a sistemas eficazes de estabilização dessas nanopartículas. Sendo assim destacam-se os 
materiais de grafeno e óxido de grafeno, que possuem características elétricas, óticas, mecânicas, térmicas e estruturais distintas. Uma grande 
vantagem para esse tipo de material é a possibilidade de funcionalização de suas superfícies com grupos específicos que podem interagir com 
as nanopartículasmetálicas (NPs), passivando-as. Assim, o objetivo deste trabalho é ancorar grupos tióis na superfície do óxido de grafeno e 
obter nanocompósitos de nanopartículasde prata (Ag) com a forma reduzida do óxido de grafeno, visando avaliar características diferenciadas 
desse novo material. Para isso, o óxido de grafeno (GO) foi obtido através do método de Hummers formando grupos funcionais oxigenados 
na superfície do material. Em seguida, reagiu-se GO com cisteamina visando ancorar grupos tióis livres nos grupos  de ácidos carboxílicos 
(GO-SH). Por fim os nanocompósitos de NPs de Ag com a forma reduzida do óxido de grafeno funcionalizado (RGO-SH-Ag) foram obtidos 
pela redução com NaBH4. Todas as amostras obtidas foram caracterizadas por espectroscopia Raman, infravermelho (IV), difração de raios 
X (DRX) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Análises de Raman mostram perfis típicos de materiais derivados de grafeno, com 
bandas D, G, D’ e G’ características. Espectros de IV confirmam a funcionalização do GO com cisteamina através das bandas de N-H em 3297 
cm-1 e 1542 cm-1, de S-H em 2572 cm-1, de C=O em 1646 cm-1 e de CN em 1430 cm-1. Para o nanocompósito RGO-SH-Ag, medidas de 
DRX corroboraram a formação de NPs de Ag na escala nanométrica (~5 nm). As amostras foram analisadas por MET, onde se confirmou a ob-
tenção das folhas de GO e o nanocompósito proposto, RGO-SH-Ag. Com isso, pode-se concluir que a modificação química do grafeno oxidado 
com grupos específicos permite obtenção de nanocompósitos promissores. Esta abordagem é inovadora e possibilita diversas aplicações aos 
materiais obtidos, como em sensores, dispositivos óticos, elétricos, supercondutores, magnéticos, catalíticos, entre outros.
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0103  SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS CARBONILOS DE RUTÊNIO 
(II) COM LIGANTE AMÍNICO TETRADENTADO (TREN) E FOSFINAS.

Ligantes tripodais contém 4 átomos que podem se coordenar ao metal. Estes ligantes foram estudados nos últimos 20 anos, podendo ser encon-
trados cerca de 54 ligantes desta classe. O ligante tren, o primeiro ligante tripodal tetraamina desenvolvido (1986) é um dos mais conhecidos 
na literatura. O ligante tren pode ser encontrado em vários modos de coordenação, de monocoordenado a tetracoordenado, e também fazendo 
pontes entre vários metais, como no composto [Cd7(tren)12]. Como um dos pontos de coordenação não é equivalente aos outros 3, podem ser 
observadas diferenças nas propriedades dos complexos em função do isômero formado, como em p-[CoIII(tren)(NH3)Cl]+, de cor vermelha, 
e t-[CoIII(tren)(NH3)Cl]+, de coloração roxa. Buckingham e Clark realizaram um estudo de troca de ligantes através de RMN 17O. O estudo 
relata as diferenças nos deslocamentos químicos das moléculas de H2O coordenadas em cada um dos dois sítios de coordenação, p e t. O tra-
balho apresentado consiste na síntese de complexos de rutênio (II) contendo em suas estruturas a presença dos ligantes: carbonilos, fosfinas e 
aminas. Os complexos possuem fórmula geral p,t - [Ru(CO)(PR3)(tren)](X)2 onde R=Ph e tol, e o contra-íon X = Cl- e PF6-. A influência do 
contra-íon é observada no que diz respeito à solubilidade dos complexos, sendo que os complexos com cloreto como contra-íon são solúveis em 
água e os complexos com contra-íon PF6- insolúveis em água, mas solúveis em metanol. Os complexos foram caracterizados por ressonância 
magnética nuclear 31P{1H} e 1H, e por espectroscopia vibracional na região do infravermelho. Nos espectros de RMN 31P{1H} os complexos 
apresentaram apenas um simpleto, compatível com a presença de um único núcleo de fósforo na estrutura, com deslocamento químico na 
região de 44-46 ppm. Com a análise por infravermelho se espera a presença de uma banda intensa entre 2000-1900 cm-1, devido à presença de 
monóxido de carbono coordenado.
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0104 INTERAÇÃO ENTRE A BARIANDITA E O DNA PLASMIDIAL EM TAMPÃO 
PIPES

Neste trabalho estamos estudando a reatividade do óxido V10O24·12H2O (A) frente a sua interação com o DNA plasmidial. Em estudos re-
centes verificamos que A pode atuar tanto como agente quimioprotetor do material genético quanto como nuclease sintética, dependendo das 
condições experimentais empregadas. Efeitos de degradação do DNA mais expressivos foram observados quando os ensaios foram realizados 
em tampão PIPES pH 8,0 a 37 °C por 18 h. Os ensaios foram realizados incubando-se 200 ng (0,30 μmol L-1 em pares de base) do plasmídeo 
pUC19 na sua forma superenovelada (FI) em diferentes concentrações de tampão (25, 50, 100, 150 e 200 mmol L-1) e fixando a quantidade de 
A em 0,05; 0,5 ou 1,0 mmol L-1. Os resultados das reações foram avaliados por eletroforese em gel de agarose, quantificando-se a percentagem 
de degradação do DNA nas formas circular aberta (FII) e linear (FIII). As curvas dos tampões revelaram que a atividade nucleásica depende da 
concentração de A e aumenta com o aumento da concentração do tampão. Uma completa degradação do DNA foi observada quando concen-
trações de tampão superiores a 50 mmol L1 para [A] = 1,0 mmol L-1, enquanto que efeitos de quebra menos acentuados apresentando 20 % de 
FII e 10 % de FIII quando [A]= 0,05 mmol L-1. Para auxiliar no entendimento do comportamento de A em PIPES os ensaios foram acompan-
hados por espectroscopias de EPR e eletrônica (UV-vis). Durante os ensaios verificou-se o desaparecimento da cor verde (inicial da solução), 
acompanhada do desaparecimento da banda em 786 nm do espectro de UV-vis característica da transição d-d do metal. O espectro de EPR da 
solução inicial apresenta uma banda alargada centrada em g = 1,958 que desaparece completamente após 18 h. Estes resultados evidenciam 
a instabilidade de A em PIPES, sugerindo a completa oxidação do vanádio para +5. Uma vez que essa oxidação de A pode estar associada há 
formação de espécies mais ativas frente à clivagem do plasmídeo foi realizada uma reação (em escala preparativa) entre A e PIPES a 60 °C por 
72 horas. Os cristais amarelos (B) foram isolados com 28,5% de rendimento e caracterizados por IV-TF apresentando bandas características de 
vanadatos (540 e 609 cm-1 (n(V-O-V)) e em  885 e 952 cm-1 (n(V-O)) e por DRX de pó. O padrão de difração de pó apresentado por B é com-
patível com NaVO3·2H2O (JCPDS Nº 20: 1-0246). O estudo de especiação de soluções de A em PIPES no tempo e a avaliação da interação 
de B com o DNA em PIPES serão objetos de estudos das próximas etapas do trabalho.
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0105 COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO COM O LIGANTE 4-FORMILPIRIDINA 
TIOSSEMICARBAZONA

Complexos metálicos de ligantes do tipo N-heterocíclico-tiossemicarbazidas derivados da 2-formilpiridina têm sido extensivamente descritos 
na literatura devido a ampla aplicação antifúngica. Porém, seus análogos 3 e 4–formilpiridina, diminuem a atividade biológica e a capaci-
dade de coordenação. Mas na literatura, há vários exemplos biologicamente importantes desses ligantes bidentados. Neste trabalho, foram 
sintetizados e caracterizados complexos derivados do ligante tiossemicarbazona-4-formilpiridina (4HTSCpy) com íons da primeira série de 
transição. Os complexos foram obtidos através da reação dos sais de perclorato com o ligante em etanol e caracterizados por análise elementar 
e espectroscopia de absorção no infravermelho e no UV-VIS. Foram isolados dois complexos de cobre(II), contendo duas e três moléculas do 
ligante. Os resultados de análise elementar estão coerentes com as seguintes composições: [Cu(4HTSCpy)(4-TSCpy)]ClO4 Calc.: C 32,18%; 
H 2,89%; N 21,45%. Exp.: C 32,12%, H 2,96%, N 21,43%; [Cu(4HTSCpy)2(4-TSCpy)]ClO4.H2O Calc.: C 35,00%; H 3,49%; N 23,32%. 
Exp.: C 35,01%; H 3,45%; N 23,56%; [Ni(4HTSCpy)2(4-TSCpy)]ClO4Calc.: C 36,14%; H 3,32%; N 24,08%. Exp.: C 36,97%; H 3,35%; N 
24,57%; [Cr(4HTSCpy)2(4-TSCpy)](ClO4)2·3H2O C 29,90%; H 3,34%; N 19,92%. Exp.: 29,66%; H 3,35%; N 19,05%. Nos espectros de IR, 
podemos destacar as bandas na região de 3400 cm-1 (nN-H); 1600 cm-1 (nC=N);823 cm-1 (nC=S); 1110 cm-1 (nCl-O), que são semelhantes 
em todos os espectros. Os estiramentos (nM-S) e (nM-N) ficam em torno de 450 cm-1 e 360 cm-1 respectivamente. Os espectros de UV-VIS 
dos complexos são dominados por uma banda larga e intensa em 330 nm (e = 5x103 Lmol-1cm-1) atribuída à transição interna p-p* do ligante 
4HTSCpy e uma banda em 380 nm atribuída a transição de transferência de carga ligante metal.]
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0106  ESTUDO DA REATIVIDADE DE COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO DE MAN-
GANÊS COMO CATALISADORES DE BRANQUEAMENTO DE CORANTES.

Compostos de manganês têm sido utilizados em tratamentos de efluentes contendo corantes devido à capacidade em realizar reações re-
dox, gerando espécies reativas pela ativação de peróxido de hidrogênio, oxidante comumente empregado nestes processos. Seguindo esta 
tendência, foram sintetizados três compostos: [MnL1(H2O)](ClO4)2 L1 = [N,N,N’-tris(2-metilpiridil)-N’-hidroxietil-etilenodiamina] (MnL1), 
[MnL2]ClO4, L2 = N-(2-hidroxibenzil)-N,N’–bis(2-metilpiridil)-N’–hidroxietil-etilenodiamina (MnL2) e [MnL3S]ClO4, L3 = [N,N’-(2-
hidroxibenzil)-N-(2-metilpiridil)-N’-hidroxietil-etilenodiamina] e S= solvente (MnL3). Neste trabalho serão apresentados estudos catalíticos 
de decomposição oxidativa do corante alaranjado de metila com o oxidante H2O2, utilizando os compostos MnL1, MnL2 e MnL3 como cat-
alisadores. Os experimentos foram realizados em solução tampão Na2CO3/NaHCO3 (pH 9,8) nas proporções 1:20:M (M=1000, 5000, 10000, 
15000 e 20000) a 25 °C. A atividade catalítica foi monitorada pelo acompanhamento da variação de absorbância do corante por UV-Vis durante 
60 min, assim determinou-se a porcentagem de branqueamento e a constante de velocidade inicial para todas as reações. Em todos os testes 
realizados, as reações catalisadas obtiveram maiores porcentagens de branqueamento em comparação com a reação controle, comprovando a 
atividade catalítica dos compostos. Observam-se porcentagens de branqueamento, em uma hora de reação, de: MnL1 – 17, 52, 91, 90, 90%; 
MnL2 – 33, 56, 65, 71, 80%; MnL3 – 36, 74, 90, 91, 90% nas condições de peróxido 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 e 20.000, respectivamente. 
Em relação às constantes de velocidade inicial, estas também apresentaram valores maiores se comparadas com as da reação controle. As con-
stantes de velocidade variam entre 0,4 – 7,3 x 10-2 min-1 para MnL1, 0,96 – 3,14 x 10-2 min-1 para MnL2 e 1,7 – 5,7 x 10-2 min-1 para MnL3. 
Para o MnL1, as constantes das reações catalisadas foram entre duas e dez vezes mais rápidas que as de controle. As constantes nas reações 
utilizando MnL2 foram em média 5 vezes maiores do que as controle e as com o MnL3, tiveram um aumento médio de 9 vezes.
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Aluno de Iniciação Científica: Santina Maria Rebelo Borges (Outro)
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Área de Conhecimento: 10602003 - QUÍMICA INORGÂNICA

0107 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS DE RUTÊNIO COM LI-
GANTES VINILIDÊNICOS

Ligantes vinilidênicos são de extremo interesse por serem bons intermediários em reações orgânicas e organometálicas. Esses ligantes são 
obtidos a partir de alcinos terminais que por tautomeria transformam-se em espécies vinilidênicas sendo essas facilmente estabilizadas por 
complexação com um centro metálico formando assim complexos vinilidênicos.  Sua síntese é de fácil obtenção, porém o campo envolvendo 
essas espécies é relativamente inexplorado. Existem várias rotas sintéticas para converter alcinos terminais em vinilidenos metálicos, porém 
dois mecanismos são os mais utilizados. O primeiro e mais efetivo ocorre com a migração direta do hidrogênio sobre os carbonos do alcino e o 
segundo ocorre com adição oxidativa  do metal  com o alcino seguido de uma reação concertada com migração do hidrogênio do metal para o 
carbono β.  Esses ligantes se comportam como ligantes retiradores de elétrons do metal sendo suas sínteses mais eficazes quando ocorrem com 
centros metálicos ricos em elétrons e ligantes auxiliares que atuam como bons doadores de elétrons, para estabilizar o complexo resultante. 
Vários metais de transição são utilizados para formação de complexos vinilidênicos, sendo os d6 os mais utilizados, no qual o RuII está incluso, 
pois são ricos em elétrons favorecendo a isomerização do alcino em vinilideno para a coordenação. A partir de experimentos mostrados em 
artigos consultados, foi possível observar que complexos de rutênio contendo ligantes fosfínicos possuem uma grande reatividade com alcinos 
terminais, pois quando se reage ambos formam-se complexos vinilidênicos estáveis sendo esses muitos explorados em catálises homogêneas.  
Dentro desse contexto, nesse trabalho são sintetizados complexos de rutênio utilizando ligantes fosfínicos dppb( Bis(difenilfosfina)butano) e 
dppf(1,1’-bis(difenilfosfina) ferroceno) e o ligante vinilidênico fenilacetileno. Foram sintetizados os complexos precursores Cis-[RuCl2(dppb)
(bipy)] e Cis-[RuCl2(dppf)(bipy)] os quais foram reagidos com o ligante fenilacetileno através de duas rotas sintéticas distintas visando obter 
complexos neutros e catiônicos, sendo o último estabilizado com os contra íons KPF6 ou NaBPh4. Os compostos obtidos foram caracterizados 
por técnicas de ressonância magnética nuclear 1D de 31P{1H} e de 1H,, espectroscopia vibracional na região do infravermelho, voltametria 
cíclica e espectroscopia  de massas. Após caracterização dos compostos, os mesmos foram testados suas reatividades frente a moléculas peque-
nas como H2, CO, CO2, H2O, N2 e H2S.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thaiane Gregório (IC-Voluntária)
Curso: Química 
Orientador: Jaísa Fernandes Soares               Co-Orientador: Giovana Gioppo Nunes
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: alcóxidos, vanádio, magnetismo
Área de Conhecimento: 10602003 - QUÍMICA INORGÂNICA

 0108 ESTUDO DO COMPORTAMENTO MAGNÉTICO E DA MODULAÇÃO DO COMPORTAMENTO TER-
MOCRÔMICO DE ANÁLOGOS OU DERIVADOS DE ALCÓXIDOS BINUCLEARES DE VANÁDIO(IV).

A química de alcóxidos homolépticos de vanádio(IV) não-oxo tem sido estudada por nosso grupo de pesquisa ao longo dos últimos anos 
devido às suas propriedades magnéticas e espectroscópicas, embora a síntese destes complexos se mostre desafiadora devido à difícil estabi-
lização dos centros metálicos em um ambiente de coordenação não-oxo. Relatos recentes indicam a possibilidade da preparação de alcóxidos 
de vanádio(IV) não-oxo em meio aquoso; nestes casos o centro metálico é quelado por alcóxidos polidentados como os derivados do cis-
inositol(ino), gerando complexos de geometria octaédrica distorcida1.Esses produtos podem ser materiais de partida eficientes na preparação 
de agregados heterometálicos de maior nuclearidade como, por exemplo, compostos M4 do tipo “star-shaped”, que se comportam como 
magnetos unimoleculares (SMMs). Neste trabalho propusemo-nos a utilizar a rota sintética relatada por Hegetschweilere colaboradores,1 mas 
empregando álcoois tripédicos como pré-ligantes. Utilizou-se como material de partida o VOSO4.5H2O, colocado para reagir em meio aquoso 
alcalino com o poliálcool 1,1,1-tris(hidroximetil)propano. O uso de KOH como base produziu uma suspensão marrom, da qual se isolou um 
sólido de mesma coloração (A). Este sólido foi caracterizado por FTIR e apresentou bandas características do ligante, inclusive com o desloca-
mento das bandas atribuídas às vibrações da ligação C-O na região de 950-1050 cm-1 e o surgimento de uma banda em 618 cm-1, relacionada 
ao estiramento da ligação V-Oalcoxo. Estes resultados sugerem a coordenação do metal. Quando LiOH foi empregado como base, obteve-se 
uma mistura de reação límpida, de cor vermelha intensa, da qual foi isolado um material incolor e cristalino por diferentes técnicas de cristali-
zação (difusão de vapor (B) edifusão líquida (C) de MeOH ou EtOH). A simples secagem de uma alíquota da mistura de reação gerou um sólido 
amarelado. A análise elementar de C não detectou quantidades significativas de C ou H, o que descarta a possibilidade deste material conter o 
alcóxido de interesse. No espectro de FTIR deste sólido foram observadas bandas em 1115 e 640 cm-1, que podem ser atribuídas a vibrações 
do ânion sulfato. Uma solução aquosa de C mostrou-se silenciosa na análise por EPR a 77 K, o que dá suporte à ausência de vanádio(IV) 
neste material. Assim, acredita-se que o complexo de interesse permaneça em solução, o que requer investigação adicional sobre as melhores 
condições experimentais para o seu isolamento e cristalização. 
(1.Hegetschweiler, K., et al. Inorg. Chem. 46 (2007)3903).
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Aluno de Iniciação Científica: Tiago Leyser da Costa Gouveia (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Química 
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0109 ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO CATALÍTICA DO COMPLEXO [MN2(BBPPNOL)
(M-O2CCH3)2]PF6 EM ME

Os metais de transição realizam funções cruciais em vários processos de oxidação e transferência de elétrons em processos naturais e indus-
triais. Recentemente, avanços consideráveis têm sido feitos no desenvolvimento de métodos catalíticos eficientes e ecológicos empregando 
peróxido de hidrogênio. Entre os diversos metais de transição catalisadores de oxidações, o manganês se destaca como um dos elementos mais 
eficiente, econômico e ecológico. Neste trabalho, apresentamos o estudo catalítico de decomposição oxidativa do corante Laranja Reativo 16 
com peróxido de hidrogênio e utilizando o complexo [Mn2(bbppnol)(m-O2CCH3)2]PF6 como catalisador tanto em meio homogêneo, quanto 
em meio heterogêneo pela imobilização do complexo em sílica. Foi feito o estudo da variação da concentração do corante na velocidade de 
reação na diferentes proporções: 1:20,40,60,80:15000 (complexo:corante:oxidante). Em meio homogêneo, o complexo apresentou uma boa 
atividade catalítica aumentando entre 11 e 30 vezes a velocidade da reação, em comparação à reação sem o catalisador, e não demonstrou di-
minuição da atividade catalítica com o aumento da quantidade de corante no meio de reação. As constantes de velocidade não variaram muito 
nas diversas concentrações ficando entre 0,9 e 1,0 x 10-1 min-1 e porcentagens de descoramento entre 97-99% em uma hora de reação. Em 
meio heterogêneo, o complexo também apresentou boa atividade catalítica aumentando entre 2 e 5 vezes a velocidade da reação. Entretanto, o 
aumento da concentração do corante promoveu redução gradual da velocidade de reação sendo que na condição 1:80:15000 a reação catalisada 
foi apenas 1,5 vez mais rápida em relação à reação não catalisada. As constantes de velocidade diminuíram de 2,0 x 10-2 min-1 para 6,3 x 
10-3 min-1 nas condições com 20 e 80 de corante, respectivamente. As porcentagens de descoramento caíram de 70 para 32% em uma hora 
de reação. Para as reações em meio heterogêneo foi feito o estudo de reutilização do catalisador. Na primeira reação observou-se uma taxa de 
descoramento de 74,3%, e nas duas reutilizações 38,5% e 48,2%. A queda do rendimento das reações pode ter sido influenciada pela dificuldade 
de recuperação do sólido do meio de reação com recuperação de 54% da massa após a primeira reação e 35% após a segunda. Apesar disso as 
reações foram conduzidas mantendo a mesma proporção molar entre os reagentes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Augusto Barbosa (PET)
Curso: Química 
Orientador: Márcio Peres de Araujo          Colaborador: Otávio Fuganti
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Complexos de Rutênio, Carbonil, Nitrosil
Área de Conhecimento: 10602011 - CAMPOS DE COORDENAÇÃO

0110 REATIVIDADE DO [RUCL2(DPPB)(MEO-BIPY)], DPPB = 1,4-BIS(DIFENILFOSFINA)BU-
TANO, MEO-BIPY= 4,4’-DIMETÓXI-2,2’-BIPIRIDINA COM CO E NO

O grande interesse por complexos de rutênio (II) contendo ligantes bipiridínicos e fosfínicos em sua esfera de coordenação vêm se intensifican-
do rapidamente, pois são promissores em processos biológicos, fotocatalíticos e catalíticos. A versatilidade dos ligantes N-heterocíclicos, como 
a 2,2’-bipiridina e derivados, está associada à alteração dos substituintes retiradores ou injetores de densidade eletrônica no anel aromático, 
proporcionando alterações nas propriedades dos complexos. O monóxido de carbono (CO) e o óxido nítrico (NO) possuem algumas caracte-
rísticas importantes, como a presença dos orbitais HOMO e LUMO, que são responsáveis pelo sinergismo que ocorre entre o metal e o óxido, 
fazendo com que a ligação M-CO e M-NO seja muito forte. Neste trabalho foi realizada a síntese, caracterização e estudo da reatividade do 
complexo [RuCl2(dppb)(MeO-bipy)], com os ligantes CO e NO. A síntese do complexo precursor foi realizada em um frasco Schlenk, a partir 
do [RuCl2(dppb)(PPh3)] e MeO-bipy, em diclorometano e refluxados por 48 horas  em atmosfera inerte. O volume da mistura reacional re-
duzido e com a adição de hexano, o produto foi precipitado, com rendimento de 60%. O RMN 31P{1H} (CH2Cl2, 200 MHz) apresentou um 
par de dupletos com δ = 45,4 ppm (2JP-P = 33,3 Hz), 31,1 ppm (2JP-P = 34,1 Hz). A síntese do complexo carbonilado foi realizada em um 
frasco Schlenk, a partir do precursor [RuCl2(dppb)(MeO-bipy)], com atmosfera de CO(g) em solução de diclorometano, sob agitação, seguida 
da adição de NH4PF6 solubilizado em metanol, com posterior precipitação em éter etílico e filtração. Já o complexo nitrosilado foi sintetizado 
utilizando o mesmo precursor do complexo carbonilado, em um frasco Schlenk juntamente com HCl (0,1 mol L-1) e NaNO2, levando à for-
mação de um sistema bifásico, que foi mantido em atmosfera inerte durante 2 horas. Após a separação das fases, houve a adição de NH4PF6, 
seguida de precipitação com éter etílico e filtração. No espectro vibracional, observou-se estiramento (νCO) 1955 cm-1 e (νNO) 1980 cm-1, o 
que indica a coordenação do CO e do NO ao centro metálico. Portanto, houve a formação do complexo carbonilado e nitrosilado com precursor 
[RuCl2(dppb)(MeO-bipy)].
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0111 OXIDAÇÃO DE CARVÕES VEGETAIS NO PREPARO DE BIOCARVÃO “BIOCHAR” QUE SE-
QÜESTRA CARBONO E COMPLEXA ÍONS METÁLICOS NUTRIENTES DE PLANTAS.

O conhecimento de sítios de coordenação de diferentes íons metálicos em materiais complexos é importante para se avaliar a capacidade de 
troca catiônica desse material. Neste trabalho preparou-se fertilizante orgânico (FO) por oxidação de carvão vegetal e a capacidade de complex-
ação do material foi estudada utilizando-se sondas de íons metálicos de VO (II) (um ácido forte de Pearson) e Cu (II) (um ácido intermediário). 
Os agentes de oxidação/funcionalização testados neste trabalho foram: a mistura sulfonítrica (H2SO4/HNO3), ácido nítrico (HNO3), sulfato 
ferroso com água oxigenada (FeSO4 + H2O2), processo Fenton e foto Fenton), e o processo catalítico com óxido de selênio e água oxigenada 
(SeO2 + H2O2). Em todos os casos testados fez-se um planejamento fatorial para determinar as melhores condições de funcionalização. Os 
complexos foram obtidos misturando-se o sólido FO com solução de CuSO4 ou VOSO4. A reação foi mantida sob agitação por 24 h. A seguir 
os sólidos foram separados por centrifugação (3000 rpm) e secos em estufa a 70 0C por 24 h. Os complexos formados foram analisados por 
espectroscopias de ressonância paramagnética eletrônica (EPR) e por refletância difusa de ultravioleta-visível (DRUV-VIS). Os parâmetros de 
EPR foram obtidos por simulação dos espectros usando-se “software” Bruker Winepr Simfonia. Os espectros de DRUV-VIS foram convertidos 
para a função de reemissão de Kubelka-Munk, definida por, f(KM) = (1 - R)2/2R = k/s, onde R é a refletância, k é o coeficiente de absorção e 
s é o coeficiente de espalhamento. Com o objetivo de melhorar a resolução das curvas espectrais, aplicou-se a segunda derivada na função de 
Kubelka-Munk, f(K-M). Os parâmetros de EPR para o complexo FO-VO (II), A┴ = 66.0 X 10-4 cm-1, A║ = 175 X 10-4 cm-1, g┴ = 1.9800 
and g║ = 1.9350, sugerem que o complexo de VO (II) está em ambiente axial de simetria C4V, com átomos de oxigênio como coordenantes 
equatoriais. Essa estrutura é confirmada pelos parâmetros de DRUV-VIS, dxy → dx2-y2, = 15.408 cm-1, dxy → dxz, dyz, = 13.986 cm-1. Para 
o complexo FO-Cu (II) os parâmetros de EPR, A┴ = 25.0 X 10-4 cm-1, A║ = 145  X 10-4 cm-1, g┴ = 2.0850 and g║ = 2.3400 indicam que o 
íon metálico Cu (II) está também em ambiente de simetria axial, com oxigênios como átomos coordenantes. A estrutura foi confirmada também 
pelos dados de DRUV-VIS data, com a transição, 2Eg → 2T2g, sendo dividida em duas outras bandas em, 12.787 cm-1, 13.315 cm-1, devidas 
ao efeito Jahn Teller, confirmando também simetria axial e átomos de oxigênios como  coordenantes equatoriais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Amanda Maciel (PIBIC/CNPq)
Curso: Química 
Orientador: Marcio Vidotti                   Co-Orientador: Izabel C. Riegel Vidotti
Departamento: Química                       Colaborador: Ronaldo Cestari Quintanilha (PG) e Patricia Cornelsen (PG)
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: materiais nanoestruturados, biopolímeros, polímeros condutores
Área de Conhecimento: 10603000 - FÍSICO-QUÍMICA

0112 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOESTRUTURAS POLIMÉRICAS FOR-
MADAS A PARTIR DE BIOPOLÍMEROS E POLÍMEROS CONDUTORES

O presente projeto de pesquisa aborda a síntese e a caracterização de blendas condutoras formadas a partir de biopoliméricos (goma arábica) e 
de polímeros condutores (poli(pirrol), PPy), em uma síntese rápida e direta utilizando solução aquosa. As gomas são hidrocoloides exsudadas 
das plantas como resposta de um mecanismo de defesa. A goma arábica é uma das mais antigas e mais importantes gomas industriais e dentre 
suas propriedades, as mais citadas na literatura estão a sua alta solubilidade em água até mesmo em concentrações acima de 50% de soluto. 
Suas soluções apresentam baixa viscosidade se comparadas a outras gomas, ela é tensoativa, não tóxica, emulsificante e estabilizante. A área 
de biomateriais eletroativos possui grande interesse, pois possibilita a obtenção de compostos com propriedades únicas que aliam a alta ativi-
dade eletroquímica apresentada pelos polímeros condutores à elevada processabilidade, solubilidade em água e a não-toxicidade, propriedades 
presentes na goma arábica. Sintetizou-se quimicamente o compósito GOMA/PPy através da dispersão do monômero pirrol em solução aquosa 
contendo a goma arábica e ácido sulfúrico, sendo adicionadas lentamente alíquotas de solução de persulfato de sódio. Esta síntese foi acompan-
hada pela espectroscopia UV-Vis, na qual foi observada a formação do poli(pirrol) através do crescimento de bandas de absorção na região entre 
400-600 nm. Aspetos como proporções dos reagentes e temperatura da solução foram otimizados.  A caracterização dos materiais formados foi 
efetuada através de técnicas de espectroscopia Raman e FTIR. As nanoestruturas formadas foram identificadas por microscopias eletrônicas 
de varredura (MEV) e de medidas de espalhamento de luz.  A partir da solução coloidal obtida, foram modificados eletrodos de ITO a partir da 
técnica de layer by layer. Seu comportamento eletroquímico foi avaliado por voltametrias cíclicas, indicando que o material formado possui 
alta eletroatividade sugerindo diversas aplicações em dispositivos eletroquímicos com finalidade biomédica, como no emprego de liberação de 
drogas controlada eletroquimicamente.
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0113  DETERMINAÇÃO DO EFEITO DA SECAGEM E DO TRATAMENTO ENZIMÁTI-
CO SOBRE O COMPRIMENTO DE PERSISTÊNCIA DE XILOGLUCANA

Xiloglucanas apresentam papel estrutural e função de reserva em muitas dicotiledôneas. São moléculas formadas por um esqueleto celulósico, 
1 --> 4 β-D-glucana, substituída em O-6 por unidades simples de α-D-xilopiranose (Xylp). Algumas unidades de Xylp são substituídas em 
O-2 por β-D-galactopiranose (Galp). Assim, tem-se uma cadeia semi-flexível, hidrossolúvel, com aplicações industriais como aditivo espes-
sante e estabilizante. Neste estudo, a xiloglucana (XG) extraída de sementes de jatobá (Hymenaea courbaril) foi avaliada quanto ao efeito da 
secagem e do tratamento com endo-celulase sobre a massa molar, raio de giração (Rg) e comprimento de persistência (Lp). A XG passou por 
três distintas secagens objetivando analisar as mudanças em suas propriedades macromoleculares e hidrodinâmicas. Para tal, soluções aquosas 
de 5 g/L do polissacarídeo foram secas por atomização (“spray drying”), precipitação com etanol e liofilização. Para degradação enzimática, 1 
mg da XG foi tratado com endo-celulase (EGII) a 0,012 U/mL e, posteriormente, analisadas por cromatografia de exclusão por tamanho (SEC) 
utilizando multi-detectores (Sistema Tripla-detecção Viscoteck) e por espalhamento de luz estático-SLS (Goniômetro Brookhaven BI200SM). 
Propriedades como massas molares (Mw, Mn, Mz), índice de polidispersão (Mw/Mn), viscosidade intrínseca ([η]), raio de giração pela equação 
de Flory-Fox (Rgη), raio de giração por espalhamento de luz (Rgw) e segundo coeficiente virial (A2) foram quantificadas. As análises foram 
feitas em triplicata. O Mw médio encontrado foi de, respectivamente,  0,79x106 g.moL-1, 2,05x106 g.moL-1 e 2,31.106 g.moL-1; a média dos 
valores de Rgo (descontando-se o volume excluído) foram, respectivamente 55,6 nm, 89,2 nm e 82,7 nm, para as amostras secas por atomi-
zação, precipitação com etanol e liofilização. Foram calculados os comprimentos de persistência (Lp) utilizando a fórmula de Benoit-Doty para 
o modelo  “worm like” de Kratky-Porod para os dados de SEC, SLS e viscosimetria, com diferenças estatísticas entre os valores de massa molar 
e Rg  (Anova/Tukey p< 0,05), porém sem diferença entre os valores de Lp. Os dados de Lp obtidos também foram comparados aos da XG após 
o tratamento enzimático e comparados ao de uma XG comercial de Tamaridus indica. Desta forma, a xiloglucana não apresenta alteração de 
Lp em função do processo de secagem, apesar das alterações de massa molar e raio de giração observadas. Tais estudos podem contribuir para 
uma aplicabilidade de xiloglucanas nativas em processos industriais. Agradecimentos: CNPq, CAPES e UFPR.

Nº Tema Projeto
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Área de Conhecimento: 10603000 - FÍSICO-QUÍMICA

0114 DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DERIVA-
DAS DE QUITOSANA PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS.

 O estudo de nanopartículas poliméricas tem tido amplo interesse na área de encapsulamento de fármacos, em especial a quitosana. Suas pro-
priedades como biocompatibilidade, biodegradabilidade, baixa toxicidade e atividade antimicrobiana, tornam esse polímero bastante atrativo. 
Este trabalho consiste na análise de nanoagregados de quitosana N-carboximetilada (NC), seguida por acetilação (NCac) e a formação de 
nanopartículas, avaliação do encapsulamento e da cinética de liberação de um fármaco antitumoral, a camptotecina, e sua atividade in vitro. A 
caracterização da NCac foi realizada por análise espectroscópica no infravermelho (FTIR), na faixa de 400 a 4000 cm-1 e resolução de 2 cm-1 
onde determinou-se o grau de acetilação. A determinação da concentração de agregação crítica foi efetuada por tensiometria e por fluorimetria, 
utilizando sonda de pireno. Os sistemas agregados foram avaliados por espalhamento de luz dinâmico (DLS) e microscopia de força atômica 
(AFM). Adicionalmente, 3 métodos de incorporação de camptotecina foram utilizados e verificou-se a cinética de liberação do fármaco e sua 
atividade em células tumorais Hela. Utilizando concentrações dos polímeros de 1.10-6 a 5.0 mg.mL-1 diluídas em tampão fosfato (PBS), 0,1 
mol/L, pH 7,4, e utilizando a tensiometria e a fluorimetria, verificou-se que a formação de agregados ocorre para a NCac em 0,1 mg.mL-1. Os 
estudos de estabilidade e tamanho das nanopartículas foram realizados utilizando a técnica de DLS, onde tamanhos de 80-100 nm apresentaram 
estabilidade até 65ºC. Através da AFM, analisou-se a morfologia das nanopartículas, que apresentaram estrutura uniforme. Para o encapsula-
mento o método que se mostrou mais eficiente foi o da co-dispersão do polímero e fármaco em DMSO (dimetilsulfóxido), seguido por diálise 
em tampão PBS ou a formação de filme com o fármaco e posterior dispersão em PBS. O estudo da cinética de liberação da camptotecina foi 
realizado in vitro por diálise, apresentando cinética de primeira ordem, com constante de velocidade duas vezes menor que para o fármaco 
livre e o fármaco incorporado foi menos potente que o livre em testes de citotoxicidade, confirmando assim o encapsulamento. Com esses 
resultados, comprovou-se que o polímero NCac pode ser utilizado como encapsulante de fármacos pouco solúveis em água. Agradecimentos: 
CNPq, CAPES e UFPR.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Letícia Megumi Ochiai (Pesquisa voluntária)
Curso: Química 
Orientador: Izabel Cristina Riegel Vidotti         Co-Orientador: Marcio Vidotti
Departamento: Química                                 Colaborador: Laís Cristine Lopes, Rilton Alves de Freitas
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Pectina, Reologia, Viscosimetria Capilar
Área de Conhecimento: 10603000 - FÍSICO-QUÍMICA

0115 ESTUDO VISCOSIMÉTRICO DA PECTINA VIA VISCOSIMETRIA CAPILAR E 
REOLOGIA

A pectina cítrica é um polissacarídeo amplamente disponível na natureza, obtido a partir de fontes vegetais e é extraída de várias fontes vegetais. 
A pectina tem diversas atividades biológicas que inclui o efeito de diminuir o colesterol, indução de apoptose contra as células cancerosas do 
cólon. Estas funções biológicas podem estender o uso da pectina em alimentos e aplicações farmacêuticas além do seu uso tradicional. Um 
aspecto muito interessante da pectina é a sua disponibilidade abundante na biodiversidade brasileira. Pode ser obtido por extração a partir 
de fontes naturais ou a partir de resíduos industriais (açúcar de cana ou de beterraba e bagaços cascas de laranja e limão, por exemplo), que 
geralmente são descartados. A reologia estuda a deformação e o fluxo de materiais sob influência de tensões, sendo a viscosidade a medida de 
resistência ao fluxo. O estudo reológico de polissacarídeos é importante devido a sua capacidade de mudar características de soluções aquosas. 
A diálise é um processo de purificação que permite separar impurezas de uma solução coloidal através de uma membrana semipermeável. O 
presente trabalho teve por objetivo a caracterização reológica de uma pectina cítrica, em solução aquosa, dialisada e não dialisada, em diversas 
concentrações. Os equipamentos usados foram um reômetro HAAKE, modelo Rheostress 600, com um sensor de cilindro modelo Z20 (DIN 
53019) e um viscosímetro capilar tipo Fenske. As concentrações empregadas foram 0,01; 0,05; 0,10; 0,50; 1,00; 2,00 mg.mL-1. A temperatura 
dos experimentos foi fixada em 20°C  2°C. Os resultados indicaram que a viscosidade aumenta com a concentração, apresentando um compor-
tamento inicial de decaimento da viscosidade com a taxa de cisalhamento (shear thinning) assumindo, em seguida, um comportamento New-
toniano, seguido de um comportamento dilatante, em torno de 250 s-1. Os resultados indicaram que a pectina não dialisada apresentou valores 
menores de viscosidade relativa do que a pectina dialisada. Dentre as técnicas, a viscosimetria capilar levou a valores de massa molar menores 
que as determinadas por reometria de torque. O comportamento dilatante sugere a formação de agregados em solução. Os resultados obtidos 
serão correlacionados às propriedades de géis de pectina dialisada e não dialisada, formados a partir da reticulação com CaCl2.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana de Oliveira (Bolsista permanência)
Curso: Química 
Orientador: Izabel Cristina Riegel Vidotti            Colaborador: Bruno Campos da Silva, Fernanda Fernanda Simas Tosin
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Goma Arábica, Microcápsulas, Coacervação complexa
Área de Conhecimento: 10603000 - FÍSICO-QUÍMICA

0116 ESTUDO FÍSICO-QUÍMICO DE MICROCÁPSULAS FORMADAS A PARTIR DE 
GOMA ARÁBICA E GELATINA.

O Brasil é um importante consumidor de goma arábica, tendo importado mais de uma tonelada no ano de 2011. A árvore de Acacia mearn-
sii de Wild (acácia negra) é a terceira espécie mais cultivada no território brasileiro, sendo que a goma produzida por estas árvores não são 
exploradas. O objetivo deste trabalho é dar continuidade ao estudo de verificar o potencial de aplicação da goma arábica de acácia negra, na 
microencapsulação por coacervação complexa com gelatina do tipo A, utilizando a fração GNF em comparação às cápsulas formadas com 
goma arábica comercial da Sigma-Aldrich (GAC). Partindo da goma bruta de acácia negra realiza-se a extração sequencial dos polissacarídeos 
composta por três etapas: extração aquosa em temperatura ambiente; extração aquosa a 60°C; extração em meio alcalino à temperatura ambi-
ente resultando em três frações distintas: GNF, GNQ e GNA respectivamente. Sabe-se que a fração GNA forma microcápsulas pelo método de 
coacervação complexa com gelatina do tipo A (GEL) em pH 4,3. No entanto, a morfologia das cápsulas formadas não é esférica e apresenta 
baixa estabilidade, ocasionando rompimento da parede. Para definir o pH de complexação de GNF, as microcápsulas foram preparadas em 10 
pH’s diferentes (3,5 a 4,5 com variação de 0,1), sendo analisada a morfologia (forma esférica, presença de agregados, homogeneidade) em 
microscópio óptico. As microcápsulas de GNF:GEL foram preparadas segundo pH de escolha e as formadas por GAC:GEL segundo dados da 
literatura (pH 4,0). Ambos os sistemas foram reticulados com glutaraldeído e secos por dois métodos: liofilização ou solvente. A morfologia, 
distribuição de tamanhos e estabilidade em meio aquoso das microcápsulas (GAC) e (GNF) foram analisadas por microscopia óptica, aval-
iando antes e após a reticulação. O procedimento de reticulação foi eficiente, e as propriedades das microcápsulas dependem do pH, do tipo 
de goma (GAC ou GNF) e do método de secagem. As microcápsulas também foram investigadas após reidratação em Fluído de Simulação 
Gástrica (FSG, pH = 1,2) e Fluído de Simulação Intestinal (FSI, pH = 6,8). Os resultados mostram o potencial de substituição da goma arábica 
disponível comercialmente pela goma arábica de acácia negra, possibilitando o aproveitamento de um resíduo de produção gerado na cadeia 
produtiva de acácia negra no Brasil, reduzindo os gastos com importação deste produto.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: André Marta da Rocha (IC-Voluntária)
Curso: Tecnologia em Biocombustíveis - Palotina 
Orientador: Helton José Alves
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Peneiras moleculares, Catalisadores heterogêneos, Biodiesel
Área de Conhecimento: 10603018 - CINÉTICA QUÍMICA E CATALISE

0117 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CATALÍTICA E ESTABILIDADE DA PENEIRA MO-
LECULAR SI-MCM-41 NA OBTENÇÃO DE BIODIESEL

A substituição dos catalisadores homogêneos por heterogêneos surge como uma alternativa capaz de evitar vários problemas encontrados na 
tradicional produção de biodiesel via homogênea, tais como: reações paralelas (saponificação), efluentes, glicerol impuro (co-produto), entre 
outros. Dentre os inúmeros catalisadores heterogêneos testados na produção de biodiesel, as peneiras moleculares à base de sílica, como a Si-
MCM-41, foram pouco exploradas e apresentam grande potencial na transesterificação de óleos vegetais, principalmente por possuírem sítios 
ativos básicos, elevada área superficial e tamanho/formato de poros adequados. As peneiras moleculares Si-MCM-41 podem ser sintetizadas em 
temperatura ambiente, utilizando: ortossilicato de tetraetila (TEOS) como fonte de sílica, hidróxido de amônio (NH4OH) como agente miner-
alizante, cetiltrimetilamonio (CTA+) como agente direcionador de estrutura e a água como solvente. Neste trabalho, foi testado o desempenho 
das peneiras moleculares Si-MCM-41 e Si-MCM-41 modificada com estireno, como catalisador heterogêneo na conversão de óleo de soja em 
biodiesel. A adição de estireno seguida de sua polimerização ativada por radiação UV pode aumentar a estabilidade do catalisador no reuso 
devido à maior fixação do direcionador (CTA+) no material, causada pela expansão dos poros como resultado da formação do poliestireno. 
As reações foram conduzidas num reator de aço inox com controle de temperatura e pressão, obedecendo a razão molar de 1:9 (óleo/metanol), 
juntamente com 5% m/m de catalisador sólido. A taxa de conversão em biodiesel foi determinada por 1H RMN e utilizada como parâmetro 
de avaliação do potencial do catalisador e das condições reacionais adotadas. Com base nos melhores resultados encontrados, os catalisadores 
foram caracterizados e sua estabilidade foi relacionada com a capacidade de reuso do mesmo em novas reações.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolline Rodrigues Ranucci (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Biocombustíveis - Palotina 
Orientador: Helton José Alves           Colaborador: Vinícius Kothe, Leda Maria Saragiotto Colpini
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Peneiras moleculares, Catalisador Heterogêneo, Biodiesel
Área de Conhecimento: 10603018 - CINÉTICA QUÍMICA E CATALISE

0118 EFEITO DA ADIÇÃO DE ESTIRENO NA SÍNTESE DA PENEIRA MOLECULAR 
SI-MCM-41

Descobertas em 1992 pela Mobil Oil Corporation, as peneiras moleculares Si-MCM-41, pertencentes à família das peneiras M41S, possuem 
arranjo hexagonal de poros cilíndricos empilhados, elevada área superficial (acima de 700 m2.g-1), diâmetro uniforme e elevado volume de 
poros, dentre outras características que viabilizam o uso destes materiais como catalisadores heterogêneos em vários tipos de reações. Devido à 
fraca interação entre os íons cetiltrimetilamônio (CTA+), provenientes do surfactante CTABr, e os íons silóxi (SiO-), disponíveis na superfície 
da sílica, a peneira molecular [CTA+]Si-MCM-41 desenvolve sítios ativos básicos, tornando o ânion mais disponível para as reações catalíticas 
que ocorrem normalmente na boca dos poros. Neste trabalho, a peneira molecular mesoporosa [CTA+]Si-MCM-41 foi sintetizada pelo método 
descrito por Grün (1999), aplicando a técnica de planejamento fatorial. As condições de síntese foram modificadas inserindo o reagente estireno 
no meio reacional com o objetivo de expandir os poros pela formação do poliestireno e impedir a lixiviação do CTA+ durante as reações com o 
catalisador. Os materiais obtidos foram caracterizados pelas técnicas de microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia na região 
do Infravermelho (IV), análise termogravimétrica (ATG/DTG) e difratometria de raios X (DRX). De acordo com os resultados o material pos-
sui propriedades promissoras para o uso como catalisador heterogêneo na reação de transesterificação de óleos vegetais para a produção de 
biodiesel.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Cristie Luis Kugelmeier (IC-Voluntária)
Curso: Tecnologia em Biocombustíveis - Palotina 
Orientador: Helton José Alves           Colaborador: Eduardo Luis Cupertino Ballester
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Quitosana, Catalisador Heterogêneo, Biodiesel
Área de Conhecimento: 10603018 - CINÉTICA QUÍMICA E CATALISE

0119 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE QUITOSANA A PARTIR DA 
CARAPAÇA DE CAMARÃO PARA USO COMO CATALISADOR HETEROGÊNEO

Existente na natureza em abundância como um polissacarídeo natural produzido por muitos organismos vivos, a quitina é encontrada em 
conchas e exoesqueletos de crustáceos, como o camarão, que nacionalmente apresenta crescimento em sua produção. No processo de industri-
alização, aproximadamente 40% da massa total processada do camarão torna-se resíduo, sem valor de mercado. Constituindo esse resíduo está 
a carapaça, da qual se extrai a quitina que é composta de unidades de 2-acetamido-2-desoxi-D-glicose unidas por ligações beta-(1-4). A partir 
da quitina é possível obter a quitosana, um polissacarídeo, composto por unidades de beta-(1-4)-2-amino-2-desoxi-D-glicose (maior número) e 
unidades de beta-(1-4)-2-acetamido-2-desoxi-D-glicose (menor número). A quitosana é utilizada por vários setores industriais, com aplicações 
na área de alimentos, atuando como ingrediente umectante e no recobrimento de frutos através de biofilme; no tratamento de água, promovendo 
a floculação de materiais particulados; em cosméticos e em processos de adsorção de íons metálicos e corantes, dentre outros. Para a obtenção 
da quitosana, normalmente utiliza-se o processo de desacetilação, no qual a quitina é tratada com uma solução básica, permitindo a conversão 
de elevada quantidade de grupamentos acetamido (-NHCOCH3) em grupos amina (-NH2). O grau médio de desacetilação indica a qualidade 
da quitosana, sendo que o valor mínimo deve ser de 60%. O objetivo deste trabalho foi obter quitosana a partir de carapaças de camarões de 
água doce produzidos no município de Palotina, buscando avaliar o potencial do material como catalisador heterogêneo na reação de transes-
terificação de óleos vegetais para a síntese de biodiesel. Na tentativa de incrementar as propriedades da quitosana para uso como um catalisador 
em sua forma natural, foram adotados dois procedimentos complementares: 1) produção de microesferas: maior exposição dos sítios ativos 
básicos (grupos -NH2); 2) secagem com CO2 supercrítico: aumento da área superficial e ativação. A quitosana obtida foi caracterizada pelas 
seguintes técnicas: fisissorção de N2, área superficial específica (B.E.T.), espectroscopia na região do infravermelho (IV); difração de raios X 
(DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise térmica diferencial (ATD).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Luiza Lorenzen Lima (PROBEM/UFPR)
Curso: Química 
Orientador: Márcio Eduardo Vidotti Miyata       Colaborador: Francielle Wolfart
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Sensores eletroquímicos, Ligas Ni-Co, Óxido misto
Área de Conhecimento: 10603026 - ELETROQUÍMICA 

0120 MODIFICAÇÃO DE ELETRODOS POR MATERIAIS ELETROATIVOS

Biossensores são dispositivos que podem medir, de modo seletivo, diversos analitos de interesse clínico ou ambiental. Para tanto, os bios-
sensores redox utilizam a modificação de eletrodos por enzimas, sendo o mais comum a Glicose Oxidase, para a detecção e quantificação 
de glicose. Os sensores eletroquímicos são uma poderosa técnica na determinação sensível de compostos orgânicos que sofrem reações de 
oxidação/redução e surgem como sendo uma alternativa barata em relação aos biossensores, pela utilização de materiais eletrocatalíticos ao 
invés de enzimas. Metais de transição são especialmente importantes devido a sua estrutura eletrônica, no caso do níquel a presença de sítios 
de Ni(II) e de sua forma oxidada Ni(III), torna o hidróxido de níquel um interessante material na oxidação catalítica de compostos orgânicos. 
Apesar de sua versatilidade, o hidróxido de níquel apresenta alguns pontos negativos como, um processo de carga limitado e ainda, o potencial 
das reações de Ni(OH)2/NiOOH e OH-/O2  serem relativamente próximos. A fim de amenizar esses indesejáveis efeitos são usados aditivos 
que aperfeiçoam o desempenho do eletrodo, melhorando a eficiência de carga entre os pares redox, a condutividade elétrica do material ativo e a 
reversibilidade da reação. No presente trabalho, testaremos a modificação de um eletrodo por ligas de níquel e cobalto na formação de um óxido 
misto. As ligas testadas foram formadas por diferentes proporções das soluções de sais de níquel e cobalto e sob diferentes tempos de deposição. 
Inicialmente, o eletrodo foi submetido a uma cronoamperometria para a redução dos cátions metálicos (Ni2+ e Co2+) pela a aplicação de um 
potencial de -1,1 V, em seguida, foi aplicado ciclos de oxidação/redução, para a formação do óxido misto, por voltametria cíclica, em solução 
KOH 0,1 mol L-1. Após ser determinado o potencial mais adequado para a oxidação catalítica da glicose, efetuou-se cronoamperometrias em 
eletrólitos contendo diferentes concentrações do analito. Os eletrodos modificados apresentaram um aumento na condutividade do hidróxido de 
níquel que foram coerentes com o aumento na sensibilidade de detecção, a partir da aditivação apresentada pelos átomos de cobalto que foram 
inseridos na matriz cristalina do Ni(OH)2.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Emmanuelle Alves Carneiro (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Química 
Orientador: Marcio Eduardo Vidotti Miyata          Co-Orientador: Aldo J. G. Zarbin
Departamento: Química                                        Colaborador: Elis Witech Fischer, Eduardo Cividini
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: níquel, eletrocromismo, nanopartículas
Área de Conhecimento: 10603026 - ELETROQUÍMICA

0121 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES ELETROCRÔMICOS BASEADOS 
EM NANOPARTÍCULAS DE NÍQUEL

O presente trabalho de pesquisa trata da síntese de nanoparticulas de níquel pelo método poliol, utilizando poli(vinilpirrolidona) como agente 
estabilizante, além da formação direta de nanopartículas de Ni(OH)2 pelo método sonoquímico. As nanopartículas sintetizadas foram imobi-
lizadas sobre eletrodos transparente condutores (ITO) por diferentes técnicas visando a formação de filmes eletrocrômicos. O eletrocromismo 
consiste na mudança das propriedades ópticas de um material após este ser exposto a reações de redução ou oxidação. Após a modificação 
do eletrodo pelas nanopartículas, o mesmo foi submerso em solução de KOH 0,1 M para que ocorra a conversão do metal para sua forma 
eletroativa, óxido de níquel hidratado (ou hidróxido de níquel), onde através do processo de ciclagem obtêm-se sítios do par redox (Ni(OH)2 
/ NiOOH) que proporciona uma variação de do transparente (estado reduzido) para marrom escuro (estado oxidado). As medidas espectro-
eletroquímicas foram obtidas de forma “in situ” dos obtendo-se tanto a resposta de corrente quanto a espectral pela aplicação de um potencial 
eletroquímico. Foram obtidos eletrodos com altos contrastes e com eficiências eletrocrômicas na ordem de 30 cm2 C-1 (457 nm) que é superior 
a outros materiais eletrocrômicos clássicos, como o TiO2. Também foi estudado como os eletrodos modificados por Ni(OH)2 se comportam 
frente a oxidação de glicose, objetivando a construção de sensores eletroquímicos. Neste caso, a forma oxidada, NiOOH, atua como um eletro-
catalisador, fazendo com que desta forma a oxidação de glicose ocorra a menores potenciais (cerca de 0,6 V vs Ag/AgCl), se comparado com 
eletrodos sem modificação (acima de 1,0 V vs Ag/AgCl). A corrente gerada é diretamente proporcional a concentração de glicose do eletrólito, 
como foi observado pela construção de uma curva analítica de calibração. O sensor proposto obteve uma alta sensibilidade para a detecção de 
glicose, sugerindo que o Ni(OH)2 pode ser empregado como material ativo na construção de dispositivos analíticos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Sikora (PET)
Curso: Química 
Orientador: Regina Maria Queiroz de Mello
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Eletroquímica, Dispositivos optoeletrônicos, Polímeros condutores
Área de Conhecimento: 10603026 - ELETROQUÍMICA

0122 SÍNTESE ELETROQUÍMICA E CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS CONDU-
TORES VISANDO SUA APLICAÇÃO EM DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS

Um dispositivo eletrocrômico é essencialmente uma célula eletroquímica onde um eletrodo contendo material eletrocrômico é separado de 
um contra-eletrodo por um eletrólito conveniente (líquido ou sólido). Um material eletrocrômico é um material cuja coloração varia de modo 
persistente e reversível através da aplicação de um campo elétrico. A tentativa de fazer materiais eletrocrômicos mais estáveis e com maior 
contraste cromático tem resultado num notável aumento em patentes e artigos publicados, especialmente depois da introdução dos polímeros 
condutores nessa área. Dentre os polímeros condutores investigados, merece destaque o poli(3,4-etilenodioxitiofeno) (PEDOT) devido à sua 
boa estabilidade térmica e eletroquímica.  Assim, o presente trabalho visa confeccionar um dispositivo eletrocrômico tendo o PEDOT como 
eletrodo de trabalho e o azul da prússia como contra-eletrodo, ambos eletrodepositados sobre substrato transparente de ITO (óxido de índio e 
estanho). O azul da prússia (PB) foi escolhido porque ele possuiu eletrocromismo complementar ao PEDOT, ou seja, enquanto o PEDOT apre-
senta coloração azul catódica, filmes de PB apresentam coloração azul anódica. Para a síntese eletroquímica dos filmes, foi usada a deposição 
potenciostática em meio de acetonitrila/LiClO4 para produção do PEDOT. Para a produção de filmes de PB foi usada a síntese galvanostática 
em KCl. Após a eletrossíntese, ambos os materiais foram submetidos a sucessivas voltametrias cíclicas em meio de carbonato de propileno/
LiClO4 e secos em estufa a 50oC por aproximadamente 2 horas. Sobre o conjunto ITO/PEDOT foi depositado um eletrólito formado pela dis-
solução do poli-metilmetacrilato (PMMA) em carbonato de propileno/LiClO4. O dispositivo sólido montado: ITO/PEDOT/eletrólito sólido/
azul da prússia/ITO foi caracterizado através da análise dos seguintes parâmetros: Contraste Eletrocrômico, Eficiência Eletrocrômica, tempo 
de resposta, Estabilidade e Memória Ótica. A análise dos dados mostrou resultados bastante promissores indicando que o dispositivo montado 
tem potencial aplicação tecnológica.
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0123 PROPRIEDADE ELETROCRÔMICAS DO POLITIOFENO

Os politiofenos apresentam estabilidade ao ar e variação reversível da coloração de vermelho, no estado reduzido para azul no estado oxidado, 
podendo ser utilizados em dispositivos eletrocrômicos. Há dificuldade na preparação de filmes de politiofeno (PT) através da oxidação elet-
roquímica do tiofeno, devido ao seu elevado potencial de polimerização o que provoca uma sobreoxidação do polímero. Uma alternativa para 
a eletropolimerização do tiofeno foi realizar a síntese na presença de pequena quantidade do monômero 2,2’-bitiofeno, o qual possui menor 
potencial de oxidação que o tiofeno. Anteriormente, foram determinadas as melhores condições de síntese eletroquímica de filmes de PT a 
partir da mistura dos monômeros tiofeno e bitiofeno. Dando continuidade a este estudo, o objetivo desse trabalho é investigar a condições de 
caracterização espectroeletroquímica do filme de PT que apresentem melhores propriedades eletrocrômicas, através análise da variação da 
faixa de potencial em que se aplica um salto duplo de potencial. Os filmes de PT foram eletrosintetizados sobre ITO, numa célula eletroquímica, 
contendo o eletrólito  LiClO4 0,5 molL-1 e a mistura dos monômeros tiofeno (0,1 molL-1) e bitiofeno (0,005 molL-1) em acetonitrila, pela 
técnica potenciodinâmica, entre -0,2 e 1,2V, a 50 mVs-1, por 2 ciclos, sob N2. Os filmes de PT foram caracterizados por voltametria cíclica, 
por espectros de absorção e por saltos duplos de potencial, no eletrólito LiClO4 0,5 molL-1 em acetonitrila. Os filmes de PT foram submetidos 
a 150 saltos duplos de potencial, em diferentes faixas de potencial:  0,2 e 1,0V; 0,1 e 1,1V; 0,2 e 1,1V; 0,4 e 1,1V; 0,2 e 1,2V; 0,3 e 1,2V, por 5 
segundos cada salto, em 480 nm. Em todas as faixas de potencial analisadas, observou-se variação de cor de vermelho para azul. Foram calcu-
ladas as variações de transmitância, eficiência eletrocrômica e coulômbica, para os 150 saltos. Analisando esses parâmetros, observa-se que o 
filme submetido a uma maior faixa de potencial  (entre -0,2 e 1,2V) perde suas propriedades eletrocrômicas rapidamente. Já o filme submetido 
aos potenciais de 0,2 e 1,0V apresentou valores  mais estáveis  de variação de transmitância e maiores valores de eficiência eletrocrômica de 
escurecimento e clareamento. Nas demais faixas de potencial analisadas, o contraste óptico foi muito baixo. Portanto, os filmes de PT apresen-
taram melhores propriedades eletrocrômicas quando submetidos aos potenciais de 0,2 e 1,0V, durante 5 segundos cada salto, pois apresentaram 
bom contraste óptico e maior estabilidade eletrocrômica.
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0124 COMPORTAMENTO ESPECTROELETROQUÍMICO DE ELETRODOS MODIFI-
CADOS POR POLI(PIRROL) E ANÁLOGOS DE AZUL DA PRÚSSIA

Biossensores são dispositivos que podem medir, de modo seletivo, diversos analitos de interesseclínico ou ambiental. Para tanto, os biossen-
sores redox utilizam a modificação de eletrodos porenzimas, sendo o mais comum a glicose oxidase, para a detecção e quantificação de glicose.
Nestes dispositivos, a glicose é oxidada pela enzima, que gera como subprodutos o ácidoglucolactônico e o peróxido de hidrogênio, sendo 
este último detectado pela superfície deeletrodos modificados por compostos eletrocatalíticos. Um dos compostos mais estudados é oAzul da 
Prússia (AP), ou hexacianoferrato de ferro, que reduz o peróxido a água em um potencialde operação de aproximadamente 0,0 V vs Ag/AgCl. 
Apesar do AP possuir essas excelentespropriedades eletrocatalíticas, sua incapacidade de mediar a eletrocatálise do peróxido dehidrogênio em 
meios contendo íons Na+ restringe drasticamente sua utilização em amostrasbiológicas. A atividade eletrocatalítica do AP depende do fluxo de 
cátions através do sólido paraque se efetue o balanço de cargas durante as reações de oxidação e de redução. Como a suaestrutura possui canais 
de diâmetro de aproximadamente 1,6 Å, íons com raios hidrodinâmicosmaiores que esse valor, como no caso do Na+ que possui raio hidrod-
inâmico de 1,83 Å, nãopoderão efetuar a compensação de cargas, tornando o AP não eletroativo. Uma forma desolucionar este problema está 
na troca do íon de Fe(III) da estrutura do AP por outros metais,como o Co(II), Ni(II) e Cu(II), produzindo desta forma análogos que possuem 
as propriedadeseletroquímicas do AP, porém, apresenta uma estrutura distorcida, permitindo assim o fluxo deíons a fim de contrabalancear as 
reações redox. Este trabalho é centrado no estudoespectroeletroquímico de compostos híbridos entre polímeros condutores e análogos do Azul 
daPrússia (pela substituição do Fe por Co, Ni e Cu), objetivando a formação de eletrodos maisrobustos e com alto comportamento eletrocat-
alítico para a detecção de peróxido de hidrogênioem meios contendo diversos cátions, como o NH4+ e o Na+.
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0125 ELETROSSÍNTESE DE UM COPOLÍMERO DERIVADO DA POLIANILINA CONTENDO GRUPOS 
METÓXI E SULFÔNICO VISANDO SUA APLICAÇÃO EM DISPOSITIVOS ELETROCRÔMICOS

A grande atenção dada aos polímeros condutores derivados da polianilina deve-se a sua estabilidade térmica e química, baixo custo, proprie-
dades eletroquímicas úteis, etc. Vários substituintes podem ser adicionados a sua estrutura, merecendo destaque a adição dos grupos sulfônico 
e metóxi, que produzem a poli(anilina sulfonada) SPAN, e a poli(o-metoxianilina) POMA, respectivamente. A SPAN é classificada como um 
polímero condutor auto-dopado. A POMA possui alta solubilidade devido ao grupo funcional, sendo assim, um material promissor para diver-
sas aplicações. Portanto, o presente trabalho busca as melhores condições para a eletrossíntese de um copolímero derivado da polianilina que 
possua esses grupos substituintes, de modo a se produzir um novo material com boas propriedades eletrocrômicas. A síntese foi feita poten-
ciodinamicamente em meio aquoso de HClO4 0,5 mol.L-1 com o potencial variando entre -0,2V a 1,2V (RE: Ag/AgCl/KCl sat) por 20 ciclos. 
A concentração dos monômeros, o-metóxianilina e ác. metanílico, foram variados na proporção de 1:1, 2:3 e 3:2, bem como a velocidade de 
varredura de 50 mV.s-1 para 100 mV.s-1. Para a aquisição dos espectros de FT-IR, EPR e Raman utilizou-se o pó do polímero eletrodeposi-
tado.As caracterizações espectroeletroquímicas foram realizadas em acetonitrila, com o auxílio de um potenciostato e de uma célula de três 
eletrodos (CE: Pt, RE: Ag) acoplada a um espectrofotômetro UV-Vis. A análise dos resultados mostrou que conforme a quantidade de metóxi-
anilina aumenta na solução de síntese, os valores de corrente exibidos são maiores. Contudo, os filmes sintetizados com iguais quantidades de 
monômeros se mostram mais reversíveis (menor ΔEp).. Os parâmetros eletrocrômicos foram calculadospara os filmes submetidos a 10 e 100 
saltos de potencial (de -0,4V e 1,0V durante 15,0s cada). De modo geral, os filmes sintetizados em menor velocidade de varredura possuem 
maior estabilidade e durabilidade frente a aplicação dos saltos.A análise dos espectros de FT-IR e de Raman revelou que os picos referentes ao 
grupamento metóxi e ao grupamento sulfônico estão presentes no copolímero, caracterizando-o como tal. Os espectros de EPR forneceram da-
dos referentes a quantidade de spins de condução por quantidade de amostra: POMA 3,48x1016, COPO 5,89x1016 e a SPAN 9,70x1016spin/g, 
o que condiz com os demais dados. Conclui-se, portanto, que os filmes sintetizados são copolímeros e que as melhores sínteses no que se refere 
a filmes com melhores propriedades eletrocrômicas são as de 1:1 e a 3:2 com velocidade de varredura de 50mV/s. 
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0126 FILMES FORMADOS POR NANOCOMPÓSITOS DE NANOTUBOS DE CARBON E PÚRPURA DE 
RUTÊNIO: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO COMO SENSORES DE H2O2

Devido às suas características estruturais e eletrônicas, o azul da Prússia (AP) e seus análogos têm a capacidade de formar filmes eletroativos 
na superfície de eletrodos. Isso faz com que eles sejam extensivamente estudados para aplicações como dispositivos eletrocrômicos, sensores e 
biosensores, eletrocatálise, entre outros. Apesar de o AP ser o hexacianometalato mais extensivamente estudado, ele apresenta certa limitações, 
principalmente no que diz respeito à perda de resposta eletroquímica por saturação de seus sítios com íons de maior raio. A substituição de es-
pécies de ferro da estrutura do AP por diferentes espécies metálicas faz com que o parâmetro de cela da estrutura aumente e conseqüentemente 
permita que um maior número de íons possa entrar e sair livremente de seus sítios. Dentre os análogos do AP, o hexacianorutenato de ferro(III), 
também chamado púrpura de rutênio (PR), tem mostrado boas perspectivas de aplicação, com significativas melhoras em relação ao AP. Em 
relação à estabilidade, porém, o PR apresenta as mesmas dificuldades que o AP. Como uma forma de aumentar a estabilidade do material, os 
nanotubos de carbono (NTC) tem sido utilizados na formação de compósitos NTC/AP ou NTC/AnálogosAP, apresentando significativas mel-
horas nessa questão. Recentemente, nosso grupo de pesquisa descreveu uma rota inédita para a preparação de eletrodos NTC modificados com 
AP. Neste trabalho o mesmo princípio da rota é utilizado na formação de PR sobre filmes de NTC depositados sobre ITO. Os filmes de NTC 
foram feitos pelo método de deep-coating através de uma dispersão em clorofórmio, sendo 4 concentrações diferentes de NTC estudadas. O 
PR foi eletrodepositado seguindo o método do grupo, por voltametria cíclica, em uma solução de 1 mmol.L-1 K4[Ru(CN)6]3  e 0,1 mol.L-1 
KCl. Estudos da influência do pH e velocidade de varredura na eletrodeposição foram realizadas. A caracterização dos filmes foi realizada pelas 
técnicas de Raman, ATR, UV-vis e MEV. Os filmes foram empregados na determinação de peróxido de hidrogênio por cronoamperometria, 
mostrando resultados excelentes frente ao compósito NTC/AP e resultados da literatura. Até onde se sabe, este é o primeiro relato de formação 
de um compósito NTC/RP.
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0127 TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS ATRAVÉS DE OXIDAÇÃO ELETRO-
QUÍMICA

O intenso desenvolvimento industrial e crescimento populacional culminam com um crescimento do consumo energético, o que tem levado 
companhias petrolíferas ao processamento de óleos cada vez mais pesados e com maior teor de compostos de enxofre. Os efluentes provenientes 
da condensação de gases do processamento de petróleo são compostos por sulfeto de hidrogênio dissolvido, um gás altamente tóxico e corro-
sivo, capaz de afetar o sistema nervoso e respiratório humano, além de ser responsável pela corrosão de equipamentos nas refinarias. Além da 
indústria do petróleo, outros ramos da indústria, tais como a de papel e celulose, curtumes, abatedouros, indústria de fertilizantes e até mesmo 
estações de tratamento de esgoto sanitário produzem sulfeto de hidrogênio, tanto em efluentes líquidos como em efluentes gasosos. Mediante 
esses fatos, e os parâmetros para lançamento de efluentes determinados pelas leis ambientais, as companhias petrolíferas têm se preocupado 
cada vez mais em remover contaminantes durante o processamento de petróleo. Uma das formas de se remover o sulfeto de hidrogênio desses 
efluentes se dá pela oxidação eletroquímica, que constitui um processo de remediação eficiente e limpo, devido ao seu principal reagente, o elé-
tron, se um reagente limpo.  Assim, o presente trabalho apresenta o estudo da aplicação de um processo, através de oxidação eletroquímica, para 
remoção de sulfeto de hidrogênio de efluentes industriais. A remoção do sulfeto de hidrogênio se dá através da sua oxidação a ácido sulfúrico 
ou enxofre elementar. Através desse estudo foram obtidas figuras de mérito para avaliação do desempenho de um reator eletroquímico de leito 
particulado e uma correlação entre grupos adimensionais, que representa o mecanismo do transporte de massa na oxidação eletroquímica de 
sulfeto de hidrogênio.
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0128 METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE 
(TRANS)ESTERIFICAÇÃO NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL ATRAVÉS DE RMN DE 1H.

O biodiesel é apontado como uma promissora fonte de energia para substituir os combustíveis fósseis. Apresenta vantagens de ser produzido a 
partir de fontes renováveis, resultando num menor teor de emissão de poluentes, ser biodegradável, atuar como um excelente lubrificante, ser 
atóxico e possuir propriedades semelhantes ao óleo Diesel, podendo ser usado puro ou misturado ao Diesel. Quimicamente, é definido como és-
teres graxos de cadeias longas derivados de fontes renováveis tais como óleos ou gorduras vegetais e/ou animais. O Brasil possui alto potencial 
para a produção deste bicombustível, devido a sua vasta área disponível para o cultivo de oleaginosas, principal matéria prima para a produção 
de biodiesel. Este biocombustível pode ser obtido por reações de esterificação de ácidos graxos ou transesterificação de triacilgliceróis (TAG), 
as quais são influenciadas por diversos fatores, tais como o tipo de álcool utilizado, catalizadores empregados, temperatura, tempo de reação, 
razão molar álcool/TAG e pureza dos reagentes, dentre outros. Desta forma, diversos grupos de pesquisa trabalham na otimização dos pro-
cessos de produção de biodiesel, sendo necessários métodos de avaliação dos produtos formados. Os métodos propostos na literatura para 
determinar a eficiência das reações de (trans)esterificação para produção de biodiesel, são muitas vezes laboriosos, consumidores de tempo 
e reagentes, susceptíveis à interferências e necessitam de padrões de referência. Além disso, em muitos casos, é preciso utilizar mais de uma 
ferramenta para se obter todas as informações necessárias. Neste contexto, este trabalho desenvolveu uma metodologia mais simples e rápida 
baseada na espectroscopia de RMN para se obter diversas informações quanto à eficiência das reações de (trans)esterificação na produção de 
biodiesel. A metodologia é baseada na relação de áreas de sinais característicos nos espectros de RMN de 1H, sendo um dos sinais referente 
aos hidrogênios presentes tanto nos ácidos graxos, livres ou esterificados ao glicerol, quanto nos ésteres derivados e outro sinal referente aos 
hidrogênios presentes somente nos ésteres ou produtos da transesterificação incompleta de TAG. Esta metodologia possui potencial para ser 
aplicada como uma ferramenta alternativa aos métodos tradicionais, uma vez que, um único espectro de RMN de 1H, adquirido de forma 
simples e rápida, possibilita obter diversas informações acerca da eficiência da produção de biodiesel bem como da formação de subprodutos 
sem necessitar de análises complementares.
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0129 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA DE BIOCARVÃO A PARTIR DE 
SERRAGEM DE EUCALIPTO, SERRAGEM DE PINUS E CASCAS DE COCO-DA-BAHIA

Pirólise é um processo térmico de grande valor no contexto atual já que constitui uma importante alternativa para o uso de resíduos orgânicos. 
Os principais produtos obtidos pela pirólise de biomassa são o diesel verde, biogás e biocarvão. O biocarvão pode desempenhar um papel 
importante quando aplicado no solo, um material comparável à matéria orgânica da Terra Preta de Índio da Amazônia (Novotny, 2009). 
Visando determinar os melhores métodos de preparação de biocarvão para a atuação de sequestrador de carbono e condicionador de solo, foi 
estudada a pirólise de 3 tipos de biomassa: serragem de eucalipto e serragem de pinus, resíduos da indústria madeireira; e, ainda, casca de coco, 
proveniente do consumo de água de coco no litoral brasileiro. As biomassas foram moídas em Moinho de Facas marca Willey obtendo-se uma 
granulometria de 0,5mm para o material inicial. Oito amostras de cada um dos 3 tipos de biomassas foram pirolisadas em baixas temperaturas 
em forno cilíndrico EDG FT-40, controlado por computador. Devido a esse controle foi possibilitado um planejamento fatorial 23 utilizando 
2 temperaturas (300 e 350°C), 2 velocidades de aquecimento (5 e 10 °C min-1) e 2 tempos de permanência (30 e 60 min). O sistema foi to-
talmente vedado, de modo a garantir à atmosfera uma mínima quantidade de oxigênio. As 24 amostras foram estudadas por espectroscopia de 
ressonância paramagnética eletrônica (EPR), sendo obtidos dados referentes ao fator-g, densidade de spins e saturação de potência. Em todas as 
amostras pirolisadas o parâmetro de fator g obtido foi menor, em torno de 2,0033, que no material inicial, 2,0039, indicando deslocalização dos 
radicais livres orgânicos de próximos de átomos de oxigênio para próximos de átomos de carbono com a realização da pirólise. A densidade de 
spins para todas as amostras pirolisadas foi maior que no material inicial, caracterizando um maior grau de estruturação aromática no material 
pirolisado. Em geral, as amostras pirolisadas a maior temperatura final, ainda que em menores tempos de permanência, resistiram a maiores po-
tencias de saturação de sinal de EPR, indicando que possuem maiores graus de condensação das estruturas aromáticas. Analisando-se os dados 
obtidos por espectroscopia de EPR, podemos sugerir que os biocarvões obtidos possuem um maior potencial para atuar como sequestradores de 
carbono quando forem adicionados ao solo. Utilizando-se de outras técnicas espectroscópicas, como, por exemplo, análise por infravermelho, 
foi possível avaliar sobre uma futura atuação do material pirolisado como condicionador do solo.
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 0130 CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS, 
ATRAVÉS DE RMN ALIADA A QUIMIOMETRIA.

A utilização de fitoterápicos, medicamentos originados exclusivamente de matérias-primas ativas de plantas medicinais, tem sido muito re-
corrente no Brasil. Porém, não há um controle de qualidade rígido na fiscalização da segurança e eficácia do medicamento. Uma vez que 
medicamentos fitoterápicos são constituídos por misturas complexas de substâncias, na maioria dos casos, o princípio ativo é desconhecido. 
Outro problema é que, devido à semelhança fisiológica do vegetal como um todo, partes não indicadas da planta são consumidas. Os métodos 
normalmente utilizados para o controle de qualidade de fitoterápicos são obtidos com os marcadores químicos, que nem sempre são suficientes 
para identificação do fitoterápico. O interesse específico desse trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia mais abrangente para atuar no 
controle de qualidade do fitoterápico Ginkgo biloba, utilizado para o tratamento de diversas doenças mentais, como o Alzheimer. Atualmente 
a autenticidade do fitoterápico é atribuída por meio da verificação da presença de alguns biomarcadores, como flavonóides, que podem ser 
facilmente adicionados artificialmente para adulteração do medicamento. Portanto, somente a verificação da presença dos biomarcadores não 
é suficiente para comprovar a autenticidade do medicamento. Como técnica de RMN tem a vantagem de fornecer informações sobre todos 
os compostos presentes na amostra, por exemplo, em extratos vegetais, podendo ser utilizada para obter um fingerprint do fitoterápico e, com 
isso, melhorar a eficiência do controle de qualidade dos medicamentos. Neste sentido, amostras de extratos secos de Ginkgo biloba foram 
submetidas à aquisição de espectros de RMN de 1H e estes, à análise quimiométrica, pelo método de componentes principais (PCA). A análise 
visual dos espectros de RMN de 1H permitiu identificar amostras com adulterações grosseiras, principalmente pela adição de biomarcadores, 
claramente mais evidentes nos espectros. A PCA evidenciou que as amostras autênticas formam um grupo, enquanto que as demais parecem 
formar três novos grupos e a análise dos gráficos de influências revelou que as amostras se distinguem principalmente devido a diferenças na 
origem do material vegetal tais como sazonalidade, manufatura dos extratos ou ainda adulteração com outras espécies vegetais. Portanto, a 
RMN de 1H aliada a quimiometria mostrou-se uma importante ferramenta no controle de qualidade de medicamentos fitoterápicos, como na 
verificação da autenticidade de extratos de Ginkgo biloba.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Ezequiel de Paulo da Silva (PIBIC/CNPq)
Curso: Química 
Orientador: Izabel Cristina Riegel Vidotti           Colaborador: Aline Grein, Maria Rita Sierakowski
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: goma arábica, celulose bacteriana, ângulo de contato
Área de Conhecimento: 10603042 - QUÍMICA DE INTERFACES 

0131 CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES SUPERFICIAIS DE BIODISPOSI-
TIVOS FORMADOS A PARTIR DE CELULOSE BACTERIANA E GOMA ARÁBICA

A goma arábica é um biopolímero extraído de exudatos de troncos e galhos de árvores de acácia e trata-se de um polissacarídeo ramificado 
composto por unidades de arabinose, galactose, ramnose e ácido urônico, além de frações de proteínas e sais de cálcio, magnésio e potássio. A 
goma arábica é bastante utilizada na indústria, no entanto, possui pouca aplicação na área biomédica. A celulose bacteriana é um biopolímero 
produzido pela bactéria Acetobacter xylinum na forma de membranas altamente hidratadas. Uma das aplicações mais promissoras da celulose 
é na área biomédica, devido as suas propriedades, como biocurativos ou substituintes temporários à pele lesionada. Dessa forma, este trabalho 
objetiva o desenvolvimento de um biomaterial compósito de celulose bacteriana e goma arábica de maneira a potencializar as propriedades 
curativas da celulose bacteriana. Foram avaliadas as propriedades superficiais dessas membranas compósitas através de medidas de ângulo de 
contato. Modificaram-se as membranas de celulose bacteriana pela adsorção de goma arábica (comercial e nativa) em proporções massa de 
celulose/massa de goma crescentes. A superfície das membranas foi analisada em um tensiômetro DataPhysics OCA15+ a partir do método 
da gota séssil. Os líquidos utilizados foram água ultrapura, diiodometano e formamida. O volume utilizado das gotas foi de 8 µL. Foram feitas 
quatro replicatas de cada amostra para cada um destes líquidos. A partir das medidas experimentais de ângulo de contato, calcularam-se as com-
ponentes polar e dispersiva da energia superficial e a energia superficial total pelos modelos OWRK e Wu. A partir da componente dispersiva foi 
determinada a constante de Hamaker, que se refere às interações atrativas de van der Waals polímero-polímero. Os resultados obtidos demon-
straram que não houveram mudanças significativas nas propriedades superficiais das membranas modificadas entre si em relação à membrana 
não modificada. As constantes de Hamaker de todas as amostras resultaram em valores positivos, em torno de 5 a 6 x 10 -20J. Os resultados 
contribuem para o conhecimento das propriedades superficiais de biomateriais, o que é especialmente importante em aplicações biomédicas que 
envolvem reconhecimento celular, por exemplo. Agradecimentos ao CNPq-(477467/2010-5), a CAPES e a UFPR.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eduardo Henrique Bindewald (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Química - Licenciatura
Orientador: Luiz Humberto Marcolino Junior          Co-Orientador: Márcio Fernando Bergamini
Departamento: Química                                       Colaborador: Paulo Roberto de Oliveira
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Eletroanalítica, Eletrodo íon-seletivo, Dipirona
Área de Conhecimento: 10604006 - QUÍMICA ANALÍTICA

0132 AVALIAÇÃO DE ELETRODO ÍON-SELETIVO BASEADO EM FILMES DE POLI-
PIRROL PARA A DETERMINAÇÃO POTENCIOMÉTRICA DE DIPIRONA

O desenvolvimento de eletrodos íon-seletivo visando a determinação de diversas substâncias de interesse ambiental e farmacêutico nas mais 
variadas matrizes, vem sendo cada vez mais necessários. Dentro deste contexto, o uso de diversos polímeros condutores tem se mostrado uma 
alternativa promissora para atender essa demanda. Dentre os mais variados polímeros empregados, destaca-se o uso do polipirrol (PPy), pois 
é capaz de formar um filme estável em diferentes superfícies eletródicas. Filmes de PPy podem ser obtidos através de síntese eletroquímica 
a partir do pirrol. Durante os cilcos de oxidação e redução do filme, existe a incorporação de contra-íons, em geral ânions, que mantém a 
eletroneutralidade geral do sistema. A capacidade de incorporação de diferentes ânions na estrutura polimérica possibilita o uso deste material 
para a construção de uma grande gama de eletrodos íon-seletivos para espécies de interesse. A dipirona sódica (DIP) é um medicamento que é 
utilizado principalmente como analgésico e antitérmico. Sua utilização, no entanto, se encontra restrita a alguns paises, sendo popular no Brasil 
onde efetivamente é um dos analgésicos mais vendidos. Assim, o objetivo desse trabalho foi investigar a preparação de um filme de polipirrol 
na presença de dipirona sódica empregando eletrodos a base de carbono e avaliar a resposta potenciométrica desse dispositivo frente a variação 
da concentração de dipirona. Diversas estratégias para a eletropolimerização do pirrol sobre um eletrodo de grafite foram avaliadas, sendo os 
melhores resultados escolhidos com base na resposta potenciométrica obtida (sensibilidade, intervalo de resposta linear e reprodutibilidade do 
sensor). Foram avaliados dois procedimentos para a preparação do filme: potenciodinâmico e galvanostático; para ambos, foram verificadas 
respostas semelhantes, porém, optou-se por empregar o método galvanostático por ser mais simples. As melhores respostas potenciométricas 
foram obtidas realizando a eletropolimerização do filme de PPy em uma solução contendo dipirona 0,1 mol L-1 pelo método galvanostático 
com uma densidade de corrente de 1,0 mA cm-² e carga de 400 mC, promovendo a incorporação de íons dopantes (dipirona) na estrutura do 
filme de PPy. Posteriormente, o eletrodo foi submetido a um condicionamento em solução de dipirona 0,01 mol L-1. Após esta etapa, o eletrodo 
foi avaliado para a determinação de dipirona em meio de (NH4)2SO4 0,1 mol L-1 sendo verificada uma reposta linear no intervalo de concen-
tração de 1,0 x 10-4 mol L-1 a 0,1 mol L-1, com uma inclinação de 23,9 mV/pDIP.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Michele de Almeida (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Química 
Orientador: Noemi Nagata                      Colaborador: Sandra Stets
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: 17-?-estradiol, sulfametoxazol, matrizes ambientais
Área de Conhecimento: 10604006 - QUÍMICA ANALÍTICA

0133 UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS DE CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA PARA DETER-
MINAÇÃO DE ESTROGÊNIOS POR TÉCNICAS ESPECTROMÉTRICAS

O crescimento populacional exacerbado e a urbanização mal planejada são fatores extremamente importantes para a contaminação de recursos 
hídricos, principalmente devido à alta carga de poluentes transportados pelo esgoto doméstico. A grande variedade destes compostos e a pub-
licação de normas cada vez mais restritivas tornam imprescindível o desenvolvimento de métodos analíticos eficientes que permitam quantifi-
cações em baixo nível de concentração. Dentro do contexto de poluentes ambientais é pertinente destacar os antibióticos e os estrogênios, que 
vem ganhando grande interesse devido ao fato de serem largamente utilizados e causarem efeitos deletérios à saúde humana e ambiental. Neste 
trabalho, desenvolveu-se um método utilizando espectrometria de fluorescência molecular (matriz emissão-excitação) associada à técnica de 
calibração multivariada de segunda ordem PARAFAC (Parallel Factor Analysis) para determinação do antibiótico sulfametoxazol (SMx) e do 
hormônio natural 17-β-estradiol (E2) em amostras de águas naturais da região de Curitiba. A fim de otimizar a resposta fluorimétrica avaliaram-
se os fatores pH, solvente e tipo de cartucho de extração em fase sólida (C18 ou Strata X®). Os resultados mostraram que a melhor resposta para 
ambos os analitos é obtida utilizando-se acetonitrila como solvente. Excelentes recuperações (98% para SMx e 110% para E2) foram obtidas 
utilizando o Strata X® com um fator de pré-concentração de 100 vezes para a concentração de 500 ng L-1 para ambos os analitos. O conjunto 
de calibração e validação externa foi construído na faixa de concentração de 0 a 70 μg L-1 para os dois analitos. O melhor modelo PARAFAC 
obtido utilizou iniciação por valores aleatórios ortogonais e critério de convergência igual a 1 x 10-6 sendo que a escolha de quatro fatores 
explicou 99,1% da variância original dos dados e apresentou um CONCORDIA (CORe CONcistency DIAgnostic) de 91,22% o que garante a 
consistência trilinear da matriz de dados fluorimétricos. A previsão das amostras sintéticas apresentou erro relativo médio de 21,2% e 24,9% 
para SMx e E2, respectivamente.  Este modelo foi aplicado em amostras de águas naturais após o procedimento de extração em fase sólida, mas 
ao excluir o espalhamento Rayleigh para o E2, boa parte do sinal analítico relevante para este analito também foi perdido.  A fim de diminuir 
os sérios problemas de interferência de matriz, futuramente estudos envolvendo a realização de um clean-up (limpeza) das amostras de águas 
naturais serão avaliados na quantificação destes analitos em amostras reais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Glaucio José Gomes (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Biocombustíveis - Palotina 
Orientador: Maria Cristina Milinsk           Co-Orientador: Leda Maria Saragiotto Colpini 
Departamento: Campus Palotina             Colaborador: Helton José Alves
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Biodiesel, Transesterificação, Óleo residual
Área de Conhecimento: 10604006 - QUÍMICA ANALÍTICA

0134 ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DE RESÍDUOS DE PEIXE PARA PRODUÇÃO DE 
BIODIESEL

A preocupação ambiental com subprodutos oriundos de atividades industriais vem crescendo com o desenvolvimento tecnológico, destaca - se, 
os óleos e gorduras residuais, pois podem causar grande impacto ambiental e o tratamento pode apresentar elevado custo. Uma alternativa para 
minimizar este problema é a utilização destes resíduos como matéria prima para a produção de biocombustíveis, onde os produtos gerados 
podem oferecer benefícios como: redução de gases poluentes causadores do efeito estufa, apresentarem menor toxicidade e possuir caráter 
biodegradável, contribuindo desta forma para um desenvolvimento sustentável. O biodiesel é definido como ésteres monoalquílicos de ácidos 
graxos derivados de óleos e gorduras ou matérias graxas residuais e, para ser comercializado no país devem atender as especificações segundo 
a ANP (Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural). No entanto, existem vários relatos com relação à formação de borras em tanques de 
estocagem de biodiesel e um dos fatores que contribui com isso, está relacionado com a composição em ácidos graxos da matéria prima que 
podem desencadear com o tempo de estocagem reações de oxidação, devido à presença elevada de ácidos graxos insaturados no óleo de peixe 
(OP) e de linhaça (OL). Este trabalho teve como intuito avaliar as condições reacionais para a obtenção de biodiesel utilizando catálise básica/
via etílica e a caracterização quanto o grau de oxidação. As matérias primas utilizadas nos experimentos foram caracterizadas quanto ao índice 
de acidez, índice de peróxido e extinção específica por absorção na região do ultravioleta. Após a otimização das condições reacionais, todos 
os ensaios de transesterificação foram realizados a temperatura ambiente. O biodiesel obtido a partir de OL e de OP, também foi submetido à 
análise de caracterização para avaliação quanto ao grau de oxidação.  Os resultados obtidos mostram que o tempo de estocagem do biodiesel 
leva a formação de compostos oxidados o que foi possível observar através dos resultados das análises realizadas. Isso pode estar relacionado 
com a presença de ácidos graxos insaturados, uma vez que as duplas ligações são mais susceptíveis ao processo de oxidação. Para comparação 
analisou-se também o biodiesel oriundo do óleo de linhaça devido ao elevado teor de ácido linolênico (C18:3n-3) e os resultados também 
mostraram a influência do tempo de estocagem. Assim, na produção de biodiesel é importante conhecer a composição em ácidos graxos das 
matérias primas empregadas no processo para garantir a qualidade deste biocombustível.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriela Polezer (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Ana Flavia Locateli Godoi           Co-Orientador: Ricardo Henrique Moreton Godoi
Departamento: Engenharia Ambiental          Colaborador: Lis Campos De Quadros
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: material particulado, qualidade do ar, automóveis
Área de Conhecimento: 10604006 - QUÍMICA ANALÍTICA

0135 AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS FONTES AUTOMOTIVAS (DIESEL E GASOLINA) NO MA-
TERIAL PARTICULADO FINO (MP 2,5) E SEUS IMPACTOS A SAÚDE HUMANA NA RMC.

O material particulado (MP) tem sido considerado como um dos principais poluentes atmosféricos e muitos estudos têm relatado a associação 
do MP a efeitos adversos na saúde, como doenças respiratórias. O material particulado fino (MP2,5), partículas de tamanho aerodinâmico 
menor que 2,5 µm, pode chegar a se depositar nos alvéolos pulmonares, e por isso tem sido associado a problemas cardiopulmonares, além 
disso estudos tem demonstrado que metais presentes no MP2,5 são particularmente tóxicos. A partir desta realidade, objetivou-se avaliar a série 
histórica de 2008 a 2011 de MP2,5 obtida anteriormente neste projeto para contextualizar o panorama ambiental-toxicológico da poluição at-
mosférica na cidade de Curitiba. Além disso, foram feitas determinações diárias de MP2,5 no período de um ano, de Setembro de 2011 a Agosto 
de 2012 para dar continuidade ao projeto. As amostras foram coletadas em filtros de policarbonato de 37 mm (de diâmetro) em uma vazão de 
10L/min utilizando um impactador Harvard, localizado na estação do INMET no campus Politécnico da Universidade Federal do Paraná. Es-
sas amostras foram submetidas a medidas gravimétricas em balança analítica de alta precisão, quantificação de carbono negro pelo método de 
refletância e composição elementar por fluorescência de raios X. A partir dos dados de fluorescência de raios X foi possível calcular o Fator de 
Enriquecimento (FE), que indica se um dado elemento possui fonte natural ou antropogênica. Os elementos Enxofre (S), Selênio (Se), Bromo 
(Br), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Zinco (Zn) e Chumbo (Pb) aparecem muito enriquecidos, e os elementos Cromo (Cr), Manganês (Mn) e Níquel 
(Ni) aparecem levemente enriquecidos. Todos esses elementos têm sido associados a emissões veiculares e industriais. Além disso, Cr, Ni, Cl 
Mn e Cu são associados a emissões de veículos leves. Foi possível verificar que os elementos enriquecidos provêm majoritariamente da queima 
de combustíveis, e, considerando os efeitos nocivos comprovados na saúde humana, uma sugestão para amenizar o problema seria reduzir as 
emissões veiculares bem como incentivar o uso de combustíveis limpos, investir no transporte público e na geração de energia limpa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Cardoso Borillo (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Ricardo Henrique Moreton Godoi
Departamento: Engenharia Ambiental
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Qualidade do ar, Material Particulado, Biodiesel
Área de Conhecimento: 10604006 - QUÍMICA ANALÍTICA 

0136 INVENTÁRIO DA EMISSÃO DO MATERIAL GASOSO PROVENIENTE DE DIESEL E BIODIESEL 
BRASILEIRO COMO UMA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Inúmeras atividades antropogênicas vêm contribuindo significativamente com a poluição do ar principalmente ao longo das últimas décadas. 
Mais especificamente o setor de transporte, tem buscado novos combustíveis, que, além de serem menos poluentes que os atuais, também 
sejam renováveis. Na Europa, mais da metade dos carros vendidos são movidos a diesel. Já no Brasil essa porcentagem é menor, entretanto o 
diesel responde por 53% das emissões do transporte rodoviário do país, seguido pela gasolina, com 26%. Uma alternativa de grande potencial 
e já parcialmente implementada é a utilização de Biodiesel como combustíveis alternativo ao Diesel, porém ainda existe pouco conhecimento 
sobre comportamento desses combustíveis em associação as novas tecnologias implementadas nos motores. Nesse sentido, o objetivo dessa 
pesquisa é a determinação de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA’s), Nitro-HPA’s e Oxi-HPA’s adsorvido no Material Particulado 
(MP) de emissões veiculares de motores Euro V utilizando como combustíveis o Diesel S-10 e o Biodiesel de soja em diferentes proporções. 
Esses poluentes não são legislados no Brasil e possuem comprovadamente muitos efeitos deletérios na saúde humana. Devido a sua persistência 
no ambiente e seu potencial mutagênico e carcinógeno, os HPA’s são alvos de muitos estudos sobre seus efeitos na saúde humana. No presente 
estudo, a amostragem foi realizada com um impactador de partículas em cascata PIXE, no qual as partículas são segregadas por tamanho, em 
nove estágios, variando de 16 a 0.06 micrômetros de diâmetro, utilizando-se filtros de PTFE. Após a amostragem, a extração dos compostos de 
interesse se deram através de um extrator acelerado por solvente ASE Dionex. Antes e após a amostragem os filtros foram pesados em balança 
analítica de ultraprecisão. As extrações foram realizadas individualmente a pressão de 160 bar e a temperatura de 100oC com tolueno. A acurá-
cia do método foi determinada utilizando-se um material de referência padrão (CRM 1649a). Para a análise foi usado um cromatógrafo a gás 
modelo ICS-3000 (Dionex), com uma coluna CG ZB-624 30m x 0,32mm x 1,8µm (supelco). O volume injetado foi de 2µl no modo splitless. 
No momento estão sendo realizadas as análises cromatográficas dos filtros amostrados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas de Araujo Grein (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: José Viriato Coelho Vargas             Co-Orientador: André Bellin Mariano
Departamento: Mecânica                                Colaborador: Luíza Schroeder
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: extração, ácidos graxos, saponificação
Área de Conhecimento: 10604014 - SEPARAÇÃO

0137 EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE MICROALGAS PARA PRODUÇÃO DE 
BIODIESEL

Microalgas e seus produtos derivados vem ganhando espaço no mercado recentemente, visto sua rica composição em proteínas, carboidratos, 
pigmentos e lipídeos. A produção de um combustível líquido através de microalgas requer uma série de processos como cultivo, colheita, ex-
tração de óleo e síntese de biodiesel. Portanto a escolha do método para tais processos pode ser decisiva para ter-se bom resultados como alto 
rendimento, alta qualidade e baixo custo. A extração ideal de lipídeos para biodiesel precisa não apenas ser seletiva para lipídeos para minimizar 
a co-extração de contaminantes, como pigmentos, mas também seletiva na faixa de lipídeos de seu interesse. O método clássico e largamente 
utilizado para extração de lipídeos de materiais sólidos, Soxlet, possui desvantagens como a necessidade de ser usada uma quantidade muito 
grande de solvente, uma grande quantidade de tempo e o produto pode sofrer degradação térmica devido aos processos utilizados no método. 
Outros métodos utilizados são Folch e Bligh & Dyer os quais são conhecidos como métodos frios por não haver alterações na temperatura e 
usarem solventes orgânicos tóxicos, como metanol e cloroforme, possui desvantagens como sua amostra necessita ter baixa umidade e também 
acontece a co-extração de alguns contaminantes junto com o óleo. A literatura sobre extração de óleo de microalgas reporta um grande custo 
associado a secagem da biomassa, o objetivo principal desse trabalho é adaptar um método de extração de ácidos graxos de microalga úmida 
com custos reduzidos. Utilizando o método de saponificação, 15mL de etanol (99.6% v/v) e 0.25g de NaOH (99% m/m) por grama de biomassa 
úmida de Scenedesmus sp., por 30 minutos e 1 hora de reação. A faixa de ácidos graxos encontrada foi de 36.5% da biomassa seca para 30 
minutos e 18.5% para 1 hora, no qual 55% consiste em ácidos graxos poli insaturados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alyne Cristina Lamy Mendes (PIBIC/CNPq)
Curso: Química 
Orientador: Márcio Fernando Bergamini       Co-Orientador: Luiz Humberto Marcolino Junior
Departamento: Química              Colaborador: Ronilson Vasconcelos Barbosa, Francielly Calegari, Eduardo Henrique Bindewald 
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: eletroanalítica, eletrodos íon-seletivo, fluoreto
Área de Conhecimento: 10604030 - ELETROANALÍTICA

 0138 ESTUDOS PRELIMINARES DE UM NOVO ELETRODO COMPÓSITO PARA 
APLICAÇÕES ELETROANALÍTICAS

Um sensor eletroquímico funciona como um dispositivo capaz de fornecer informações sobre a espécie de interesse, através da medida de 
alguma propriedade elétrica (corrente, potencial, entre outras), o que permite o seu monitoramento. Sensores eletroquímicos podem ser geral-
mente divididos em três classes: amperométricos, potenciométricos e condutométricos. O uso de sensores amperométricos e potenciométricos 
tem se mostrado bastante atraente, devido a sua simplicidade experimental, ampla aplicação e baixo custo. Atualmente, dentre os mais variados 
eletrodos de trabalho disponíveis, um destaque promissor são os eletrodos compósitos, que podem ser definidos como um material que consiste 
em pelo menos uma fase condutora misturada com pelo menos uma fase isolante. Dentre os mais diversos materiais poliméricos empregados na 
construção de eletrodos compósitos, não são encontradas informações na literatura sobre a utilização do polímero etileno vinil acetato (EVA). 
O EVA é utilizado como material isolante em revestimentos de cabos de alta tensão e também nas industrias de calçados e brinquedos, devido 
à sua alta flexibilidade e inércia química. A proposta do presente trabalho é avaliar o desempenho de um compósito formado por EVA e negro 
de fumo como eletrodo base para a preparação de um sensor potenciométrico íon seletivo para fluoreto (F-). O método é baseado no uso do 
polipirrol (PPy), pois é capaz de formar um filme estável em diferentes superfícies eletródicas, além de apresentar uma síntese relativamente 
simples. Além disso, o modificador PPy pode, durante os ciclos de oxidação e redução do filme, a incorporar ânions para manter a eletroneu-
tralidade geral do sistema. A capacidade de incorporação de diferentes ânions na estrutura polimérica durante o processo de polimerização 
possibilita o uso deste material para a construção de eletrodos íon-seletivos para diferentes espécies de interesse. Foram estudadas diversas 
condições experimentais, tais como a composição do eletrodo e a preparação do filme. Depois de escolhidas as condições mais adequadas, foi 
verificado que o eletrodo contendo 60% (m/m) de negro de fumo e 40% (m/m) de EVA é um suporte adequado para a preparação do sensor 
potenciométrico exibindo uma reposta sub Nernstiniana (~40 mV/pF-) para uma ampla faixa de concentração (10-4 a 10-2 mol L-1) e estabi-
lidade suficiente para diversas medidas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ava Gevaerd (PIBIC/CNPq)
Curso: Química 
Orientador: Luiz Humberto Marcolino Jr             Co-Orientador: Márcio Fernando Bergamini
Departamento: Química                                       Colaborador: Fabio Roberto Caetano, Paulo Roberto de Oliveira
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: nanopartículas de ouro, comportamento eletroquímico, sensores eletroquímicos
Área de Conhecimento: 10604030 - ELETROANALÍTICA 

0139 COMPORTAMENTO VOLTAMÉTRICO DE NANOPARTÍCULAS DE OURO SINTETIZADAS PELO 
MÉTODO BIFÁSICO VISANDO À CONSTRUÇÃO DE SENSORES ELETROQUÍMICOS

A modificação de eletrodos com nanopartículas metálicas (NPs) e nanocompósitos têm se mostrado interessante para construção de novos 
sensores, devido ao ganho de sensibilidade e seletividade. Neste trabalho é descrita a caracterização eletroquímica de nanopartículas de ouro 
(NPAu), passivadas por dodecanotiol, sintetizadas pelo método bifásico. Para a construção do eletrodo, foram necessários estudo e modificação 
da rota sintética, como a proporção de ouro : dodecanotiol, além de estudos relacionados a variação do pH do meio, variação da velocidade 
de varredura, e quantidade de NPAu utilizada na modificação do eletrodo. Análises por espalhamento dinâmico de luz (DLS) e microscopia 
eletrônica de transmissão (TEM) mostraram que o tamanho médio das nanopartículas geradas é de 4,3 nm, e as análises por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva de raio X (EDS) comprovam que há modificação do eletrodo, bem como 
a existência de ouro em sua superfície. Estas nanopartículas foram, então, utilizadas para a modificação de um eletrodo a base de carbono e 
submetidas à varredura cíclica. O perfil voltamétrico obtido para o eletrodo a base de carbono é semelhante com o obtido para o eletrodo Bulk, 
onde os processos redox são atribuídos a formação e redução de óxidos de ouro. Sendo assim, quando os perfis são comparados, é possível per-
ceber que o ganho na magnitude de corrente anódica das NPAu é cerca de seis vezes maior que o eletrodo Bulk, indicando uma quantidade de 
material eletroativo maior para as nanopartículas. O estudo do comportamento voltamétrico das nanopartículas de ouro mostrou-se semelhante 
ao descrito na literatura para macroeletrodos, mas as condições de trabalho, mais brandas, são vantajosas para o desenvolvimento de sensores 
eletroquímicos. Outros parâmetros importantes para a otimização no desenvolvimento e aplicação de um sensor voltamétrico baseado nessas 
nanopartículas estão em andamento.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Adolfo Guilherme Kruger (INCT)
Curso: Química 
Orientador: Marco Tadeu Grassi            Colaborador: Genikelly Cavalcanti Machado
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Interferentes Endócrinos, Matéria Orgânica, Águas Naturais
Área de Conhecimento: 10604073 - ANÁLISE DE TRAÇOS E QUÍMICA AMBIENTAL 

0140 INTERAÇÃO ENTRE CONTAMINANTES EMERGENTES E SUBSTÂNCIAS 
HÚMICAS EMPREGANDO FLUORESCÊNCIA MOLECULAR

No ambiente, especialmente em águas naturais, a matéria orgânica desempenha papeis relevantes, incluindo a interação com inúmeros con-
taminantes. Estas interações podem resultar, p. ex., em uma diminuição da biodisponibilidade dos contaminantes, pela formação de complexos 
muito estáveis. Nos dias atuais, atenção especial tem sido dada à compreensão do comportamento e destino de contaminantes emergentes (CE), 
i.e., compostos orgânicos produzidos deliberadamente, com utilização crescente em países desenvolvidos e em desenvolvimento, porém com 
dinâmica e efeitos ambientais pouco conhecidos. Nesse contexto, o Grupo de Química Ambiental (GQA/UFPR) desenvolveu recentemente 
um protocolo analítico para o estudo da interação e certos contaminantes com substâncias húmicas aquáticas (SHA), baseado no emprego da 
fluorescência molecular. Contudo, os estudos conduzidos pelo GQA não permitiram uma diferenciação clara das interações entre as SHA e 
alguns contaminantes, dadas as características muito semelhantes das amostras de substâncias húmicas. Neste trabalho, amostras de substâncias 
húmicas de diferentes procedências têm sido estudadas visando uma maior compreensão da interação entre a matéria orgânica e contaminantes 
tais como o bisfenol-A e os hormônios estrona, 17β-estradiol e 17α-etinilestradiol, todos considerados interferentes endócrinos para organ-
ismos intactos. As substâncias húmicas estudadas (4) têm porcentagem de carbono variando de 44,5% a 53,1%, de hidrogênio entre 4,54% e 
6,08% e de oxigênio entre 36,2% e 47,2%, indicando um material com baixo grau de oxidação e, ao contrário, elevado grau de humificação. Os 
experimentos consistem de titulações em batelada entre os CE e as SH, a partir do monitoramento da supressão do sinal de fluorescência. Para 
a análise dos dados, faz-se o uso dos modelos de Ryan-Weber e Stern-Volmer, obtendo assim o coeficiente de partição carbono orgânico-água 
(Koc), entre outros. Tem sido possível observar que as substâncias húmicas com menor grau de condensação apresentam uma menor interação 
com os contaminantes emergentes. Isto está coerente com as menores emissões normalizadas na região F do espectro de fluorescência, caracte-
rística de um menor grau de humificação. Desta forma, os experimentos realizados até o momento têm permitido concluir que as características 
estruturais diferenciadas das SH influenciam na interação com os contaminantes emergentes, uma vez que as substâncias mais humificadas 
apresentaram maior afinidade e capacidade de complexação com os compostos avaliados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jessica Stival (INCT)
Curso: Química 
Orientador: Marco Tadeu Grassi               Colaborador: Marcela Figueiredo Bortoletto
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Ecotoxicologia, Absorção Atomica Em Forno De Grafite, Argilominerais
Área de Conhecimento: 10604073 - ANÁLISE DE TRAÇOS E QUÍMICA AMBIENTAL

0141 MONTMORILONITA: UM MATERIAL ECOLOGICAMENTE ADEQUADO APLICADO EM DISPOSI-
TIVOS DGT PARA ANÁLISE DE ESPECIAÇÃO DE CROMO EM ÁGUAS NATURAIS

As principais espécies de cromo apresentam diferentes cargas, propriedades físico-químicas e reatividades química e bioquímica. Cr(III) é 
um elemento essencial que controla os metabolismos da glicose e de lipídios. Por outro lado, o Cr(VI) pode difundir pela membrana celular, 
causando severos efeitos adversos. Por conta disso, os limites de emissão para efluentes contendo cromo apresentam, atualmente, valores máxi-
mos distintos para as duas espécies. Isto demanda técnicas analíticas capazes de quantificar ambas as espécies separadamente, o que recebe o 
nome de análise de especiação. A Difusão em Filmes Finos por Gradiente de Concentração (DGT) permite a análise de especiação de cromo 
em matrizes tais como águas naturais e efluentes a partir de medidas in situ. Nesta técnica, somente as espécies lábeis (biodisponíveis) de 
Cr(III) se difundem pela fase difusiva, acumulando-se na fase sorvente. As espécies de Cr(VI), ao contrário, permanecem em equilíbrio entre a 
amostra e o gel difusivo, sem interagirem com a fase sorvente. Neste trabalho, dispositivos DGT modificados têm sido utilizados na análise de 
especiação de cromo. A fase sorvente disponível comercialmente, a resina Chelex-100, foi substituída por um argilomineral, a Montmorilonita 
(MT). Este é um argilomineral do tipo 2:1, formado por duas camadas tetraédricas e uma octaédrica, apresentando alta capacidade de troca 
catiônica, em função da elevada área superficial e substituições isomórficas. A montmorilonita utilizada foi adquirida da Sigma-Aldrich (MTK-
10). Trata-se de um material natural, abundante e de baixo custo. A MT foi tratada com HNO3, para remoção de traços de espécies metálicas, 
sendo posteriormente saturada com Na+. Experimentos de sorção e dessorção, sob diferentes condições de pH, força iônica e tempo de contato, 
mostraram que apenas o Cr(III) interage com a MT, com adsorção superior a 80%. A interação das espécies de Cr(VI) com a MT pode ser 
considerada negligenciável. A partir da aplicação de dispositivos DGT modificados em sistemas modelo verificou-se uma acumulação linear de 
Cr(III) e Cr(VI) na MT e no hidrogel, respectivamente, ao longo de 8 h, sendo verificadas porcentagens de recuperação em torno de 100%. O 
desempenho do dispositivo alternativo foi muito semelhante ao do comercial. Cabe salientar que as determinações dede Cr foram inicialmente 
realizadas empregando-se a técnica de ICP OES. Atualmente, as medidas têm sido feitas por Absorção Atômica em Forno de Grafite (GF AAS), 
uma técnica monoelementar de maior detectabilidade.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jéssica Tamara Schneider (PIBIC/CNPq)
Curso: Química 
Orientador: Patricio Guillermo Peralta-Zamora                Colaborador: Marcus Vinicius de Liz
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Foto-Fenton heterogêneo, 17b- estradiol, Ferro- quitosana
Área de Conhecimento: 10604073 - ANÁLISE DE TRAÇOS E QUÍMICA AMBIENTAL

0142 UTILIZAÇÃO DE FOTOCATALIZADORES SUPORTADOS PARA DEGRADAÇÃO 
DE ESTROGÊNIOS EM SOLUÇÃO AQUOSA POR PROCESSOS FENTON

Dentro do contexto das novas tecnologias de tratamento, destaque pode ser dado aos processos Fenton, os quais têm demonstrado elevada 
capacidade de degradação de inúmeros poluentes resistentes, em reduzidos tempos de tratamento. Provavelmente, os únicos inconvenientes 
apresentados pelo processo estejam representados pela necessidade de condições ácidas (usualmente pH 3) e pela limitação da concentração 
de ferro solúvel imposta pela legislação para lançamento de resíduos (15 mg L-1). Para contornar estes inconvenientes, formas imobilizadas 
de ferro (II ou III) podem ser utilizadas, o que permite, não apenas o aumento da faixa operacional de pH, mas também o reuso do fotocat-
alisador. O principal objetivo deste trabalho está representado pelo estudo da potencialidade de formas imobilizadas de ferro, em relação à 
degradação de estrogênios naturais (17b-estradiol, E2) e sintéticos (17a-etinilestradiol, EE2) por processos foto-Fenton. O catalisador férrico 
foi imobilizado por adsorção em esferas de quitosana, previamente preparadas por gelificação em meio alcalino. Os experimentos de degra-
dação foram realizados em reator fotoquímico de bancada de 250 mL, equipado com agitação magnética e sistema de refrigeração por água. 
A luz foi proporcionada por uma lâmpada a vapor de mercúrio de 125 W (sem o bulbo protetor), inserida na solução por meio de um bulbo de 
vidro Pyrex (radiação UVA). O monitoramento dos estrogênios foi realizado por cromatografia em fase líquida de alta eficiência acoplada com 
detector de fluorescência. Inicialmente, as esferas de quitosana (diâmetro médio de 2 a 3 mm) contendo o catalisador imobilizado foram carac-
terizadas por difração de raio-X, observando-se a predominância de oxo-hidróxidos de ferro, particularmente goetita. Posteriormente, o efeito 
de variáveis experimentais de relevância foi avaliado por sistemas de planejamento fatorial de experimentos, observando-se maior eficiência de 
degradação com o uso de maiores massas de fotocatalisador imobilizado (30 g) e valores de pH próximos de 3. Entretanto, elevada eficiência 
de degradação foi também observada em pH 7 (degradação superior a 90% em tratamentos de 90 min), o que justifica o uso de formas férricas 
imobilizadas. Estudos orientados a verificar o mecanismo de degradação estão em andamento, com resultados que sugerem a ocorrência de 
processos heterogêneos.
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Aluno de Iniciação Científica: Rogerio da Silva Souza (PIBIC/CNPq)
Curso: Química 
Orientador: Marco Tadeu Grassi                   Colaborador: Cesar Alexandro da Silva
Departamento: Química
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Esteróides Fecais, DLLME, CG-EM
Área de Conhecimento: 10604073 - ANÁLISE DE TRAÇOS E QUÍMICA AMBIENTAL

0143 MICROEXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO DISPERSIVA APLICADA A DETERMI-
NAÇÃO DE ESTEROIDES FECAIS EM ÁGUAS NATURAIS

A qualidade dos ambientes aquáticos está fortemente relacionada com o crescimento populacional e com as atividades realizadas no seu entorno 
e estes ambientes recebem diversos tipos de descartes, de origem tanto pontual quando difusa. Nestes descartes podem estar presentes contami-
nantes orgânicos, que podem apresentar características distintas, de acordo com a sua estrutura molecular. Os esteróides fecais, por exemplo, 
podem ser utilizados como indicadores da presença de esgoto em ambientes aquáticos. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é o de utilizar a 
microextração líquido-líquido dispersiva, DLLME, para a determinação de esteróides fecais em amostras de águas naturais. Testes preliminares 
mostraram que a melhor condição foi obtida usando clorofórmio como solvente extrator e acetona como solvente dispersor. Em seguida, foi re-
alizado um planejamento experimental 24, com ponto central (n=4) em que foram avaliados os fatores volume de solvente extrator (30, 45 e 60 
μL), volume de solvente dispersor (300, 450 e 600 μL), temperatura (0, 30 e 60 °C) e massa de sal adicionada (0, 0,5 e 1,0 g). Neste modelo foi 
observado efeito significativo da massa de sal, tendo sido adotado valor de 1,0 g para testes posteriores. Um novo planejamento experimental do 
tipo estrela foi realizado, onde novos volumes de solvente extrator e dispersor e temperatura. As superfícies de respostas do modelo calculado 
com o uso do programa Statistica evidenciaram que a melhor condição foi aquela baseada no emprego de 100 μL de solvente extrator, 100 μL de 
solvente dispersor, a 25°C. Construiu-se então uma curva analítica na faixa de 1,5 a 120 ng mL-1, com 6 pontos, para os 8 compostos estudados 
e a quantificação foi realizada utilizando fator de resposta e o α-colestano como padrão interno. Testes com soluções preparadas nas concen-
trações de 12 e 60 ng mL-1 para os esteroides resultaram em recuperações variando de 61% a 112%. O método foi aplicado a amostras de água 
de rios da Região Metropolitana de Curitiba e o esteroide coprostanol foi quantificado em todas as 7 amostras coletadas, estando presente em 
concentrações que variaram de 2,31 a 139,7 ng mL-1. O presente estudo permitiu concluir que a DLLME representa uma alternativa eficiente, 
de baixo consumo de reagentes e rápida, para a extração de esteroides fecais a partir de amostras de águas naturais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kelly Cristina Ferri (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 
Orientador: Maria Cecilia Bonato Brandalize
Departamento: Geomática
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: geoprocessamento; sistema de informação;tridimensional
Área de Conhecimento: 10700005 - GEOCIÊNCIAS 

0144 REPRESENTAÇÃO E VISUALIZAÇÃO 3D DE REDES SÓCIO-TÉCNICAS UTILIZANDO 
VISUALIZADORES DE DADOS GEOGRÁFICOS DE DOMÍNIO PÚBLICO

O geoprocessamento é uma tecnologia interdisciplinar e os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) fazem o tratamento computacional de 
dados geográficos não apenas com base em suas características descritivas, mas também em sua localização espacial. Com o desenvolvimento 
da tecnologia 3D os processos de visualização passaram a ter vantagens, uma vez que a percepção humana da informação espacial é tridimen-
sional. Os recursos tridimensionais são utilizados para gerar uma visualização privilegiada do objeto, aumentando a eficiência das análises 
realizadas e, apesar da aplicação crescente de ferramentas 3D para ambientes SIG, estes ainda se encontram em fase de desenvolvimento. 
Este projeto de pesquisa tem como objetivo principal testar a representação e visualização 3D da rede de direitos sociais Terra e Habitação 
de Curitiba, através do emprego de SIG e/ou de visualizadores de dados geográficos de domínio público, dando continuidade ao Projeto de 
Iniciação Científica iniciado em 2010 e, cujo foco, eram as representações e visualizações da referida rede no plano (2D). Tais representações 
têm o auxílio de bibliografias especializadas e softwares gratuitos disponíveis na World Wide Web (WWW). A base de dados compreende os 
nós da referida rede de direitos sociais e as ligações entre eles e, para explorar a tridimensionalidade foi preciso determinar arbitrariamente 
valores de Z (tal como elevação) para conjuntos de elevações X e Y, neste caso, os próprios nós. Com as funções disponibilizadas pelos soft-
wares já utilizados na primeira etapa, foram pesquisados novos softwares com capacidade de visualização 3D e realizada uma pesquisa sobre 
a capacidade de edição de dados. Os cálculos geométricos em 3D são mais complexos que em uma rede plana e apenas algumas ferramentas 
suportam objetos 3D, a grande maioria suporta Modelos de Elevação Digital, restritos apenas à representação 2.5D. Os programas selecionados 
para utilização foram o GvSig, o Grass e o UDig, além de outros disponíveis e analisados em caráter de avaliação geral. A primeira parte do 
projeto consistiu no estudo dos softwares de domínio público voltados à análise de dados geográficos quanto às funções disponibilizadas para a 
representação e visualização de redes sociais em três dimensões além da bibliografia disponibilizada em língua portuguesa. A segunda parte do 
projeto se desenvolveu com o estudo individual dos softwares e posterior análise comparativa dos resultados. Com a mudança gradativa para 
sistemas multidimensionais será possível, no futuro, melhorar a forma de representação das referidas redes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Angela Lucia da Silva (PET)
Curso: Geologia 
Orientador: Barbara Trzaskos                 Co-Orientador: Cristina Valle Pinto-Coelho
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: bandas de deformação;bacia do Paraná;microestrutural ruptil
Área de Conhecimento: 10701001 - GEOLOGIA

0145 VISUALIZAÇÃO 3D DE BANDAS DE DEFORMAÇÃO POR IMAGENS MICROTOMOGRÁFICAS DE 
ALTA RESOLUÇÃO – ESTUDO DE CASO EM ARENITOS DO GRUPO ITARARÉ, BACIA DO PARANÁ

A Microtomografia de Raios X (Micro-CT) consiste em uma tomografia computadorizada de raios X em microescala, que tem como objetivo 
obter informações tridimensionais sem destruição da amostra. Este estudo tem como objetivo a caracterização da variação da porosidade em 
bandas de deformação formadas em arenitos. As rochas estudadas nesta pesquisa pertencem ao Grupo Itararé, Permocarbonífero da Bacia do 
Paraná, estando a área de estudo inserida na região do Arco de Ponta Grossa, no estado do Paraná. A caracterização da variação da porosidade 
em bandas de deformação tem relevância para a compreensão das rotas de migração de fluidos em rochas-reservatório de petróleo. Do ponto de 
vista petrográfico foram descritos arenitos quartzosos, de granulação fina à média, com seleção moderada à fraca e grãos subangulosos a arre-
dondados, comumente preenchidos por hidróxidos de ferro e manganês. Em lâmina delgada foi possível separar as bandas de deformação em 
duas zonas distintas: i) zona de dano, caracterizada por faixas retilíneas, exibindo fraturamento dos grãos variando de moderado a intenso, e ii) 
zona de gouge, com cominuição intensa dos grãos. Esta última pode ser subdividida em duas faixas com aspectos distintos, uma foliada e outra 
granular. Após a descrição microestrutural as amostras de rocha foram submetidas ao método de Micro-CT, onde foram obtidas seções virtuais 
das amostras. A partir das seções microtomográficas foi possível visualizar em detalhe as zona de dano e de gouge, quantificar a variação da 
porosidade, compreender a distribuição dos minerais e fazer a separação das fases minerais. Comparando os métodos foi possível concluir que 
a petrografia e a Micro-CT são métodos complementares, apresentando, cada um, vantagens específicas. A petrografia possibilita a identificação 
das fases minerais em duas dimensões, enquanto a microtomografia proporciona a visualização tridimensional dessas fases e da porosidade. 
Nas amostras de rocha escaneadas foi realizada a quantificação da porosidade em: i) volume total de poros, ii) volume de poros isolados, e iii) 
volume de poros com conectividade. As amostras analisadas apresentaram variação no volume de poros ao longo das bandas de deformação, 
corroborando as propostas de que estas estruturas são responsáveis pela anisotropia estrutural em reservatórios fraturados. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Cristalina Alfiero Gonçalves (PIBIC/CNPq)
Curso: Geologia
Orientador: Elvo Fassbinder
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Zona de cisalhamento, Granito Guaratuba, Deformação dúctil
Área de Conhecimento: 10701001 - GEOLOGIA

0146 ANÁLISE ESTRUTURAL E TEXTURAL DO GRANITO MORRO INGLÊS, GUAR-
ATUBA (PR)

Estudo com objetivo de analisar as estruturas dúcteis e texturas presentes no Granito Morro Inglês, afloramento no Morro do Cristo (UTM 
744110; 7134210), em Guaratuba, Estado do Paraná. O granito está inserido no Terreno Paranaguá, localizado ao sul do Cinturão Ribeira, que 
abrange o sudeste de São Paulo, leste do Paraná e nordeste de Santa Catarina. O método de pesquisa foi análise bibliográfica, descrição de 
rocha em campo, obtenção e tratamento de dados estruturais e confecção de mapa geológico de detalhe. O afloramento estudado possui rochas 
granitóides de duas fácies. A fácies porfirítica tem cor rosa claro, quantidade de minerais máficos de aproximadamente dez por cento e se dis-
tingue pela presença de fenocristais de feldspato potássico em meio à matriz de granulação média. A fácies equigranular tem cor cinza claro, 
minerais máficos em torno de vinte por cento e granulação fina a média. Ocorrem enclaves de composição máfica, alguns com concentração 
de fenocristais de feldspato plagioclásio ao seu redor, e um segundo tipo de enclave, com porções da fácies porfirítica na fácies equigranular, 
que são facetados e bem definidos. Cortando o acamamento, ocorrem diversas fases de geração de veios equigranulares e aplitos. As estruturas 
identificadas são acamamento ígneo primário (So), foliação magmática com componente de estado sólido, bandas de cisalhamento de espessura 
milimétrica a centimétrica, zonas de cisalhamento com larguras de 5 a 30cm, orientação mineral preferencial de minerais de quartzo e feldspato 
com direção N10E. Em locais de intensificação da deformação, as zonas de cisalhamento formam ultramilonitos com larguras de 0,5 a 4cm e 
direções gerais N-NE e N-NW e podem eventualmente ocorrer no contato entre as fácies. Foram descritos veios de aplito cortados por zonas 
de cisalhamento e/ou dobrados, mostrando a relação temporal entre essas estruturas. A assimetria de minerais de quartzo e feldspato, relações 
entre as foliações nas zonas de cisalhamento e rejeitos formados por transposição/rompimento em diques equigranulares e aplitos, indicam 
cinemática sinistral ao cisalhamento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Graciany da Silva (IC-Voluntária)
Curso: Geologia 
Orientador: Elvo Fassbinder            Co-Orientador: Carlos Eduardo Mesquita Barros
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Falha da Lancinha, Falhas Transcorrentes, Zona de Cisalhamento de Alto Ângulo
Área de Conhecimento: 10701001 - GEOLOGIA

0147 ANÁLISE ESTRUTURAL DÚCTIL DA ZONA DE CISALHAMENTO LANCINHA 
EM BATEIAS, CAMPO LARGO

A exposição do registro da deformação dúctil da Falha da Lancinha, no Estado do Paraná, ocorre em raros afloramentos, sendo mais caracterís-
tica em rochas anfibolíticas/granulíticas e correlatas, na porção nordeste do lineamento, nos segmentos Cubatão e Além Paraíba, nos estados de 
S. Paulo e Rio de Janeiro respectivamente. A pesquisa da deformação dúctil do lineamento desenvolveu-se num afloramento situado nas prox-
imidades da localidade de Bateias, município de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, com coordenadas (0651391E, 7193287S). 
Nesta área a Falha da Lancinha deformou rochas pré-cambrianas metacarbonáticas da Formação Capiru (Grupo Açungui), nas quais é possível 
recuperar o acamamento metassedimentar, pela alternância de níveis metacabonáticos puros e metamargas. Esta deformação é visualizada 
também por dobras abertas e nítida transposição da foliação Sn - oriunda da tectônica de cavalgamentos - pela foliação Sn+1, disposta com alto 
ângulo, de natureza transcorrente. Durante este evento de deformação dúctil, ocorreu marcante recristalização de biotitas (fácies xisto verde), 
orientadas segundo estes planos de foliação vertical a subvertical. São também observadas lentes de quartzo e ocorrência de dobras assimétricas 
intrafoliares preservadas da transposição. Devido à deformação impressa nestas rochas metacalcárias é possível identificar também microeixos 
de corrugação superpostos e indicadores cinemáticos como estruturas S-C. É comum a recristalização de calcita nos níveis metacarbonáticos 
puros além da superimposição de veios calcíticos tardios. Numa fase deformacional posterior, uma deformação rúptil de alto ângulo superposta 
reativou a anisotropia prévia, largamente registrada nos metassedimentos do Grupo Açungui, na porção paranaense e sul do estado de São Paulo 
do lineamento através de cataclasitos, estruturas de Riedel e fraturamentos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Fedalto (PIBIC/CNPq)
Curso: Geologia 
Orientador: Luiz Alberto Fernandes            Colaborador: Eloir Maoski, Hely Cristian Branco
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Calcretes, Formação Marília, Bacia Bauru
Área de Conhecimento: 10701001 - GEOLOGIA

0148 CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA DE CALCRETES DA FORMAÇÃO MA-
RÍLIA, BACIA BAURU (KS)

Calcretes são acumulações carbonáticas continentais, formadas próximas da superfície, sob clima essencialmente semiárido. A Formação 
Marília, unidade litoestratigráfica objeto do presente estudo, ocorre na porção oriental da Bacia Bauru. É constituída por estratos intensamente 
cimentados por carbonato de cálcio, rochas denominadas de calcretes. Após a separação do continente Gondwana e o fim dos derrames de lavas 
básicas da Formação Serra Geral formou-se a Bacia Bauru na porção centrossul da Plataforma Sulamericana, no Cretáceo Superior. O objetivo 
da pesquisa foi descrever e caracterizar microtexturas de calcretes dos membros Echaporã, Serra da Galga e Ponte Alta, componentes da For-
mação Marília, com microscópios petrográfico e eletrônico de varredura (MEV) com catodoluminescência. Calcretes podem ter sua origem 
associada a horizontes de solos onde há precipitação bioinduzida do carbonato de cálcio (calcrete pedogenético) ou originar-se pela oscilação 
do nível freático (calcrete freático). Tais modos de gênese de calcretes determinam associações de microtexturas distinguíveis pelo grau de 
cimentação e microfeições texturais. O estudo da Formação Marília, com excelentes exposições na porção oriental da Bacia Bauru, permitiu 
caracterizar calcretes típicos dos membros Echaporã, Serra da Galga e Ponte Alta. Como resultado parcial desta pesquisa, desenvolvida como 
iniciação científica, elaborou-se um guia de imagens de microtexturas de calcretes para apoio de pesquisas sobre o tema, incluindo fotos e 
amostras de mão, fotomicrografias obtidas com micróspio petrográfico e MEV.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jessica Holz França (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Geologia 
Orientador: Leonardo Fadel Cury
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Geoprocessamento, Comissão da Carta Geológica do Paraná, Terreno Paranaguá
Área de Conhecimento: 10701001 - GEOLOGIA

0149 GEOPROCESSAMENTO APLICADO À CARTOGRAFIA GEOLÓGICA DA FOL-
HA DE ANTONINA, ESCALA 1:100.000.

O Sistema de Informações Geográficas (SIG) é uma ferramenta de grande utilidade em geociências, uma vez que permite reunir de forma 
sistemática um amplo conjunto de informações georreferenciadas a fim de armazenar, visualizar e comparar dados. A proposta do projeto é a 
construção de um banco de dados geológicos em SIG, baseados em levantamentos geológicos prévios da Comissão da Carta geológica do Par-
aná (CCGP) no âmbito da Folha de Antonina e áreas adjacentes, no contexto do Terreno Paranaguá. A primeira etapa envolveu o levantamento 
bibliográfico e a aquisição das bases cartográficas, nas quais foram selecionadas dezesseis folhas geológicas dos levantamentos da CCGP, 
publicadas entre os anos 1968 e 1970, na escala 1:70.000: Antonina, Guaraqueçaba, Barra de Ararapira, Serra da Igreja, Paranaguá, Ilha do 
Mel, Rio Capivari, Rio Pardinho, Ariri (inédita), Serra Negra (inédita), Guaratuba, Pedra Branca de Araraquara, Tijucas do Sul, Mandirituba, 
e Piên. Além dessas, a Folha Morretes foi editada e impressa na escala 1:75.000. O georreferenciamento dessas cartas, na projeção SIRGAS 
2000, através do software ESRI ® ArcMapTM,resultou em um mosaico que permite uma visão geral da geologia e das estruturas da área, e 
também facilitou na digitalização dos mapas. A finalização dessa etapa permitiu uma primeira avaliação qualitativa e comparativa dos trabalhos 
da CCGP. Verificou-se divergências na carta de Morretes quanto à escala, detalhamento das unidades, e descontinuidades dos contatos ge-
ológicos. Outra questão é a correção e ortorretificação dos mapas históricos, produtos de fotointerpretação realizada por análise estereoscópica 
com utilização do equipamento Sketch Master, ou seja, sem projeção cartográfica definida. Também a nomenclatura das rochas graníticas e 
metamórficas, classificadas segundo Roque e Jung (1952) e Mehnert (1968), difere da utilizada atualmente. Contudo, os mapas geológicos da 
CCGP mostram boa correlação em termos descritivos e de distribuição espacial com as unidades litoestratigráficas reconhecidas hoje no Ter-
reno Paranaguá, guardadas as diferenças de nomenclatura. Neste contexto, a correlação com imagens e mapas recentes, bem como a correlação 
com afloramentos chave  localizados nas diferentes unidades do Terreno Paranaguá, são ferramentas de grande importância na compilação dos 
mapas históricos e posterior edição de integrações em escala regional.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tiago Buch (PIBIC/CNPq)
Curso: Geologia 
Orientador: Carlos Eduardo Mesquita de Barros
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Granito, Susceptibilidade Magnética, Série da Magnetita
Área de Conhecimento: 10701001 - GEOLOGIA

0150 SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA DOS GRANITÓIDES DA FOLHA RIO BACA-
JÁ

A área estudada se localiza na Folha Rio Bacajá, município de Anapu, centro-leste do estado do Pará, em uma parte da Província Maroni-
Itacaiúnas, de idade paleoproterozoica. As rochas que compõem descritas são anfibolitos e filitos do Grupo Três Palmeiras e granitoides de 
idades e composições variadas atribuídos às suítes Bacajaí, Arapari e João-Jorge. Dentre os litotipos foram identificados tonalitos, granodi-
oritos, monzogranitos, sienogranitos, quartzo monzonitos e álcali-feldspato sienitos. Estudos realizados por outros autores têm caracterizado 
assinatura cálcio- alcalina de baixo, médio e alto potássio, e shoshonítica para estes granitóides. Magmas com estas assinaturas podem ter sido 
gerados em margem continental ativa e ter sido cristalizados em condições oxidantes. O presente estudo visa identificar os minerais opacos e 
as propriedades de suscetibilidade magnética para estes granitoides. A partir destas informações pretende-se contribuir para o entendimento das 
condições de cristalização dos magmas graníticos da Província Maroni-Itacaiúnas. Os granitoides estudados apresentam valores de susceptibili-
dade magnética variando de 0 a 0,03503 emu/g, sendo a média 0,00373 emu/g e o desvio-padrão 0,00902 emu/g. Com o auxílio do microscópio 
eletrônico de varredura e de dados de EDS foi possível identificar cristais de magnetita, hematita e ilmenita. A calcopirita e a pirita ocorrem em 
proporções menores.  Por vezes estes granitoides mostram finos cristais de titanita. O conjunto de informações petrográficas, mineralógicas e 
magnéticas, permitiu classificar a maior parte destes granitoides como sendo pertencentes ao Grupo à Magnetita. Isto indica o predomínio de 
condições oxidantes durante a cristalização. Uma possível causa para a oxidação seria liberação de fluidos aquosos durante a desidratação da 
crosta oceânica submetida à subducção. Na região estudada, granitoides atribuídos a diferentes idades não mostraram mudanças nas condições 
de oxidação/redução do magma. A bibliografia define que em granitoides gerados em condições oxidantes e em características geotectônicas 
como as da área estudada, é possível a ocorrência de depósitos de Cu-Mo e Cu-pórfiro (porphyry copper) com possíveis mineralizações as-
sociadas de Au.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thammy Ellin Mottin (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Geologia 
Orientador: Cristina Valle Pinto Coelho
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: feldspato, sienito, Tunas
Área de Conhecimento: 10701010 - MINERALOGIA

0151 TIPOLOGIA QUÍMICO-MINERALÓGICA DE FELDSPATOS ALCALINOS DAS 
ROCHAS ORNAMENTAIS DO COMPLEXO ALCALINO DE TUNAS - PR

Neste resumo é apresentado o estado da arte dos feldspatos alcalinos das rochas sieníticas do Complexo Alcalino de Tunas, localizado no 
Primeiro Planalto Paranaense, na região Leste do Estado, a noroeste do município homônimo. Trata-se de um corpo plutônico mesozoico, de 
composição predominantemente sienítica, intrusivo em rochas pré-cambrianas metaígneas e metassedimentares dos grupos Açungui e Setuva 
e pertencente ao alinhamento denominado Província do Arco de Ponta Grossa. O objetivo da pesquisa é estabelecer a composição químico-
mineralógica dos feldspatos alcalinos, principal fase mineral constituinte dos sienitos do Complexo Alcalino de Tunas, assim como identificar 
os parâmetros envolvidos na sua variabilidade cromática.As amostras são separadas, segundo critérios texturais e estruturais, em seis fácies: 
a) fácies cinza com feldspato alcalino subédrico, pertitizado, granulação média à grossa; b) fácies cinza esverdeada com feldspato alcalino 
subédrico, pertitizado e geminado, de granulação média à grossa; c) fácies verde com feldspato alcalino anédrico a subédrico, granulação média 
à grossa, pertitizado; d) fácies verde, representada pelo contato traquito-sienito onde o sienito apresenta cor esverdeado-acastanhada, granu-
lação média e feldspato alcalino subédrico e pertitizado; e) fácies verde-acinzentada com feldspato alcalino esverdeado, subédrico, pertitizado, 
granulação média; f) fácies verde fina, com feldspato alcalino esverdeado a esbranquiçado, pertitizado, de granulação média.Dados obtidos 
por difratometria de raios-X, para caracterização do estado estrutural dos feldspatos, indicam a presença de microclínio com triclinicidade 
intermediária, com valores entre 0,4175 e 0,5475 nas fácies cinza esverdeado e cinza. Nota-se uma tendência, nas variedades de granulação 
fina, do aumento da triclinicidade.Normalmente, feldspato alcalino tem cor azul em catodoluminescência (CL), devido a defeitos estruturais, 
principalmente aqueles relacionados às ligações Al-O-Al. Cor vermelha em CL pode indicar a presença de Fe3+ ou Ti4+. Resultados iniciais de 
CL, realizada ao microscópio óptico convencional em feldspato alcalino mesopertítico da fácies verde mostra cor azul, com forte intensidade 
e, nas porções albíticas, tipicamente mais turvas, nota-se a cor vermelha. Catodoluminescência realizada nesta fácies ao microscópio eletrônico 
de varredura indica as maiores intensidades de emissão com comprimentos de onda entre 407 - 430 nm e, secundariamente, entre 719 - 757 nm, 
sendo a presença de Eu2+ e Fe3+ possivelmente a causa destas bandas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Barbara Biasi (PIBIC/CNPq)
Curso: Geologia 
Orientador: Eleonora Maria Gouvea Vasconcellos              Colaborador: Otavio Augusto Boni Licht 
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Geoquímica, Intrusivas, Província Magmática do Paraná
Área de Conhecimento: 10701036 - GEOQUÍMICA

0152 CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DE DIQUES E SOLEIRAS DA PROVÍNCIA 
MAGMÁTICA DO PARANÁ, BRASIL.

A Província Magmática do Paraná estende-se por estados do Brasil, além de Argentina, Paraguai, Uruguai e uma pequena porção na Namíbia, 
pois resulta da separação do Supercontinente Gondwana e formação do Oceano Atlântico. Uma compilação de trabalhos realizados desde 1975 
na porção brasileira da Província reuniu mais de 800 dados geoquímicos de amostras de diques e soleiras, de afloramentos e poços, obtidos 
por fluorescência de raios X em um banco de dados. Com o objetivo de identificar uma assinatura geoquímica para diques e outra para soleiras 
os dados foram reinterpretados em conjunto. As rochas são classificadas como sendo básicas a ácidas, de alto a baixo TiO2, sendo o limite 
para essa divisão 2% para rochas básicas e intermediárias e 1,2% para as rochas ácidas. No diagrama R1R2 os pontos são projetados predomi-
nantemente nos campos dos andesibasaltos, latiandesitos, latibasaltos e basaltos, embora na literatura, as rochas sejam geralmente classifica-
das como toleítos. Diagramas de variação tendo como índice de fracionamento o SiO2 permitem a separação de grupos de diques e soleiras 
intermediários a ácidos com teor de K2O mais elevado (>3%) e assinaturas geoquímicas específicas, definido como rochas de alto K2O, o que 
não é observado nas rochas básicas. Há uma área de transição entre o alto K2O e o baixo K2O (440 ppm) e de CaO (abaixo de 5%) e tende a 
apresentar mais de 60 ppm de Rb e menos de 30 ppm de Ni, principalmente quando são de baixo TiO2.  As rochas desse grupo são classificadas 
em sua maioria como traquiandesitos, traquidacitos, andesitos e até diques dacíticos. As soleiras com alto K2O tem os teores menores que os 
diques, menos de 3,2%. Entre 3,2 e 4% K2O há tanto diques quanto soleiras e acima de 4% apenas diques. Os diques com alto K2O também 
se diferenciam das soleiras pelo teor menor que 10% de FeOT, mais de 130 ppm de Ce e de 75 ppm de La. As soleiras classificam-se predomi-
nantemente como traquiandesitos e andesitos. Na literatura todas as amostras de poços são definidas como soleiras, porém a presença de duas 
amostras de poço de composição dacítica, semelhante à composição dos diques de alto K2O indica que pode haver diques interpretados como 
soleiras em perfurações. Para as demais amostras de poços de composição básica não é possível fazer a distinção entre diques e soleiras com 
precisão nos diagramas de variação.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: JÚLIA NAGAFUTI DOS SANTOS (PETROBRAS)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: SANDRO FROEHNER         Co-Orientador: Karina Scurupa Machado
Departamento: Engenharia Ambiental
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: HPA, Barigui, sedimento
Área de Conhecimento: 10701036 - GEOQUÍMICA

0153 USO DE HPAS COMO MARCADORES DE POLUIÇÃO ANTRÓPICA NA BACIA 
DO RIO BARIGUI – CURITIBA/PR

O estudo e monitoramento dos corpos hídricos tem grande importância para a manutenção do equilíbrio biológico destes ecossistemas, con-
siderados de grande importância para a humanidade, pelo fornecimento de água potável, indispensável à vida. Considerando a constante 
ação do escoamento superficial e a deposição atmosférica no transporte de diversas substâncias para os recursos hídricos, alguns marcadores 
moleculares apresentam grande importância ambiental por fornecerem evidências confiáveis à respeito de suas fontes e/ou processos a que 
estão envolvidos. Como exemplo tem-se os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), compostos emitidos em geral por atividades 
antropogênicas liberadas no ambiente em geral por processos pirolíticos e pirogênicos, que por sua resistência no meio ambiente dentre outras 
particularidades apresentam potencial para indicar suas fontes predominantes. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a evolução da poluição 
antrópica por HPAs na bacia do rio Barigui, através da análise destes compostos em perfis de sedimento datados geocronologicamente e asso-
ciar às suas prováveis fontes. Como local de coleta foi selecionado o trecho do rio Barigui próximo à Universidade Uniandrade,S: 25º 27”27’ O 
49º 18” 59’. As análises de HPAs foram feitas por cromatografia gasosa com detector de massas e extração em equipamento extrator de solvente 
acelerado. Além da parte experimental foi realizado um levantamento dos eventos históricos ocorridos na bacia possivelmente relacionados 
com o aumento ou redução de HPAs. Os resultados obtidos de HPAs variaram de 19,63 a 99,01 ppb e sua associação com os eventos ocorridos 
na bacia tornaram possível a construção de um cenário histórico de poluição por atividades antropogênicas emissoras de HPAs.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Muriel Edyth Lumsden Szymanski Patricio (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Sandro Froehner               Co-Orientador: Karina Scurupa Machado 
Departamento: Engenharia Ambiental
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: poluição antropica, metais, geocronologia
Área de Conhecimento: 10701036 - GEOQUÍMICA

0154 UTILIZAÇÃO DE METAIS COMO INDICADORES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL 
NA BACIA DO RIO BARIGUI-CURITIBA-PARANÁ

Desde os primórdios da humanidade, a localização de fontes de água potável sempre foi determinante na distribuição geográfica da população, 
resultando em grandes aglomerados nas proximidades dos recursos hídricos e consequentemente causando alterações na qualidade da água 
no decorrer dos anos. Desta forma, muitos estudos têm sido desenvolvidos com o intuito de avaliar a evolução de tal poluição ao longo do 
tempo e espaço, como exemplo tem-se o uso de metais em perfis de sedimento. Antropogenicamente, os metais presentes em corpos d’água 
estão associados ao lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais, à deposição seca e/ou úmida após lançamento na atmosfera, 
por indústrias de fundição de minérios, queima de combustíveis fósseis e variados processos comerciais e de manufatura e principalmente ao 
escoamento superficial, que em bacias altamente urbanizadas é a fonte mais significativa. Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar 
a evolução da poluição antrópica na bacia do rio Barigui através da análise de metais (Zn, Cu, Fe, Mn, Cr, Cd e Pb) em perfis de sedimento, 
associada à geocronologia. Para tanto foram utilizadas as técnicas de absorção atômica para análise de metais e datação por chumbo 210. Além 
da parte experimental também foi realizado um levantamento das principais fontes com potencial de poluição que possivelmente possam estar 
relacionadas com os resultados obtidos. O local selecionado para a coleta do testemunho foi o trecho do rio Barigui em frente à universidade 
Uniandrade (coord:S: 25o 27”27’ O 49o 18” 59’). Os resultados das concentrações obtidos nas análises de metais foram as seguintes, o Cádmio 
variou entre  0 a 3.50 mg/kg,Chumbo entre 0 a 39.36mg/kg, o Cobre  0 e 43.96 mg/kg, Manganês entre 42.86 e 257.36, o Zinco entre 31.77 
a 82.18mg/kg e o Cromo entre 0 a 49.16mg/kg.Estes resultados foram representativos em relação ao levantamento das fontes potenciais na 
região, caracterizando a evolução da poluição por metais ao longo das últimas décadas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nádya das Graças Janoski (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Geologia )
Orientador: Maria Cristina Souza      Co-Orientador: Rodolfo Jose Angulo
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Brejatuba, Sedimentos Costeiros, Deriva
Área de Conhecimento: 10701117 - SEDIMENTOLOGIA

0155 A INFLUÊNCIA DOS MINERAIS PESADOS NA DINÂMICA DOS AMBIENTES COSTEI-
ROS NO LITORAL DO PARANÁ E LITORAL NORTE DE SANTA CATARINA

O trabalho de iniciação cientifica vinculado ao projeto: “Interação entre a dinâmica natural dos ambientes costeiros e as atividades humanas na 
costa paranaense e norte catarinense”, baseia-se na análise quali-quantitativa e comparação de 20 lâminas de minerais pesados dos sedimentos 
costeiros da praia de Brejatuba, município de Guaratuba, Litoral do Paraná.  As amostras de areia foram coletadas no inverno de 1994 e 2011, 
próximas a linha d’água, entre a Barra do Saí e o Morro do Cristo a cada 2 Km. O material foi processado no LabESed (Laboratório de Estudos 
Sedimentológicos e Petrologia Sedimentar), foram elutriadas para eliminar o sal e o material fino, secas e peneiradas. Após, foi feita a separação 
em Bromofórmio (CHBr3), e a confecção das lâminas com Bálsamo do Canadá . Os minerais pesados foram analisados a partir da fração de 
dois graus phi abaixo da moda. A assembléia mineralógica encontrada, após análise em microscópio petrográfico, foi a seguinte: zircão, turma-
lina, rutilo, estaurolita, apatita, cianita, sillimanita, granada, titanita, hornblenda, monazita e cassiterita.   Na descrição e comparação observa-se 
o índice ZTR (ultra-estáveis; zircão, turmalina e rutilo) apresenta tendência geral de aumento para norte e o de instáveis diminuição na mesma 
direção, este padrão pode ser associado ao efeito da deriva litorânea, isto é, aumento dos ultra-estáveis e diminuição dos instáveis no sentido da 
deriva. No entanto, nas amostras coletadas em 2011 observa-se um aumento significativo na quantidade de apatita e diminuição do zircão, isto 
pode ser atribuído a existência de células de deriva ou a entrada de minerais a partir de pequenos córregos que cortam a planície litorânea.  Tam-
bém observa-se uma diminuição de 2Km na linha de coleta do material no ano de 2011, provavelmente ocorreu algum processo erosivo ou 
deposicional entre um período e outro na Barra do Saí, pelo fato da Barra ser bem dinâmica e o Morro do Cristo não ter mudado de lugar.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Kipper (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Geologia 
Orientador: LUIZ ALBERTO FERNANDES
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Palinologia, correlações estratigráficas, datações relativas
Área de Conhecimento: 10701125 - PALEONTOLOGIA ESTRATIGRÁFICA

0156 INVESTIGAÇÃO PALINOLÓGICA COM ENFÂSE NAS TÉCNICAS DE PROCES-
SAMENTO.

Este trabalho tinha como objetivo inicial utilizar das técnicas de palinologia para a datação dos sedimentos da Bacia de Curitiba. Porém os 
afloramentos observados nesta bacia não apresentaram sedimentos com matéria orgânica preservada. Diante deste quadro, foram feitas cole-
tas em sedimentos argilosos e escuros (folhelhos) da Formação Itararé, da Bacia do Paraná, para o desenvolvimento do presente trabalho. A 
palinologia era tratada inicialmente como um ramo da botânica que abrangia o estudo dos esporos e grãos de pólen (elementos reprodutivos 
dos vegetais) fósseis e modernos, bem como suas diversas aplicações. Na concepção atual, a palinologia refere-se ainda ao estudo da matéria 
orgânica microscópica que persiste após a dissolução dos componentes inorgânicos de uma rocha, em reação com HCl e HF. O material que 
resta, excetuando-se os minerais neoformados durante o processo de dissolução química, compreende os “palinomorfos”. Os palinomorfos 
podem ser esporos de fungos e pequenas frutificações, aparelhos bucais de poliquetas, extintos quitinozoários, fragmentos de tecidos animais 
e vegetais, quistos de dinoflagelados, quistos de algas, isosporos, microsporos, megasporos e grãos de pólens. A designação palinomorfos não 
inclui elementos orgânicos como fragmentos de madeiras, cutículas de plantas e outros materiais amorfos, o termo genérico para estes é fito-
clastos. A palinologia pode auxiliar muito as correlações estratigráficas a longa distância, a melhor caracterização de ambientes deposicionais 
e datações relativas. O desenvolvimento de pesquisas na área de palinologia depende do conhecimento das técnicas de processamento das 
amostras. Este trabalho apresenta o processamento de amostras realizadas no Laboratório de Palinologia na UFRGS, onde foram preparadas 
lâminas para análise em microscópio óptico de luz transmitida. A análise palinológica consiste na observação das características morfológicas 
básicas, medição, descrição e comparação com o material publicado na literatura. Como resultado foi possível reconhecer as seguintes espécies 
de esporos: Punctatisporites, Dibolisporites, Enfanisporites, Grandispora, Retusotriletes e outras. Foram encontrados ainda as seguintes espé-
cies de acritarcos: Goniosphaeridium, Veryhachium, Leiofusa, Polyedryxium e Hemiruptia.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jéssica Thaís Ferreira Oste (PET)
Curso: Geologia
Orientador: Barbara Trzaskos            Co-Orientador: Cristina Valle Pinto-Coelho
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Catodoluminescência, Carbonatos, Formação Itaituba
Área de Conhecimento: 10701133 - ESTRATIGRAFIA

0157 CATODOLUMINESCÊNCIA APLICADA AO ESTUDO DE ROCHAS CARBONÁTI-
CAS, ESTUDO DE CASO: FORMAÇÃO ITAIATUBA, BACIA DO AMAZONAS

As recentes descobertas de campos de petróleo em rochas carbonáticas no Pré-Sal tornaram fundamentais estudos voltados à identificação da 
paleogeografia e da evolução diagenética destas rochas. Dentre as técnicas analíticas disponíveis, a catodoluminescência (CL) é uma ferra-
menta importante para a caracterização de carbonatos, além de propiciar um entedimento maior sobre a evolução da estratigrafia de cimentos 
carbonáticos. A luminescência de carbonatos está relacionada com a presença de íons inibidores e ativadores em sua estrutura, no caso Fe2+ 
e Mn2+ respectivamente, que se apresentam em solução em maiores ou menores quantidades devido ao paleoambiente.  Com o auxílio da CL 
foram estudadas rochas carbonáticas da sequência Pensilvaniano-Permiana da Formação Itaituba da Bacia do Amazonas, representadas por 
mudstones e grainstones. Os mudstones exibem características de ambiente de inframaré, matriz com dolomita sacaroidal fina sem bioclastos 
e indícios de porosidade móldica que pode evoluir para vugs. Os grainstones, representados na região de intermaré, apresentam grande diver-
sidade fossilífera, dentre eles braquiópodes, crinoides e gastrópodes. O cimento carbonático apresenta geralmente baixa cristalinidade, porém, 
ao preencher estilolitos e fraturas, apresenta-se límpido. A interface dos ambientes de intermaré alta e supramaré é marcada pela presença de 
grainstone oolítico com fabric seletivo poroso do tipo shelter, cuja cimentação marinha é evidenciada pela presença de franjas de aragonita em 
torno de grãos aloquímicos, além da presença de cimentação carbonática sintaxial. Análises por CL evidenciaram aragonita com cor amarelo 
brilhante; a calcita de aspecto límpido, que cimenta bioclastos, pelóides, oólitos e intraclastos, revela cor laranja avermelhado; a cimentação 
freática de água doce tem luminescência fraca, com cor mais acastanhada. O material carbonático com cores mais castanhas em CL tem, pro-
vavelmente, origem meteórica. O mudstone apresenta cor avermelhada, semelhante à da calcita. Nos grainstones, de maneira geral, nas porções 
da rocha onde se concentram os bioclastos, a calcita apresenta tonalidades fracas em CL, variando de amarelo castanho a castanho amarelado. 
Sendo assim, com o auxílio da CL foi possível identificar bandas de luminescência com tonalidades diferentes em amostras de grainstones, 
indicando mais de uma fase de cimentação carbonática. Desta maneira o estudo microfaciológico associado ao estudo da CL propiciou o esta-
belecimento de paleoambientes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bianca de Andrade Colle (PIBIC/CNPq)
Curso: Geologia
Orientador: Rodolfo José Angulo             Co-Orientador: Maria Cristina de Souza
Departamento: Geologia                       Colaborador: Thaís Guimarães de Freitas
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: sedimentos, granulometrica, Brejatuba
Área de Conhecimento: 10701141 - GEOLOGIA AMBIENTAL

0158 COMPARAÇÃO DE ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE SEDIMENTOS COSTEIROS CO-
LETADOS EM JULHO DE 1994 COM SEDIMENTOS COLETADOS EM JULHO DE 2011.

Com o propósito de realizar um estudo da dinâmica e evolução costeira da região da praia de Brejatuba, no município de Guaratuba-PR, o pro-
jeto teve como objetivo as comparações das análises granulométricas dos sedimentos praiais coletados em julho de 1994 e em junho de 2011. O 
total de amostras selecionadas foram 22; 11 de cada campanha amostral. Em ambas campanhas os sedimentos amostrados seguiram os mesmos 
protocolos: coletados na face da praia, a cada mil metros, e nas mesmas localizações, sendo o primeiro na Barra do Saí e o último próximo 
ao Morro do Cristo. Os sedimentos de 1994 foram coletados e previamente processados por pesquisadores do Lecost-UFPR. Os sedimentos 
de 2011 foram processados pela bolsista. O método utilizado foi o “peneiramento”, no LabESed-UFPR. No inicío, 100 gr de cada material 
foram elutriados para a eliminação de sais solúveis e frações finas, e posteriormente, secados em estufa a 60° durante 48 horas. Em seguida, 
foram peneirados em um conjunto de 11 peneiras sobrepostas, com malha de 2,0 mm a 0,062 mm, pesados, identificados e armazenados para 
posterior análise mineralógica. Os dados estatísticos foram processados pelo software Momentos.WK1. Os resultados da pesquisa indicaram 
que o diâmetro médio das amostras do ano de 2011 aumentou em relação ao das amostras de 1994. Onde havia sedimentos de areia fina em 
1994, foram encontrados de areia média em 2011. O grau de seleção não variou nas amostras encontradas próximas ao rio Saí-Guaçu. Na 
região central de Brejatuba os sedimentos passaram de bem selecionado, em 1994, para moderadamente selecionado, em 2011. Na extremidade 
próxima ao Morro do Cristo, o grau de seleção em 1994 era moderadamente selecionado e em 2011 passou para bem selecionado. O estudo 
ainda revelou uma mudança de assimetria entre os dois anos analisados: de uma predominância de assimetria negativa no ano de 1994 para a 
predominância de uma assimetria simétrica variando com negativa das amostras de 2011. Por fim, observou-se que as coletas de 1994 apre-
sentaram dois padrões de distribuição da curtose: predominantemente mesocúrtica, ao norte da praia, e leptocúrtica para o restante. Em 2011, 
a distribuição apresentou-se predominantemente mesocúrtica. Com os resultados finais dessa pesquisa conclui-se que houve uma mudança nos 
padrões granulométricos da década de 90 para o ano de 2011. O aumento da granulometria foi observado, indicando uma possível mudança das 
condições ambientais no local e/ou da origem dos sedimentos e/ou do trajeto e/ou do transporte dos sedimentos até a praia estudada.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Wilson Santos D´Souza (PIBIC/CNPq)
Curso: Geologia
Orientador: Francisco José Fonseca Ferreira          Co-Orientador: Fernando Mancini
Departamento: Geologia                                    Colaborador: Luis Gustavo de Castro
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Bacia do Parnaíba, gravimetria, magnetometria
Área de Conhecimento: 10702008 - GEOFÍSICA

0159 PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS GRAVIMÉTRICOS E MA-
GNÉTICOS DA BORDA OESTE DA BACIA DO PARNAÍBA

O principal objetivo deste trabalho é o processamento e a interpretação de dados gravimétricos e magnéticos da borda Oeste da Bacia do Par-
naíba, na perspectiva de fornecer subsídios para a caracterização estrutural e avaliar possíveis feições herdadas de seu embasamento. A Bacia 
Sedimentar do Parnaíba localiza-se na região Norte/Nordeste do Brasil, ocupando uma área por volta de 600.000 km². A análise de dados 
gravimétricos e magnetométricos permitiu a localização e quantificação de anomalias expressivas dos respectivos campos potenciais. Os mé-
todos utilizados neste trabalho iniciaram com a revisão da literatura, seguidos do processamento e interpretação qualitativa dos dados aeroma-
gnéticos e gravimétricos disponíveis no Laboratório de Pesquisas em Geofísica Aplicada – LPGA/UFPR, cujos mapas geofísicos e geológicos 
constituíram a base para o planejamento de campo. Em continuidade, os trabalhos de campo consistiram na aquisição de dados gravimétricos, 
mapeamento geológico-estrutural, coleta de amostras, entre outros. Os dados gravimétricos terrestres foram adquiridos ao longo de quatro tran-
sectas (Araguaina, Colinas, Guaraí e Palmas) com aproximadamente 200 km de extensão cada e espaçamento de 2 km entre as estações, perfa-
zendo um total de cerca 400 estações levantadas em campo. Tais dados foram submetidos às correções de rotina (deriva instrumental, latitude, 
maré, Ar-Livre, Bouguer e terreno), pelo que foram gerados os respectivos perfis de anomalias Bouguer, além dos perfis regionais e residuais. 
Posteriormente, os dados foram processados (vários filtros), interpretados qualitativamente e integrados aos dados geológicos, o que ensejou a 
geração de novos mapas e modelos, permitindo identificar os principais domínios e lineamentos de cada transecta. Finalmente, interpretações 
qualitativas, gravimétrica e magnética, foram harmonizadas em um único arcabouço geofísico e integradas às feições geológicas definidas na 
literatura, permitindo verificar a continuidade de estruturas do Cráton Amazônico sob a Faixa Araguaia e desta sob a Bacia do Parnaíba.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fábio Berton (PIBIC/CNPq)
Curso: Geologia 
Orientador: Fernando Farias Vesely             Colaborador: Guilherme Arruda Sowek, Francisco José Fonseca Ferreira
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: gamaespectrometria, Formação Rio do Rasto, correlação gamaespectrométrica
Área de Conhecimento: 10702091 - GEOFÍSICA APLICADA

0160 RESERVATÓRIOS DE PETRÓLEO EM SISTEMAS DEPOSICIONAIS FLUVIAIS E EÓLI-
COS: COMPARAÇÃO COM ANÁLOGOS AFLORANTES DA BACIA DO PARANÁ

A gamaespectrometria é uma ferramenta versátil na interpretação de dados de subsuperfície em poços exploratórios. Entretanto, em rochas de 
contexto deposicional fluvial a correlação de assinaturas radioativas mostra-se difícil devido às heterogeneidades das sucessões sedimentares.  
Sistemas fluviais são complexos e caracterizados por bruscas variações laterais de fácies, o que se reflete na geometria dos depósitos, com-
posição das rochas e conectividade entre os canais. A busca por um padrão na assinatura gamaespectrométrica dessas sucessões é importante 
para a indústria do petróleo, devido à influência das heterogeneidades na circulação de fluidos dos reservatórios. Neste trabalho, perfis ga-
maespectrométricos foram levantados em um afloramento de fácies fluviais da Formação Rio do Rasto (Permiano Superior da Bacia do Paraná) 
no município de Lages, Santa Catarina. O afloramento exibe uma sucessão de arenitos finos e pelitos dispostos em formas de acresção lateral, 
podendo ser interpretado como o registro de uma barra em pontal composta, desenvolvida num sistema fluvial de carga mista. Seis perfis foram 
medidos ao longo do afloramento, com leituras efetuadas a cada 15 centímetros na vertical com duração de 30 segundos. Os registros foram fei-
tos em K (%), eU e eTh (ppm)  e contagem total (ppm de Ueq). O objetivo principal do trabalho foi comparar as assinaturas geofísicas de cada 
perfil com as fácies observadas. Com esta comparação buscou-se determinar os fatores que controlam a resposta gamaespectrométrica nesses 
depósitos, bem como relacionar os dados espectrais com os da contagem total. As análises permitiram interpretações refinadas da assinatura 
gamaespectrométrica, principalmente no que se refere ao controle dos elementos sobre a contagem total. Os valores da contagem total foram 
convertidos para unidades API, para que fosse possível a comparação com os dados de poços publicados na literatura. Entretanto, os dados em 
unidades API mostraram imprecisões na escala de detalhe, permitindo apenas interpretações gerais da argilosidade dos litotipos analisados. O 
modelo de padrão “em funil” para canais fluviais não foi observado em todos os perfis devido a variações intra-canal, bem como pela influência 
de anomalias de urânio em alguns perfis. Os resultados obtidos demonstraram que depósitos fluviais podem apresentar variadas assinaturas em 
perfis de raios gama. Por outro lado, os perfis obtidos em campo forneceram parâmetros importantes para o reconhecimento de fácies fluviais 
em perfis de poços, tornando mais robusta a análise de fácies em subsuperfície.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Erika Feltrin (CNPq-Balcão)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Alice Marlene Grimm
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Oscilações climáticas interdecadais, Eventos extremos de chuva, Verão austral
Área de Conhecimento: 10703004 - METEOROLOGIA

0161 OSCILAÇÕES CLIMÁTICAS INTERDECADAIS DE VERÃO NA AMÉRICA DO SUL E SUA 
INFLUÊNCIA SOBRE A FREQUÊNCIA DE EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO

O presente estudo tem como objetivo verificar se a variabilidade interdecadal de verão na América do Sul apresenta influência significativa 
sobre a frequência de eventos extremos de precipitação e sobre a função densidade de probabilidade de chuvas diárias, como acontece com 
a variabilidade interanual associada com episódios El Niño e La Niña. Isso é de grande importância, pois impactos sobre eventos extremos 
são responsáveis pelas mais dramáticas consequências das variações climáticas. Além disto, esta verificação auxilia a distinguir o aumento de 
eventos extremos devido a variações climáticas naturais do possível aumento devido a mudanças climáticas antropogênicas. Será dada ênfase 
ao período de verão, pois essa é a estação mais chuvosa na maior parte do continente. Com os dados disponíveis no Laboratório de Meteoro-
logia da UFPR, são formadas séries de chuva, frequência de eventos extremos e temperatura superficial do mar (TSM), durante o período de 
1950 a 2009. Estas séries são filtradas para reter somente oscilações maiores que oito anos. A partir dessas séries é feita a análise dos principais 
modos de variabilidade de precipitação e número de eventos extremos na América do Sul, assim como da TSM global. Também são feitas 
composições de anomalias de parâmetros atmosféricos e oceânicos para fases opostas dos principais modos de variabilidade dessas séries, para 
pesquisar as razões da variação da frequência dos eventos extremos. Também são correlacionados os primeiros modos de número de eventos 
extremos com TSM e a série de precipitação com TSM, para verificar se há diferença entre a forçante de TSM de anomalias de chuvas e de 
anomalias de eventos extremos. Verificamos então em quais regiões os principais modos de variabilidade interdecadal de precipitação possuem 
componentes mais fortes e foram ajustadas distribuições gama à chuva diária nestas regiões durante fases positivas e negativas de tais modos, 
para que possa ser analisada também a influência da variabilidade interdecadal sobre a distribuição de chuva diária. Os resultados mostram 
impacto significativo dessa variabilidade sobre a frequência de eventos extremos em várias regiões.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Evelin de Lara Pallú (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Alice Marlene Grimm
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: El Niño-Oscilação Sul, mudanças climáticas, simulações climáticas
Área de Conhecimento: 10703004 - METEOROLOGIA

0162 IMPACTOS DOS EVENTOS EL NIÑO-OSCILAÇÃO SUL SOBRE A PRECIPITAÇÃO DA 
AMÉRICA DO SUL NAS SIMULAÇÕES DO PROJETO CMIP5: PRESENTE E FUTURO.

A história da humanidade tem sido marcada por grandes desastres naturais, causados por mudanças extremas no meio ambiente. Para diminuir 
esses problemas, é necessário estudar e entender as mudanças climáticas. Um dos principais fatores que afetam a precipitação na América 
do Sul são os eventos El Niño-Oscilação Sul (ENOS). O efeito de aquecimento e resfriamento do Oceano Pacífico Leste, ou seja, episódios 
El Niño e La Niña, respectivamente, fazem parte da oscilação oceano-atmosférica ENOS. O objetivo deste trabalho é verificar como essas 
oscilações de temperatura da superfície do mar (TSM) influenciam a precipitação na América do Sul, como este impacto é representado por 
modelos climáticos e como ele pode mudar num cenário de mudanças climáticas antropogênicas, Para isto, foram analisados dados observados 
(1960-2000) e dados obtidos de simulações feitas com o modelo IPSL-CM5A-LR do clima presente (1960-2000) e projeções para o clima 
futuro (2060-2100) no cenário RCP4.5. Este modelo integra o experimento CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 - World 
Climate Research Programme). Os episódios El Niño e La Niña foram identificados e composições de anomalias de precipitação, TSM e 
parâmetros atmosféricos foram feitas para esses episódios. Foi realizada a análise de componentes principais (ACP) a partir de dados mensais 
e sazonais de TSM (escala global) e de precipitação (América do Sul), para identificar os modos associados com ENOS. Foram correlaciona-
dos dados de precipitação com componentes principais de TSM e componentes principais de precipitação com dados de TSM, para verificar 
as inter-relações entre essas variáveis.  Além disso, foi verificado o impacto de episódios ENOS sobre a frequência de eventos extremos de 
precipitação, sua representação no modelo e sua projeção futura. Eventos extremos são valores de precipitação que estão acima de um determi-
nado percentil de sua distribuição. Neste trabalho, foi utilizado o percentil 90 obtido da distribuição Gama ajustada a médias móveis de 3 dias 
da precipitação diária. No futuro, a intensidade das chuvas deve aumentar, assim, os eventos extremos de precipitação devem ser mais fortes. 
Os resultados do modelo para o clima presente foram comparados com os obtidos com dados observados, para verificar a confiabilidade do 
modelo. A variabilidade observada e os impactos de ENOS na América do Sul nem sempre são bem simulados pelo modelo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paola Fernanda Almeida Costa (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Alice Marlene Grimm
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Oscilações climáticas, Modelos climáticos, América do Sul
Área de Conhecimento: 10703004 - METEOROLOGIA

0163 VARIABILIDADE CLIMÁTICA DA PRECIPITAÇÃO NA AMÉRICA DO SUL NAS 
SIMULAÇÕES DO PROJETO CMIP5

Entre os principais componentes do clima estão precipitação e temperatura da superfície do mar (TSM). O estudo da variabilidade destes 
elementos ajuda a compreensão do clima presente e a melhorar as previsões para o clima futuro, pois ajuda a entender os mecanismos da 
variabilidade climática e a validar modelos climáticos. O estudo destes componentes em escala interdecadal não é muito comum, devido à 
dificuldade de se conseguir um conjunto de dados confiáveis para um grande período de tempo. O foco deste plano de trabalho é a análise, para 
o clima presente (1950-2005), da variabilidade interdecadal de dados observados da precipitação na América do Sul e da TSM global, assim 
como dos correspondentes dados de uma simulação para o mesmo período feita com o modelo IPSL-CM5A-LR. Este modelo integra o experi-
mento CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 - World Climate Research Programme). Os modos de variabilidade dos dados 
observados e simulados são comparados, para validação da variabilidade do modelo. Além da variabilidade, as médias sazonais de precipitação 
e TSM observada e simulada também são comparadas. A climatologia e variabilidade do clima futuro (2050-2100) projetado pelo modelo tam-
bém são verificados. A simulação do clima presente (1950-2005) pelo modelo IPSL-CM5A-LR usa dados observados das emissões dos gases 
de efeito estufa, enquanto a projeção do clima para o futuro (2050-2100) usa o cenário RCP4.5. Os dados observados de precipitação e TSM 
(1950-2005) são provenientes do banco de dados do Laboratório de Meteorologia da UFPR, que provém de diversas fontes e passa por uma 
rigorosa identificação e reparo de dados espúrios e duvidosos. Todos os dados foram filtrados pelo filtro de Gauss, que retém apenas oscilações 
com períodos acima de oito anos (oscilação interdecadal). Foi então feita a Análise de Componentes Principais (ACP) que permite determinar 
os componentes da variabilidade interdecadal de totais sazonais e anuais de precipitação e TSM, mostrando tanto a sua distribuição espacial 
quanto a temporal. Foi ainda feita a correlação entre modos da TSM com a precipitação e a correlação de modos da precipitação com a TSM. 
Os resultados mostram que, embora o modelo represente razoavelmente a climatologia sazonal, a variabilidade é menos bem representada.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alcindo Pastore (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Carlos Henrique Coimbra Araújo     Colaborador: Pedro Oswaldo Morell
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Avaliação das secas e geadas, Culturas agrícolas, Oeste do Paraná
Área de Conhecimento: 10703063 - CLIMATOLOGIA

0164 VALORES EXTREMOS NO ESTUDO DE SECAS E GEADAS NO OESTE DO 
PARANÁ

As secas e geadas, eventos naturais em regiões de clima tropical, podem ocorrer de maneira não regular e uniforme, prejudicando por vezes 
as culturas agrícolas estabelecidas em uma região, conforme a variação de intensidade e época de ocorrência em relação ao ciclo da cultura 
estabelecida ou planejada. As secas por sua vez também podem persistir por períodos maiores dos que os suportados pelas culturas, causando 
déficit hídrico na camada arável do solo. Geadas fortes e secas são responsáveis pela murcha das plantas, causando quedas na produtividade 
e na qualidade dos produtos primários da agricultura, resultando em escassez e baixa qualidade nutritiva dos cereais e alimentos processados, 
ocorrendo aumento nos preços, influenciando a economia local, fundamentada na produção primária e manufatura, pois quão menor a produ-
tividade e qualidade, menor a oferta, dificultando o acesso e a aquisição de alimentos, afetando diretamente a população. Na região de Palotina, 
oeste do estado do Paraná usualmente ocorrem estes fenômenos, devido à conjugação de fatores geográficos como, baixa altitude e correntes de 
ventos com intensidades e sentidos irregulares, que influenciam na entrada das frentes frias vindas do sul e umidade proveniente da Amazônia, 
fatores causadores da precipitação e mudanças bruscas na temperatura do ar da região. A ocorrência desses fatores pode provocar secas, bem 
como fortes geadas nos períodos de inverno. O estudo e compreensão da ocorrência desses fenômenos nas últimas três décadas, é de grande 
importância para a região visando implantar as culturas em épocas de menor risco climático. Informações sobre os eventos de seca e geada 
ocorridos, vemacrescentar subsídios aos estudos sobre a variabilidade climática da região. Foram analisados dados diários dos diversos fatores 
do clima, como precipitação, evaporação, transpiração das plantas, ocorridos entre os anos 1972 a 2012, da Estação Agrometeorológica manual 
e automática do IAPAR, localizada na Unidade de Palotina, visando identificar e caracterizar a frequência e intensidade das secas e geadas, 
através do estudo da estatística de extremos e do cálculo do tempo de retorno, para as épocas das culturas de soja e milho safrinha na região, 
visando estabelecer parâmetros de maior ou menor risco, em relação as épocas de implantação dessas culturas minimizando as perdas de 
produtividade pelos fatores seca e geadas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: CAROLINA PRESTES MEGER PAESE (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 
Orientador: Cláudia Pereira Krueger               Co-Orientador: Suelen Cristina Movio Huinca
Departamento: Geomática                           Colaborador: Anderson Renato Viski, Diuliana Leandro
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Posicionamento relativo por satelites, Plataformas eulerianas, Massas de agua
Área de Conhecimento: 10704035 - GEODÉSIA CELESTE

0165 DETECÇÃO DA DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE PLATAFORMAS EULERIANAS 
AUTOMATIZADAS DE BAIXO CUSTO

Desde 1970 os satélites artificiais têm sido aprimorados e empregados nas mais diversas áreas, por exemplo na obtenção de informações sobre 
as massas de água cita-se: aquisição da topografia submersa, determinação das variações dos níveis de água e determinação da velocidade 
das massas de água. O Brasil é rico em grandes quantidades de massas de água, entretanto, apesar dos elevados investimentos por parte do 
governo e de instituições de pesquisa, os equipamentos utilizados para o seu monitoramento são importados e de alto custo e ainda as pesqui-
sas são deficitárias para suprir o mercado interno. Em reservatórios nos quais há várias entradas de água, como rios e afluentes, é de grande 
importância o seu monitoramento. A contribuição deles na alimentação de água pode ser realizada por meio da detecção da diferença de nível 
entre bóias ou plataformas Eulerianas (plataformas fixas) instaladas neles. Elas são instrumentos de medida que permanecem fixos e cuja 
posição geodésica está sendo determinada por meio de um sistema de posicionamento por satélites, como o GPS. Para a concretização deste 
monitoramento, instalaram-se duas plataformas fixas visando o controle vertical no reservatório do Vossoroca, no município de Tijucas do Sul. 
Uma delas encontrava-se nas imediações do Posto da Policia Ambiental e outra próximo a uma ilha, distando entre si cerca de 200 m. Nestas 
plataformas estavam instalados 2 receptores/antenas ProMark2, com intervalo de gravação de dados de 3 segundos e máscara de elevação de 
10°. Aplicou-se o método de posicionamento relativo cinemático, tendo-se a estação base instalada no ponto M122, com o receptor 1200 e a 
antena ATX1202GG. Os dados coletados foram processados no software Ashtech Solutions® e mediante uma análise dos vetores processados 
optou-se por aceitar apenas as soluções advindas das ambiguidades fixas ou parciais e aquelas em que o PDOP foi inferior a 6, desta forma 
80% das soluções geradas foram empregadas na análise. Verificou-se uma variação de 12,2 cm e de 16,7 cm na altitude elipsoidal ao longo do 
período de observação para as plataformas instaladas no Posto da Polícia e nos arredores da Ilha, respectivamente. A diferença entre as altitudes 
elipsoidais das plataformas variou de 13,8 a 31,4 cm e a variação do nível instantâneo do reservatório nestes pontos foi de 0 a 13,4 cm durante 
o período de observações. As plataformas de controle vertical de baixo custo mostraram-se viáveis no monitoramento do reservatório e novas 
investigações estão sendo realizadas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: CRISTOPHER CHRISTMANN (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 
Orientador: LUCIENE STAMATO DELAZARI       Co-Orientador: ANDRÉ LUIZ ALENCAR DE MENDONÇA 
Departamento: Geomática
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Banco de dados geográfico, Sistema de múltiplas janelas, Modelagem de dados
Área de Conhecimento: 10704051 - CARTOGRAFIA BÁSICA

0166 SISTEMA CARTOGRÁFICO PARA MULTIPLAS REPRESENTAÇÕES

O presente trabalho é parte da implementação de um sistema de múltiplas vistas para representação cartográfica de redes sociais. Os objetivos 
consistem no projeto do banco de dados e na definição de mecanismos de consulta que permitam a geração automática de relacionamentos entre 
os atores que compõem uma rede, e sua respectiva representação geográfica. Os dados utilizados no banco foram adquiridos por meio de uma 
pesquisa na Internet a partir da qual foram identificadas as configurações da rede, na forma como estes se apresentam na própria web. Ao todo 
foram coletadas 545 organizações (atores), distribuídas em diversos Estados do Brasil, sendo que 162 estão localizadas em Curitiba. Posterior-
mente foram definidos os seguintes atributos: tipo de organização (governamental, não-governamental, empresariais, conselhos ou movimentos 
sociais); a temática associada (Saúde, Trabalho, Assistência Social, Educação, Segurança Alimentar e Habitação); e o tipo de ligação entre 
os atores (parceria, projeto). Na primeira etapa do projeto estes atributos foram organizados em uma planilha eletrônica e os dados espaciais 
- coordenadas geográficas de cada ator, limites de bairros e limite político de Curitiba, foram armazenados em arquivos vetoriais, no formato 
ESRI shapefile. O banco de dados foi estruturado de forma a possuir como entidades principais as organizações. Cada ator tem uma localização 
geográfica adimensional conhecida (ponto), assim como os relacionamentos entre diferentes atores foram modelados unidimensionalmente. 
Deste modo, o domínio espacial criado para os relacionamentos estabelece que todo relacionamento deve ser uma linha, que obrigatoriamente 
tem dois vértices, v1 e v2. Ambos não podem ser coincidentes e devem necessariamente ter como chave estrangeira a identificação de um 
ator, e consequentemente assume a geometria do mesmo. Além disso, concluiu-se que era necessário prover o banco com a funcionalidade 
de construção dos relacionamentos dinamicamente, como forma de garantir a normalização dos dados. Assim, a tabela de relacionamentos 
foi construída de maneira a ter todas as ligações explicitadas em chave estrangeira (número identificador de cada ator), agrupadas por tipo de 
relacionamento. Cada tipo de relacionamento estabelece uma correspondência com uma vista criada, e os atributos de cada relacionamento 
constituem os atores e seus respectivos atributos. Assim, o processo, antes estático, tornou-se dinâmico, trazendo escalabilidade à aplicação 
gerada, bem como a possibilidade da mesma ser atualizada segundo requisitos definidos para o sistema.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: PAMELA ANDRESSA LUNELLI (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 
Orientador: LUCIENE STAMATO DELAZARI       Co-Orientador: ANDRÉ LUIZ ALENCAR DE MENDONÇA
Departamento: Geomática
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Atlas Digital, Interatividade, Visualização Cartográfica
Área de Conhecimento: 10704051 - CARTOGRAFIA BÁSICA

0167 MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE ATLAS DIGITAL INTERATIVO COM CONCEITOS DE VISU-
ALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA CARTOGRÁFICO ESPECIALISTA

O desenvolvimento do Atlas Social do Paraná foi impulsionado pela carência de informações espaciais na implantação da Lei Orgânica de Ação 
Social no Paraná – LOAS. Na tese de doutorado “Modelagem e Implementação de Atlas Eletrônico Interativo Utilizando Conceitos de Visuali-
zação Cartográfica” (DELAZARI, 2004) foi desenvolvido o protótipo original do Atlas cujo aprimoramento vem sendo realizado em projetos 
de Iniciação Científica. Os Atlas digitais podem ser divididos em três classes distintas, contemplando os atlas simples-vista (view-only), no 
qual a única funcionalidade é a visualização dos mapas; os interativos, que permitem que o usuário manipule dados, modifique a aparência do 
mapa e execute alterações na escala; e os analíticos, que por permitirem operações e cálculos com dados, aproximam-se de um Sistema de In-
formações Geográficas (SIG). Considerando questões metodológicas foram realizadas alterações de escopo do plano de trabalho de forma que 
foi realizada a migração do ambiente desktop para o ambiente web tendo em vista possibilidade de inserir novas funções de interatividade, que 
aumentam a eficácia do aplicativo junto ao seu usuário final. As funcionalidades do Atlas existentes na versão desktop são mantidas na versão 
web, entretanto, esta última conta com a possibilidade de escolha do método de classificação dos dados representados (intervalos constantes, 
quantis, quebras máximas). As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do Atlas Social do Paraná na web são todas de código aberto: o 
servidor dos mapas é o Geoserver (baseado em Java), juntamente com o Apache/Tomcat como servidor web; a base de dados é armazenada no 
SGBD PostgreSQL com sua extensão espacial (Postgis). A estrutura dos dados que antes era dual (base de dados armazenada separadamente da 
geometria) agora é integrada, tendo a geometria dos polígonos que representam as unidades de área e os dados de atributos (como população, 
taxa de pobreza e outros dados administrativos) no mesmo banco de dados. O resultado será um sistema cartográfico especialista que sugere 
aos usuários sem conhecimento em cartografia a visualização de dados espaciais mais adequada, baseado nas preferências de usuários com 
conhecimento na área da Cartografia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Strapasson dos Santos (PIBIC/CNPq)
Curso: Geografia 
Orientador: Irani dos Santos              Colaborador: Cesar Augusto Crovador Siefert
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Áreas hidrologicamente sensíveis, índice topográfico, efeito de escala
Área de Conhecimento: 10705007 - GEOGRAFIA FÍSICA 

0168 AVALIAÇÃO DO EFEITO DE ESCALA NA DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS HIDRO-
LOGICAMENTE SENSÍVEIS NA BACIA EXPERIMENTAL SANTA ALICE –SC.

Reconhece-se que áreas localizadas no entorno de corpos hídricos apresentam características físicas e ecológicas distintas devido à alta propen-
são a geração de escoamento superficial por saturação. Este fato possibilita a transferência de sedimentos e poluentes incidentes à montante em 
direção aos canais, logo considera-se que essas áreas devam ser protegidas com o intuito de  proporcionar um efeito de filtro biogeoquímico na 
paisagem, contribuindo para a qualidade da água. Essas áreas denominadas de áreas hidrologicamente sensíveis (AHS), ou seja, são áreas da 
bacia hidrográfica que possuem uma maior probabilidade de atingirem o estado de saturação do solo. Dessa forma, apresentam forte relação 
com a dinâmica do lençol freático, devido à expansão e contração deste durante eventos pluviométricos. A descrição do processo de escoamen-
to superficial através do conceito de área variável de afluência está ligada às características físicas da paisagem, enquanto o conceito de AHS’s 
trata de uma forma de avaliação e prevenção de impactos negativos na qualidade da água a partir da probabilidade de saturação do solo. Para 
identificar a distribuição espacial e conseqüentemente para estabelecer uma forma de delimitação das AHS’s pode-se utilizar o índice topográ-
fico, o qual define-se pela relação entre a declividade local e a área de contribuição específica de montante, possuindo portanto uma variação 
espacial significativa. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de escala na distribuição das AHS’s na bacia ex-
perimental Santa Alice (SC), a qual possui uma área de drenagem de 8,7 km² e está situada entre as coordenadas 26º27’ S, 49º32 O e 26º29’ S, 
49º28’ O. Foi realizado o mapeamento empírico destes ambientes utilizando-se de ortofotocartas digitais em escala 1:10.000 e na distribuição 
espacial do índice topográfico. O efeito de escala foi avaliado pela proporção de AHS’s frente à diferentes magnitudes de área de drenagem.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Timmermann Gonçalves (PIBIC/CNPq)
Curso: Geografia 
Orientador: Fabiano Antonio de Oliveira
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: sedimeintos suspensos, precipitação, Serra do Mar
Área de Conhecimento: 10705007 - GEOGRAFIA FÍSICA 

0169 MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO NA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO CUBATÃO DO NORTE (1)

Localizada a nordeste de Santa Catarina, a Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do Norte (BHRC) está inserida majoritariamente no município 
de Joinville. A BHRC é responsável por 70% do abastecimento de água deste que é o município com maior atividade econômica de Santa 
Catarina. A bacia apresenta três compartimentos topográficos distintos: planície costeira, Serra do Mar e Planalto Catarinense. A contribuição 
proporcional de carga detrítica em suspensão é variável em cada bacia hidrográfica, sendo a condição topográfica e a quantidade e distribuição 
das precipitações dois dos fatores mais importantes. A carga suspensa pode representar 99% de toda carga sólida transportada por um rio em 
eventos de grande pluviosidade, eventos estes que podem resultar de 70 a 90% de toda a carga transportada por um rio. Para o presente estudo 
enfocou-se a análise, com frequência mensal, dos sedimentos em suspensão e sua relação com os eventos pluviométricos. Utilizou-se o método 
de igual incremento de largura (IIL) para a coleta de água em quatro pontos distribuídos ao longo da bacia hidrográfica de modo a abranger 
os diferentes compartimentos topográficos e compreender a influência de diversos fatores na produção, transporte e deposição de sedimentos 
suspensos (SS). Em dois destes pontos foi medida a vazão do canal principal. As amostras de água coletadas foram filtradas em membranas de 
éster de celulose de 65 micra, pesadas antes e depois do procedimento. Para análise comparativa e de correlação mediu-se também a turbidez 
(NTU) destas amostras. O transporte médio de SS foi maior no ponto mais a jusante, representando 1978 kg/dia; o ponto mais a montante, com 
alta declividade, apresentou um valor de 613 kg/dia; os valores médios mais baixos foram verificadas nas áreas de menores declividades junto 
ao sopé da Serra do Mar, nos pontos 2 e 3, com 483 kg/dia e 540 kg/dia respectivamente. A correlação turbidez x SS apresentou variação entre 
diferentes faixas de valores. A faixa de NTU médio entre 20 e 134 obteve correlação positiva de 96%, já a faixa de NTU médio entre 0 e 20 
resultou em correlação positiva de 75%. O estudo comparativo entre os pontos de coleta evidencia a importância do efeito orográfico criado 
pela Serra do Mar na distribuição de chuvas na região, assim como na produção de sedimentos, o que possibilita um maior entendimento da 
dinâmica sedimentar fluvial da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: KENDRA FIGUEIRA ANDRADE (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Geografia 
Orientador: João Carlos Nucci
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Cobertura vegetal urbana, Ecologia Urbana, bairros de Curitiba
Área de Conhecimento: 10705007 - GEOGRAFIA FÍSICA

0170 ANALISE DA COBERTURA VEGETAL EM BAIRROS DE DIFERENTES NÍVEIS 
SOCIOECONÔMICOS EM CURITIBA – PR.

Apesar de fundamental para o ser humano que vive nas áreas urbanas, a cobertura vegetal não se apresenta com distribuição espacial homogênea 
por todo o município. Por meio da análise de índices de cobertura vegetal em bairros com níveis socioeconômicos diferentes do município de 
Curitiba, procurou-se verificar a existência de padrões relacionados a diferentes níveis socioeconômicos, aspecto que exigiria políticas públicas 
que atendam a carência neste âmbito. O mapeamento da cobertura vegetal está sendo realizado nos bairros: Batel, Cachoeira, Jardim Social e 
Sítio Cercado do município de Curitiba – PR. A quantificação e visualização da sua configuração espacial, visando analisar fatores de difer-
enciação da cobertura vegetal dos bairros que apresentam níveis socioeconômicos diferentes. A cobertura vegetal pode ser considerada parte 
da natureza presente nas áreas urbanas, sendo considerada de suma importância para o bem-estar da população. De acordo com Nucci (2001), 
alguns dos benefícios da vegetação para o ser humano são: a proteção da qualidade da água, das nascentes e dos mananciais; filtração do ar; 
equilíbrio do índice de umidade no ar; redução do barulho; é um elemento de valorização visual e ornamental, dentre outros.O conceito de 
“cobertura vegetal”, proposto por Cavalheiro et al. (1999), define o termo como “a projeção do verde urbano em carta planialtimétricas e pode 
ser identificada em fotografias aéreas, sem auxílio de estereoscopia”. Acrescenta-se que, pode-se também realizar essa identificação de modo 
digital, por meio das imagens de satélite em software de SIG.Para a análise da configuração espacial da cobertura vegetal, pode-se utilizar o 
trabalho de Jim (1989), realizado em Hong Kong, no qual definiu as categorias da espacialização, enfatizando, entre outras, a importância da 
conexão dos fragmentos arbóreos, o traria uma maior influência na melhoria da qualidade ambiental urbana.Já foram organizados os mosaicos 
que comporão a base cartográfica para o mapeamento da cobertura vegetal. Que já possibilitam a visualização da configuração de uma cobertura 
vegetal urbana sem ocorrência preferencial em níveis socioeconômicos diferentes.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 99

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Raphael Almeida Lima (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Geografia 
Orientador: Tony Vinicius Moreira Sampaio
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Nascentes, Cabeceira de drenagem, Análise de padrões espaciais
Área de Conhecimento: 10705007 - GEOGRAFIA FÍSICA

0171 PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS NASCENTES E CORRELAÇÃO 
COM PARÂMETROS GEOGRÁFICOS ZONAIS.

O mapeamento da rede de drenagem é um dos procedimentos que apresenta o menor nível de acurácia, sendo também muito subjetivo, portanto 
se faz necessário e relevante a identificação de parâmetros que possam contribuir para a melhoria da cartografação do elemento em tela, dada 
sua importância em estudos geomorfológicos e hidrológicos. Portanto a identificação de padrões de distribuição espacial, ainda que em arranjos 
aparentemente aleatórios, pode fornecer informações relevantes sobre os fatores que condicionam o aparecimento do elemento em análise. As 
nascentes, enquanto pontos que demarcam o início da rede de drenagem podem ter sua distribuição espacial condicionada por fatores diver-
sos, os quais definem em maior ou menor escala o arranjo espacial da própria rede de drenagem cabendo, portanto, quantificar o papel destes 
na espacialização das mesmas. Na busca pela identificação de fatores que possam condicionar a gênese das nascentes, esse trabalho tem por 
objetivo analisar o papel da dimensão da Bacia Hidrográfica, tanto de primeira ordem, quanto de zero-ordem e principalmente da cabeceira de 
drenagem (essa entendida aqui, como a área a montante da nascente, ou seja, aquela que tem influência direta na formação da mesma, sendo tal 
área um dos parâmetros mais utilizados nos estudos sobre a estruturação da rede de drenagem e em procedimentos automáticos de extração da 
mesma) na gênese das nascentes. Busca-se quantificar de forma indireta o papel de tais parâmetros na distribuição das nascentes na Bacia do 
Rio Verde - PR, incorporando também informações obtidas a partir de trabalhos acerca de outros parâmetros espaciais, que conforme já demon-
strado por Sampaio (2010) e Almeida e Sampaio (2011), condicionam a gênese do elemento em questão, tais como litologia e relevo. A análise 
dos resultados aponta que determinados parâmetros zonais, afetam diretamente o desenvolvimento das nascentes, e que a dimensão da bacia 
hidrográfica, bem como a área da cabeceira de drenagem, necessária à formação de um curso d’água estão diretamente ligadas a tais fatores.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Karen Estefania Moura Bueno (CNPq-Balcão)
Curso: Geografia 
Orientador: Irani dos Santos
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Fluxo de Detritos, Modelagem, Previsão
Área de Conhecimento: 10705015 - GEOMORFOLOGIA

0172 MODELAGEM SIMPLIFICADA PARA PREVISÃO DO ALCANCE DE FLUXO DE 
DETRITOS NA BACIA DO GIGANTE – SERRA DO MAR PARANAENSE

O evento pluviométrico ocorrido março de 2011 desencadeou processos geomorfológicos de grande magnitude na Serra do Mar Paranaense, os 
quais provocaram profundas alterações na paisagem. Dentre os locais mais afetados destaca-se a bacia do Gigante, localizada na Serra do Mar 
Paranaense, compreendida nas coordenadas 25º 35’ 53” S 48º 40’ 47” W, ocupando uma área de 1,79 km², a qual apresenta altas declividades e 
foi fortemente afetada por deslizamentos e fluxos de detritos. Este trabalho tem como objetivo a realização de uma revisão bibliográfica a fim 
de contextualizar, diferenciar e apresentar as relações entre deslizamentos e fluxo de detritos, assim como avaliar a eficiência de um modelo 
empírico simplificado para previsão da deposição e determinação do volume de fluxo de detritos. Vale ressaltar que pesquisas sobre este assunto 
são incomuns devido a raridade de registro  de fluxo de detritos na Serra do Mar Paranaense. Os deslizamento são fenômenos naturais contínuos 
da dinâmica externa, que modelam o relevo da superfície terrestre, porém destacam-se pelos grandes prejuízos socioeconômicos e pelas perdas 
em vidas humanas .São processos naturais rápidos, com plano de ruptura bem definido, separando o material deslizado do não movimentado. 
Fluxo de detritos são movimentos rápidos onde os materiais transportados se comportam como fluídos altamente viscosos. São ocasionados 
pela perda de atrito interno, devido à destruição da estrutura em presença de excesso de água. A principal diferença entre Deslizamento e fluxos 
de detritos é que o fluxo é canalizado, ou seja, se propaga pelo canal, mas sempre se origina de um deslizamento que ocorreu na encosta, geral-
mente raso.  O modelo aplicado utiliza dois critérios para indicar o alcance da deposição do fluxo, sendo a declividade do canal e o ângulo de 
junção das confluências. Como resultado obteve-se estimativas do alcance das deposições e o volume do fluxo de detritos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcos Eduardo de Paula Modesto (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Geografia 
Orientador: Fabiano Antonio de Oliveira
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: carga em suspensão, turbidez, vazão
Área de Conhecimento: 10705015 - GEOMORFOLOGIA

0173 MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO NA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO CUBATÃO DO NORTE (2)

O presente estudo tem por objetivo conhecer o comportamento hidrológico e hidrossedimentológico da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do 
Norte, localizada na região nordeste do estado de Santa Catarina. O rio Cubatão se constitui como o principal manancial de abastecimento do 
município de Joinville, atendendo a 70% da demanda de água da população. Deste modo, dada a importância da bacia para a região, o trabalho 
se mostra pertinente uma vez que conhecendo-se a dinâmica hidrológica e hidrossedimentológica do rio, tem-se um panorama acerca do com-
portamento da bacia, norteando as políticas de conservação e manutenção do recurso natural. O trabalho aqui apresentado se caracteriza como 
uma etapa avançada e complementar ao estudo desenvolvido entre 2003 e 2006, que analisou a dinâmica hidrossedimentológica de 10 bacias 
hidrográficas da região, assim como também dá prosseguimento às pesquisas desenvolvidas entre 2007 e 2010, que ampliaram os estudos 
efetuados entre 2003 e 2006. No conjunto de ambas as pesquisas, detalharam-se os dados de vazão e de carga sedimentar em suspensão (CSS) 
através de recortes temporais que permitiram analisar oscilações mensais, diárias e horárias do fluxo sedimentar em suspensão associadas às 
vazões do rio Cubatão e à variação pluviométrica. As atividades compreendidas entre 16/08/2011 e 15/05/2012 se pautaram no monitoramento 
em caráter mensal de 4 pontos distintos da bacia. Os trabalhos de campo se consistiram na coleta de água que posteriormente foram levadas 
a laboratório para leitura de turbidez e quantificação de sedimentos. A pesquisa compreendeu diferentes etapas, passando pelo levantamento 
bibliográfico, trabalhos de campo, análises em laboratório, análise estatística dos sedimentos e síntese dos dados obtidos. Observou-se que o 
rio Quiriri, principal tributário do rio Cubatão, apresenta um comportamento bastante distinto em seu fluxo de carga sedimentar. A comparti-
mentação do relevo influencia sobremaneira na dinâmica sedimentar da bacia, por promover uma distribuição desigual das chuvas. Além destes 
resultados, observou-se nas pesquisas precedentes efetuadas pela equipe proponente que o fluxo da CSS no rio Cubatão do Norte não ocorre 
de forma contínua, mas em pulsos, de intensidade controlada não só pela precipitação, mas também por fatores como a compartimentação do 
relevo e o uso da terra, entre outros. As vazões observadas apresentam sazonalidade associada à sazonalidade dos eventos pluviométricos, com 
picos significativos e esporádicos, aos quais pode estar associado o maior volume de transporte de sedimentos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Monica Kleina (IC-Voluntária)
Curso: Geografia 
Orientador: Leonardo José Cordeiro Santos
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Rio Sagrado, feições fluviais, Estilos Fluviais
Área de Conhecimento: 10705015 - GEOMORFOLOGIA

0174 IDENTIFICAÇÃO DE FEIÇÕES FLUVIAIS DO RIO SAGRADO (MORRETES/
PR): PARÂMETRO PARA O MAPEAMENTO DOS ESTILOS FLUVIAIS

Localizada entre a Serra do Mar paranaense e o litoral, no município de Morretes, a Bacia hidrográfica do Rio Sagrado/PR apresenta alto grau 
de antropização, e que segundo PAULA (2010) vem acarretando grande produção de sedimentos. Utilizando como base de informação as 
feições fluviais (ilhas e barras), aplicou-se a metodologia de BRIERLEY & FRYIRS (2003), intitulada River Styles, adaptada ao modelo de 
LIMA (2010). Esta metodologia permite classificar e representar cada segmento de um rio, visando identificar seus principais atributos mor-
fológicos. As feições foram identificadas através de fotointerpretação, utilizando a imagem SPOT-5 de 2006 (verificadas nas imagens do pro-
grama Google Earth), e mapeadas no software ArcGis10. O objetivo deste trabalho foi realizar um mapeamento das feições fluviais presentes 
no Rio Sagrado, para posteriormente mapear os Estilos Fluviais, de acordo com as principais características de cada trecho avaliado. Outro 
apoio para este mapeamento refere-se a dados altimétricos, características do vale, sinuosidade e forma do canal. Para os tipos e característica 
de vales baseou-se em LIMA (2010) e para a classificação dos tipos de sinuosidade, apoiou-se em KELLERHALS et al. (1976). Mapeou-se no 
mesmo software, na escala 1:110.000, sete modalidades de Estilos Fluviais. Os trechos foram denominados como: sinuoso de vale confinado 
- localizado no terço superior, possui vale confinado, com ausência de feições fluviais; sinuoso de vale parcialmente confinado - semelhante 
ao anterior, porém seu vale caracteriza-se como parcialmente confinado; canal irregular sem deposição - entre o terço superior e médio, apre-
sentasinuosidade irregular, de vale parcialmente confinado e sem deposição; meandros irregulares com deposição - presente no terço médio, 
seu vale é parcialmente confinado, apresentando feições fluviais, principalmente de barras; meandros tortuosos com deposição - presente no 
terço médio, de vale parcialmente confinado, apresenta grande quantidade de ilhas e barras; retilíneo com deposição - encontra-se no terço 
inferior, de vale não confinado, com a presença de ilhas e barras; e por fim, o trecho retilíneo sem deposição - semelhante ao anterior, porém 
sem deposições. Devido à sinuosidade e declividade do canal, as feições fluviais são formadas a partir do terço médio, até sua foz. Os Estilos 
Fluviais possibilitaram verificar as mudanças presente no rio Sagrado, demonstrando sua dinâmica, no contexto de evolução da paisagem.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ricardo Michael Pinheiro Silveira (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Geografia 
Orientador: Claudinei Taborda da Silveira
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Mapeamento geomorfológico, Geomorfometria, SRTM
Área de Conhecimento: 10705015 - GEOMORFOLOGIA

0175 ANÁLISE DIGITAL DO RELEVO APLICADA AO MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DO PARANÁ: 
EMPREGO DE ATRIBUTOS TOPOGRÁFICOS DERIVADOS DE MODELO DIGITAL DO TERRENO

O reconhecimento, compreensão e delineação das múltiplas variáveis que compõe o meio físico-natural são de grande importância para al-
icerçar ações de planejamento e gestão ambiental e territorial, sendo o mapeamento geomorfológico um importante instrumento de apoio. A 
demanda de cartografia geomorfológica é crescente, no entanto o método convencional é um processo oneroso e caro, pois envolve extensos 
trabalhos de campo. Face essa questão é necessário o avanço de técnicas de inferência espacial, apoiada no avanço das geotecnologias e in-
formática. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo identificar unidades de relevo apoiando-se em técnicas de parametrização do 
relevo sobre um Modelo Digital de Elevação (MDE) SRTM90 na área de estudo que compreende todo o Estado do Paraná. A partir do MDE 
foram gerados os atributos topográficos do relevo, sendo: declividade, convexidade, acumulação do fluxo (atributos elementares), orientação 
das vertentes, plano e perfil de curvatura, índice topográfico da umidade e a própria hipsometria (atributos auxiliares). Os atributos topográficos 
denominados elementares são a base da proposta de mapeamento automatizado de Iwahashi e Pike (2006), que consiste, de maneira geral, 
numa classificação não-supervisionada de formas do terreno por uma árvore de decisões com base nos valores médios (geral, da metade inferior 
e do quarto inferior) dessas três variáveis morfométricas. Após o particionamento dos atributos topográficos elementares pelas médias, as com-
binações que resultam nas distintas formas do terreno foram realizadas pelo processo de álgebra de mapas. Assim, foram obtidas 18 classes do 
relevo, agrupadas em quatro séries de terreno que variam em função do grau de declividade. A validação da proposta de mapeamento automa-
tizado se consolidou em três etapas principais: verificação em campo com quarenta pontos de controle, comparação direta com o Mapeamento 
Geomorfológico do Estado do Paraná e parametrização do relevo pautada na quantificação dos resultados obtidos, que evidenciaram a possibi-
lidade de avançar na questão de taxonomia do relevo utilizando o modelo como referência. A pesquisa constatou o potencial de aplicação dos 
dados SRTM90 e seus subprodutos, aliado às técnicas de SIG e geoprocessamento, aos trabalhos de cartografia do relevo em escala regional. A 
proposta se mostrou eficaz, exequível e com grande aplicabilidade, além de ser uma alternativa viável e barata para dar subsídios aos trabalhos 
de mapeamento geomorfológico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Francisco Jablinski Castelhano (IC-Voluntária)
Curso: Geografia 
Orientador: Francisco Assis Mendonça                 Co-Orientador: Wilson Flavio Feltrim Roseghini
Departamento: Geografia                                  Colaborador: José de Aquino Junior
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Dengue, Clima Urbano, Urbanização
Área de Conhecimento: 10705023 - CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA 

0176 CLIMA URBANO E DENGUE NO CENTRO-SUL DO BRASIL: ESTUDO COM-
PARATIVO ENTRE MARINGÁ E CAMPO GRANDE

 A proliferação do mosquito Aedes Aegypti e consequentemente da dengue pelo país vem sendo alvo constante de pesquisas e discussões. 
Segundo Barreto e Teixeira (2008), tal expansão esta intimamente ligada com o processo de urbanização. Mendonça (2003) explana a relação 
entre as temperaturas e a intermitência das chuvas como fator climático chave para a disseminação do mosquito. Tal combinação de fatores faz 
com que áreas antes livres da doença em função de sua localização geográfica passem a registrar casos de dengue com cada vez mais frequên-
cia. Neste trabalho realizaremos um estudo comparativo entre as cidades de Maringá e Campo Grande, analisando a influencia da urbanização 
no clima em escala local de ambas e por consequência a proliferação do vetor nestes locais. Maringá, localizada na mesorregião norte central 
paranaense, segundo o IBGE (2010) possui uma população de 357.117 habitantes, e, segundo a classificação de Köppen, (1948), como Cfa, 
ou seja, clima temperado - temperaturas médias do mês mais frio entre 18,0ºC e -3,0ºC, com uma estação seca durante o inverno. Já Campo 
Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, possui uma população de 786.797 habitantes e segundo Anunciação (2009) o clima da cidade 
é controlado por massas equatoriais e tropicais, com ocorrência de períodos secos no inverno e úmidos, no verão, apresentando influência da 
massa tropical continental. Foram realizadas coletas de dados climáticos tanto em Maringá quanto em Campo Grande, com o intuito de melhor 
compreender a dinâmica climática destas cidades e a influencia que os processos de urbanização trazem para o clima urbano. A partir destes 
dados coletados, foi possível criar cartas de isotermas que espacializam esta dinâmica e auxiliam na sua compreensão. Tendo em mãos estas 
informações, foi-se possível analisar a relação entre clima e urbanização, identificando uma estreita relação entre as variáveis climáticas e a 
dengue nas duas localidades.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andréia Ayumi Fantan Une (IC-Voluntária)
Curso: Geografia 
Orientador: Lisana Kátia Schmitz
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Clima Urbano, Linha Verde, Urbanização
Área de Conhecimento: 10705023 - CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA

0177 URBANIZAÇÃO E CLIMA URBANO EM CURITIBA-PR: O PARANORAMA DAS ÚLTIMAS 
QUATRO DÉCADAS E INTERAÇÃO COM O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA LINHA VERDE

O presente estudo investiga as inter-relações entre as variáveis climáticas de temperatura, umidade, ventos e precipitação, com o uso do solo 
e a tipologia edificada na região de Curitiba-PR. Tem por objetivo compreender a evolução do clima urbano, a partir da década de 1970 até os 
dias de hoje, assim como entender a evolução do conforto térmico na cidade. O motivo da escolha da escala temporal se deve ao intenso pro-
cesso de urbanização, principalmente na década de 1970, iniciada pela mecanização da agricultura. Esse fator provocou expressivo êxodo rural 
deslocando a população para as cidades, impulsionando ocupações irregulares e alterando o clima intraurbano. A partir da década de 1990, com 
o “Slogan de Capital Ecológica” e “Capital Social”, a cidade passou a receber um contingente maior ainda de população (Mendonça, 2002). O 
estudo fornece um enfoque sobre a região da Linha Verde, tratando especialmente das mudanças provocadas pelos novos parâmetros urbanís-
ticos aprovados pela Lei 9800/2000. Os novos parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para o antigo trecho da BR-116, a qual foi transformada 
no eixo de transporte Linha Verde, promoverão alterações no uso predominante, verticalização e adensamento populacional. Tais características 
impostas à tipologia edificada provocarão uma nova modificação do clima intraurbano, objeto de investigação desse trabalho.  A metodologia 
deste trabalho inclui a pesquisa exploratória bibliográfica e documental objetivando a definição de um panorama da evolução da urbanização e 
do clima urbano nas ultimas décadas, dados de estações meteorológicas, além da coleta de campo realizada em alguns trechos da Linha Verde. 
Os resultados obtidos indicam um aumento considerável na temperatura mínima, mostrando que as temperaturas média e máxima apresentam 
um grau de evolução positiva. Não houve mudanças significativas na umidade relativa e na precipitação, somente nesta última em anos de fenô-
menos ENOS. Assim, à luz de diversos estudos que tratam da relação entre o avanço da urbanização e as mudanças no clima urbano de Curitiba 
(Danni-Oliveira, 2000; Mendonça e Dubreuil, 2005; Deschamps, 2004; Zanella, 2006; Eliasson, 2000; Dumke, 2007; Bakonyi et al., 2004, 
dentre outros), verifica-se que houve mudanças tanto na urbanização quanto no clima intraurbano da cidade, bem como estão em curso transfor-
mações na Linha Verde onde o adensamento populacional está se intensificando, as quais alterarão novamente o microclima para aquela área.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kael da Silva Petelak (PIBIC/CNPq)
Curso: Geografia 
Orientador: Leonardo José Cordeiro Santos            Colaborador: Orestes Jarentchuk Junior 
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Ground Penetrating Radar, Topossequência, Solos
Área de Conhecimento: 10705031 - PEDOLOGIA

0178 APLICAÇÃO DO RADAR DE PENETRAÇÃO DO SOLO PARA CARACTERIZAÇÃO DE 
HORIZONTES PEDOLÓGICOS NA TOPOSSEQUÊNCIA FAZENDA CANGUIRI (PR).

O Radar de Penetração do Solo (Ground Penetrating Radar - GPR) é um equipamento geofísico que utiliza emissão e recepção de ondas eletro-
magnéticas para imageamento em alta resolução de subsuperfície. O princípio físico de funcionamento do GPR fundamenta-se na emissão e 
recepção de pulsos eletromagnéticos de alta frequência (10MHz a 6GHz) por antenas em intervalos de tempo entre 0,5 a 10 nanosegundos. A 
topossequência selecionada para este estudo localiza-se na Fazenda Canguiri, Pinhais (PR), possui 183,4 m de extensão, 4 trincheiras abertas 
e está inserida em uma vertente de aproximadamente 250 m de extensão. Foi utilizado o GPR na caracterização da variabilidade espacial dos 
horizontes (profundidade e continuidade lateral) de um Cambissolo nessa topossequência. Para auxiliar a interpretação do radargrama foram 
implantadas entre os horizontes A e B das trincheiras hastes metálicas, as quais apresentam alta reflectância para o pulso emitido em função de 
seu material constituinte facilitando a identificação da transição dos horizontes pedológicos no radargrama. A implantação das hastes ajudou 
a interpretação correta da leitura em profundidade de imageamento com a eliminação a onda direta, que consiste na reflexão de parte do sinal 
em superfície. Identificaram-se os horizontes no radargrama pela mudança na permissividade dielétrica causada pela diferença na textura e 
presença de minerais primários no solo. O método empregado mostrou-se satisfatório, atingindo os objetivos propostos e demonstrando ser 
uma ferramenta poderosa no mapeamento dos horizontes do solo, possibilitando a redução dos custos e do tempo necessário em comparação 
aos métodos convencionais da pedologia. O conhecimento das propriedades físicas do solo foi fundamental para o efetivo uso do GPR, pois 
sem essa informação o levantamento geofísico pode se tornar passível de ambiguidades e incertezas na interpretação.  O levantamento geofísico 
aplicado ao estudo de solos utilizando o GPR não dispensa a utilização dos métodos tradicionais usados na pedologia, como sondagens a trado, 
mas pode maximizar a taxa de cobertura da área e minimizar o número de perfurações.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bianca Possamai (IC-Voluntária)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Marco Fábio Maia Corrêa                Co-Orientador: Pedro Carlos Pinheiro
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: alimentação, badejo-mira, dieta
Área de Conhecimento: 10801006 - OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA

0179 HÁBITO ALIMENTAR EM DIFERENTES FASES ONTOGENÉTICAS DE MYCTEROPERCA ACUTI-
ROSTRIS (TELEOSTEI: SERRANIDAE) NOS LITORAIS DO PARANÁ E DE SANTA CATARINA.

Processos como crescimento, desenvolvimento e reprodução necessitam de muita energia, e como esta é adquirida na forma de alimento, o 
conhecimento do hábito alimentar de uma espécie é de extrema importância, principalmente quando a espécie em questão tem importância 
comercial, como o badejo-mira (M. acutirostris). A espécie, pertencente à família Serranidae, habita águas tropicais e sub-tropicais em fundos 
rochosos e/ou coralíneos. É pouco conhecida, sendo seu hábito alimentar praticamente desconhecido, com apenas um trabalho no Brasil sobre 
sua alimentação, realizado por censo visual. Desta forma analisamos, pela primeira vez, o conteúdo estomacal de M. acutirostris, a fim de 
contribuir com o conhecimento básico para fundamentar ações de gerenciamento da espécie e das áreas onde está presente. As amostras foram 
obtidas através da pesca provenientes de campeonatos das Associações Catarinense (ACPS) e Paranaense (APPS) de Pesca Subaquática, além 
de pescarias esportivas com linha e anzol e amostragens intencionais subaquáticas (Aut.IBAMA nº 28842-1). No total foram coletados 70 indi-
víduos divididos em 6 classes de tamanho, sendo elas: A de 20-26,9 cm; B de 27-31,9 cm; C com 32-37,9 cm; D de 38-43,9cm; E com 44-49,9 
cm  e F de 50-54,9cm. Dos 70 exemplares capturados, 28 (40%) estavam com os estômagos vazios. Um exemplar foi capturado da classe A com 
o estômago contendo restos não identificáveis; em B foram capturados 10 exemplares, do quais 6 continham: poliquetas (16,6%), nematodas 
(16,6%), crustáceos (33,3%) e peixes (50%). Dos 42 indivíduos da classe C, em apenas 24 havia conteúdo estomacal constituído por briozo-
ários (4,16%), moluscos (8,3%), restos semi-digeridos não identificáveis (16,6%), crustáceos (20,83%), peixes (62,5%) e outros (8,3%). Em 
D obtivemos um total de 14 badejos, mas 28,57% não possuíam conteúdo estomacal, 60% consumiram peixes, 40% restos semi-digeridos não 
identificáveis, 20% crustáceos e 10% outros. Dois indivíduos correspodiam à  classe E, 1 de estômago vazio e 1 contendo peixes, crustáceos, 
briozoários e restos inidentificáveis e na última classe (F) foi amostrado um individuo de estômago vazio. Das presas teleostei identificadas a 
maioria foi Clupeidae. Nas classes B, C e D o IIR - Índice de Importância Relativa indicou que o item mais importante na dieta de M. acutiro-
stris é peixe com IIR de 5429; 6682,3 e 5066,6 respectivamente, seguido por crustáceos, com IIR igual a 2145 para B; 1305,8 para C e 1565,1 
para D. A espécie mostrou-se carnívora em todas as fases ontogenéticas analisadas, com preferência por peixes e crustáceos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bianca Salvador (PIBIC/CNPq)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: José Guilherme Bersano Filho
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Copepoda, Densidade, Produção
Área de Conhecimento: 10801006 - OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA

0180 VARIAÇÃO TEMPORAL DA BIODIVERSIDADE, ABUNDÂNCIA E PRODUÇÃO 
SECUNDÁRIA DO ZOOPLÂNCTON EM PONTAL DO SUL, PR

Praias arenosas são ambientes transicionais bastante dinâmicos e produtivos. Suas zonas de arrebentação são consideradas berçários naturais 
para peixes e crustáceos devido a grande quantidade de zooplâncton. No Paraná, informações sobre o zooplâncton de praias arenosas são ainda 
limitadas e este trabalho tem como objetivos a avaliação da composição, densidade e produção zooplanctônica na praia de Pontal do Sul – PR 
(25°34’21S; 48°20’51W). As coletas vêm sendo realizadas quinzenalmente desde Março de 2011 através de arrastos na zona de arrebentação 
interna com uma rede cilindro-cônica com malha de 300 µm, 1,5 m de comprimento, 0,5 m de diâmetro de boca, equipada com fluxômetro. 
Após cada coleta o material é fixado em formaldeído a 4%, e a contagem é realizada em placa de Bogorov sob estereoscópio. A estimativa de 
produção secundária vem sendo efetuada pelo método de produção de ovos peso-específico através da incubação de indivíduos adultos em 
frascos de 300 mL contendo água do ambiente. O experimento ocorre sob condições naturais de temperatura e luminosidade num ciclo de 24 
h. Após este período, o conteúdo dos frascos é filtrado (20 um) para coleta dos ovos e pellets fecais que são contatos sob microscópio. Os re-
sultados obtidos até o momento demonstram grande variabilidade para os dados abióticos com a temperatura oscilando entre 19,5 ºC (outono) 
e 29 ºC (verão) e a salinidade entre 28 e 36. Com relação à fauna zooplanctônica, foram encontrados hidromedusas, larvas de peixe, larvas 
de crustáceos decápoda, quetógnatos, copépodes, misídeos e cladóceros (Penilia avirostris). Para os copépodes foram registrados 12 taxa: 
Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa, Temora turbinata, Pseudodiaptomus acutus, Labidocera fluviatilis, Centropages velificatus, Paracalanus spp., 
Subeucalanus sp., Oithona oswaldocruzi, Oithona spp., Corycaeus giesbrecht e Oncaea waldemari. As espécies mais importantes em termos de 
frequência de ocorrência e densidade têm sido A. lilljeborgi e T. turbinata, ambas com 100% de ocorrência e densidade média de 706 e 1721 
ind.m-3. Já P. acutus e A. tonsa apresentaram menores frequências, mas densidades médias bem elevadas sendo 2073 e 414 ind.m-3, respec-
tivamente. Até o momento, as maiores abundâncias de zooplâncton foram encontradas em Junho de 2011 (60.549 ind.m-3) e Março de 2012 
(26.337 ind.m-3), sendo as menores, em Setembro (89 ind.m-3) e Dezembro de 2011 (41 ind.m-3). Os resultados de produção de ovos indicam 
grande variabilidade para a espécie T. turbinata com médias de 35, 17 e 11 ovos fêmea-1 dia-1,entre os diferentes experimentos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabrieli Messias Rodrigues (IC-Voluntária)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Camila Domit
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Acústica, Sotalia guianensis, Ilha das Peças
Área de Conhecimento: 10801006 - OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA

0181 REPERTÓRIO SONORO DE SOTALIA GUIANENSIS (VAN BÉNEDEN, 1864) (CETA-
CEA: DELPHINIDAE) NA ILHA DAS PEÇAS, LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.

Os odontocetos têm capacidade de produzir e receber sons pulsantes e tonais, os quais são utilizados para alimentação, reconhecimento de área 
e atividades sociais, sendo essenciais à sobrevivência desses animais. A região da Ilha das Peças, localizada no norte do litoral paranaense e 
inserida na área de entorno do Parque Nacional do Superagui, é intensamente utilizada por grupos de botos-cinza, S. guianensis. Nesta área os 
botos são registrados executando atividades de alimentação e reprodução. Com o objetivo de descrever o repertório sonoro dos botos na região 
e analisar a influência do tamanho dos agrupamentos, atividades comportamentais e interferências antrópicas, este estudo executa gravações 
sonoras mensais de grupos de botos. Para a aquisição dos registros sonoros é utilizado um hidrofone C55 (®CRT), acoplado a um amplifica-
dor e um gravador digital Fostex FR2. As gravações são realizadas a cada avistagem dos botos, a partir de ponto-fixo pré-estabelecido, e são 
agrupadas em arquivos com máximo de 3 minutos. Também é registrado o horário de início e fim das gravações e da presença dos animais, o 
número de grupos na área e o número de indivíduos do grupo que foi escolhido para acompanhar o comportamento. Deste grupo focal é regis-
trada a composição, a atividade comportamental predominante e a distância entre os botos e o hidrofone. As informações quanto as condições 
climáticas, maré e turbidez da água também são coletadas. Os arquivos sonoros obtidos serão analisados de forma qualitativa e quantitativa 
no software Spectralab (®CR). Para a descrição do repertório sonoro será estabelecido as características físicas e estruturais dos sons emiti-
dos, considerando a modulação de frequência, amplitude sonora e a presença de harmônicos. Apenas o primeiro minuto de cada arquivo será 
analisado para estimativa de frequência dos sons. Entre janeiro e junho de 2012, foram realizados dez dias de coleta de dados, totalizando 40 
horas de esforço de campo e 4 horas de gravações. Em analise prévia dos dados pode-se observar a emissão de sons tonais e pulsados, sendo os 
pulsados frequentes quando há redução na transparência da água. Alterações também já foram observadas quando há presença de embarcações 
na região. Para a comparação quanto à freqüência dos tipos sonoros entre os períodos do dia, estação anual, transparência da água, atividade 
comportamental e estrutura de grupo serão realizadas Análises de Frequência com tabela de contingência. Estudos relacionados à acústica são 
essenciais para caracterização populacional e avaliação dos possíveis impactos antrópicos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gilberto Oliveira Endoh Ougo (IC-Voluntária)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Camila Domit
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: cetáceos, dieta, Paraná
Área de Conhecimento: 10801006 - OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA

0182 ECOLOGIA ALIMENTAR DO BOTO-CINZA, SOTALIA GUIANENSIS (VAN BÉNÉDEN, 
1864) (CETARTIODACTYLA, DELPHINIDAE) NO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.

Compreender a dinâmica presa-predador é de extrema importância para estudar a ecologia de uma espécie, seu comportamento e padrões de 
distribuição. Desta forma, este estudo analisa a dieta do boto-cinza (Sotalia guianensis), possíveis variações sazonais, e integrará estas infor-
mações à distribuição e disponibilidade de recursos alimentares no litoral paranaense. Entre 2007 e 2012 foi coletado o trato digestório de 
animais encalhados mortos ou capturados incidentalmente em redes de pesca. Itens resistentes às ações gástricas, como otólitos de teleósteos, 
bicos de cefalópodes e exoesqueletos de crustáceos, foram triados, separados para identificação e conservados à seco, em álcool 70% e em 
solução de álcool 70% e glicerina, respectivamente. Foram analisados 35 estômagos, sendo que 25 (71%) apresentaram conteúdo estoma-
cal. Destes, oito (32%) eram fêmeas, 15 (60%) machos e dois (8%) indivíduos que não tiveram o sexo identificado. Quanto aos estágios de 
maturidade, cinco eram juvenis (20%) e 18 adultos (72%), sendo os animais encontrados principalmente nas estações chuvosas (68%). Foram 
identificadas presas pelágicas e demersais, com predominância de Micropogonias furnieri (22%), Cetengraulis edentulus (17%) e Pellona har-
roweri (11%). Considerando todas as espécies registradas na dieta, o boto-cinza é ictiófago, utilizando regiões estuarinas e costeiras como áreas 
de alimentação e predando por toda a coluna da água. Não houve diferenças significativas nas dietas entre os sexos, classes de maturidade e 
sazonalidade. Apesar dos adultos apresentarem uma dieta com maior diversidade, a dimensão das presas parece ser a principal característica 
que determina os padrões de alimentação quanto aos estágios de maturação. As espécies Paralonchurus brasiliensis, Isopisthus parvipinnis 
e Citharichthys sp. foram exclusivas de fêmeas enquanto os espécimes machos ingeriram exclusivamente Genidens sp., Mugil sp., Larimus 
breviceps e Lycemgraulis sp.. Os dados deste estudo sugerem que machos utilizam uma área de alimentação maior que fêmeas, uma vez que 
as presas exclusivas de machos apresentam hábitos pelágicos e demersais, ocorrendo tanto em regiões estuarinas quanto costeiras. As presas 
ingeridas somente pelas fêmeas são demersais e, com exceção de P. brasiliensis, freqüentam o estuário durante toda a fase de vida. Esta difer-
ença provavelmente está relacionada a necessidade de poupar energia, a qual precisa ser dispensada aos filhotes. Este estudo foi o primeiro a 
registrar a presença de Anisotremus sp., Genidens sp. e Centropomus sp. na dieta da população estudada.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Karina Vieira Gomes (IC-Voluntária)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Hedda Elisabeth Kolm
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Escherichia coli, ostras, analises microbiológicas
Área de Conhecimento: 10801006 - OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA

0183 AVALIAÇÃO DE COLIFORMES EM OSTRAS CULTIVADAS EM LAMA, MESAS 
E EM “LONG LINE”

Em função do aumento do consumo de frutos do mar e dos riscos associados à contaminação destes, é necessária a avaliação da qualidade mi-
crobiológica das águas de cultivo e das ostras. O principal contaminante destes organismos é o esgoto, e a Escherichia coli é um dos melhores 
bioindicadores deste tipo de contaminação. Assim avaliaram-se na presente pesquisa parâmetros físico-químicos e a quantidade de coliformes 
totais e de E. coli na água em que são cultivadas ostras próximo à desembocadura da Baía de Guaratuba, Paraná. Também foi comparada a 
quantidade destes micro-organismos em ostras de três tipos de cultivo. Para tanto, foram mantidas, por um mês, ostras em três diferentes locais: 
lama – dois travesseiros de arame (n = 2) com 20 ostras em cada, sobre a região lodosa do manguezal; mesas – dois travesseiros com 20 ostras 
em cada (n = 2) sobre bancadas na região do mesolitoral e “long line” – método mais comum de produção, no qual 20 ostras ficaram em cada 
prateleira de uma lanterna, integralmente submersas. Foi utilizada para as análises microbiológicas a técnica de substrato cromogênico. Regis-
trou-se uma grande concentração de coliformes totais na água (1.482 NMP.100ml-1), no entanto pequena de E. coli (59,18 NMP.100ml-1). As 
quantidades de E. coli na águaforam inversamente proporcionais à quantidade de matéria orgânica em suspensão e à temperatura. Valores altos 
de coliformes totais também foram encontrados em todos os tipos de cultivos: lama (276,07 NMP.g-1), mesas (540,79 NMP.g-1) e “long line” 
(498,14 NMP.g-1). Também houve altas concentrações de E. coli nos cultivos de mesas (118,81 NMP.g-1) e “long line”, (498,05 NMP.g-1). 
Esses valores eram esperados em função do maior tempo de imersão das ostras, na água.  Apenas no cultivo em lama não foram verificados 
níveis críticos de E. coli (3,61 NMP.g-1), explicado pelo menor tempo de imersão destas ostras, no entanto neste tipo de cultivo houve a maior 
mortalidade. Assim sendo, as quantidades de E. coli por ostras nos cultivos seguem a seguinte proporção: lama

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Natiely Natalyane Dolci (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Henry Louis Spach                 Colaborador: Ciro Colodetti Vilar de Araujo
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Ictiofauna, Gradiente Ambiental, Baía da Babitonga
Área de Conhecimento: 10801006 - OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA

0184 ASSEMBLÉIA DE PEIXES AO LONGO DE UM ESTUÁRIO SUBTROPICAL: UMA 
ANÁLISE BASEADA EM ESPÉCIES, FAMÍLIAS E GUILDAS

Atualmente as guildas têm sido utilizadas para simplificar a estrutura e a dinâmica de ecossistemas, que são inerentemente complexos inde-
pendente dos mecanismos de distribuição dos recursos. Estas ferramentas estão sendo amplamente empregadas na descrição da estrutura das 
assembléias de peixes nos estuários, por considerarem padrões ecológicos da ictiofauna em questão. Além disso, as informações adquiridas a 
partir desta abordagem podem auxiliar na tomada de decisões de manejo de áreas estuarinas. Este estudo analisou a composição da ictiofauna 
em ambientes intertidais ao longo do eixo leste-oeste da baía da Babitonga, Santa Catarina, empregando como métricas a composição de 
espécies, famílias e guildas de uso do estuário e trófica. Em 12 estações amostrais distribuídas ao longo da área foram coletadas 77 espécies 
de peixes. Os dados de presença e ausência das famílias e espécies, bem como dados quantitativos de espécies mostraram diferenças entre os 
pontos de coleta a partir das análises de MDS e ANOSIM, fato não verificado para os dados de guildas. Os dados de abundância e de presença e 
ausência de espécies e famílias revelaram a presença de um gradiente de ocupação, com diferenças quali-quantitativas entre as ictiofaunas dos 
setores externo, médio e interno do estuário. Quanto às guildas de uso do estuário, os migrantes marinhos dominam em número de espécies, 
seguido pelos visitantes marinhos. Em termos de abundância relativa, os estuarinos dominam em número, seguidos pelos migrantes marinhos e 
visitantes marinhos. Em relação às guildas tróficas, foi maior o número de espécies zoobentívoras, seguidas pelas zooplanctívoras e piscívoras. 
Em termos de abundância relativa, as zooplanctívoras dominam em número, seguidas pelas herbívoras e zoobentívoras. As guildas de uso do 
estuário e guildas tróficas não diferiram entre os setores. Os setores representam bem as diferenças taxonômicas, mas não as diferenças funcio-
nais das assembléias dentro do estuário.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ronaldo Alves Dos Santos Junior (IC-Voluntária)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Camila Domit
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Pontoporia blainvillei, Toninha, Craniometria
Área de Conhecimento: 10801006 - OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA 

0185 ANÁLISES MORFOMÉTRICAS CRANIANAS DE EXEMPLARES DE PONTOPORIA BLAINVILLEI 
(GERVAIS & D´ORBIGNY, 1844), ENCONTRADOS NO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.

A Toninha (Pontoporia blainvillei) é um cetáceo de pequeno porte que vive em águas do Atlântico Sul Ocidental, classificada como espécie 
vulnerável quanto ao risco de extinção (IUCN, 2008). Considerando as variações biológicas da espécie ao longo de sua distribuição, foram esta-
belecidas quatro áreas de manejo, sendo três delas em território brasileiro. O litoral do Estado do Paraná se encontra na segunda área de manejo 
(FMAII) e o presente estudo teve o objetivo de caracterizar a população de toninha encontrada nessa área utilizando análises morfométricas de 
crânio e verificar possíveis variações geográficas já relatadas para a espécie em outras regiões. O estudo baseou-se em espécimes encontrados 
mortos neste litoral e crânios depositados nas coleções científicas do Museu de Ciências Naturais da UFPR e Museu de História Natural do 
Capão da Imbuia. Os exemplares foram obtidos por meio de monitoramentos quinzenais nas praias entre os municípios de Pontal do Paraná e 
Matinhos e mensais nas Ilhas das Peças, Mel e Superagui. Para cada animal encontrado foi avaliado o estado de decomposição, realizada a bi-
ometria e coleta de material biológico. Os crânios, quando coletados em campo, foram macerados e após preparo foram mensurados utilizando 
39 caracteres morfométricos. As medidas foram obtidas com auxilio de paquímetro digital, sendo apenas o comprimento côndilo-basal (CCB) 
mensurado com fita métrica. Para caracterização biológica também serão utilizadas as informações de comprimento total (CT), sexo e idade do 
indivíduo. A idade de todos os animais será estimada utilizando a técnica de corte histológico e contagem dos anéis de crescimento (GLG´s) 
na camada de dentina. Entre os indivíduos registrados no Paraná desde 2007, 13 eram toninhas e estavam em bom estado de conservação per-
mitindo a coleta e medida dos crânios, sendo seis indivíduos cranialmente maturos. Outros espécimes tombados em coleções de museus serão 
mensurados até final de 2012. A única análise preliminar realizada até o momento foi a comparação entre CT e CCB. O comprimento total 
(CT) dos indivíduos variou entre 970 a 1630 mm (1313,75 mm ± 188,9 mm) e o CCB variou de 284 a 385 mm (331,33 mm ± 31,6). A relação 
existente entre as medidas do CT e do CCB foi significativa (r=0,70; p=0,05), de forma que o tamanho do corpo e do crânio apresentam um 
crescimento proporcional. A caracterização morfométrica desta população subsidiará a identificação dos estoques populacionais que ocorrem 
dentro da FMAII e comparações entre outras áreas de manejo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: VANESSA CRISTINA SOLETTI DALLLAZUANA (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Pontal do Paraná 
Orientador: HEDDA ELIZABETH KOLM       Colaborador: VANESSA DE ANDRADE FERNANDES, KARINA VIEIRA GOMES
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: ostra, cultivos, Escherichia coli
Área de Conhecimento: 10801006 - OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA

0186 QUEM TEM MAIS COLIFORMES? OSTRAS CULTIVADAS EM LAMA, EM ME-
SAS OU EM “LONG LINE”?  

A prática da ostreicultura brasileira ampliou suas produções em mais de 50% de 2000 para 2001. No Estado do Paraná são cultivadas as 
Crassostrea rhizophorae e C. brasiliana. De acordo com a Resolução No. 357 do CONAMA e aInstrução Normativa Interministerial Nº-7 que 
estabelecem requisitos mínimos para garantir a qualidade dos moluscos bivalves retirados, a presença de Escherichia coli na água e nas ostras 
indicam se o alimento apresenta uma contaminação microbiana de origem fecal. O objetivo deste trabalho foi analisar e comparar as condições 
sanitárias de ostras mantidas durante trinta dias (de dezembro de 2011 a janeiro de 2012) em três sistemas diferentes: lama, mesa e “long-line”. 
Os sistemas de cultivo foram instalados em um canal de maré na Baía de Guaratuba-Paraná. Nos sistemas de cultivo na lama e nas mesas 
foram colocados dois travesseiros (n=2) contendo 18 ostras cada. No “long line” foram colocadas 18 ostras em cada prateleira de uma lanterna 
(n=2). As mesmas foram retiradas trinta dias depois do início do experimento. No início e no final do experimento foram feitas análises físico-
químicas (salinidade, pH, oxigênio dissolvido, temperatura, matéria particulada em suspensão (MPS) e matéria orgânica particulada (MOP)) 
e biológicas (coliformes totais (CT) e E. coli (EC)) da água onde as ostras foram mantidas. No final do experimento foram feitas análises de 
coliformes totais e E. coli da carne das ostras (incluindo os líquidos intervalvares). As análises de coliformes foram feitas pelo método do sub-
strato cromogênico utilizando meio de cultura da marca Colilert 18h (Firma Idexx Laboratories, Inc.) e o resultado expresso em número mais 
provável (NMP). Em dezembro a salinidade foi de 20 e em janeiro 13, a temperatura de 26 e 27, o pH 7,12 e 7,25, o OD 110 e 86%, o MPS 13,9 
e 21,2 mg.L-1, o MOP 3,03 e 5,42 mg.L-1, os CT 5.188 e 4.703 NMP.100 mL-1 e as EC 138 e 81,16. NMP. mg.L-1. Apesar de não terem sido 
feitas as análises de acordo com a Resolução Nº 357 há indícios de que a água analisada na presente pesquisa não seja adequada para o cultivo 
de ostras. As ostras provenientes do “long-line” apresentaram diferenças significativamente maiores de E. coli em relação às cultivadas na lama 
e na mesa.Conforme a Instrução Normativa acima citada apenas as ostras cultivadas na lama poderiam ser retiradas sob condição. As da mesa 
e “long-line” apresentaram valores de E. coli >46.000 NMP.100g-1 e portanto sugere-se que a  retirada destes moluscos deve ser  suspensa.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felippe Veneziani Abbatepaulo (PIBIC/CNPq)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Henry Louis Spach                Co-Orientador: Ana Carolina dos Passos
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Ictiofauna, Distribuição espacial, Complexo Estuarino de Paranaguá
Área de Conhecimento: 10801014 - INTER.ENTRE OS ORGAN.MARINHOS E OS PARÂMETROS AMBIENTAIS

0187 AS ASSEMBLÉIAS DE PEIXES NOS DIFERENTES SETORES DA REGIÃO ESTUARINA 
DO CEP COM BASE EM ESPÉCIES, FAMÍLIAS E GUILDAS FUNCIONAIS

O presente estudo analisou a estrutura da ictiofauna ao longo do eixo leste-oeste do Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) empregando 
como métricas a composição de espécies, famílias e guildas funcionais. Em 52 estações amostrais distribuídas em três setores de salinidade 
(mesohalino, polihalino e euhalino) foram coletadas 152 espécies de peixes. Os dados de presença e ausência das famílias e espécies, bem 
como dados quantitativos de espécies diferiram entres os setores a partir da análise ANOSIM, fato não verificado para os dados de guildas. A 
diferença entre os setores polihalino e mesohalino se deu principalmente pelas maiores abundâncias médias de Harengula clupeola e Anchoa 
lyolepis no polihalino e de Anchoa januaria, Diapterus rhombeus e Ctenogobius schufeldti no mesohalino. As elevadas abundâncias médias 
de A. januaria, D. rhombeus e C. schufeldti no mesohalino e de H. clupeola, Anchoa tricolor, e Anisotremus surinamensis no euhalino tiveram 
importante contribuição para a diferença entre os setores mesohalino e euhalino. Entre os setores polihalino e euhalino a diferença foi decor-
rente principalmente das elevadas abundâncias de Atherinella brasiliensis no polihalino e de H. clupeola e A. tricolor no setor euhalino. Quanto 
às guildas de uso do estuário, os visitantes marinhos dominam em número de espécies (41%), seguidos pelos migrantes marinhos (25%) e 
estuarinos (3%). Em termos de abundância relativa, os estuarinos dominam em número (50%), seguidos pelos visitantes marinhos (30%) e mi-
grantes marinhos (15%). Em relação às guildas tróficas, foi maior o número de espécies zoobentívoras (50%), seguidas pelas piscívoras (18%) 
e zooplanctívoras (16%). Em termos de abundância relativa, as zooplanctívoras dominam em número (40%), seguidas pelas oportunistas (28%) 
e zoobentívoras (21%). As guildas de uso do estuário e guildas tróficas não diferiram entre os setores. Por outro lado, as espécies e famílias são 
congruentes com os setores de salinidade. Os setores determinados com base na salinidade representam bem as diferenças taxonômicas, mas 
não as diferenças funcionais das assembleias dentro do estuário.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Inara Regina Wengratt Mendonça (Bolsista permanência)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Paulo da Cunha Lana
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Bostrychietum, variabilidade espacial, salinidade
Área de Conhecimento: 10801014 - INTER.ENTRE OS ORGAN.MARINHOS E OS PARÂMETROS AMBIENTAIS

0188 COMPOSIÇÃO E VARIABILIDADE ESPACIAL DO BOSTRYCHIETUM NA BAÍA 
DE PARANAGUÁ (PARANÁ, BRASIL).

As comunidades de macroalgas que se desenvolvem aderidas aos substratos duros dos manguezais recebem o nome de Bostrychietum (Post, 
1986). Sua composição e biomassa variam em função da salinidade, temperatura, radiação incidente, período de emersão e imersão, entre 
outras forçantes ambientais.  São importantes por aumentar a biodiversidade local, ao fornecerem refúgio, alimento e locais de reprodução para 
muitos animais. Assim como os manguezais, estas comunidades vêm sendo muito afetadas por atividades antrópicas, o que justifica quaisquer 
estudos sobre sua composição e distribuição. Este trabalho tem o objetivo de avaliar a composição, distribuição e biomassa do Bostrychietum 
associado ao complexo estuarino subtropical da Baía de Paranaguá, na costa sul do Brasil, ao longo de um gradiente de salinidade do eixo leste-
oeste com variações de 15 (na região de Antonina) até 30 de salinidade, próximo a Ilha do Mel, na entrada da baía. Para avaliar a variabilidade 
em distintas escalas, adotei um planejamento espacialmente hierarquizado nos níveis de setores (dezenas de quilômetros), áreas (quilômetros a 
centenas de metros) e pontos (dezenas de metros a metros). Os pontos de coleta foram sempre dispostos distantes das desembocaduras de rios 
e na região frontal dos manguezais, padronizando-se uma altura de 20 cm abaixo do limite superior do Bostrychietum. Até o momento foram 
encontradas 10 espécies de macroalgas: Bostrychia radicans f. radicans, Bostrychia radicans f. moniliformis, Bostrychia tenella, Bostrychia 
calliptera, Bostrychia montagnei, Bostrychia pinnata, Caloglossa leprieurii, Caloglossa ogasawarensis, Catenella caespitosa, Rhizoclonium ri-
parium, além de cianobactérias do gênero Microcoleus crescendo emaranhadas ao Rhizoclonium. Estas espécies crescem umas sobre as outras, 
algumas servindo de substrato preferencial, como é o caso do Rhizoclonium que cresce sobre Bostrychia pinnata. Resultados preliminares evi-
denciam uma distribuição espacialmente diferenciada do Bostrychietum em função da salinidade, com uma maior dominância de clorofíceas 
e de Bostrychia calliptera na porção oligohalina do estuário, enquanto Bostrychia montagnei é dominante no setor euhalino. Por outro lado, 
algumas espécies são encontradas ao longo de todo o gradiente estuarino, como é o caso de Bostrychia radicans e Bostrychia pinnata.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mirella de Oliveira Leis (PIBIC/CNPq)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Marcelo Renato Lamour
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Fanerógamas marinhas, Análises granulométricas, Áreas rasas
Área de Conhecimento: 10801014 - INTER.ENTRE OS ORGAN.MARINHOS E OS PARÂMETROS AMBIENTAIS

0189 CARACTERIZAÇÃO SEDIMENTAR DAS ÁREAS COLONIZADAS POR GRAMA MARINHA HALO-
DULE WRIGHTII COMO SUBSÍDIO PARA A CONSERVAÇÃO DE ORGANISMOS MARINHOS

Fanerógamas marinhas desempenham importante papel ecológico como área de alimentação para espécies sob ameaça de extinção, como a 
tartaruga-verde, e respondem de forma rápida a mudanças no ambiente. Neste contexto, o conhecimento acerca dos parâmetros que descrevem 
sua ocorrência pode ser utilizado como base na detecção de áreas prioritárias à conservação. Sendo assim, este trabalho objetivou determi-
nar as características dos sedimentos que estão relacionadas de forma direta à presença ou ausência de fanerógamas marinhas da espécie 
Halodule wrightii. O estudo compreendeu duas áreas rasas inseridas no Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) denominadas “Baixio do 
Perigo”, localizada no interior do estuário e próximo à região portuária de Paranaguá; e “Saco do Limoeiro”, próximo à desembocadura deste 
estuário. As características dos sedimentos e da H. wrightii foram coletadas nos meses de Fevereiro e Maio de 2011 em uma malha amostral 
com aproximadamente 20 pontos, aleatoriamente selecionados de um total de 1900 pontos, com intervalos espaciais equidistantes em 10 m. 
As variáveis ambientais analisadas consistem no estabelecimento dos parâmetros estatísticos granulométricos pelas técnicas de peneiramento 
e pipetagem, e os teores de carbonatos e matéria orgânica contidos. Foram efetuadas análises espaciais em ambiente de geoprocessamento, 
como também foram realizados testes estatísticos, como a análise multivariada de componentes principais (PCA), na qual foram utilizados os 
parâmetros diâmetro médio, grau de seleção, assimetria, curtose, teor de finos, carbonatos e matéria orgânica. Foi constatado que no Baixio 
do Perigo, ocorre uma menor presença de gramas marinhas em relação ao Saco do Limoeiro durante o período analisado. O PCA explicou 
68,3% da distribuição dos pontos, e a presença ou ausência de gramas marinhas não mostrou-se determinada pelos fatores analisados. Pode-
se concluir até o momento que nenhum dos parâmetros sedimentológicos analisados determina a ocorrência da espécie H. wrightii de forma 
isolada. Pode-se inferir que o fator determinante poderia estar relacionado à localização da área rasa em relação à desembocadura do CEP, 
como turbidez, salinidade e energia hidrodinâmica, que estariam se refletindo na maior ocorrência de gramas marinhas no Saco do Limoeiro 
em relação ao Baixio do Perigo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nicole Gabriele Paloschi (PIBIC/CNPq)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Mauricio Almeida Noernberg
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: subestuário, Medeiros, Itaqui
Área de Conhecimento: 10802002 - OCEANOGRAFIA FÍSICA                                                                                                          

0190 CARACTERÍSTICAS DA HIDRODINÂMICA E ESTRATIFICAÇÃO DE DOIS SUBESTUÁRIOS DO COM-
PLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ – BRASIL DURANTE UM CICLO DE MARÉ DE SIZÍGIA

O estudo caracterizou a dinâmica hídrica, o padrão de circulação e as variações espaço-temporais da estrutura termo-halina em um ciclo de maré 
de sizígia dos subestuários Medeiros e Itaqui, no Complexo Estuarino de Paranaguá. Inicialmente foi realizado um levantamento batimétrico 
para conhecer a estrutura do assoalho dos subestuários, possibilitando determinar os pontos de amostragem de dados, de acordo com as princi-
pais feições morfológicas do fundo. Os parâmetros hidrográficos e correntográficos foram coletados em cada subestuário ao longo de um ciclo 
de maré de sizígia semi-diurna (13 h) no verão de 2012. A vazão de água na desembocadura dos subestuários foi obtida através de transectos 
horários realizados com um perfilador acústico (Sontek-ADP 1000kHz). Os dados de salinidade, temperatura e densidade foram coletados ao 
longo do gradiente halino de Itaqui e Medeiros, através de perfilagens horárias de CTD. As estações amostrais m Itaqui foram num total de 
quatro e três em Medeiros. No subestuário Itaqui o range de maré foi de 1,4m e a temperatura média da água de 29,2°C, variando entre 30,4°C 
e 25,1°C ao longo do ciclo. A salinidade mínima foi 20,1 ups a 0,2m de profundidade e a máxima de 25,0 ups a 5,8m. A estratificação máxima 
foi de 4,9 ups durante o início da maré vazante. No subestuário Medeiros o range de maré foi de 1,2m e a temperatura média da água foi 30,6°C, 
tendo variado apenas 0,6°C durante o período de medição. A estratificação máxima ocorreu durante o início da enchente, com valor de 2,8 ups. 
Os valores extremos de salinidade encontrados ficaram entre 21,4 e 25,3 ups. Os dados mostram que a estratificação foi maior nos momentos 
de estofo de maré, os quais apresentam baixa velocidade longitudinal média na coluna d’água, sendo o subestuário de Itaqui mais estratificado 
provavelmente devido sua maior bacia de drenagem. O trabalho visa, ainda, classificar cada subestuário de acordo com o método proposto por 
Hansen e Rattray (1966), calcular os valores de vazão resultante e estimar o aporte de água doce proveniente da drenagem continental.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tábata Fernanda Vilas Boas de Miranda (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Marcelo Sandin Dourado
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Camada de mistura oceânica, Modelagem unidimensional, Cabo Frio - RJ
Área de Conhecimento: 10802002 - OCEANOGRAFIA FÍSICA

0191 ESTRUTURA VERTICAL DA CAMADA LIMITE ATMOSFÉRICA E OCEÂNICA NA 
REGIÃO DE CABO FRIO.

A estrutura vertical do oceano superior é composta por uma camada turbulenta, a Camada de Mistura Oceânica (CMO), que é limitada abaixo 
por uma camada estratificada estável, a termoclina sazonal. Na região de Cabo Frio-RJ, os estudos observacionais, mostram uma repartição 
em diagrama TS bem típica onde se destacam as águas da Corrente do Brasil, água de ressurgência (Água Central do Atlântico Sul) e uma 
contribuição de águas continentais quentes. O objetivo deste trabalho é modelar a CMO na região de Arraial do Cabo, RJ. A campanha de 
medidas foi realizada no litoral de Arraial do Cabo entre os dias 16 e 19 de março de 1994, a bordo do Navio Oceanográfico Antares. O navio 
esteve fundiado em 23º 45´S e 42º 45´W, uma região do Oceano Atlântico localizada a cerca de 4 milhas náuticas distante do continente onde 
a profundidade é de aproximadamente 150 m.O modelo unidimensional usado neste estudo foi proposto por Gaspar et al., 1990. Este modelo 
permite simular a evolução da temperatura, salinidade e perfis de correntes da CMO sob controle das forçantes atmosféricas. Apesar do modelo 
ser unidimensional, ele permite que um termo de advecção seja imposto durante a simulação. Para inicializar e forçar o modelo foram utilizados 
dados obtidos durante a campanha. Os perfis iniciais de temperatura foram obtidos a partir de interpolação linear (grade de 1 metro) do primeiro 
dia da campanha (16/03). Os resultados mostram que quando o modelo considera a advecção a temperatura modelada acompanha bem o perfil 
da temperatura observada. A diferença observada pode ser explicada pela ausência de valores reais de radiação solar e erros do modelo. A 
profundidade da CMO, baseada no critério de densidade, foi calculada pelo modelo com e sem advecção. Uma profundidade média em torno 
dos 23m e 33m são obtidas para a CMO modelada com e sem advecção, respectivamente. Esta diferença ocorre devido à advecção de águas 
quentes que aumenta a estabilidade da coluna d’água e consequentemente diminui a profundidade da CMO.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ALINE CASON CORREA (PIBIC/CNPq)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: César de Castro Martins  Colaborador: Tatiane Combi, Liziane Marcella Michelloti Ceschim, Ana Lúcia Lindroth Dauner
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: hidrocarbonetos, sedimentos, litoral paranaense
Área de Conhecimento: 10803009 - OCEANOGRAFIA QUÍMICA

0192 MARCADORES ORGÂNICOS GEOQUÍMICOS EM AMOSTRAS DE SEDIMEN-
TO SUPERFICIAL DA BAIA DE GUARATUBA, PR

A Baía de Guaratuba (25°52’S; 48°34’O), localizada na porção sul do litoral paranaense, corresponde a uma Área de Proteção Ambiental devi-
do às reservas preservadas de Mata Atlântica. Esta região está próxima a Baía de Paranaguá e da cidade de Curitiba, estando sujeita a impactos 
antrópicos, como a introdução de esgotos e de marcadores orgânicos geoquímicos como os hidrocarbonetos. Estas substâncias estão presentes 
na constituição da matéria orgânica animal e vegetal (fontes naturais) e na composição do petróleo e seus derivados (fontes antrópicas), poden-
do causar danos ao ecossistema, quando em elevadas concentrações. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a distribuição de hidrocarbonetos 
alifáticos (HAs) ao longo de 11 pontos distribuídos na Baia de Guaratuba, PR. As amostras de sedimento foram coletadas em outubro de 2010 
e após o processamento inicial (secagem, maceração, extração e purificação), foram analisadas em um cromatógrafo gasoso, equipado com 
detector de ionização de chama (GC-FID). As concentrações de HAs totais variaram de 4,85 a 20,0 µg.g-1 com média de 9,99 ± 5,63 µg.g-1, 
sendo que a maior concentração foi encontrada na porção central da Baia de Guaratuba. As concentrações são baixas comparadas a outros 
locais como a região costeira do Caribe (60 a 700 µg.g-1) e próximo a cidade de Paranaguá (valor máximo = 2221 µg.g-1), classificadas como 
contaminadas por hidrocarbonetos. O Índice Preferencial de Carbono (IPC) indicou o predomínio de matéria orgânica de origem biogênica, 
variando de 5,24 a 6,39 (média= 5,82 ± 0,32). A mistura complexa não resolvida (MCNR), utilizada como parâmetro de identificação do aporte 
de hidrocarbonetos de origem antrópica, foi detectada em 4 amostras. Entretanto, os baixos valores de HAs totais sugerem um excesso de 
material orgânico terrígeno ou a presença de óleo abaixo do limite de contaminação (>100 µg.g-1). As razões pristano/fitano, pristano/n-C17 e 
fitano/n-C18 apontam a presença de hidrocarbonetos de fonte antrópica recente em 3 dos 11 pontos, porém, estes resultados devem ser avali-
ados com cautela visto que a concentração dos compostos envolvidos nestas razões estiveram próximas ao limite de detecção do método (< 
0,01 µg.g-1), não caracterizando um quadro de contaminação ambiental. Estes resultados preliminares indicam a presença de substâncias de 
origem petrogênica na região, porém, ainda são necessários mais dados de marcadores orgânicos (por exemplo: coprostanol e hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos) para uma caracterização do status de contaminação orgânica ou não na região.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Lúcia Lindroth Dauner (CNPq-Balcão)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: César de Castro Martins           Colaborador: Walter Mac Cormack, Edgardo A. Hernández
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Antártica, hidrocarbonetos, sedimentos
Área de Conhecimento: 10803009 - OCEANOGRAFIA QUÍMICA

0193 CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES NATURAIS E ANTRÓPICAS DA MATÉRIA ORGÂNICA POR MARCA-
DORES ORGÂNICOS GEOQUÍMICOS EM SEDIMENTOS DA REGIÃO DE POTTER COVE, ANTÁRTICA.

Potter Cove (62°14’S, 58°39’O) é um pequeno fiorde na costa sudoeste da Ilha Rei George, Arquipélago Shetlands do Sul, na Península An-
tártica, e onde está situada a estação de pesquisa argentina Jubany. A fim de avaliar um possível quadro de contaminação por óleo e esgoto 
na região, foram coletadas 16 amostras de sedimentos superficiais, onde foram determinados hidrocarbonetos alifáticos (HAs), policíclicos 
aromáticos (HPAs) e alquilbenzeno lineares (LABs). As amostras foram extraídas em Soxhlet por 8h, concentradas em evaporador rotativo a 
vácuo, purificadas em colunas de adsorção contendo sílica e alumina e, por fim, injetadas em cromatógrafos a gás, equipados com um detector 
de ionização de chama (GC-FID/HAs) e com um espectrômetro de massa (GC-MS/HPAs e LABs). As concentrações de HAs na baía variaram 
entre 1,097 e 3,229 µg.g-1, enquanto as de HPAs foram de 12,06 e 210,03 ng.g-1, sendo que as maiores concentrações foram encontradas na 
porção central de Potter Cove, local de maiores profundidades e menor hidrodinâmica, o que favorece a deposição de sedimentos finos e o 
consequente acúmulo de compostos orgânicos. Ainda, para avaliar a origem da matéria orgânica, foram calculados o Índice Preferencial de 
Carbono (IPC), o Terrestrial Aquatic Ratio (TAR) e a razão ímpar/par. Os valores de IPC corroboraram a origem petrogênica dos n-alcanos, e 
os valores de TAR indicaram o predomínio de compostos leves. No entanto, a razão ímpar/par demonstrou que, em 83% das estações amostra-
das, existe uma predominância dos n-alcanos ímpares, indicando alguma contribuição de origem natural. A Mistura Complexa Não Resolvida, 
indicativa da presença de hidrocarbonetos de origem antrópica, foi verificada apenas na estação 9. As razões pristano/fitano, pristano/ n-C17 
e fitano/n-C18 também corroboraram a origem petrogênica e indicaram introdução recente de matéria orgânica. As concentrações de HPAs 
alquilados, também indicadores de introdução petrogênica, variaram entre 5,35 e 135,20 ng.g-1. As razões entre isômeros de HPAs também 
indicaram predominância de fontes petrogênicas. No entanto, a amostra do centro da baía, apresentou valores indicativos de combustão, en-
quanto outras quatro amostras apresentaram HPAs derivados de esgoto. Assim, os resultados deste estudo mostraram que, apesar da detecção 
de compostos relacionados a atividades humanas, a região de Potter Cove pode ser considerada como não-contaminada por hidrocarbonetos de 
petróleo, devido as baixas concentrações encontradas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mihael Machado de Souza (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Marcelo Renato Lamour
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Correntes de Maré, Carga de Fundo, Sedimentos
Área de Conhecimento: 10804005 - OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA 

0194 CARACTERIZAÇÃO DO TRANSPORTE SEDIMENTAR POR ARRASTO NA DE-
SEMBOCADURA SUL DO COMPLEXO ESTUARINO DE PARANAGUÁ.

O atrito entre a massa de água e o fundo dos corpos aquosos produz a movimentação de grãos de sedimentos, que são transportados e deposi-
tados em regiões diferentes à sua fonte. O objetivo deste trabalho foi estimar a capacidade de transporte de sedimentos a partir das correntes 
de maré, ao longo de uma seção transversal na desembocadura sul do Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), durante um ciclo de maré de 
sizígia. Os dados relativos às correntes de maré (velocidades e direções) foram obtidos a partir de um banco de dados pré-existente, e posteri-
ormente decompostos matematicamente para a obtenção da componente longitudinal da velocidade. Foram realizados dois levantamentos de 
campo ao longo do ciclo de maré, distribuídos em três pontos ao longo de uma seção transversal, com a coleta de sedimentos transportados 
por arraste com o uso de uma armadilha física do tipo Helley-Smith. Os parâmetros críticos de transporte e as taxas teóricas de transporte 
foram calculados a partir de metodologia descrita na literatura. Foram testadas nove equações em relação aos dados de campo, a partir de uma 
regressão linear tipo II no software R 2.15, para a definição da formulação teórica mais adequada para a região. Dentre as equações testadas, 
van Rijn (VR) foi a que apresentou o melhor índice de determinação (R² = 0,34) e o Pvalor mais significativo. Por outro lado, a equação de 
Meyer-Peter & Müller (MPM) apresentou os parâmetros estatísticos básicos (média, desvio-padrão, máximo e mínimo) mais próximo dos 
obtidos em campo, com um valor de R² (0,29) razoável em comparação a VR. A partir destas duas equações, foi calculado o volume trans-
portado estimado (m³/ano), para a seção transversal em períodos de sizígia (aproximadamente 180 dias). Ambas as equações caracterizaram a 
desembocadura como uma exportadora de sedimentos, com VR estimando o volume exportado em 616.000 m³/ano e MPM em 94.000 m³/ano. 
A grande diferença entre os volumes das duas equações remetem as considerações físicas de cada formulação. MPM apresenta uma abordagem 
simplificada do transporte, considerando apenas o estresse superficial no seu cálculo. Já VR utiliza uma abordagem robusta, considerando o 
estresse total, sendo dessa forma a mais indicada para utilização na região proposta, principalmente quando ocorrem feições de fundo, que 
aumentam significativamente o estresse.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafael Alexandre Pilato (IC-Voluntária)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Marcelo Renato Lamour
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: dinâmica sedimentar, Complexo Estuarino de Paranaguá, parâmetros granulométricos
Área de Conhecimento: 10804005 - OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA

0195 DINÂMICA MORFO-SEDIMENTAR DAS PRAIAS DO BALNEÁRIO PONTAL DO 
SUL, PONTAL DO PARANÁ – PR

Praias são ambientes encontrados nas zonas costeiras ao redor do mundo, sendo constituídas por sedimentos inconsolidados. São consideradas 
importantes economicamente, fazendo com que haja uma pressão socioeconômica intensa, levando à supressão desses sistemas e da vegetação 
adjacente, tornando necessário o conhecimento sobre o comportamento morfodinâmico do perfil praial em relação às ondas, ventos, marés e 
correntes. O balneário Pontal do Sul está localizado ao norte do município de Pontal do Paraná, junto à desembocadura do Complexo Estuarino 
de Paranaguá (CEP). Suas praias são influenciadas pelas correntes de maré e pelas feições de fundo relativas a desembocaduras estuarinas, 
o que torna complexo o processo de transporte e deposição sedimentar na área de estudo. Este trabalho teve por objetivo analisar a dinâmica 
sedimentar das praias do balneário Pontal do Sul através de levantamentos topográficos e sedimentológicos em cinco pontos ao longo da área 
de estudo, contemplando seis campanhas realizadas entre os meses de fevereiro/11 e março/12.  As amostras de sedimentos praiais foram 
coletadas na região de espraiamento, no estirâncio e na linha de vegetação, para posterior análise granulométrica, onde foram calculados os 
parâmetros estatísticos granulométricos (média, mediana, grau de seleção, curtose e assimetria). As saídas de campo foram realizadas durante 
baixa-mares de sizígia, devido à maior exposição da face praial, sendo que cada perfil era composto por três transectos normais à linha de 
vegetação, além de um local externo ao mesmo, denominado nível de referência altimétrica. O balanço sedimentar ao longo do ano foi positivo 
para quatro das cinco áreas, indicando que, de modo geral, as praias da área de estudo apresentaram características de deposição sedimentar, 
mesmo quando consideradas as taxas erosivas entre os meses de agosto e dezembro/11, o que também pode ser observado nos modelos digitais 
de elevação.  Os parâmetros texturais das amostras sedimentares mantiveram-se constantes no decorrer do trabalho, onde foram encontradas 
areias finas a muito finas, bem selecionadas, corroborando com dados encontrados na literatura para a região.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jaqueline Rosa (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Jaime Paba                 Co-Orientador: Vanessa Kava-Cordeiro   
Departamento: Bioquímica          Colaborador: Elisandro Bruscato, Carolina Heyse Niebisch
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Biodegradação, Fungo endofítico, Corantes têxteis
Área de Conhecimento: 20000006 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

0196 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE BIODEGRADAÇÃO DE CORANTES DA IN-
DUSTRIA TEXTIL POR MICROORGANISMOS  DO AMBIENTE

A produção anual de corantes e pigmentos industriais é estimada em mais de 700 mil toneladas. Considerando que cerca de 15% dos corantes 
utilizados na indústria são perdidos para os corpos de água durante o processamento das fibras têxteis, nota-se a problemática ambiental en-
volvida com estas substâncias. Os tratamentos atuais para efluentes da indústria têxtil não são capazes de degradar de maneira eficiente estes 
compostos, neste contexto a biodegradação, degradação biológica de poluentes, tem se mostrado uma alternativa promissora. O microrganismo 
utilizado neste trabalho é um fungo endofitico com potencial de biodegradação e que apresenta uma enzima lacase associada à parede mice-
liar.  Para as análises o fungo foi cultivado por 15 dias em meio previamente otimizado e o micélio retirado para avaliação de seu potencial de 
descoloração. As análises de atividade descorante e atividade enzimática foram monitoradas por espectrofotometria. O corante utilizado como 
modelo foi o Remazol Azul (RB220). Foram realizados testes de descoloração frente a diferentes valores de pH e concentrações de sal, além da 
avaliação do efeito de indutores na atividade descorante e na produção de lacase. Os resultados indicam que a enzima apresenta como pH ótimo 
2, e mantém-se relativamente estável em valores de pH entre 3 e 9 com retenção de 50 % ou mais da atividade descorante. A concentração de 
sal na qual se obteve a máxima atividade descorante foi 0,2 g/L de NaCl. Na presença dos indutores veratraldeído e ácido ferúlico no meio de 
cultivo pode-se observar um aumento de 5 e 6 vezes, respectivamente,  tanto na atividade descorante quanto na produção de lacase. O isolado 
fúngico apresenta potencial para utilização em processos de biodegradação, porém mais estudos são necessários para sua aplicação.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jessica Chimene Fernandes (PIBIC/CNPq)
Curso: Biomedicina
Orientador: Maria Berenice Reynaud Steffens   Co-Orientador: Michelle Zibeti Tadra-Sfeir
Departamento: Bioquímica                                Colaborador: Rose Adele Monteiro
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Interação planta-bactéria, Herbaspirillum seropedicae, qRT-PCR
Área de Conhecimento: 20000006 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

0197 AVALIAÇÃO DA COLONIZAÇÃO DE HERBASPIRILLUM SP EM PLANTAS DE 
MILHO E ARROZ ATRAVÉS DE QRT-PCR

Herbaspirillum seropedicae  SmR1 é uma bactéria diazotrófica  que coloniza gramíneas e por isso é um importante alvo em pesquisas para a 
agricultura. Este trabalho tem por objetivo realizar a análise quantitativa da colonização de H. seropedicae SmR1 em plantas de milho e arroz. 
No início do projeto foi realizado treinamento em técnicas de esterilização e germinação de sementes, inóculo da bactéria na planta, coleta das 
bactérias aderidas ou não à planta, extração de DNA genômico bacteriano e execução de PCR e eletroforese. Sementes de milho Pioneer cv. 
30F53 foram esterilizadas por imersão em solução de hipoclorito 12% /Tween 20% seguida de imersão em etanol 70% e três lavagens com 
água. As sementes foram tratadas com fungicida Vitavax-Thiram (250 µl/L) por 2 horas e germinadas em placas com Agar-água por dois dias.  
H. seropedicae SmR1, cultivada em meio NFbHPN-malato até D.O.600nm=108 bactérias/mL, foi inoculada nas plântulas que foram então 
mantidas a 30ºC em incubador rotatório (120 rpm), por 30 minutos. As plântulas foram lavadas duas vezes com salina 1%%, transferidas para 
tubos contendo miniesferas de polipropileno e mantidas a 26oC por 72-80 horas. As raízes foram coletadas e maceradas em salina 1% para 
contagem das bactérias, total e endofítico, em placa contendo meio NFbHPN-malato(Sm80). O DNA total foi extraído de raiz macerada em 
tampão CTAB, e das bactérias do inóculo. A integridade do DNA foi confirmada por eletroforese em gel de agarose 0,8%. O DNA das amostras 
está sendo analisado por PCR, utilizando o par de primers Y1/Y2 que amplificam 250 pb do gene 16S RNA  bacteriano. No estudo com arroz 
(Oryza sativa L.var.Nipponbare) foram realizados ensaios de adesão e para esterilização das sementes utilizou-se etanol 70%, uma lavagem 
com solução de hipoclorito 6% e Tween 10% e  10-12 lavagem com água estéril e tratamento com fungicida Vitavax-Thiram (25µl/L) over-
night. As sementes foram transferidas para tubos contendo meio Hoagland e miniesferas de polipropileno e mantidas a 26ºC por 72-80 horas.  
As plantas foram secadas em papel filtro e as raízes foram extraídas e maceradas. Para a contagem das bactérias endofíticas as plantas foram 
lavadas nas soluções salina 0,9%, álcool 70% e Cloramina 1% e em água. Posteriormente secadas e cortadas para pesagem e diluição seriada 
do concentrado até 10-4, para plaqueamento meio NFbHPN-malato(Sm80). Como resultado verificou-se a presença de 7,5x105 UFC/ grama 
de raiz de milho e 5,4x108 UFC/grama de raiz de arroz. Ensaios de qRT-PCR serão  realizados com primers para os genes 16S rRNA e rpoC.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Paula Prestes de Souza (PIBIC/CNPq)
Curso: Educação Física (Bacharelado) 
Orientador: Doralice Lange de Souza
Departamento: Educação Física
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Barreiras e facilitadores, Implementação, Programa Segundo Tempo
Área de Conhecimento: 20000006 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

0198 BARREIRAS E FACILITADORES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
SEGUNDO TEMPO EM UM MUNICÍPIO DA REGIÃO SUL DO BRASIL

O objetivo do estudo foi o de investigar as principais barreiras e facilitadores para a implementação do Programa Segundo Tempo (PST) em 
um município da região sul do Brasil e levantar sugestões para a melhoria do mesmo. Este Programa é gerido pelo Ministério do Esporte (ME) 
e acontece no período de contraturno escolar. A pesquisa foi qualitativa de cunho exploratório e os dados coletados através de entrevistas sem-
iestruturadas com sete coordenadores de núcleo e com um dos três coordenadores do PST no município. A análise dos dados foi feita a partir da 
perspectiva da teoria fundamentada. Segundo o coordenador do PST no município, as principais barreiras para a implementação do Programa 
são: incompatibilidade entre os interesses dos gestores do município, os objetivos do Programa e as complexidades envolvidas na implemen-
tação do mesmo; carência de pessoal para coordenar o Programa no nível do município, o que sobrecarrega os coordenadores e dificulta o 
acompanhamento dos núcleos; falta de articulação entre as diferentes secretarias do município para promover ações conjuntas que facilitem 
a implementação do PST. Já para os coordenadores de núcleo, as principais barreiras são: falta de materiais; falta de apoio para o desenvolvi-
mento do trabalho; “engessamento” da proposta do PST; falta de autonomia para tomada de decisões perante os responsáveis pelos locais onde 
o Programa é sediado; e dificuldade para se atingir o número mínimo de 100 crianças por núcleo exigido pelo ME. Os principais facilitadores 
para a implementação do PST são: reforço alimentar; carga horária para planejamento; apoio da pessoa responsável pelo local onde o núcleo 
está sediado; e oferta de materiais esportivos de boa qualidade. Alguns fatores são percebidos ora como barreiras e ora como facilitadores para 
a implementação do Programa, dependendo da realidade encontrada: estrutura física para o desenvolvimento das atividades e armazenamento 
de materiais e lanches e presença de outros programas nas proximidades onde o PST é desenvolvido. As principais sugestões para a melhoria 
do Programa por parte do coordenador são: aumento do número de coordenadores no nível do município e ampliação do diálogo entre as partes 
envolvidas com o Programa. Já as principais sugestões dos coordenadores de núcleo são: liberação de mais recursos para a compra de materiais; 
maior apoio por parte da coordenação geral do PST; e estabelecimento de critérios mais efetivos para definição dos lugares onde os núcleos 
serão instalados. Os resultados deste estudo oferecem subsídios para o aprimoramento do Programa.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Vinicius Gregol (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Educação Física (Bacharelado) 
Orientador: Valdomiro de Oliveira          Co-Orientador: Wagner de Campos
Departamento: Educação Física            Colaborador: Gislaine Cristina Vagetti
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Pedagogia, Basquetebol, Ensino-treinamento
Área de Conhecimento: 20000006 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

0199 A PRÁTICA DO BASQUETEBOL EM CURITIBA NAS CATEGORIAS DE BASE: A 
ÓTICA DE TÉCNICOS QUE ATUAM EM CAMPEONATOS ESTADUAIS.

O objetivo geral da pesquisa foi explorar o conhecimento acumulado de técnicos que atuam com prática do basquetebol em Curitiba nas 
categorias de base. De forma especifica, buscou-se contextualizar os conteúdos e as estratégias metodológicas utilizadas por eles no processo 
ensino-treinamento dos fundamentos técnicos e dos sistemas defensivos e ofensivos. A amostra foi constituída por 10 técnicos de basquetebol 
com critério mínimo de representação curricular em nível Estadual/nacional. O instrumento de medida foi entrevista através de questionário 
semi-estruturado.. Os dados foram analisados de forma qualitativa e quantitativa. Os resultados mostraram que, há convergências e divergên-
cias, sob a ótica dos técnicos, tanto sobre os conteúdos do jogo, como as estratégias metodológicas a serem utilizadas no ensino dos funda-
mentos técnicos e dos sistemas defensivos e ofensivos. Também os métodos analíticos sofrem críticas, enquanto os métodos de jogo parecem 
ser mais apropriados, principalmente para manter um maior nível de motivação dos praticantes. Na especialização, ficou evidenciado que os 
exercícios produzem uma adaptação mais eficiente da técnica motora e tem maior aceitação entre os técnicos. Em relação ao treinamento dos 
sistemas defensivos, pode-se confirmar que a defesa individual é a mais indicada na etapa de iniciação e, na etapa de especialização, todas as 
defesas equiparam-se em importância. Nos sistemas ofensivos na etapa de iniciação, deve-se evitar jogadas complexas. Na especialização, 
há de se firmar as qualidades de um conjunto de estratégias mais complexas. Com base nos resultados do estudo, podem-se tecer algumas 
considerações: o ensino do basquetebol deve ser concebido num processo longo, no qual seus conteúdos e métodos variem no transcorrer do 
processo de ensino da técnica e da tática, e necessitamos de um modelo de iniciação para o basquetebol Paranaense e que ainda carece de 
estudos, principalmente longitudinais. Na especialização firma-se a idéia de que é imprescindível a periodização embasada num planejamento 
dos conteúdos e métodos de treinamento em longo prazo, principalmente após 15 anos de idade, categoria infanto e cadete, com o pensamento 
em nível estadual mas também, nacional e internacional. Sendo assim, tornou-se possível sinalizar algumas conclusões para as diferentes fases 
das etapas do processo de formação técnica e tática no basquetebol paranaense, considerando uma periodização em longo prazo dos conteúdos 
e estratégias pedagógicas de treinamento.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tânia Vieira de Lima (PIBIC/CNPq)
Curso: Educação Física (Licenciatura) (MT)
Orientador: Simone Rechia                    Co-Orientador: Karine do Rocio Vieira dos Santos
Departamento: Educação Física           Colaborador: Thiago Domingues, Fernando Richardi da Fonseca
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Escola, Espaço, Lúdico
Área de Conhecimento: 20000006 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

0200 POSSIBILIDADES DAS VIVÊNCIAS LÚDICAS NA ESCOLA: A RELAÇÃO EN-
TRE UMA REALIDADE PÚBLICA E UMA PRIVADA

Tomando como ponto de partida os espaços lúdicos da escola, observamos que ele não é mera estrutura física, mas estabelece influências nos 
usuários e vice-versa, estabelecendo assim uma relação dialética e histórica fazendo-nos notar que o estudo da composição dos espaços faz-se 
importante para um entendimento de nossa sociedade. Este estudo vem sendo desenvolvido desde o ano de 2003 em parceria com o Projeto 
Licenciar “A escola e os espaços Lúdicos”, inserido no Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade (GEPLEC). Especificamente 
em 2011 diagnosticou os espaços lúdicos de uma escola de grande relevância no cenário da rede estadual. Já em 2012,  nossa pesquisa pro-
cura olhar para as mesmas categorias de análise, porém agora no contexto de ensino particular com a problemática: Quais as proximidades e 
distanciamentos da realidade pública e particular, quanto aos espaços lúdicos das escolas nos tempos disponíveis dos alunos? Percebemos a 
relevância deste estudo, pois no senso comum as escolas particulares são consideradas com uma melhor educação que as escolas públicas, a 
partir de nossa pesquisa pretendemos apontar reflexões sobre essa relação. Para tanto foram utilizados os seguintes passos metodológicos: 1) 
Aproximação e efetivação da parceria com o colégio particular; (2) Visita técnica, com aplicação do protocolo piloto, (3) Reformulação do pro-
tocolo (4) Aplicação do protocolo de observação reformulado, (5) Aplicação de 41 questionários com alunos de 6º ano de ensino fundamental à 
2ª Série do Ensino Médio; (6) Tabulação dos dados e análise. Em relação aos estudos dos espaços das escolas, infere-se a necessidade de propi-
ciar ao aluno que ele se sinta pertencente a esse espaço, transformando-o em lugar. Segundo TUAN (1983, p.3) “O espaço permanece aberto, 
sugere futuro e convida à ação. O espaço fechado e humanizado é lugar.” Assim, “o que começa como espaço indiferenciado transforma-se em 
lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor” (RECHIA, 2003, p.63). Especificamente em relação à instituição particular 
pretendemos também propor a modificação física de alguns espaços, além da implantação de um projeto que contemple o conceito apresentado 
por Marcellino, (2002)  duplo aspecto educativo do lazer, a educação para e pelo lazer, tendo como premissa de que a escola também é um local 
que deve ter o lazer como conteúdo a ser discutido e assim fomentar nos alunos o sentimento de pertencimento, democratizando a vivência da 
ludicidade, criando assim uma cultura de uso dos espaços para experiências no âmbito do lazer.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leonardo Puchetti Polak (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Adriana Frohlich Mercadante        Co-Orientador: Celso Fávaro Junior
Departamento: Patologia Básica                    Colaborador: Ana Paula Gimenez, Evelyn Castillo Lima, Silvio Marques Zanata
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: semaforina 5B, duplo-híbrido em leveduras, epitélio olfatório
Área de Conhecimento: 20000006 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

0201 CONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ISCA CORRESPONDENTE AO 
DOMÍNIO CITOPLASMÁTICO DE SEMAFORINA 5A.

O desenvolvimento do sistema nervoso é um processo extremamente complexo, que envolve a participação de uma grande quantidade de pro-
teínas, que interagem entre si e com outras moléculas, controlando especificamente o crescimento dos prolongamentos neurais. As semaforinas 
pertencem a uma família de proteínas responsáveis pelo direcionamento axonal, podendo funcionar tanto como moléculas atraentes, como 
repelentes nesse processo. São divididas em 8 classes distintas, e compartilham um domínio conservado (sema). As semaforinas de classe 
5 são proteínas transmembrana, que compartilham uma sequência de sete domínios tromboespondina. Poucos trabalhos abordam os papéis 
fisiológicos desempenhados por essa classe, sendo a porção citoplasmática ainda mais negligenciada. O sistema duplo-híbrido é um sistema 
capaz de detectar interações protéicas in vivo, sendo muito utilizado nos últimos anos. Em trabalhos anteriores, as sequências citoplasmáticas 
dos domínios Sema 5A e Sema 5B haviam sido clonadas e inseridas em vetor pGilda, sendo esses verificados quanto a sua correta construção. 
Os plasmídeos que apresentavam insertos corretos foram transformados em leveduras da linhagem RFY 206. As leveduras foram então testadas 
quanto ao potencial de autoativação dos plasmídeos, sendo verificado que a isca referente à Sema 5A apresentava capacidade de autoativação, 
o que não foi constatado para Sema 5B. Dessa forma, o presente estudo possuía como objetivo a remontagem da isca referente à Sema 5A, de 
forma a produzir uma isca incapaz de se autoativar. Entretanto, devido ao maior proveito que o laboratório poderia tirar dos resultados obtidos 
com Sema 5B, o presente trabalho focou em realizar uma varredura da biblioteca de sistema olfatório (disponível no laboratório), através do 
sistema duplo-hibrido. Foram então encontradas 50 colônias positivas, que conseguiram ativar ambos os genes repórteres LEU2 e Lac-z utili-
zados no procedimento. A partir dessas colônias, o plasmídeo presa (pJG4-5) foi extraído, purificado e seqüenciado, sendo os dados analisados, 
obtendo-se 21 novos possíveis ligantes para Semafonina 5B. A identidade desses novos parceiros moleculares de Sema 5B possibilitará um 
maior entendimento do papel fisiológico exercido por essa proteína.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rodrimar Barboza Gonçalves (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Agronomia
Orientador: Maria Aparecida Cassilha Zawadneak    Colaborador: Jordana Dinorá de Lima, Gustavo Hartmann Neto, Adélia Bischoff
Departamento: Patologia Básica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Fragaria x ananassa , lagarta-da-coroa , bioecologia
Área de Conhecimento: 20000006 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

0202 BIOLOGIA E CONTROLE BIOLÓGICO DE DUPONCHELIA FOVEALIS ZEL-
LER (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE): NOVA PRAGA EM MORANGUEIRO

DDuponchelia fovealis (Lepidoptera: Crambidae), é uma praga recentemente introduzida no Brasil. Em infestação severa pode deixar as plan-
tas de morangueiro com baixa produtividade levando-as à morte. Visando contribuir para o conhecimento de aspectos da bioecologia de D. 
fovealis e para futuras estratégias para o manejo da espécie foi proposta esta pesquisa, cujos objetivos foram: a) Monitorar, registrar e avaliar 
a ocorrência de D. fovealis  e de seus inimigos naturais em morangueiro em São José dos Pinhais; b) Estudar a biologia de D. fovealis em 
condições de laboratório. A primeira fase do trabalho determinou a distribuição e a preferência de ataque das lagartas de D. fovealis de acordo 
com o estrato das plantas morangueiro e avaliou a incidência de inimigos naturais associados às plantas infestadas. A avaliação foi realizada em 
lavoura comercial de 1,0 ha de morangueiro, no município de São José dos Pinhais, Paraná. A presença e contagem de lagarta foram realizadas 
dividindo-a visualmente em cinco estratos (Folhas novas, intermediárias, velhas, frutos e caule). Os resultados obtidos demonstraram que ocor-
reu uma diferença significativa (p-valor<0,00001) na localização das lagartas na planta. A infestação média da área aproximadamente a uma 
lagarta a cada seis plantas. As lagartas estavam preferencialmente em folhas velhas (48%) e caule (34%), não havendo, entretanto, diferença 
significativa entre estas; 10 % foram encontradas em frutos; 5% em folhas intermediárias e 3% em folhas novas. Verificou-se uma tendência de 
maior quantidade da praga nas regiões mais úmidas da planta, sugerindo-se a necessidade de novos estudos relacionando o manejo de irrigação 
do morangueiro com o grau de infestação. A presente pesquisa contribuiu com o primeiro registro de ocorrência de Cotesia sp. (Hymenoptera: 
Braconidae) como agentes de controle biológico natural de lagartas de D. fovealis. A segunda etapa do estudo avaliou os parâmetros biológicos 
de D. fovealis. O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Entomologia Prof. Ângelo Moreira da Costa Lima, do Departamento de Patologia 
Básica, da UFPR.   Os insetos foram mantidos em sala climatizada, a 25ºC ± 2ºC, 75 ± 10% UR e fotofase de 14 horas e alimentados em dieta 
artificial modificada de Greene. Foram avaliados os parâmetros biológicos do inseto. A dieta utilizada permitiu o desenvolvimento com uma 
viabilidade de 86%. Conclui-se que esta dieta é eficiente para a criação de D. fovealis em laboratório, permitindo a manutenção continua de 
uma colônia para pesquisa com esta espécie.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aline Giombelli da Silva (IC-Junior/FA)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Márcia Santos de Menezes         Co-Orientador: Luiz Augusto Macedo Mestre
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: caixas-ninho, reprodução, aves
Área de Conhecimento: 20000006 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

0203 UTILIZAÇÃO DE NINHOS ARTIFICIAIS POR AVES NO MUNICÍPIO DE PALO-
TINA, PARANÁ.

Diversas espécies de vertebrados encontrados em florestas tropicais são dependentes de cavidades naturais para nidificação ou abrigo. Em fun-
ção das altas taxas de desmatamento e degradação, a redução das cavidades naturais pode limitar a sobrevivência dessas espécies, se tornando 
um fator limitante para os vertebrados dependentes deste recurso. O impacto deste processo pode ser atenuado incorporando-se a estratégias de 
manejo, um programa de cavidades para ninhos. Com o objetivo de verificar quais espécies utilizam esse recurso para abrigo ou reprodução, 
foram instaladas 80 caixas ninhos em duas áreas no campus da UFPR em Palotina. Uma área é de bosque e a outra, uma área aberta com 
fluxo de pessoas. As caixas apresentam dois tamanhos, pequenas (15 x 15 x 21 cm), diâmetro da entrada 4,4 cm e grandes (18 x 18 x 35 cm) e 
diâmetro da entrada 6,6 cm, que foram distribuídas uniformemente nas duas áreas, obedecendo a uma distância aproximada de 20 metros uma 
da outra e a uma altura de 2 metros. As caixas foram instaladas no inicio do mês de setembro de 2011, sendo vistoriadas duas vezes por semana, 
utilizando-se uma haste de alumínio com espelho somente uma vez na semana. Foram classificadas como ativas ou não ativas. Obteve-se um 
total de 23 caixas ocupadas (29%), sendo 2 ocupações no bosque e 21 em área aberta. As caixas foram ocupadas por duas espécies de aves, 
Sicalis flaveola (canarinho-da-terra) e Troglodytes musculus (corruíra). O mês de outubro foi o período que teve uma maior frequência de ocu-
pação (19%). As caixas foram utilizadas para reprodução e abrigo. Três caixas foram ocupadas mais de uma vez: a caixa 11 foi ocupada 2 vezes 
por T. musculus (corruíra); a caixa 39 foi ocupada 3 vezes (2 vezes por S. flaveola (canarinho-da-terra) e 1 por T. musculus (corruíra); a caixa 
33 foi ocupada 4 vezes somente por S. falveola. As demais caixas ocupadas foram utilizadas somente 1 vez. A caixa de numero 9 embora tenha 
tido postura, não obteve sucesso reprodutivo.  As duas aves que utilizaram as caixas não são consideradas espécies ameaçadas de extinção. 
Comparando com resultados de outras pesquisas, foi possível perceber que as mesmas espécies utilizaram as caixas nos projetos realizados em 
São Paulo, Santa Catarina e Amapá.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daisy Woellner Santos (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Rogério Ribas Lange       Co-Orientador: Simone Domit Guerios
Departamento: Clínica Médica   Colaborador: Rubia Carolina Sella, Horrana Oliveira Cavalcante da Silva Souza, Aline Luiza Konell
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Neoplasias, Medicina Zoológica, Animais Selvagens
Área de Conhecimento: 20000006 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

0204 ONCOLOGIA NA MEDICINA ZOOLÓGICA

O diagnóstico e tratamento de neoplasias representam um dos maiores desafios com que se depara o médico veterinário. O objetivo do estudo 
foi avaliar a incidência da oncologia na medicina zoológica, diante das outras afecções que acometem animais selvagens. Foram analisadas 
retrospectivamente 764 fichas clínicas de pacientes atendidos no Ambulatório de Animais Selvagens do HV-UFPR, no período entre janeiro 
de 2009 a fevereiro de 2012. Os casos foram avaliados com relação ao diagnóstico, tratamento e evolução da doença. As fichas clínicas foram 
separadas primeiramente por classe e em seguida por especialidades médicas, foram excluídos os casos sem confirmação diagnóstica. As aves 
representaram 45,4% (347/764) das classes atendidas, os mamíferos 40,1% (306/764) e os répteis 14,5% (111/764). As neoplasias representa-
ram 1,7% (6/347) nas aves, 3,3% (10/306) nos mamíferos e não foram observadas nos répteis. Os casos oncológicos observados nas aves foram 
os cutâneos (3 lipomas e 1 carcinoma de células escamosas), um linfoma e um sarcoma de tecidos moles. Nos mamíferos foram observados 
tumores mamários (3 adenocarcinomas e 2 adenomas), cutâneos (carcinoma bucoescamoso, histiocitoma benigno, histiocitoma maligno e 
hemangioma) e um sarcoma de tecidos moles. Os casos de neoplasias cutâneas em aves foram todos diagnosticados em pscitaformes, sendo o 
lipoma a com maior prevalência, e os mamíferos foram principalmente acometidos por tumores mamários, sendo o mais comum em fêmeas, o 
que já era previsto de acordo com os achados da literatura. A casuística das neoplasias na medicina zoológica ressalta a importância de haver 
um domínio maior por parte dos médicos veterinários nesta área, tendo em vista o aumento no número de casos confirmados devido, principal-
mente, ao avanço das técnicas diagnósticas e crescente uso da histopatologia e citologia.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Cristina Silva Carpanese (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina 
Orientador: Juliano Cordeiro                  Colaborador: Caleb Rosa Ramos Rudy, Jessica Carmelo Kruger, Marlene Gonçalves
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Floresta Estacional Semidecidual, levantamento florístico, estrato arbóreo.
Área de Conhecimento: 20000006 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

0205 LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS DO REMANESCENTE DE FLORESTA ESTA-
CIONAL SEMIDECIDUAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PALOTINA

O conhecimento das espécies que integram a flora de um determinado local é fundamental para a caracterização da biodiversidade e com isso 
produzir informações científicas que venham ampliar os registros de ocorrência e distribuição dessas espécies em seus respectivos ambientes 
naturais. Diante do panorama atual de eliminação e substituição da vegetação as referências sobre dados florísticos são escassos, necessitando-
se desta forma que estudos possibilitem registrar e ampliar as informações sobre a flora do Paraná.  A região Oeste do Estado era ocupada pela 
Floresta Estacional Semidecidual (FES), que sofreu intenso processo de antropização nas últimas cinco décadas. Este tipo de vegetação está 
condicionado à dupla estacionalidade climática, uma tropical com época de intensas chuvas de verão, seguida por estiagem acentuada e outra 
subtropical sem período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio de inverno. A vegetação sobre queda das folhas na por-
centagem entre 20 a 50% do conjunto florestal. O presente visou o levantamento florístico das espécies arbóreas do remanescente da Floresta 
Estacional Semidecidual localizada dentro do campus da Universidade Federal do Paraná em Palotina, com coordenadas 24º 18’ 44” S – 53º 55’ 
16” W, área de aproximadamente 4,26 hectares e patamar altimétrico em torno dos 310 m.s.n.m. O levantamento florístico foi realizado durante 
o período de abril/11 a maio/12. O procedimento de coleta consistiu em caminhadas semanais visando atingir a totalidade da área para a coleta 
de material fértil (ramos com botões, flores e/ou frutos) dos indivíduos do estrato arbóreo para produção de exsicatas que ficaram depositados 
no herbário do campus para identificação. Foram amostrados 75 morfoespécies pertencentes a 22 famílias botânicas. As famílias com maior 
diversidade foram: Fabaceae com 13 morfoespécies seguida por Meliaceae com oito, Boraginaceae com sete, Rutaceae e Solanaceae com seis, 
Moraceae e Myrtaceae com quatro, Lauraceae com três, Apocynaceae, Boraginaceae, Malvaceae e Sapotaceae com duas, Arecaceae, Canna-
baceae, Euphorbiaceae, Malpighiaceae, Melastomataceae, Piperaceae, Rosaceae, Salicaceae e Sapindaceae com uma. As famílias identificadas 
são de ocorrência típica em áreas de Floresta Estacional Semidecidual e a quantidade de morfoespécies demonstra que o remanescente abriga 
uma considerável diversidade arbórea que deve ser protegida e melhor estudada. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maria Elise Sonnenhohl (PIBIC/CNPq)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Pontal do Paraná 
Orientador: Rodolfo Luis Petersen
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Aquicultura, Pisciculttura, DNA
Área de Conhecimento: 20200005 - GENÉTICA

0206 COMPARAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE DNA NO 
ROBALO- FLECHA CENTROPOMUS UNDECIMALIS (BLOCH, 1792).

O robalo-flecha, Centropomus undecimalis (BLOCH, 1792), possui carne nobre e de excelentes características organolépticas. Devido a essas 
qualidades essa espécie alcança alto valor no mercado. As populações selvagens têm mostrado certo declínio devido à intensa pesca predatória 
revelando a necessidade de estudos que contribuam para a renovação dos estoques naturais via repovoamento, assim como  informações 
zootécnicas e genéticas para o seu  cultivo. Para realizar estudos na área de gestão de pesca, aquicultura e práticas de conservação, marcadores 
moleculares são muito utilizados para a estima da variabilidade genética de populações silvestres e cultivadas, precisando de protocolos de 
eficientes para a extração de DNA de qualidade e quantidade suficiente. O uso de metodologia adequada, o tipo de amostra de tecido e a uti-
lização de protocolo de extração de DNA viável são fatores que influenciam na amplificação do DNA através da técnica de PCR. Como não 
existem estudos de comparação de protocolos de extração de DNA para o C. undecimalis, o presente trabalho teve como objetivo comparar três 
métodos e identificar o mais simples, rápido, livre de contaminantes e reproduzíveis. Tecido muscular de 30 indivíduos (25 miligramas) foram 
utilizados para a comparação de três protocolos de extração: fenol-clorofórmio, solução salina (NaCl) e  kit comercial. A caracterização da 
quantidade e qualidade do DNA foi realizada através de espectrofotômetro (pela absorbância a 260 e 280nm, e das relações 260/280nm). Não 
houve diferença significativa entre os tratamentos nas concentrações obtidas através do analise de variação simples obtendo-se medias de 508,2 
ng/uL para o protocolo Fenol-Cloroformio, 404,9 ng/uL através de kits comerciais e 370,6 ng/uL para  protocolo de extração salina. Já para a 
pureza do DNA avaliada pela relação das absorbâncias 280/260 foi detectada diferenças significativas entre os tratamentos analisados. O teste 
de Ficher identificou diferenças entre o protocolo de extração de kit comercial com relação os protocolos de solução salina e fenol clorofórmio. 
Apesar de que o custo unitário por extração através de kits comerciais é maior que os protocolos de montagem caseira, a qualidade do DNA é 
um fator essencial para seu uso tanto para estocagem em Bancos de DNA como para sua amplificação através de técnicas de PCR.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Claudia Andreia Skowronski (CNPq-Balcão)
Curso: Farmácia 
Orientador: Emanuel Maltempi de Souza       Colaborador: Rose Adele Monteiro, Marco Aurelio Schuler de Oliveira, Fabio de Oliveira Pedrosa
Departamento: Bioquímica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Herbaspirillum seropedicae, Sistema Ntr, GlnK
Área de Conhecimento: 20202008 - GENÉTICA MOLECULAR E DE MICROORGANISMOS

0207 INTERATOMA DA PROTEÍNA GLNK DE HERBASPIRILLUM SEROPEDICAE

Herbaspirilum seropedicae é uma β-Proteobacteria capaz de colonizar os tecidos internos de plantas com interesse econômico, como milho, 
trigo, arroz e cana de açúcar. H. seropedicae é considerada uma bactéria diazotrófica, ou seja, é capaz de reduzir o nitrogênio atmosférico a 
amônio, tornando-o disponível para outros organismos, como a planta hospedeira. A capacidade de fixação de nitrogênio, além da produção de 
fitohormônios, fazem de H. seropedicae uma bactéria com potencial para ser utilizada como promotora do crescimento vegetal. O metabolismo 
de nitrogênio em Proteobacteria é regulado pelo sistema Ntr, que controla a transcrição de genes relacionados com a utilização de diferentes 
fontes de nitrogênio. As proteínas PII (GlnB e GlnK) tem um papel central nesse sistema. A regulacão exercida por GlnB e GlnK no sistema 
Ntr está relacionada com a capacidade dessas proteínas interagirem com outras proteínas alvo e regular a atividade das mesmas. Para isso, 
as proteínas PII processam e transmitem sinais de nitrogênio, carbono e energia para as proteínas alvo envolvidas no metabolismo celular. O 
objetivo deste trabalho é identificar proteínas de H. seropedicae capazes de interagir com a proteína GlnK de H. seropedicae purificada. Para 
isto, em um primeiro ensaio, a proteína GlnK fusionada com uma cauda de histidinas foi ligada a pérolas magnéticas carregadas com Ni+2. Um 
extrato de proteínas totais de H. seropedicae foi aplicado à resina magnética na presença ou ausência da proteína GlnK e, após sedimentação 
da resina, os complexos protéicos foram eluídos. Tendo em vista, a quantidade de proteínas inespecificas que se ligaram a resina, foi necessário 
a realização de um segundo ensaio mais especifico por interação em coluna cromatográfica. Um extrato de proteínas totais de H. seropedicae 
foi aplicado à coluna cromatográfica na presença ou ausência da proteína GlnK. Os complexos protéicos foram eluídos e analisados por SDS-
PAGE. Estas proteínas serão identificadas por espectrometria de massa MALDI-TOF.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Desirrê Alexia Lourenço Petters (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Chirlei Glienke
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Phyllosticta citricarpa, Mancha Preta dos Citros, microlesões
Área de Conhecimento: 20202008 - GENÉTICA MOLECULAR E DE MICROORGANISMOS

0208 INDUÇÃO DE SINTOMAS DA DOENÇA MANCHA PRETA DOS CITROS PARA ESTUDO DA 
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE BIOLÓGICO DO FUNGO PHYLLOSTICTA CITRICARPA

A Mancha Preta dos Citros é uma doença que afeta várias espécies de citros importantes economicamente, trazendo grandes prejuízos e proble-
mas aos produtores, principalmente devido à grande dificuldade de ser controlada e/ou erradicada.  Além dos gastos com o custo de produção, 
a exportação dos frutos também é afetada, uma vez que barreiras fitossanitárias impedem a entrada dos mesmos em locais livres da doença. 
Nesse contexto, estudos de distribuição do patógeno, bem como de técnicas de diagnóstico molecular e controle biológico são importantes, 
uma vez que auxiliam no monitoramento da presença do patógeno nos pomares cítricos, orientando medidas de controle mais efetivas, que 
envolvem tanto a delimitação de locais afetados quanto permitem que locais livres da doença possam destinar seus frutos à exportação. As 
atividades desenvolvidas com relação a estes estudos envolveram manutenção de linhagens de endófitos, transformantes e realização de testes 
de indução de sintomas em frutos, também avaliando o potencial de extratos vindos de outros microrganismos na inibição destes sintomas. Os 
testes de indução de sintomas são realizados através de injúria em frutos destacados, inoculando o patógeno, que se desenvolve, gerando uma 
lesão na casca do fruto. Entretanto, novos testes têm sido feitos sem a realização de injúria nos frutos, objetivando obter as lesões e sintomas 
característicos apenas com a utilização de esporos do patógeno. Frutos destacados tiveram sua casca delimitada em duas regiões, onde uma 
delas foi levemente raspada, enquanto a outra permaneceu intacta. Ambas as regiões foram inoculadas com uma solução de esporos do fungo, 
e os frutos foram mantidos em câmara de germinação por 30 dias, sendo borrifados com Ethrel após este período. As áreas delimitadas na 
casca foram fotografadas em diferentes intervalos de tempo após a aplicação do Ethrel, em busca da presença de sintomas. Algumas áreas 
apresentaram microlesões, embora não apresentassem macrolesões similares às lesões características da doença.  A partir destes resultados, a 
próxima etapa é variar as condições do teste a fim de obter as macrolesões, bem como extrair o DNA das microlesões e realizar o isolamento 
do microrganismo, confirmando a origem dos sintomas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Douglas Adamoski Meira (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Chirlei Glienke          Colaborador: Vanessa Kava-Cordeiro
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Phyllosticta capitalensis, Diagnóstico Molecular, Mancha Preta dos Citros
Área de Conhecimento: 20202008 - GENÉTICA MOLECULAR E DE MICROORGANISMOS

0209 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA EFICIENTE DE DIAGNÓSTICO MO-
LECULAR DO FUNGO FITOPATOGÊNICO GUIGNARDIA CITRICARPA

Diversas ferramentas moleculares para a detecção e identificação de fitopatógenos vêm sendo utilizadas, não somente em pesquisa, mas 
também em situações de campo. Uma destas doenças, a Mancha Preta dos Citros (MPC, agente causal fungo Phyllosticta citricarpa), é respon-
sável por perdas financeiras ao agronegócio citrícola – devido à depreciação visual (que prejudica o comércio in natura) e queda prematura 
dos frutos (que reduz a rentabilidade ao produtor). Entretanto, outro fungo do mesmo gênero, P. capitalensis (não patogênico a citros, mas 
filogeneticamente relacionado e morfologicamente semelhante à espécie causadora da doença), compartilha o mesmo hospedeiro e habita de 
forma saprofítica lesões nos frutos cítricos, gerando uma demanda por sua identificação, dada a existência de barreiras fitossanitárias à primeira 
espécie. Assim, o presente trabalho visou construir conhecimento sobre região genômica (denominada GMF) utilizada para a detecção de P. 
capitalensis, além de propor aprimoramento ao diagnóstico molecular, que apresenta problemas de especificidade perante novas espécies de-
scritas dentro do gênero. Assim, buscou-se a identificação de sequência homóloga a GMF em outras espécies (P. citricarpa, P. brazilianiae, G. 
mangiferae e P. citribraziliensis) e também a partir de DNA extraído de tecidos foliares de pomares comprometidos e das próprias linhagens 
de Phyllosticta spp isoladas destas plantas. Procedeu-se com a extração de ácidos nucléicos do respectivo material, amplificação do fragmento 
GMF (em condições menos restringentes quando em P. citricarpa e P. citribraziliensis), clonagem no vetor pGEM®-T, avaliação dos transfor-
mantes e sequenciamento, ou o sequenciamento direto em alguns casos. Após a avaliação das sequências utilizando um pipeline automatizado, 
as mesmas foram confrontadas com bancos de sequências públicos e foi proposta a substituição de um dos primers utilizados no diagnóstico 
molecular de P. capitalensis existente. Como resultados, foram observados polimorfismos escassos nas linhagens de P. capitalensis e não foi 
encontrado um homólogo em P. citricarpa e P. citribraziliensis através do método utilizado. Desta forma, a PCR convencional proposta foi 
capaz de distinguir o fungo P. capitalensis de todos os demais avaliados. Com o obtido pode-se concluir que a alteração no ensaio de detecção 
de P. capitalensis deixou o mesmo mais específico e, consequentemente, mais seguro de ser utilizado como ferramenta de identificação com 
intuito científico ou fitossanitário.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Hellen Katarine Rosa Moreira (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: CHIRLEI GLIENKE            Colaborador: Caroline E. Waculicz Andrade
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Colletotrichum acutatum, C. gloeosporioides., Podridão Floral
Área de Conhecimento: 20202008 - GENÉTICA MOLECULAR E DE MICROORGANISMOS 

0210 VARIABILIDADE EM FUNGOS DO GÊNERO COLLETOTRICHUM ISOLADOS 
DE PLANTAS DE POMARES CÍTRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO.

A Podridão Floral dos Citros (PFC) é causada pela infecção de flores por fungos das espécies Colletotrichum acutatum e C. gloeosporioides. 
Está presente em locais que propiciam mais de uma florada dos citros (Citrus spp.) e acarreta a abscisão de frutos jovens. Na literatura não há re-
latos da presença de linhagens patogênicas de Colletotrichum de forma endofítica; ou se está presente como patógeno latente em plantas cítricas 
entre as floradas contribuindo como reservatório de inóculo para a disseminação da doença. A validação de métodos de diagnóstico para verific-
ar se o fungo se apresenta de forma endofítica em plantas cítricas, assim como o isolamento e identificação de fungos do gênero Colletotrichum 
colonizando o interior de plantas cítricas de pomares com relatos da doença, é premente. Estes esclarecimentos servirão de base para a adoção 
de medidas de controle da doença. Inicialmente, o agente causal desta doença foi identificado como sendo Colletotrichum gloeosporioides. 
Posteriormente, estudos utilizando marcadores moleculares, constataram que o agente responsável pela doença é o fungo C. acutatum. Recente 
estudo envolvendo teste de patogenicidade identificou linhagens do fungo C. gloeosporioides também como agente causal da PFC. A doença 
está presente no Brasil em regiões do estado de São Paulo onde as condições climáticas são favoráveis. Desta forma, o presente trabalhotem 
como objetivo identificar as espécies de Colletotrichum presentes como endofítico em plantas cítricas e da vegetação espontânea em pomares 
cítricos, além de verificar a resistênciados isolados aos fungicidas Carbendazim e Nativo. No presente trabalho foram isolados 120 linhagens 
de Colletotrichum de plantas cítricas e 69 de plantas da vegetação espontânea, identificados por PCR espécie-específica e sequenciamento da 
região ITS1- 5,8S- ITS2 do rDNA e parcial do gene GPDH como pertencentes ao Complexo de espécies C. gloeosporioides. Foram identifi-
cados isolados resistentes ao fungicida Carbendazim. A presença de isolados resistentes gera um alerta quanto à possibilidade de aumento da 
presença de isolados resistentes com a continuidade da aplicação do fungicida em campo. O estudo dos mecanismos de resistência vem sendo 
realizado por meio de sequenciamento parcial do gene da Beta-tubulina e testes de resistência ao fungicida Nativo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Karen Ishii Marcondes Ribas (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Ana Claudia Bonatto           Co-Orientador: Roseli Wassen
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Rhizobium sp. NGR234, Sistema Ntr, Metabolismo de Nitrogênio
Área de Conhecimento: 20202008 - GENÉTICA MOLECULAR E DE MICROORGANISMOS

0211 ANÁLISE FUNCIONAL DOS GENES NTRY E NTRX DE RHIZOBIUM SP. NGR234

Em proteobactérias, o metabolismo de nitrogênio é controlado pelo sistema Ntr, um sistema que monitora e responde aos níveis de nitrogênio, 
carbono e energia da célula. Em baixos níveis de amônio, o sistema Ntr pode ativar vias alternativas de utilização de nitrogênio, como a fixação 
de nitrogênio atmosférico. Entre as proteínas que compõem o sistema Ntr está o sistema de dois componentes NtrB-NtrC, no qual a proteína 
NtrB controla a atividade da proteína NtrC em resposta aos níveis de nitrogênio intracelular. Quando estes níveis estão baixos, NtrB fosforila 
NtrC que atua como ativador transcricional de genes e operons envolvidos com o metabolismo de nitrogênio. Alguns organismos também 
possuem outro sistema formado pelas proteínas NtrY e NtrX, onde NtrY é a proteína sensora com atividade de quinase e NtrX a proteína regu-
ladora de resposta. A função destas proteínas ainda é pouco compreendida, sendo que em alguns organismos parecem estar envolvidas com 
o metabolismo de nitrato. Rhizobium sp NGR234 é uma a-Proteobacteria fixadora de nitrogênio capaz de estabelecer relação simbiótica com 
diversos gêneros de legumes. O objetivo deste trabalho é clonar e mutagenizar o gene ntrX de Rhizobium sp NGR234 para estudar a função 
do par NtrY-NtrX neste organismo. A sequência do gene ntrX de Rhizobium sp. NGR234 foi obtida a partir da sequência genômica deste 
organismo e utilizada no planejamento de primers específicos. Um fragmento de aproximadamente 1400 pb foi amplificado a partir do DNA 
genômico de NGR234 e confirmado por eletroforese em gel de ágar 1,2%. Este fragmento foi ligado ao vetor pTZ57R/T e a ligação transfor-
mada em células de Escherichia coli estirpe DH10B. Os clones obtidos foram submetidos ao sequenciamento para confirmar a integridade da 
sequência do gene ntrX e o plasmídeo construído foi denominado ntrXpTZ57. Esta construção foi digerida com a enzima EcoRV, liberando 
um fragmento interno do gene ntrX de 909 pb. O fragmento restante foi ligado e transformado em células de E. coli DH10B. O plasmídeo 
resultante, que possui o gene ntrX truncado, foi denominado de ntrXDELpTZ57. Esta construção será utilizada para a obtenção de uma estirpe 
mutante ntrX- de NGR234.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana D’Avila Ogg (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Lygia Votória Galli Terasawa
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: bactérias endofíticas, fixação biológica do nitrogênio, gene nifH
Área de Conhecimento: 20202008 - GENÉTICA MOLECULAR E DE MICROORGANISMOS

0212 CARACTERIZAÇÃO MORFOFISIOLÓGICA E MOLECULAR DE BACTÉRIAS 
ENDOFÍTICAS ISOLADAS DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE MILHO

As bactérias podem auxiliar o desenvolvimento de plantas, tanto pela fixação biológica do nitrogênio (FBN) atmosférico, quanto pela produção 
de metabólitos necessários ao crescimento vegetal. A FBN é um processo complexo que requer a expressão de um conjunto de genes denomi-
nados genes nif (“nitrogen fixation”), os quais codificam proteínas como a enzima responsável pelo processo: a nitrogenase (CERIOGIOLI, 
2005). A caracterização morfofisiológica e molecular de uma coleção de bactérias endofiticas estabelecida a partir de raízes de diferentes 
genótipos de milho (Zea mays L.) objetivou correlacionar a presença do gene nifH com as atividades de redução do nitrato e presença de urease 
e nitrogenase. Para a análise bioquímica, cujos resultados já foram apresentados no SIEPE 2011, foi realizado o teste da nitrogenase, a fim de 
verificar a presença desta enzima envolvida no processo de fixação de nitrogênio (59,8 %); hidrólise da uréia do meio de cultura pela enzima 
urease (9,8 % ) e o teste de redução do nitrato (75 %). O material genético bacteriano foi extraído com a metodologia fenol/clorofórmio e quan-
tificado por densidade óptica em espectrofotômetro (NanoDrop®ND-1000 UV-Vis). O DNA foi diluído à concentração de 10 ng/µL, submetido 
à PCR do gene nifH e aplicado em gel de agarose 1,5 % por 2 h. Bandas comparadas com as presentes nos controles positivos indicaram a 
presença do gene nifH em 62,5 % das linhagens analisadas. Foi observado que há linhagens que apresentaram resultado positivo no teste da 
nitrogenase e presença do gene nifH, como a LGMB275. Há também linhagens as quais não apresentam o gene nifH, mas que fixaram o ni-
trogênio no teste bioquímico, o que indica a presença de outro gene codificador da enzima, como as linhagens LGMB316 e LGMB317. Apesar 
de apresentar o gene nifH e atividade fixadora de nitrogênio, a enzima urease pode inibir a FBN pela produção de amônia (REIS; TEIXEIRA, 
2005), o que pode ocorrer in vivo com bactérias que, apesar de serem capazes de realizar a FBN, a mesma é impedida na célula bacteriana pela 
não produção da nitrogenase. Isso pode ser observado na linhagem LGMB295, que apresenta o gene nifH e que fixa o nitrogênio atmosférico, 
mas que também possui a enzima urease. A continuação do estudo dessas linhagens, como testes in vivo, pode revelar potencial para aplicação 
em inoculantes biológicos, visando o aumento da produtividade agrícola e menor uso de fertilizantes nitrogenados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Najara Nogari de Mello (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Ana Claudia Bonatto           Co-Orientador: Roseli Wassem
Departamento: Genética                      Colaborador: Emanuel Maltempi de Souza, Jeferson Vieira 
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: João, Silvia, Max
Área de Conhecimento: 20202008 - GENÉTICA MOLECULAR E DE MICROORGANISMOS

0213 ANÁLISE DO PROTEOMA DIFERENCIAL DE HERBASPIRILLUM SEROPEDI-
CAE EM CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO DE NITROGÊNIO

A fixação biológica de nitrogênio é o processo de conversão do dinitrogênio atmosférico a amônia, realizado por bactérias denominadas de 
diazotrofos. Esta reação ocorre em baixos níveis de amônio e oxigênio e é catalisada pelo complexo enzimático da nitrogenase. Quando amônio 
é adicionado a células nesta condição, a atividade da nitrogenase é inibida, em geral pela modificação covalente da proteína NifH, uma das 
subunidades da nitrogenase. Herbaspirillum seropedicae é uma bactéria diazotrófica endofítica que se associa a plantas de interesse econômico 
como milho, trigo e arroz. Neste organismo, o mecanismo de controle da atividade da proteína NifH ainda é desconhecido, uma vez que as 
enzimas que modificam NifH em outras bactérias estão ausentes em H. seropedicae. Em análises do proteoma de células de H. seropedicae, 
a proteína NifH foi identificada apenas em condições de fixação de nitrogênio e em dois pontos proteicos (33 kDa/pI 5.13 e 33.5 kDa/pI 5.0). 
O objetivo deste trabalho é avaliar as mudanças pós-traducionais no proteoma de H. seropedicae após o choque de amônio e investigar o 
mecanismo de controle da atividade da proteína NifH. Células de H. seropedicae estirpe SmR1 foram cultivadas em condições de fixação de 
nitrogênio (glutamato 5 mM) por 30 horas e submetidas a um choque de amônio pela adição de cloreto de amônio (1 mM). Extratos celulares 
obtidos antes e após o choque de amônio foram analisados por eletroforese bidimensional. Os géis foram comparados através de análise 
computacional e alguns pontos proteicos foram selecionados para identificação. A proteína NifH foi identificada em dois pontos proteicos, 
antes e após o choque, sugerindo que o padrão da proteína NifH observado no gel não decorre de algumamodificação em resposta ao choque. 
Para investigar se a proteína NifH pode se ligar à membrana em resposta à adição de amônio, extratos celulares obtidos antes e após o choque 
foram lisados e a fração de membrana foi separada da fração citosólica por ultracentrifugação. A presença da proteína NifH nas frações foi 
avaliada por imunodetecção, utilizando um anticorpo anti-NifH. A proteína NifH foi observada na fração total e na fração citosólica, antes e 
após o choque, sugerindo que a localização celular desta proteína não é alterada em resposta à adição de amônio. Estes resultados indicam 
que o controle da atividade da proteína NifH de H. seropedicae difere dos mecanismos observados em outros organismos e novos estudos são 
necessários para seu entendimento.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Natália Minetto Izui (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia de Produção 
Orientador: Chirlei Glienke            Colaborador: Eduardo Henrique Goulin, Daiani Cristina Savi
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Phyllosticta capitalensis, Xylaria sp, agrotransformação
Área de Conhecimento: 20202008 - GENÉTICA MOLECULAR E DE MICROORGANISMOS

0214 DESENVOLVIMENTO E AGROTRANSFORMAÇÃO DE ENDOFÍTICOS EXPRESSANDO O GENE REPÓRTER 
DSRED OU MCHERRY PARA ENSAIOS DE CONTROLE BIOLÓGICO DE GUIGNARDIA CITRICARPA

Em se tratando da produção de frutas cítricas, o Brasil é destaque mundial, especialmente de laranjas, por ser o maior produtor e exportador 
do suco da fruta. Dentre todo o mercado importador do produto brasileiro, o principal é a União Europeia, que exige um alto padrão dos frutos 
que importa. Sendo assim, o prejuízo causado por doenças é muito grande. O microrganismo Phyllosticta citricarpa (Teleomorfo: Guignardia 
citricarpa) é um fungo fito patogênico causador da Mancha Preta de Citros (MPC) que, por ser uma doença quarentenária A1 na Europa, faz 
com que os frutos in natura com sintomas da doença sejam rejeitados pela comunidade Europeia. Para amenizar as perdas financeiras no agron-
egócio citrícola, recorre-se muitas vezes ao uso de fungicidas para controlar os causadores dessas doenças, uma atividade também não muito 
bem vista pelos importadores. Porém, outros fungos que estão associadas às plantas cítricas de forma endofítica, como Phyllosticta capitalensis 
e Xylaria sp, vêm sendo objeto de estudos alternativos para o controle biológico do patógeno P. citricarpa e alguns isolados foram identificados 
como produtores de metabólitos com atividade contra este fitopatógeno. Sistemas de transformação genética utilizando genes repórter (como 
gfp) podem ser usados para estudos de interação destes microrganismos no interior da planta. A agrotransformação do fitopatógeno P. citricarpa 
foi obtido anteriormente pelo grupo e tais transformantes expressam a proteína fluorescente verde GFP (Green Fluorescent Protein). Igual-
mente o endófito Xylaria sp já foi transformado anteriormente, porém não validado. No presente trabalho, realizou-se a análise e caracterização 
destes transformantes por meio de reações de PCR para confirmação da transgenia. Além disso, foi avaliado se os transformantes mantiveram 
a produção dos compostos metabólicos e a capacidade de inibição do crescimento do fitopatógeno. Os resultados foram positivos, sendo que 
os objetivos foram alcançados. Avaliaram-se ainda, diferentes condições de cultivo destes endofíticos visando maximizar a produção dos 
compostos ativos.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 121

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Poliana Mazur Miguel (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Roseli Wassem              Co-Orientador: Ana Claudia Bonatto
Departamento: Genética                Colaborador: Bárbara Eckstein, Poliana Graziela Schreiner, Vanessa Hauer
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Rhizobium, interação planta bactéria, regulação da transcrição
Área de Conhecimento: 20202008 - GENÉTICA MOLECULAR E DE MICROORGANISMOS

0215 PERFIL DE EXPRESSÃO DE GENES DE P. VULGARIS DURANTE A INTERAÇÃO COM ESTIRPES 
DE RHIZOBIUM NGR234 MUTANTES NOS GENES DO SISTEMA DE SECREÇÃO TIPO III

O Rhizobium sp. NGR234 é um bacilo gram negativo diazotrófico capaz de interagir com várias leguminosas, incluindo o feijão (Phaseolus 
vulgaris). O resultado desta interação simbiótica é a formação de nódulos nas raízes, estruturas especializadas para fixação de nitrogênio. A 
cascata de regulação, necessária para a formação dos nódulos, é desencadeada por flavonóides produzidos pelas plantas, e outros fatores, como 
a síntese de fatores Nod, polissacarídeos de superfície celular e o Sistema de Secreção Tipo III (T3SS). O T3SS é um complexo multiproteico 
de origem bacteriana, que forma um canal de ligação entre as membranas celulares da bactéria e da planta, o qual secreta efetores bacterianos 
no citoplasma celular do hospedeiro. No NGR234 são cinco os efetores conhecidos: NopL, NopJ, NopM, NopP e NopT, os quais influenciam 
a capacidade de infecção e formação dos nódulos. O objetivo geral deste projeto é identificar genes diferencialmente expressos nas raízes de 
feijão inoculadas com estirpes mutantes nos efetores do T3SS. Após inoculação de P. vulgaris com as estirpes selvagem e mutantes, o RNA 
total foi extraído de raízes no 2º e 5º dia, de primórdios de nódulos no 15º e de nódulos maduros no 40º dia. Genes alvo foram anteriormente 
identificados por meio de uma abordagem de prospecção de candidatos, utilizando amplificação de cDNA com primers aleatórios. O sequen-
ciamento dos canditados permitiu a identificação dos genes codificadores para as seguintes proteínas: profilina, frutoquinase, multicopper 
oxidase, miosina, peroxidase, PR (pathogen response), PR-1 e Pti1(Pto – induced). No presente trabalho, foram realizados experimentos de 
PCR em tempo real quantitativo (RT-qPCR) para confirmar se estes genes são diferencialmente expressos nas estirpes nopJM- e nopM-, quando 
comparado à estirpe selvagem. Analisando os resultados obtidos, observou-se que apenas as proteínas PR e PR-1 são reguladas, sendo que a 
primeira é reprimida somente no mutante nopM- e a segunda é reprimida em ambos. As PR são proteínas de defesa da planta, induzidas durante 
interações com organismos patogênicos. Os resultados aqui obtidos sugerem que estas podem ser importantes também durante interação com 
organismos não patogênicos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Devânia Patrícia de Jesus (IC-Voluntária)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Iris Hass                     Co-Orientador: Ives José Sbalqueiro
Departamento: Genética              Colaborador: Marília Baptista, Mariana Mayer Mion, Marina Valquiria Vatte
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Tayassu pecari, microssatélites, cativeiros (PR)
Área de Conhecimento: 20204000 - GENÉTICA ANIMAL

0216 AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA EM TAYASSU PECARI (QUEIXADA), 
ATRAVÉS DE MARCADORES MOLECULARES – ANÁLISE DE MICROSSATÉLITES.

Conhecidos como porcos-do-mato ou queixadas, a espécie Tayassu pecari é nativa da fauna brasileira e comum na América do Sul. Esses suínos 
não domesticados estão ameaçados de extinção devido à caça, destruição do hábitat natural e competição territorial com espécies exóticas. 
Os queixadas possuem grande importância na alimentação de populações humanas, principalmente indígenas. Visando a comercialização da 
carne e a conservação da espécie, estes animais vêm sendo criados em cativeiro, principalmente na Região Sul do Brasil. Contudo, torna-se 
necessário conhecer a variabilidade genética da espécie, para que a reprodução em cativeiro seja viável, visando tanto a exploração comercial 
quanto a possibilidade de reintrodução e manutenção desses animais na natureza, minimizando possíveis alterações na diversidade biológica. 
Esse estudo objetivou avaliar a variabilidade genética em populações de queixadas, mantidas em cativeiro, por meio da utilização de loci de 
microssatélites, marcadores heterólogos, pois foram desenvolvidos para porco doméstico (Sus scrofa domestica). As amostras são compostas 
de 22 queixadas provenientes de dois criadouros do Estado do Paraná (Parque Municipal das Araucárias e Fazenda Experimental Gralha Azul). 
A extração de DNA de sangue foi realizada através do método “salting out”. A amplificação do DNA foi feita via PCR e a visualização dos 
alelos em gel de poliacrilamida 10% não desnaturante. Nessa pesquisa foram otimizadas as condições de PCR para três loci de microssatélites: 
ALOX12A, S0008 e SWR1928. O locus S0008 não apresentou amplificação em nenhum indivíduo da amostra, apesar de terem sido realizados 
vários testes com diferentes concentrações de cloreto de magnésio e com diferentes temperaturas de anelamento do iniciador. Já os demais loci 
tiveram resultado positivo nos dados preliminares: o locus SWR1928 amplificou um alelo com aproximadamente 120pb na amostra controle, 
o porco, e de 116pb nas amostras de queixada. O locus ALOX12A amplificou um alelo com aproximadamente 140 pb na amostra controle e 
de 130 pb nos outros indivíduos da amostra. Para todos os indivíduos estudados ambos os loci amplificaram alelos em homozigose. Com estes 
dados preliminares verifica-se a necessidade de continuidade do estudo, bem como a ampliação da amostra e número de criadouros a serem 
analisados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: GABRIEL RODRIGUES WERNECK (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Marina Isabel Mateus de Almeida           Co-Orientador: Edson Gonçalves Oliveira
Departamento: Genética             Colaborador: Círio César Custódio da Silva, Everaldo Rodrigo Fröhlich, Lucas Andrade Carneiro
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Codornas, Fenótipo, Seleção
Área de Conhecimento: 20204000 - GENÉTICA ANIMAL

0217 DETERMINAÇÃO DO PADRÃO DE HERANÇA DA COLORAÇÃO BRANCA EM 
CODORNAS PARA CORTE (COTURNIX COTURNIX COTURNIX)

O desconhecimento de parâmetros genéticos de características zootécnicas de codornas para corte dificulta a recomendação de programas de 
melhoramento. Sua produção ocorre de modo empírico, fazendo com que o produto chegue ao mercado com preço pouco competitivo. É co-
mum a prática de endogamia, o que pode resultar em redução da produtividade e surgimento de anomalias, como deformidades e alterações da 
coloração característica. Porém a coloração branca, que surge esporadicamente, é desejável por facilitar o manejo pós abate e melhorar a apre-
sentação de carcaça, sendo importante determinar seu padrão de herança e verificar se está associada a problemas reprodutivos, de desempenho 
ou de viabilidade. O objetivo deste trabalho é determinar o mecanismo de herança da coloração branca surgida em uma população de codornas 
de corte de padrão selvagem. O experimento está sendo desenvolvido no galpão experimental de criação de codornas do LACRIAS- Labo-
ratório de Criação e Incubação de Animais Alternativos e Silvestres, Fazenda Canguiri/Setor de Ciências Agrárias/Departamento de Zootecnia 
- UFPR. Foram utilizados dois galpões de alvenaria semi-abertos, um deles subdividido em boxes, destinado à criação das codornas até os 35 
dias de idade, e outro equipado com gaiolas, destinado à recria e reprodução. Usaram-se 60 casais adultos, sendo 30 casais com plumagem 
pintada (fundo branco com manchas de padrão selvagem de coloração) e 30 casais totalmente brancos. Todas as aves eram filhas de codornas de 
corte de coloração selvagem, integrantes de uma população comercial comum. Na descendência identificaram-se cinco padrões de ocorrência 
de manchas no fundo branco do corpo das aves. Para facilitar a seleção fenotípica das aves e composição de cruzamentos visando à fixação 
de linhagem branca, criou-se um escore baseado na percentagem de coloração encontrada em cada animal: 1– aves totalmente brancas, sem 
manchas; 2– uma mancha pequena em qualquer região do corpo (cabeça, dorso ou cauda); 3– duas manchas na mesma região ou uma mancha 
maior abrangendo duas regiões; 4– três manchas em regiões distintas; 5– uma mancha grande, abrangendo as três regiões. Durante a execução 
do projeto houve dificuldades na obtenção dos filhos devido às aves entrarem em muda e alta mortalidade causada por queda de energia na fase 
inicial, que resultou também em interrupção na incubação de ovos. Ainda estão sendo obtidos dados para completar a análise estatística, porém 
os obtidos até o momento parecem indicar um padrão quantitativo de herança. Não foram observadas anomalias produtivas nem reprodutivas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marília Baptista (IC-Voluntária)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Iris Hass             Co-Orientador: Ives José Sbalqueiro
Departamento: Genética      Colaborador: Devânia Patrícia de Jesus, Mariana Mayer Mion, Marina Valquíria Vatte
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Tayassu tajacu, Microssatélites, Variabilidade genética
Área de Conhecimento: 20204000 - GENÉTICA ANIMAL

0218 AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA EM TAYASSU TAJACU (CATETO), 
ATRAVÉS DE MARCADORES MOLECULARES – ANÁLISE DE MICROSSATÉLITES.

A espécie Tayassu tajacu, conhecida popularmente como cateto ou porco - do - mato, possui ampla distribuição geográfica e encontra-se do 
sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina sendo, portanto, uma espécie nativa da fauna brasileira. Estes animais estão sendo ameaçados, 
devido à caça, destruição de seu hábitat natural e competição territorial com espécies exóticas. A carne desses animais tem importância alimen-
tar em algumas populações humanas e desta forma sofrem intensa caça. Com a finalidade de minimizar esta prática e também com o propósito 
de comercialização da carne e da conservação da espécie, estes animais vêm sendo criados em cativeiro. Contudo, torna-se necessário conhecer 
a variabilidade genética da espécie, para que tanto a exploração comercial quanto a atividade de conservação sejam viáveis promovendo pouca 
alteração da diversidade biológica. Para tal propósito, esse estudo visou avaliar a variabilidade genética em populações de catetos, mantidas em 
cativeiro, por meio da utilização de loci de microssatélites heterólogos, desenvolvidos para porco doméstico (Sus scrofa domestica). Nessa pes-
quisa, 49 indivíduos de três criadouros do Estado do Paraná (Parque Municipal das Araucárias,  Fazenda Experimental Gralha Azul e Fazenda 
daPraia-Alto do Amparo) foram caracterizados para três loci de microssatélites (ALOX12A, SWR1928 e SW2435). A extração de DNA foi 
obtida a partir de amostras de sangue, a amplificação foi feita por meio de PCR e a visualização dos alelos foi realizada em gel de poliacrilamida 
não-desnaturante 10%. Dos três loci testados o SW2435 não apresentou amplificação, apesar de terem sido realizados vários testes com difer-
entes concentrações de cloreto de magnésio e de temperaturas de anelamento. Entre os testes preliminares realizados com o locus ALOX12A 
em diferentes concentrações de magnésio, foi identificado um indivíduo heterozigoto com alelos de aproximadamente 136/140pb e um outro 
homozigoto com 140pb, a amostra controle de porco apresentou alelo de 140pb. Já os testes preliminares com o locus SWR1928 (variação de 
concentração de magnésio e de temperatura de anelamento) apresentou alelo de 120 pb na amostra controle de porco e de aproximadamente 
116/120pb para indivíduos heterozigotos e de 116pb para indivíduos homozigotos da amostra. Estes dados sugerem que mais loci de micros-
satélites devem ser utilizados na amostra e que novos indivíduos dos mesmos criadouros e de outros criadouros devem ser pesquisados para 
uma caracterização mais sólida da variabilidade genética da espécie.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andressa Eloisa Valengo (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Informatica Biomédica
Orientador: Maria Luiza Petzl-Erler
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Banco de Dados, Genética, Microsoft Office Access®
Área de Conhecimento: 20205007 - GENÉTICA HUMANA E MÉDICA 

0219 BANCO DE DADOS DO LABORATÓRIO DE GENÉTICA MOLECULAR HUMANA 
DA UFPR

A pesquisa científica gera grande quantidade de dados e, com isso, a necessidade de armazená-los. Dentre os mais diversos gerenciadores de 
banco de dados optamos pela utilização do Microsoft Office Access®, por ser um banco de dados relacional com interface interativa. Os dados 
utilizados no Laboratório de Genética Molecular Humana (LGMH) estavam armazenados numa versão anterior do banco no mesmo programa, 
que necessitava ser organizada, otimizada e testada para se ter certeza da confiabilidade dos relatórios gerados. Isso se faz necessário, pois 
o LGMH trabalha com a caracterização genética de amostras populacionais e com análises estatísticas de dados gerados por procedimentos 
laboratoriais, que são armazenados no banco de dados. Sendo assim, este trabalho tem por objetivos verificar a estrutura e os dados existentes 
no banco de dados, analisar propostas para organização e inclusão de dados, ajustar os dados já existentes para a homogeneização e posterior 
tratamento estatístico, incluir novos dados e realizar o levantamento e sumarização de dados. Ao verificar o banco, foi observada a falta de pa-
dronização, ocasionada por erros de digitação ou informações repetidas de diferentes formas. Por isso, foram criados formulários para inserção 
dos dados, que padronizam os termos inseridos. Notou-se também necessária a fragmentação da informação em mais tabelas, as quais precisam 
ser divididas em mais campos para facilitar o acesso aos dados. Bancos de dados relacionais possuem diversas tabelas que são relacionadas 
através da chave primária, que por sua vez é uma coluna, ou campo, de informação que não é variável. A chave primária não deve ser alterada 
para não prejudicar as relações entre as tabelas e para manter a padronização dos dados. No caso do banco de dados do LGMH, estabeleceu-se 
que a chave primária será o código dado ao indivíduo no momento da coleta para manutenção do sigilo. A união da organização dos dados com 
a fragmentação da informação em unidades lógicas mínimas e a segurança para a inclusão de dados com o auxílio dos formulários proporcion-
ará relatórios confiáveis, consultas claras e facilidade para caracterização e análise desses dados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Angela Adriane Hanel Antoniazzi (IC-Voluntária)
Curso: Medicina 
Orientador: Lupe Alle Furtado              Colaborador: Luciane Viater Tureck, Gerusa Eisfeld Milano
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: gene ADBR2, receptor 2 beta-adrenérgico, obesidade
Área de Conhecimento: 20205007 - GENÉTICA HUMANA E MÉDICA

0220 INVESTIGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE POLIMORFISMO DO GENE ADBR2 
E OBESIDADE

O gene ADBR2 está localizado no cromossomo humano 5 (5q31-q32) ecodifica a proteína transmembrana referente ao receptor beta 2-adrené-
rgico. Tal proteína atua na modulação dos efeitos das catecolaminas em diversas células do organismo. Nos adipócitos, o 2 beta-adrenoreceptor 
é o mais importante receptor lipolítico e, assim, este está intrinsecamente envolvido na mobilização de ácidos graxos e no controle energético 
do organismo humano. O polimorfismo Gln27Glu (rs 1042714), presente na região codificadora do gene ADBR2, produz modificações no 
funcionamento do adrenoreceptor, alterando a mobilização de lipídeos do tecido adiposo e também o metabolismo energético. O objetivo 
deste trabalho é analisar possível relação entre o polimorfismo Gln27Glu do gene ADBR2 e obesidade em adolescentes e adultos. Para tal fim, 
utilizaram-se amostras de sangue de 114 adultos de Curitiba/Brasil e de 166 adolescentes de Curitiba/Brasil. Subsequentemente, foi extraído o 
DNA de tais amostras e usada a técnica TaqMan SNP Genotyping Assays para analisar os genótipos das amostras. Assim, foram genotipados 
os 114 adultos para o polimorfismo Gln27Glu do gene ADBR2, dentre eles 42 indivíduos possuem IMC normal (19≤ IMC <25), 45 apresentam 
sobrepeso (25≤ IMC<30) e 27 são obesos (IMC>30). A frequência alélica encontrada para Gln27Glu foi C= 62,28% ± 3% e G= 37,72% ± 3%. 
Entretanto, não se constatou diferença significativa na frequência alélica entre os indivíduos normais e obesos. Dentre os 166 adolescentes 
genotipados para o polimorfismo Gln27Glu do gene ADBR2, 40 indivíduos não são obesos (IMC <25) e 126 indivíduos estão acima do peso 
(IMC>25). A frequência alélica observada entre o grupo de adolescentes foi C= 74,1% ± 2% e G= 25,9% ± 2%. Nesse grupo, constatou-se 
diferença significativa entre a frequência alélica de adolescentes acima do peso (C= 72,3% ± 2,8% e G= 29,7% ± 2,8% ) e adolescentes não 
obesos ( C= 86,25% ± 3,85% e G= 13,75%±3,85% ); χ2 = 7,30, p= 0,007. Com os resultados obtidos, percebe-se que polimorfismo Gln27Glu 
do gene ADBR2 possui papéis diferentes na obesidade precoce e na obesidade em adultos, sugerindo influência deste no metabolismo energé-
tico em adolescentes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina Mathias (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Iglenir João Cavalli              Co-Orientador: Enilze Maria de Souza Fonseca Ribeiro
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Proteômica, Câncer de Mama, Linfonodo Metastático
Área de Conhecimento: 20205007 - GENÉTICA HUMANA E MÉDICA

0221 ANÁLISE PROTEÔMICA NO LINFONODO METASTÁTICO DE PACIENTES 
PORTADORAS DE CANCER DE MAMA

O câncer de mama é considerado o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e de acordo com a estimativa do Instituto Nacional do 
Câncer para 2012 a incidência será de 52.680 novos casos e 12.852 o número de mortes no Brasil. A carcinogênese é um processo caracterizado 
por várias etapas que alteram a constituição genética e epigenética das células mamárias e pode progredir de duas maneiras: doença in situ ou 
invasiva. Apesar da ocorrência de vários estudos relacionados à carcinogênese mamária, pouco ainda é conhecido em relação à sua etiologia 
molecular. A Proteômica é um método que tem como objetivo descrever o conjunto de proteínas expressas por um genoma, tecido ou células 
em determinada condição fisiológica. Assim, se institui como uma importante ferramenta tanto para a elucidação dos eventos iniciais da car-
cinogênese como para a determinação de marcadores moleculares para detecção de metástases. O presente trabalho tem como objetivo a análise 
comparativa de proteínas presentes em tumores mamários primários e em linfonodos axilares com presença de células metastáticas utilizando 
o método de eletroforese bidimensional (2D-PAGE) seguida de espectrometria de massa (Maldi-ToF). O estudo está sendo realizado com três 
amostras pareadas de tumor primário e linfonodo metastático proveniente de pacientes submetidas à cirurgia nos hospitais Nossa Senhora das 
Graças e de Clínicas, após assinatura de consentimento livre e esclarecido. Primeiramente foram obtidos extratos protéicos a partir de 400mg 
do material biológico. Em seguida mediu-se a concentração de proteínas das amostras de acordo com o Método de Bradford (BRADFORD, 
1976). A primeira etapa da eletroforese bidimensional consiste na Focalização Isoelétrica em que há a separação proteica de acordo com o pH 
das mesmas utilizando-se tiras específicas que apresentam variação de pH de 4-7. A corrida em gel de poliacrilamida permite a separação das 
proteínas de acordo com a sua massa. Esta é realizada na presença de SDS (SDS-PAGE) utilizando o sistema eletroforético Hoefer SE 600 
Ruby (GE Healthcare). A coloração utilizada para os géis foi o Coomassie coloidal. As imagens foram digitalizadas utilizando o equipamento 
ImageScannerTM II (GE Healthcare) e analisadas com auxilio do software ImageMasterTM 2D Platinum v6.0 (GE Healthcare). Em uma 
próxima etapa, os pontos no gel que representam proteínas de interesse serão removidos, desidratados e digeridos com tripsina para análise 
por Espectrometria de Massa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Schovanz Schenknecht (IC-Voluntária)
Curso: Biomedicina
Orientador: Lupe Furtado Alle                  Co-Orientador: Dellyana Rodrigues Boberg 
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: ADBR3, polimorfismo Trp64Arg, obesidade
Área de Conhecimento: 20205007 - GENÉTICA HUMANA E MÉDICA

0222 INVESTIGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE POLIMORFISMO DO GENE ADBR3 
E OBESIDADE

A obesidade é uma desordem crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo. Além do desbalanço energético, desequilíbrio 
entre ingestão e utilização de calorias, fator tradicionalmente ligado a essa doença, a genética desempenha um papel crucial no seu desenvolvi-
mento. Muitos genes candidatos foram associados ao gasto energético, distribuição da gordura corporal e metabolismo lipídico, dentre eles o 
gene ADBR3, que codifica o receptor Beta 3 adrenérgico. Em humanos, o gene ADBR3 (8p12-p11.2) é expresso especificamente no tecido 
adiposo. O receptor é ativado durante a termogênese no tecido adiposo marrom e durante a lipogênese no tecido adiposo branco. Uma variante 
do gene, que resulta na substituição de triptofano por arginina no códon 64 (Trip64Arg), foi associada com a obesidade. No entanto, os relatos 
na literatura são contraditórios, o que pode ser explicado por diversos fatores, como diferenças étnicas e de gênero. O presente trabalho busca 
investigar a associação entre o variante Trp64Arg do gene ADBR3 e a obesidade em 140 mulheres obesas adultas (pré-menopausa; IMC≥ 
30) submetidas a uma intervenção dietética e em 74 amostras controle de mulheres não obesas adultas (pré-menopausa; IMC <25), ambas 
provenientes de Curitiba e região metropolitana.O DNA genômico foi extraído de sangue periférico, a partir do lisado de leucócitos pelo método 
de salting-out. O polimorfismo foi analisado através de genotipagem Taqman. As frequências alélicas nas duas amostras populacionais foram 
bem semelhantes, sendo para a amostra de mulheres obesas Trp=89,4%±1,8% e Arg=10,5%±1,8% e para a amostra controle Trp=88,2%±2,8% 
e Arg=11,7%±2,8%. A amostra de obesas encontra-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg (χ2=4,08; p< 0,09) e apresenta a seguinte distribuição 
genotípica: 82% (Trp/Trp), 4% (Arg/Arg) e 14% (Trp/Arg). Sendo que nas amostras controle a distribuição genotípica foi a seguinte: 78% (Trp/
Trp), 1,56% (Arg/Arg) e 20,4% (Trp/Arg) e também se encontra em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Embora não tenha sido encontrada difer-
ença nas frequências alélicas entre obesas e controle, análises de variáveis antropométricas e bioquímicas, a serem realizadas na continuidade 
do presente estudo, podem evidenciar correlações entre o variante Trp64Arg do gene ADBR3 e resposta a uma intervenção dietética. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Débora Scaraboto (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Biomedicina
Orientador: Lupe Furtado Alle               Co-Orientador: Dellyana Rodrigues Boberg
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: obesidade, GHRL, polimorfismo L72M
Área de Conhecimento: 20205007 - GENÉTICA HUMANA E MÉDICA

0223 INVESTIGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE POLIMORFISMO DO GENE GHRL 
E OBESIDADE

O gene GHRL localizado no cromossomo 3 (3p25-p26) codifica um peptídeo endógeno de função endócrina chamado grelina, que atua le-
vando à liberação do hormônio do crescimento (GH). Diversos estudos já associaram a atividade da grelina ao ganho de peso, aumento da 
adiposidade e hiperfagia. A grelina é produzida nos órgãos gastrointestinais e funciona transmitindo sinais de fome ao cérebro; seus neurônios 
são encontrados em regiões relacionadas ao controle da fome. A obesidade é uma desordem crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de 
tecido adiposo. O diagnóstico pode ser feito considerando como obesos aqueles indivíduos com IMC (índice de massa corporal) acima de 30, 
e com sobrepeso aqueles indivíduos com IMC entre 25 e 30. Alguns estudos demonstraram que portadores da mutação L72M (rs696217) no 
gene da grelina têm tendência de se tornarem obesos mais cedo que os homozigotos para o tipo selvagem L72. O objetivo deste trabalho é 
investigar a associação entre o variante L72M do gene GHRL e a obesidade em mulheres. O DNA foi extraído a partir do lisado de leucócitos 
através da técnica de salting-out e a genotipagem foi realizada por TaqMan SNP genotyping Assay. Em amostras controle de 74 indivíduos do 
sexo feminino com IMC entre 19 e 24,99 a frequência para Leucina foi de 91,3% ±2,3% e a frequência para Metionina foi de 8,7% ±2,3%. A 
amostra estava em equilíbrio de Hardy-Weinberg e a frequência do genótipo L72/L72 foi de 82,6% e do genótipo L72M/L72M foi de 17,3%, 
não sendo encontrado nenhum indivíduo heterozigoto nessa população. Analisando as 140 amostras de indivíduos obesos do sexo feminino, 
foi encontrada uma frequência alélica de Leu=85% ±2,2% e Met=15% ±2,2%. A amostra encontra-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg e 
as frequências genotípicas nesses indivíduos foram de 73,1% para o genótipo L72/L72, 23,8% para o genótipo L72/L72M e de 3,1% para o 
genótipo L72M/L72M. As frequências alélicas são significativamente diferentes entre obesas e não obesas (χ2 = 3,96 e p = 0,04), de modo que 
a mutação L72M tem frequência maior em obesas, concordando com estudos anteriores. Considerando os resultados apresentados, sugerimos 
que o polimorfismo L72M esteja associado à obesidade em mulheres adultas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eleonora Paulini (CNPq-Balcão)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Maria Luiza Petzl-Erler
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: HLA, pênfigo, polimorfismos genéticos
Área de Conhecimento: 20205007 - GENÉTICA HUMANA E MÉDICA

0224 DIVERSIDADE POPULACIONAL DE HLA-F E POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO COM A 
DOENÇA AUTOIMUNE PÊNFIGO FOLIÁCEO

HLA-F é um gene HLA não clássico localizado na região de classe I do MHC (major histocompatibility complex). Seu produto proteico age 
como ligante para os receptores inibidores de células do sistema imune ILT2 e ILT4. Dada a escassez na literatura de dados relativos às frequên-
cias alélicas e genotípicas de HLA-F nas diferentes populações humanas, torna-se válido incluí-lo em estudos populacionais. Adicionalmente, 
pouco se sabe sobre o possível papel desempenhado por este genena patogênese de doenças multifatoriais e estudos populacionais são úteis 
para o planejamento e a interpretação de estudos de associação entre variantes genéticas e doenças. Neste estudo, as frequências alélicas e 
genotípicas de HLA-F foram analisadas em duas amostras populacionais, sendo uma de orientais (n=39) e outra de africanos (n=17) e estão 
sendo investigadas em indígenas Guarani (M’Byá,  Kaiowá e Ñandeva)  e Kaingang (de Rio das Cobras e de Ivaí). Para a genotipagem foi 
empregada a técnica de PCR-SSOP (polymerase chain reaction - sequence specific oligonucleotide-probes): os éxons 1, 2, 4 e 7 de HLA-F 
foram amplificados pela reação em cadeia da polimerase (PCR) e em seguida foram realizadas hibridações com oligonucleotídeos-sonda bioti-
nilados de sequência específica. O alelo F*01:01:01 foi o mais frequente em orientais seguido por F*01:01:02 (frequências de 38,4% e 29,5%, 
respectivamente). Estes mesmos alelos foram encontrados em igual frequência em africanos (32,3%). Além disso, as frequências alélicas e 
genotípicas de HLA-F foram também estimadas no grupo de pacientes com pênfigo foliáceo endêmico, uma doença autoimune da epiderme, e 
em indivíduos controle. Pacientes e controles foram subdivididos em euro e afrobrasileiros. A amostra controle foi composta por 71 indivíduos 
eurobrasileiros e 49 afrobrasileiros, ao passo que 101 pacientes eurobrasileiros e 67 afrobrasileiros compunham a amostra teste.  Para o grupo 
de eurobrasileiros não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as frequências genotípicas de pacientes e controles. 
No que se refere às análises de associação realizadas para a amostra de afrobrasileiros, resultados preliminares indicam a ocorrência de uma 
associação negativa com o alelo F*01:01:01 (OR=0,53; p=0,02). As amostra populacionais de pacientes e de controles deverão ser aumentadas, 
para possibilitar a obtenção de resultados conclusivos sobre a possível contribuição do polimorfismo de HLA-F para as diferenças interindivid-
uais de susceptibilidade ao pênfigo foliáceo endêmico. Apoio financeiro: CNPq e Fundação Araucária.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012126

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Micheli Pecharki (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Ricardo Lehtonen Rodrigues de Souza      Colaborador: Dellyana Rodrigues Boberg, Meire Silva Batistela
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: RAPH1, câncer de mama esporádico, PCR em tempo real
Área de Conhecimento: 20205007 - GENÉTICA HUMANA E MÉDICA

0225 ASSOCIAÇÃO DO GENE RAPH1 COM CÂNCER

O câncer constitui um conjunto de mais de cem doenças caracterizadas pelo crescimento desordenado das células, que podem invadir outros 
tecidos e órgãos, formando metástases. Falhas nos mecanismos que controlam o crescimento e a proliferação celulares são responsáveis pelo 
desenvolvimento do estado canceroso. Diversos genes que codificam proteínas do citoesqueleto e das vias de sinalização para a proliferação 
celular tem sido alvo de pesquisas.  O gene RAPH1  (Ras association and pleckstrin homology domains 1), codifica a proteína Lamelipodina 
humana (Lpd), integrante de uma família de proteínas que funcionam como adaptadores de sinais para modular, através das proteínas Ena/
VASP, a montagem do citoesqueleto de actina, essencial para muitos movimentos celulares. Recentes trabalhos relataram que a expressão do 
gene RAPH1 estava alterada, em pacientes de cânceres de mama e ovário, quando comparadas ao tecido normal. O presente estudo tem como 
objetivo analisar a expressão deste gene em amostras de tumor de mama esporádico comparando com a expressão em tecido mamário não tu-
moral. Além do gene alvo RAPH1, outros três genes ACTB, PUM1 e 18S foram utilizados como controles endógenos.   As amostras de RNA de 
ambos os tecidos, cedidas pelo Laboratório de Citogenética Humana e Oncogenética da UFPR, foram extraídas pelo kit RNeasyâ(QIAGEN), 
convertidas em cDNA pela Reação de Retrotranscrição (High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kits, Applied Biosystems) e posterior-
mente armazenadas em freezer. Os genes foram amplificados por PCR em Tempo Real (qPCR) utilizando sondas Taqman como método de 
detecção (Taqman gene expression assay Applied Biosystems). A análise da expressão relativa do gene RAPH1 será feita usando o método do 
2-ΔΔCt, com o auxílio do software DataAssist™ Software v3.01 (Life Technologies Corporation). Testes de correlação e regressão entre os 
dados de expressão e os histopatológicos de cada paciente serão realizados a fim de investigar a influência de uma possível alteração no padrão 
de expressão do gene RAPH1 no processo de tumorigênese bem como no agravamento dessa doença.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sarah da Costa Amaral (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Ricardo Lehtonen Rodrigues de Souza            Co-Orientador: Lupe Furtado Alle
Departamento: Genética                                                     Colaborador: Fabiana Antunes de Andrade
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: RAPH1, CHE2, butirilcolinesterase
Área de Conhecimento: 20205007 - GENÉTICA HUMANA E MÉDICA

0226 VARIABILIDADE GENÉTICA DO GENE RAPH1 E SUA RELAÇÃO COM A 
BUTIRILCOLINESTERASE

O gene RAPH1, localizado no braço longo do cromossomo 2(2q33), codifica a proteína lamelipodina que atua na motilidade celular e está 
envolvida em processos como a morfogênese dos axônios e a proliferação celular. A região rica em prolina desta proteína foi observada di-
rigindo a formação do tetrâmero da butirilcolinesterase (BChE; EC 3.1.1.8), uma enzima sérica codificada pelo gene BCHE (3q26.1-q26.2), 
amplamente distribuída no organismo. A interação entre o produto do gene BCHE (3q26.1-q26.2) e CHE2 (2q33-35) dá origem aos fenótipos 
CHE2 C5+ e CHE2 C5-. Até o momento, a natureza molecular da substância codificada pelo loco CHE2 não foi completamente elucidada, no 
entanto, sabe-se que o fenótipo CHE2 C5+ está relacionado a uma maior atividade da BChE e menor peso e índice de massa corporal, quando 
comparados a seus controles CHE2 C5–. O gene que codifica esta proteína desconhecida (CHE2; 2q33-35), está localizado na mesma posição 
do cromossomo 2 que o gene responsável por codificar a lamelipodina (RAPH1; 2q33). Recentemente foi levantada a hipótese de que a proteína 
desconhecida possa ser uma forma atípica da lamelipodina devido a um mau funcionamento de alguma protease no fígado responsável por 
clivá-la, deixando-a com um tamanho maior em relação à lamelipodina presente no tetrâmero da BChE. O objetivo deste trabalho é estudar a 
variabilidade genética do gene RAPH1 através de PCR-SSCA e seqüenciamento, em amostras de doadores de sangue selecionadas ao acaso, 
buscando descrever a variação do gene e encontrar a possível mutação responsável pelo fenótipo CHE2 C5+. Foram genotipados 85 indivíduos 
caucasóides utilizando o par de primers Lpd4a e 68 indivíduos caucasoides para o par de primers Lpd4b, ambos no exon 4 do gene RAPH1. Até 
o momento, nenhuma variação foi encontrada e o padrão observado nos géis parece corresponder a de homozigotos, para ambos os seguimentos 
genotipados. Entretanto, para melhor confiabilidade dos resultados, algumas amostras serão confirmadas por sequenciamento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Simone Lenis Fachin (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Maria Luiza Petzl-Erler
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: BLyS, Pênfigo Foliáceo, Imunogenética
Área de Conhecimento: 20205007 - GENÉTICA HUMANA E MÉDICA

0227 GENOTIPAGEM DE BAFF/BLYS EM AMOSTRAS DE PACIENTES COM PÊN-
FIGO E EM AMOSTRAS DA POPULAÇÃO GERAL.

Pênfigo foliáceo (PF) é uma doença autoimune complexa caracterizada pela presença de autoanticorpos contra a desmogleína 1, uma glico-
proteína constituinte dos desmossomos e responsável pela adesão entre as células da pele. Como consequência, ocorre o desprendimento das 
camadas mais superficiais da pele, processo denominado acantólise. Sabe-se que a susceptibilidade genética ao PF é mediada pela interação 
entre vários genes e que polimorfismos em genes com importantes funções imunológicas estão associados a uma maior susceptibilidade ou 
resistência a doença. Um destes genes é o BLYS (B Lymphocyte Stimulator), que codifica uma molécula estimuladora de linfócitos B, os quais 
são responsáveis pela produção de anticorpos, inclusive os autoanticorpos do PF. A molécula BLyS, que também é conhecida como BAFF ou 
TNFSF13B, liga-se a receptores na superfície das células B, estimulando sua sobrevivência e proliferação. Em um estudo anterior, foi obser-
vada a expressão aumentada de BLyS em células T CD4+ de pacientes de PF em relação a controles e pacientes em tratamento. Quantidades 
aumentadas de BLyS também foram observadas no soro de pacientes de outras doenças autoimunes. Moléculas que inibam BLyS estão sendo 
testadas como possíveis agentes terapêuticos. O objetivo deste trabalho é descrever as frequências alélicas e genotípicas de BLYS em amostras 
de pacientes com PF e de indivíduos não acometidos pela doença. Para isto, o SNP polimórfico na região promotora do gene, na posição -871 
C>T, rs9514828, está sendo genotipado pelo método PCR-RFLP. Uma análise anterior deste SNP em uma amostra de pacientes e controles 
de PF indicou que o alelo C seria um alelo de susceptibilidade à doença, enquanto que portadores do alelo T seriam mais protegidos. Até o 
momento foram genotipados 165 indivíduos controles de PF da região metropolitana de Curitiba. As frequências genotípicas foram C/C 31%, 
C/T 46% e T/T 23%, estando em equilíbrio de Hardy-Weiberg (P=0,35). Foram realizados testes de homogeneidade entre os dados obtidos 
e dados prévios (MALHEIROS E PETZL-ERLER, 2009), comparando-se as frequências alélicas e genotípicas entre as amostras totais e as 
subamostras de euro-brasileiros. Os resultados revelaram diferenças significativas entre as frequências alélicas dos dois estudos (P=0,009 e 
P=0,002, respectivamente). As amostras que ainda estão sendo genotipadas irão complementar este estudo, permitindo a análise de associação 
com o PF, assim como conclusões sobre as causas das diferenças entre as populações. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Talita Helen Bombardelli Gomig (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Enilze Maria de Souza Fonseca Ribeiro         Co-Orientador: Iglenir João Cavalli
Departamento: Genética                                               Colaborador: Gustavo Góes da Costa
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: genes, proteínas, câncer de mama
Área de Conhecimento: 20205007 - GENÉTICA HUMANA E MÉDICA

0228 ANÁLISE PROTEÔMICA COMPARATIVA DE TECIDO MAMÁRIO TUMORAL E 
NÃO TUMORAL

O carcinoma mamário é o segundo tipo de neoplasia mais frequente no mundo, representando 22% dos casos novos a cada ano. Dados do Insti-
tuto Nacional de Câncer estimam incidência de 52.680 novos casos de câncer de mama para os anos de 2011 e 2012, com um risco estimado de 
52 casos a cada 100 mil mulheres. A tumorigênese mamária é de etiologia complexa, com diversos fatores contribuindo para conferir maligni-
dade. Diferentes proteínas podem estar envolvidas neste processo, resultando em funções celulares distintas devido a sua expressão diferencial. 
Nesse contexto, a abordagem proteômica, torna-se uma importante ferramenta para a análise do perfil protéico expresso em estágios distintos 
da progressão tumoral, uma vez que, dentre suas aplicações, a proteômica permite a caracterização do conjunto de proteínas produzido pelo 
genoma sob determinadas condições fisiológicas. O objetivo deste estudo consiste na análise proteômica comparativa entre amostras pareadas 
de tecido proveniente de carcinomas primários (tumoral) e fora da margem cirúrgica (não tumoral), através das metodologias de eletroforese 
bidimensional (2D-PAGE) e espectrometria de massa (MALDI-ToF). Para o presente estudo, foram utilizadas três amostras pareadas. Os ex-
tratos protéicos foram obtidos a partir de 400mg de amostra, utilizando os procedimentos das lises química (reagentes) e mecânica (triturador 
elétrico). A concentração de proteínas foi mensurada pelo método de Bradford. Para a primeira dimensão, foi realizada a isoeletrofocalização 
com tiras de IPG (immobilized pH gel) na faixa de pH de 4-7, previamente reidratadas em solução de tampão e amostra. A segunda dimensão 
foi realizada através da eletroforese em gel de poliacrilamida a 10% na presença de SDS (SDS-PAGE). Posteriormente, os géis bidimensionais 
foram corados em solução de coomassie coloidal. Para cada amostra foram confeccionados géis em triplicata. Estes foram digitalizados pelo 
equipamento ImageScanner™ II e a análise das imagens foi realizada pelo software ImageMaster ™ 2D Platinum v6.0. A identificação pro-
téica será realizada por espectrometria de massa (MALDI-TOF), com posterior comparação do padrão de massa obtido (PMF – peptide mass 
fingerprinting) com bancos de dados públicos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Carolina Dagostim (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Marta Margarete Cestari          Colaborador: Kézia Aguiar Delmond
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Chumbo, Peixe, Genotoxicidade
Área de Conhecimento: 20206003 - MUTAGENESE

0229 ANÁLISE GENOTÓXICA EM ASTYANAX SP (CHARACIDAE), APÓS CONTAMI-
NAÇÃO POR INJEÇÃO INTRAPERITONEAL COM CHUMBO II

O metal chumbo, apesar de ter o uso controlado, ainda é muito empregado na indústria, como por exemplo, em baterias, pigmentos de tinta, 
pesticidas, cerâmica, tubulações de água potável e fumo do tabaco. O Pb é considerado um dos metais mais tóxicos para o ambiente aquático, 
devido à sua capacidade de mimetizar elementos essenciais principalmente, cálcio, ferro e zinco. O chumbo interage e se liga às mesmas 
proteínas e moléculas que esses metais, alterando assim atividades fisiológicas normais da célula. A mutagenicidade e/ou clastogenicidade 
do chumbo está relacionada com distúrbios na regulação enzimática, o que provavelmente afeta a replicação, tradução e reparo do DNA. O 
presente trabalho teve por finalidade testar os possíveis efeitos genotóxicos do Pb em eritrócitos do peixe Astyanax serratus. Foi realizado um 
bioensaio perfazendo um período total de contaminação de 96h. O grupo contaminado (15 peixes) foi submetido à injeções intraperitoneais na 
concentração de 40mg Pb2+/kg do peso corporal  e outros  15 indivíduos foram utilizados como controle negativo. Os grupos foram analisados 
pelo Teste de Micronúcleo Písceo, sendo considerados micronúcleo (MN) e Alterações Morfológicas Nucleares (AMN) como indicadores de 
genotoxicidade. As AMN foram classificadas segundo Carrasco et al (1990). Para fazer a comparação entre os grupos foi utilizado o Teste de 
Mann-Whitney, com significância de 0,05. Não foram observados micronúcleos em nenhum dos grupos. Quanto as AMN, não houve difer-
ença entre valores encontrados para Blebbed (p=0.339), Notched (p=0.2181), Binucleus (p=0.1268) e controle negativo. Quando somados 
AMN e MN, nossos resultados mostram que o grupo controle e grupo contaminado não diferem estatisticamente (p=0.2753). Em um trabalho 
realizado paralelamente, a partir das mesmas amostras, observou-se por meio do Ensaio Cometa um aumento significativo de danos no DNA 
(p=0,0001), quando comparados o grupo tratado e o controle negativo através do teste de Mann-Whitney. O Ensaio Cometa é considerado um 
teste mais sensível, pois permite a detecção de danos e quebras no DNA precocemente, antes mesmo da formação de micronúcleos e alterações 
morfológicas nucleares. Os resultados observados podem ser justificados pelo bioensaio agudo (96h) o que não permitiu a detecção de efeitos 
genotóxicos do chumbo através do Teste de Micronúcleo Písceo sobre eritrócitos de Astyanax serratus.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Helena da Veiga Koehler (CNPq-Balcão)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Marta Margarete Cestari                  Co-Orientador: Paula Moiana da Costa
Departamento: Genética                                   Colaborador: Elisiane Kuss Lourenço
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Sulfato de Alumínio, Micronúcleos, Rhamdia quelen
Área de Conhecimento: 20206003 - MUTAGENESE

0230 AVALIAÇÃO DO EFEITO TÓXICO DO SULFATO DE ALUMÍNIO EM RHAMDIA QUELEN 
(PISCES, SILURIFORME) PELO TESTE DE MICRONÚCLEOS PÍSCEOS EM TECIDOS.

O alumínio é um metal presente em pequenas quantidades nos organismos vivos, contudo é abundante no ambiente na forma oxidada. O 
alumínio constitui um dos maiores poluentes dos solos e das águas, sendo transferido entre os organismos via trófica, podendo assim causar 
sérios problemas tanto aos ecossistemas quanto à saúde humana. Estudos realizados mostram que o aumento do alumínio dissolvido na água 
causa danos nas brânquias e mortes de peixes, e a cromatina é a estrutura celular mais vulnerável a sua ação. O objetivo do presente trabalho 
foi avaliar a ação genotóxica do Sulfato de Alumínio através do teste de micronúcleos písceos e alterações morfológicas nucleares (AMN) em 
Rhamdia quelen (Siluriforme), popularmente conhecido como Jundiá. Para tal, os animais foram submetidos a uma contaminação subcrônica 
por 60 dias, via trófica, com as doses de 5 e 500 mg/Kg de Sulfato de Alumínio inserido em ração preparada com gelatina incolor, perfazendo 
um total de 20 doses. O teste de micronúcleos foi adaptado a partir da metodologia descrita por Carrasco et al, em 1990. Os resultados obtidos 
foram analisados pelo teste estatístico Kruskal-Wallis, com o auxílio do software BioEstat 5.0, e demonstraram que no tecido hepático apenas 
o grupo contaminado com a dose de 500 mg/Kg obteve freqüências significativas para AMN do tipo bleebed, (p= 0,0073), quando comparado 
ao grupo controle. As outras alterações analisadas (notched, vacuolated, lobed e células binucleadas) não apresentaram uma freqüência difer-
ente das observadas no controle negativo. O tecido branquial, por sua vez, apresentou significância para alteração do tipo vacuolated, também 
somente na maior dose administrada (p= 0,0035). O tecido renal não obteve resultados significativos em nenhuma das doses utilizadas, e o 
cerebral não apresentou condições de análise. Não foram observados micronúcleos no presente estudo. Com isso, observamos que as células 
do fígado e das brânquias apresentaram  alterações do tipo bleebed e vacuolated, respectivamente, na concentração de 500mg/kg de sulfato de 
Alumínio, podendo estas alterações serem preferenciais para estes tipos de tecidos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Helyandra de Lurdes Shicora Gonçalves (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Marta Margarete Cestari                 Colaborador: Antônio Ernesto Meister Luz Marques
Departamento: Genética
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Peixes, Genotoxicidade, Alterações morfológicas nucleares
Área de Conhecimento: 20206003 - MUTAGENESE

0231 COMPARAÇÃO ENTRE CONTAGENS DE ERITRÓCITOS PERIFÉRICOS PELO TESTE DE MICRO-
NÚCLEO PÍSCEO EM A. FASCIATUS SUBMETIDA À CONTAMINAÇÃO POR SULFATO DE COBRE

O ambiente aquático está exposto a diversas substâncias que podem ser nocivas aos organismos que nele habitam. Desse modo, é importante a 
realização de estudos a respeito da toxicidade dessas substâncias, detectando e avaliando os efeitos e impactos decorrentes da exposição exces-
siva a esses contaminantes. No caso do cobre, metal de transição importante para o bom funcionamento do organismo, utilizado principalmente 
na forma de Sulfato de Cobre em diversas áreas da agroindústria, pode torna-se prejudicial ao organismo levando a possíveis perturbações 
metabólicas quando encontrado em altas concentrações no ambiente. Para avaliar a genotoxicidade do Sulfato de Cobre foi realizado um bi-
oensaio utilizando a espécie Astyanax fasciatus como bioindicador. Os peixes foram expostos à concentração de 0,039 mg/l de CuSO4 (0,013 
mg/l de cobre) por via hídrica, semiestática, sendo substituída 1/3 da água de 24 em 24 horas, por 168 horas. A análise foi realizada através do 
teste do Micronúcleo Písceo e Alterações Morfológicas, no qual foram testados quatro contagens com: quinhentas, mil, duas mil e quatro mil 
células eritrocitárias por animal (500, 1.000, 2.000 e 4.000 células/animal) a fim de determinar o número ideal de células a serem analisadas. A 
análise estatística utilizada foi o teste de Kruskal-Wallis com nível de significância de 5% (p< 0,05). Os resultados mostraram que não houve 
diferenças entre os grupos analisados (controle e exposto) para este biomarcador. Com relação à contagem de células eritrocitárias, os resulta-
dos mostraram que não há diferença entre as contagens de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 células por animal considerando as alterações totais, mas 
ao considerar as diferentes alterações quanto maior o número de células analisadas melhor é a caracterização das freqüências de cada alteração. 
Portanto para podermos destacar quais alterações nucleares são mais frequentes para diferentes agentes xenobióticos ou entre espécies é im-
portante a contagem de 4.000 células por peixe.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcos Scherer (IC-Voluntária)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Marta Margarete Cestari               Co-Orientador: Tatiane klingelfus
Departamento: Genética                               Colaborador: Paula Moiana da Costa 
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Peixes, Aberrações cromossômicas, Ecotoxicologia
Área de Conhecimento: 20206003 - MUTAGENESE

0232 ANÁLISE CITOGENÉTICA EM RHAMDIA QUELEN (PISCES, SILURIFORME) 
ANTES E APÓS A CONTAMINAÇÃO COM SULFATO DE ALUMÍNIO

A espécie Rhamdia quelen (Siluriforme), popularmente conhecida como Jundiá, apresenta ampla distribuição por toda a América do Sul e Cen-
tral. Por ser uma espécie de hábito onívoro, tem grande produção em piscicultura e é utilizada em testes in vivo. O trabalho teve por objetivo 
avaliar a genotoxicidade do sulfato de alumínio em Rhamdia quelen através do teste de aberrações cromossômicas. Os peixes (34 exemplares) 
foram submetidos à contaminação com sulfato de alumínio, nas concentrações de 5 mg/kg, 50 mg/kg e 500 mg/kg, via trófica, durante 60 dias. 
O controle negativo foi composto por 11 exemplares de jundiás, totalizando 44 peixes utilizados neste bioensaio. O método utilizado para 
obtenção de metáfases foi suspensão de células do rim posterior em meio de cultura RPMI, por um período de aproximadamente oito horas, 
com posterior adição de colchicina 0,025% nos 45 minutos finais. Após esse procedimento as amostras foram hipotonizadas com solução de 
KCl 0,075M, fixadas com fixador Carnoy (3 partes de  metanol, por uma parte de ácido acético), e pingadas em lâmina úmida e pré-aquecida  
à 54ºC. As lâminas foram coradas em solução de Giemsa a 5% (tampão fosfato pH 6,8). Em seguida foram analisadas em microscopia óptica, 
buscando até 50 metáfases por exemplar e observando a ocorrência de aberrações cromossômicas tais como: quebras de cromátide, desespirali-
zação e separação precoce de cromátides. Houve diferença, na frequência total de aberrações cromossômicas, dos grupos contaminados com 
sulfato de alumínio nas concentrações de 5 mg/kg (P = 0,0154) e 50 mg/kg (P = 0,0245), em relação ao controle negativo. O grupo contaminado 
com sulfato de alumínio na concentração de 500 mg/kg não apresentou diferença (P > 0,05), provavelmente, devido à menor amostragem de 
metáfases. Este fato pode ter ocorrido devido ao elevado dano causado aos organismos provavelmente em virtude da alta dosagem (500 mg/
kg). Sendo assim, pode-se concluir que o sulfato de alumínio nas concentrações testadas, apresenta efeito genotóxico, causando aberrações 
cromossômicas do tipo estruturais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Claudia Daniela Cavichiolo (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Paulo Henrique Labiak Evangelista 
Departamento: Botânica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Filogenia molecular, Evolução, Dryopteridaceae
Área de Conhecimento: 20300000 - BOTÂNICA

0233 FILOGENIA MOLECULAR, BIOGEOGRAFIA E EVOLUÇÃO DOS CARACTERES MORFOLÓGICOS 
DOS GÊNEROS CYCLODIUM, MAXONIA, OLFERSIA E POLYBOTRYA (DRYOPTERIDACEAE)

As pteridófitas são o grupo de plantas vasculares sem semente, cujo ciclo de vida é heteromorfo, apresentando duas gerações, sendo elas a 
esporofítica e a gametofítica. O presente projeto teve por objetivo principal avaliar as relações evolutivas entre os gêneros Polybotrya, Cyclo-
dium, Olfersia, Maxonia, os quais formam um clado composto por plantas de hábito hemiepifítico dimorfo, da família Dryopteridaceae. Os 
exemplares destes gêneros utilizados no estudo foram coletados em diversas localidades, como México, Brasil, Bolívia, Peru, Guiana, Ven-
ezuela, Suriname, Equador, Guiné Equatorial, Ilhas Marquesas, Costa Rica, Colômbia e Porto Rico, por diversos coletores. Foram utilizadas 
sequências de três marcadores moleculares de cloroplasto (rbcL, rps4 e trnLF), as quais foram analisadas utilizando-se os princípios de Máxima 
Parcimônia e da Análise Bayesiana.  Ao todo, os dados moleculares compõem uma matriz de 2450 caracteres, sendo que destes cerca de 1100 
são parcimônio-informativos. Resultados preliminares suportam a monofilia deste clado, porém com a inclusão de duas espécies neotropicais 
de Arachniodes, um dos gêneros usados com outgroup nesta análise. Além disso, os gêneros Polybotrya e Cyclodium formam grupos mono-
filéticos, tendo os gêneros Olfersia e Maxonia como grupo irmãos. Com relação ao hábito, a condição terrestre pode ser considerada como a 
mais ancestral dentro do grupo, tendo o hemiepifitismo surgido a partir deste hábito, e não a partir da condição epifítica. Dentre os caracteres 
morfológicos, o dimorfismo foliar é uma das sinapomorfias para o clado como um todo, com apenas algumas reversões para a condição mono-
mórfica em algumas espécies de Cyclodium. Interessante notar também que, para Polybotrya, todas as espécies da Floresta Atlântica formam 
um clado, sugerindo que apenas um evento de dispersão tenha ocorrido a partir de populações andinas e amazônicas. Para as montanhas da 
serra do mar, atualmente cinco espécies são reconhecidas nesta região, e os resultados indicam que uma nova circunscrição deve ser adotada 
para estas espécies, tendo em vista que algumas delas não foram recuperadas como grupos monofiléticos. Quanto ao gênero Arachniodes, as 
duas espécies que fazem parte do clado das hemiepífitas dimorfas devem ser reconhecidas como um gênero distinto, ainda não descrito.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Giovanna Kunze (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Viviane Silva Pereira                Co-Orientador: Eric de Camargo Smidt
Departamento: Botânica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: barcode, orchidaceae, biodiversidade
Área de Conhecimento: 20300000 - BOTÂNICA

0234 APLICAÇÃO DE DNA BARCODE EM ACIANTHERA (PLEUROTHALLIDINAE, 
ORCHIDACEAE) DA MATA ATLÂNTICA.

A metodologia do DNA barcode é uma alternativa molecular para a identificação de espécies através da comparação de sequências de DNA 
do material de interesse com amostras já identificadas em bancos de sequências e material de testemunho acessível. Orchidaceae é a maior 
família dentre as Angiospermas com ca. 25 mil espécies em cerca de 800 gêneros. No Brasil ocorrem 236 gêneros e cerca de 2440 espécies, 
sendo 1424 endêmicas da Mata Atlântica. A subtribo Pleurothallidinae é exclusiva do Neotrópico e possui cerca de 4000 espécies. A taxonomia 
é bastante confusa devido ao número de espécies, tamanho reduzido dos indivíduos e a recentes propostas conflitantes sobre a sistemática 
do grupo. O gênero Acianthera Scheidw. possui 200 espécies e se distribui do México ao Uruguai. No Brasil ocorrem cerca de 130 espécies, 
sendo mais de 100 endêmicas. Ainda não existe um consenso em relação a quais regiões são melhores para o DNA barcode em plantas, sendo 
a proposta atual o uso combinado das regiões de cloroplasto (rbcL, matK e trnH-psbA) e núcleo (ITS). Neste trabalho foram analisadas oito 
espécies, sendo três amostras de Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase, A. prolifera (Herb. ex Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 
e A. saundersiana (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase de localidades diferentes, totalizando 14 amostras. A análise molecular foi realizada a partir 
da extração de material fresco e amplificação das regiões de interesse pelo método de PCR seguido pelo sequenciamento das fitas forward 
e reverse, utilizando os mesmos primers aplicados na amplificação dos fragmentos. Foram testadas 16 regiões abrangendo os três genomas: 
genoma nuclear (ITS), genoma mitocondrial (Cox3) e genoma plastidial (psbJ-petA, rpS16x2F-trnK, petL-psbE, rpS16x1-trnQ, rpL32F-trnL, 
psbD-trnT, psbA-trnH, rpoB-trnC, trnS-trnG, matK, rbcL, trnLF, ycf1). O tamanho das sequências variou de 563pb a 1578pb, respectivamente 
rpS16x1-trnQ e rpoB-trnC, com um sucesso de seqüenciamento de 87%. A porcentagem de sítios informativos apresentou variação de 0,3% 
(Cox3) a 7,8% (rpL32F-trnL). Os resultados indicam que as regiões propostas para plantas não possuem a variação intra e interespecífica 
desejada para o DNA barcode (barcode GAP) e estão entre as menos variáveis dentre as estudadas (média de 3,5%). As regiões mais variáveis 
e indicadas para estudos posteriores em Acianthera dentre as analisadas; considerando tamanho do fragmento, sucesso de seqüenciamento e 
variação; foram psbD-trnT, rpL32F-trnL e rpS16x1-trnQ.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juciely Cristina Peluci (Bolsista permanência)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Carina Kozera                        Colaborador: Alan Ribeiro, Andrey Lucas Cardozo
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Floresta Estacional, Flora, Unidade de Conservação
Área de Conhecimento: 20300000 - BOTÂNICA

0235 ESPÉCIES VASCULARES DAS TRILHAS DO PARQUE ESTADUAL DE SÃO 
CAMILO, PALOTINA, PR

Está sendo realizado um levantamento das espécies vegetais vasculares das trilhas de acesso do Parque Estadual de São Camilo (PESC), uni-
dade de conservação (UC) situada no município de Palotina, PR. O Parque tem 385 ha e possui vegetação representada pela Floresta Estacional 
Semidecidual, tipologia que ocorria na região Oeste do Paraná e que foi fortemente explorada a partir da década de 50 para a abertura de áreas 
de cultivo e de pastagens. Hoje restam poucos remanescentes deste tipo de vegetação no Estado, em grande parte protegidos na forma de uni-
dades de conservação. Para o estudo, que teve como principal objetivo conhecer as espécies da flora para subsidiar futuros projetos no PESC, 
regiões do entorno e em outras localidades do município, especialmente voltados à restauração vegetal, foram realizadas visitas semanais no 
primeiro ano de coletas e a partir do segundo de forma quinzenal. No levantamento estão sendo incluídas todas as espécies vegetais vasculares 
encontradas férteis. Os procedimentos utilizados estão seguindo as recomendações básicas para trabalhos desta natureza, que incluem a coleta 
do material botânico, a prensagem, a desidratação e a identificação. Até o momento foram coletados 582 espécimens e identificadas 77 famílias 
(65 de angiospermas e 12 de pteridófitas) e 295 espécies. Fabaceae (33 espécies), Euphorbiaceae (16), Piperaceae (14), Solanaceae (14), 
Poaceae (13), Bignoniaceae (11), Myrtaceae (10) e Meliaceae (9) foram as mais ricas, perfazendo 40,67% do total de espécies amostradas até o 
momento. Quanto às formas de vida, foram coletados 193 árvores, 161 herbáceas, 109 arbustos, 102 trepadeiras, 14 epífitas e 3 hemiparasitas. 
Ressalta-se que os resultados são parciais uma vez que as atividades de identificação das espécies estão em andamento. Apesar disso, os resul-
tados obtidos já podem ser considerados relevantes uma vez que somaram à lista de espécies do Plano de Manejo (PM), elaborado em 2006, 
40 famílias e 186 espécies evidenciando a riqueza da UC. Com relação às espécies, destacaram-se em especial as pteridófitas, sequer listadas 
no PM do Parque. Estas espécies são dominantes no sub-bosque e contribuem efetivamente para a fisionomia florestal. A partir dos resultados 
deste estudo outros projetos poderão integrar ainda mais conhecimentos à UC e projetos de extensão, voltados à educação ambiental, poderão 
promover a integração da universidade com a comunidade, relação indispensável no processo de conscientização quanto ao uso sustentável 
dos recursos e a conservação de áreas naturais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eraildes da Silva (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Cleusa Bona            Co-Orientador: Eric de Camargo Smidt
Departamento: Botânica          Colaborador: Angelita Aparecida Bernal
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Orchidaceae, Spiranthinae, Cyclopogoninae
Área de Conhecimento: 20302037 - ANATOMIA VEGETAL

0236 LEVANTAMENTO DE CARACTERES ANATÔMICOS FOLIARES EM CYCLOPO-
GONINAE SZLACH. (ORCHIDACEAE)

Orchidaceae é considerada uma das maiores famílias de Angiospermas com cerca de 20.000 espécies distribuídas por todo o globo terrestre. 
O clado Cyclopogoninae pertencente à subtribo Spiranthinae, tribo Cranichideae, subfamília Orchidoideae. O clado Cyclopogoninae foi re-
centemente delimitado com base em estudos moleculares, não havendo sinapomorfia clara para seu reconhecimento em relação aos órgãos 
vegetativos. O objetivo deste trabalho é a análise anatômica da folha de espécies do cladoCyclopogoninaee dos clado Stenorrhynchos e clado 
Epífito, como grupo externo, a fim de se investigar a ocorrência de caracteres sinapomórficos nos órgãos vegetativos.  Foram analisadas 
estruturas anatômicas do terço mediano da folha de 21 espécies, sendo doze do clado Cyclopogoninae (gêneros: Cyclopogon, Pelexia, Sarco-
glottis e Stigmatosema), seis do clado Stenorrynchos e três do grupo Epífito. As amostras foram coletadas, fixadas em FAA 70, processadas 
de forma convencional e as lâminas montadas de forma semipermanente. Foram levantados 25 caracteres anatômicos entre as espécies ana-
lisadas. Tricomas tectores ocorrem somente no clado Epífito e restritos ao bordo da folha. A distribuição dos estômatos é anfiestomática em 
Brachystele guayanensis.  Skeptrostachys congestiflora (clado Stenorrynchos) e hipoestomática em todas as demais espécies. Os estômatos são 
predominantemente tetracíticos nos três clados. Cutícula lisa ocorre nas espécies Baskervilla paranaensis, Eltroplectris calcarata e Mesadenella 
cuspidata (clado Stenorrynchos) bem como nas espécies do clado Epífito, enquanto que cutícula verrucosa ocorre nas demais espécies do clado 
Stenorrynchos e em Cyclopogoninae. A espessura da cutícula varia de 1 a 2 µm e pode ser classificada como delgada.  Em vista transversal, 
a altura das células epidérmicas é maior que o mesofilo nos clados Cyclopogoninae e Epífito sendo menor ou igual à altura do mesofilo no 
clado Stenorrynchos. As células epidérmicas adaxiais são papiliformes em Cyclopogon atroviridis e E. calcarata. Epiderme aquífera está pre-
sente em Stigmatosema polyaden e Pelexia orthosepala e nas espécies do clado Epífito. O mesofilo em geral é homogêneo, com exceção de P. 
orthosepala (Cyclopogoninae). Cristais do tipo ráfide ocorrem nos três clados, bem como feixes vasculares colaterais circundados por bainha 
parenquimática. As características anatômicas levantadas deverão ser analisadas em conjunto com a hipótese filogenética vigente a fim se de 
identificar possíveis sinapomorfias para os grupos de espécies estudadas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme de Souza Nogueira (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Maria Regina Torres Boeger              Co-Orientador: Patricia Soffiatti
Departamento: Botânica                                       Colaborador: Paulo Gabriel da Silva Carvalho
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: madeira, anatomia do lenho, manguezal
Área de Conhecimento: 20302037 - ANATOMIA VEGETAL 

0237 CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA E DESCRIÇAO ANATÔMICA DO LENHO 
DE ESPÉCIES ARBÓREAS DO MANGUEZAL DA BAÍA DE PARANAGUÁ.

 Manguezal é um ecossistema costeiro de regiões tropicais e subtropicais do mundo, ocupando áreas de entremarés. A caracterização da 
vegetação dos manguezais constitui uma ferramenta às respostas desse ecossistema às condições ambientais, auxiliando assim, nos estudos 
e ações que favoreçam a conservação deste ecossistema. Esse estudo analisou a anatomia quantitativa e qualitativa do lenho de Laguncularia 
racemosa, Rhizhophora mangle e Avicennia schaueriana, na Baía de Paranaguá. Foram confeccionadas lâminas histológicas em seções trans-
versal, longitudinais tangencial e radial e material dissociado. L. racemosa apresenta porosidade difusa; sem arranjo de vasos; agrupamentos de 
vasos solitários e múltiplos de 2 a 3 ou 4 a 5; vasos com apêndices em uma ou nas duas extremidades; placa de perfuração simples; pontoações 
intervasculares alternas e areoladas; pontoações raiovasculares areoladas e maiores e mais largas que as pontoações intervasculares; pontoações 
das fibras simples a diminutas areoladas; faixas de fibras com paredes espessas alternadas com faixas de fibras com paredes pouco espessas; 
parênquima axial paratraqueal aliforme losangular a confluente; parênquima axial com amido; raio heterocelular com células eretas e quad-
radas. R. mangle apresenta vasos solitários, múltiplos de 2-3 ou múltiplos de 4-5; porosidade difusa; apêndices presentes em um ou ambas as 
extremidades dos elementos de vaso; placa de perfuração escalariforme; pontoações intervasculares escalariformes; pontoações raio-vasculares 
areoladas, arredondadas a alongadas, parênquima axial difuso a paratraqueal escasso; faixas de parênquima apotraqueal presentes,raios  mul-
tisseriados; homocelular composto por células procumbentes; fibras com pontoações simples a diminutas, areoladas ecristais prismáticos 
presentes nas células do raio. Em A. schaueriana encontra-se camadas de crescimento indistintas, porosidade difusa, vasos solitários, múltiplos 
de dois até oito, em arranjo radial, placa de perfuração simples, pontoações intervasculares areoladas e alternas, pontuações radiovasculares 
semelhantes às intervasculares, fibras com paredes espessas com pontoações areoladas diminutas a simples, parênquima axial paratraqueal e 
formação de câmbios sucessivos: cada camada é composta por xilema secundário e cordões de floema secundário, separados por faixas de 
parênquima e de esclerênquima. Os parâmetros analisados diferiram entre as áreas estudadas para as três espécies, o que indica que o lenho das 
mesmas variou de acordo com os diferentes fatores ambientais e antrópicos existentes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Arthur Hermann Weiser (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Katia Christina Zuffellato-Ribas                          Colaborador: Luciele Milani Zem
Departamento: Botânica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: enraizamento, cataia, auxina
Área de Conhecimento: 20303009 - FISIOLOGIA VEGETAL

0238 PROPAGAÇÃO VEGETATIVA VIA ESTAQUIA DE DRIMYS BRASILIENSIS 
MIERS. (WINTERACEAE)

Drimys Brasiliensis Miers. popularmente conhecida como cataia ou casca-d’anta, é encontrada nas Américas Central e do Sul, sendo o Brasil o 
principal país de ocorrência desta espécie. É utilizada tradicionalmente como antifebril, estimulante, antiespamódica, aromática, antidiarréica e 
em certas afecções do trato digestivo. Visto que não há relatos de trabalhos bibliográficos com a propagação vegetativa de Drimys brasiliensis, 
o objetivo desse trabalho foi verificar o enraizamento de estacas herbáceas e semilenhosas de cataia tratadas com diferentes concentrações de 
ácido indolbutírico (IBA), coletadas em diferentes estações do ano (inverno/2011 e verão/2012). As estacas foram coletadas de 20 matrizes com 
aproximadamente 3 metros de altura, localizadas na área experimental da Embrapa Florestas, no município de Colombo-PR, confeccionadas 
com 11cm de comprimento, corte reto no ápice e em bisel na base, com 2 folhas cortadas ao meio na porção apical. Após a desinfestação do 
material, as bases das estacas foram imersas por 10 segundos em soluções hidroalcoólicas de IBA conforme os tratamentos: testemunha (100% 
água), 0 mgL-1 IBA (50% água e 50% álcool), 1500 mgL-1 IBA, 3000 mgL-1  IBA e 6000 mgL-1 IBA. No inverno/2011 foi realizado um 
delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial de 5 x 2 (5 concentrações de IBA x 2 tipos de estaca - herbácea 
e semilenhosa). As unidades experimentais  de estacas herbáceas e semilenhosas foram compostas por 20 e 18 estacas respectivamente, num 
total de 4 repetições, acondicionadas em tubetes contendo vermiculita de granulometría fina e casca de arroz carbonizada (1:1), mantidas em 
casa de vegetação. No verão/2012, o experimento foi realizado somente com estacas herbáceas, num DIC em esquema fatorial de  4 x 2 (4 
concentrações de IBA - 0 mgL-1, 1500 mgL-1, 3000 mgL-1 e 6000 mgL-1x 2 épocas - inverno/2011 e verão/2012), com 4 repetições de 18 e 
17 estacas herbáceas, no inverno/2011 e verão/2012, respectivamente. Após 120 dias, foram avaliadas a porcentagem de estacas enraizadas, 
número de raízes/estaca, comprimento médio das raízes/estaca, porcentagem de estacas vivas, com calos, mortas, com novas brotações e que 
mantiveram as folhas iniciais. A aplicação de IBA não influenciou nenhuma das variáveis estudadas. O verão/2012 apresentou maior numero de 
raízes/estaca (5,47), e maior mortalidade (29,05 %) que o inverno/2011 (4,25 e 12,19%, respectivamente). As estacas herbáceas apresentaram 
melhor enraizamento (46,75 %) quando comparadas às semilenhosas (34,44 %). 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Laís Gomes Adamuchio (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Marguerite Quoirin                Co-Orientador: Yohana de Oliveira
Departamento: Botânica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Estresse abiótico, resistência ao frio, espécie florestal
Área de Conhecimento: 20303009 - FISIOLOGIA VEGETAL

0239 TRANSFORMAÇÃO GENÉTICA DE EXPLANTES COTILEDONARES DE EUCA-
LYPTUS SALIGNA SM. VIA AGROBACTERIUM TUMEFACIENS

Eucalyptus saligna possui como principal limitação ao cultivo a intolerância a geadas. A superexpressão do gene P5CS é uma alternativa para 
a resolução deste problema, pois este gene regula a síntese da prolina, envolvida com a resistência a este tipo de estresse. O objetivo deste 
trabalho foi obter plantas transformadas com P5CS a partir de explantes co-cultivados com Agrobacterium tumefaciens. Dois experimentos 
foram realizados. O primeiro visa a comparar a eficiência da organogênese indireta em 4 genótipos e o segundo avaliar 3 tipos de explantes na 
transformação. No primeiro experimento foram utilizadas folhas de 4 genótipos cultivados em meio MSM (MS com metade da concentração 
de nitratos) adicionado de 0,1 μM ANA + 1,0 μM TDZ para formação de calos e a seguir, de 0,67 μM ANA + 1,1 μM BAP para regeneração de 
gemas. O experimento foi repetido duas vezes. A cada 15 dias foram avaliados porcentagens de oxidação, formação de calo e regeneração de 
gemas. O genótipo G3 apresentou-se mais eficiente, diferindo estatisticamente dos demais, com maior número de gemas por explante (0,38). 
No segundo experimento foram comparados explantes foliares do G3, 30 e 120 dias após a regeneração por organogênese indireta e de folhas 
cotiledonares (vários genótipos). Os explantes foram cortados em água estéril e mantidos por 30 min numa suspensão da cepa EHA 105 de A. 
tumefaciens contendo os genes P5CS, gus e  nptII. Os explantes foram mantidos na co-cultura sólida por 5 dias em meio MS + 4.44μM BAP 
+ 2,69μM ANA para cotilédones ou meio MSM adicionado de 0,1 µM ANA e 1,0 µM TDZ para segmentos foliares e em seguida transferidos 
para o mesmo meio contendo Cefotaxima e Km. Paralelamente explantes dos 3 tipos não inoculados com a bactéria foram cultivados nos 
mesmos meios, sem antibióticos. Após a regeneração de brotos, foi realizado o teste histoquímico da β-glucuronidase para verificar a expressão 
do gene gus. O experimento foi repetido duas vezes.  As folhas de 120 dias, transformadas e controle, apresentaram menor oxidação (19%) e 
maior formação de calos (80%). As folhas cotiledonares não transformadas apresentaram maior regeneração de gemas (13,75%) e número de 
gemas por explante (4,22). Observou-se a expressão transiente do gene gus em 37,9% dos explantes sugerindo a transformação transiente dos 
tecidos vegetais, sem diferença estatística entre os tratamentos. Foram obtidas 3 brotações regeneradas a partir de 3 folhas cotiledonares. Para 
a comprovação da tranformação estável, análises moleculares do material putativo serão realizadas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nathalia Hermann Weiser (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Luciana Lopes Fortes Ribas
Departamento: Botânica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: cultura de tecidos, Pinus taeda, clonagem
Área de Conhecimento: 20303009 - FISIOLOGIA VEGETAL

0240 MICROPROPAGAÇÃO DE PINUS TAEDA L. A PARTIR DE PLÂNTULAS GER-
MINADAS IN VITRO

O Pinus taeda L. é utilizado no setor florestal devido ao seu rápido crescimento, qualidade da madeira, presença de fibras longas aderindo alta 
resistência para produção de papel e possibilidade de extração da resina. Devido a estas características favoráveis do P. taeda para a economia 
e torna-se viável a aplicação das técnicas de micropropagação. O seguinte trabalho tem como objetivo estabelecer um protocolo de micro-
propagação de P. taeda a partir de plântulas germinadas in vitro. Foram utilizadas sementes fornecidas pela empresa Battistella Florestal. As 
sementes tiveram a dormência superada e posteriormente foram germinadas in vitro. Brotações multiplicaram em meio de cultura WV5, con-
tendo concentrações reduzidas de BAP (0,25 a 2,00 µM), foram mantidas nestes meios por um período de 60 dias. Brotações desprovidas de 
gema apical das diferentes famílias F27, B05 e do Pomar Comercial foram utilizadas para o experimento de multiplicação em meio contendo 
0,25 e 0,50 µM de BAP, por um período de 60 dias Para indução de brotações também foi testado o meio de cultura WV5 contendo 1 µM de 
CIN, 2-iP ou BAP, por 60 dias. O enraizamento foi testado com brotações apicais da família F27, inoculadas em meio contendo água e ágar e 
concentrações de 0,25 µM e 0,50 µM de ANA por 12 dias, seguido de transferência para meio GDm/2 por 48 dias. Plantas com raízes maiores 
que 0,5 cm foram transplantadas em sacos plásticos contendo substrato comercial Plantmax® Florestas e mantidas em casa de vegetação. A 
avaliação de porcentagem de sobrevivência foi feita após 60 dias de permanência na casa de vegetação. Os resultados de multiplicação com 
citocininas foram semelhantes, entretanto recomenda-se utilizar 1 mM de BAP por induzir maior número médio (2,25 brotações por explante) 
e comprimento médio das brotações (1,23 cm). No experimento de indução de brotações múltiplas com diferentes concentrações de BAP e 
diferentes famílias os melhores resultados foram obtidos com a família F27 e a melhor concentração de BAP foi a de 0,25 µM de BAP apre-
sentando 92% de explantes com brotações e um número médio de 1,85 brotos por explante. O melhor resultado de enraizamento (47%) ocorreu 
com meio de indução composto por água e ágar e 0,25 µM de ANA, por 12 dias, seguido de transferência para o meio GDm/2 por 48 dias. 
Após 60 dias do transplantio foi feita a avaliação da sobrevivência das mudas, a concentração de 0,25 e 0,50 µM apresentaram respectivamente 
93,75% e 100% de sobrevivência.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: RODRIGO CORDEIRO DA SILVA (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: MARGUERITE GERMAINEGHISLAINE QUOIRIN
Departamento: Botânica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Elaies guineensis, micropropagação, palmeiras
Área de Conhecimento: 20303009 - FISIOLOGIA VEGETAL

0241 EMBRIOGÊNESE SOMÁTICA A PARTIR DE EMBRIÕES ZIGÓTICOS DE DEN-
DEZEIRO

O dendezeiro, planta perene da família Arecaceae, é, após a soja, a principal cultura para produção de óleos. Para manutenção, melhoramento 
e aumento da produtividade desta cultura, é necessário estabelecer um método de produção massal de mudas elite, como a embriogênese 
somática. Neste trabalho foram realizados dois experimentos, o primeiro com dendezeiro (Elaeis guineensis) e o segundo com o híbrido E. 
guineensis x E. oleifera. Embriões zigóticos foram retirados de sementes desinfestadas e colocados em meio de cultura Y3 suplementado com 
40 g.L-1 de sacarose, 0,1 µmol.L-1 de 2,4-D,  0,11 µmol.L-1 de GA3 e 1,0 µmol.L-1 de CIN, por 20 dias, em seguida cortados em segmentos de 
0,5 cm de espessura. No caso de E. guineensis, os segmentos foram subcultivados em meio MS modificado (MSM), primeiramente adicionado 
de 500 µmol.L-1  de 2,4-D, em seguida de 1 mmol.L-1  de ANA e, após 90 dias, de 12,3 µmol.L-1 de 2-iP e 0,7 µmol.L-1 de ANA. No caso do 
híbrido, os segmentos foram cultivados nos meios minerais MS, Y3 e N6, com vitaminas do MS, sendo adicionados de 500 µmol.L-1 de 2,4-D. 
Os meios de cultivo dos segmentos de embriões foram suplementados com 2 g.L-1 de carvão ativado, 5 g.L-1 de PVP e 500 mg.L-1 de cisteína. 
Os explantes foram mantidos em 26 ±1°C, no escuro, até a maturação dos embriões, então transferidos para ambiente iluminado com lâmpadas 
fluorescentes de luz branca de 30 µmol.m-2.s-1 e fotoperíodo de 16h, para a conversão dos embriões em plântulas. No meio MSM com ANA, 
a percentagem de explantes formando calos variou entre 87% e 97%; desses, aproximadamente 64% eram friáveis e apresentavam estruturas 
globulares, indicando potencial embriogênico. Os embriões maduros apareceram em 7% dos calos cultivados no meio MSM com 2-iP e ANA 
e houve conversão em plântulas após a transferência para a luz. Quanto ao híbrido, nos três meios contendo 2,4-D, aproximadamente 83% dos 
explantes formaram calos, sem diferença entre os meios. Embora a formação de calos embriogênicos seja alta, as taxas de maturação foram 
baixas; portanto, é necessário aprimorar a maturação e conversão dos embriões obtidos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Beladelli (IC-Junior/FA)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Patricia da Costa Zonetti                    Co-Orientador: Leandro Paiola Albrecht
Departamento: Campus Palotina                       Colaborador: Joel Rodriguês dos Santos
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: alelopatia, planta daninha, extrato vegetal
Área de Conhecimento: 20303009 - FISIOLOGIA VEGETAL

0242 EFEITO ALELOPÁTICO DO EXTRATO AQUOSO DE CAPIM LIMÃO (CYMBOPOGON CITRATUS 
DC. STAPF) SOBRE A GERMINAÇÃO DE BUVA (CONYZA SUMATRENSINS (RETZ.) E. WALKER)

Uma das alternativas para complementar os métodos tradicionais de manejo de plantas daninhas, buscando diminuir o uso de produtos quími-
cos com alta toxicidade, e resolver em parte o problema de espécies com biótipos resistentes aos herbicidas, é através dos estudos de alelopatia, 
buscando através de bioensaios indícios de possíveis interações entre determinadas espécies vegetais e as plantas daninhas. Este trabalho teve 
o objetivo de avaliar o efeito de extratos da folha de capim-limão sobre a germinação da planta daninha buva (Conyza sumatrensins (Retz.) E. 
Walker). Foram preparados extratos bases na proporção de 1:5 (m/v). Os extratos foram obtidos por processo de trituração e por infusão. Na 
infusão, as folhas frescas foram imersas em água à temperatura de 100ºC permanecendo em repouso até o completo esfriamento. Em seguida, 
o extrato foi filtrado em gaze. A partir dos extratos bases (EBA) foram obtidos os tratamentos nas proporções de 25, 50 e 75%. Como controle 
utilizou-se água destilada. Todos os tratamentos foram repetidos por quatro vezes. Para avaliar o índice de velocidade de germinação (IVG) e 
a porcentagem de germinação (%G), cinquenta sementes de buva foram dispostas em placa de Petri forradas com papel germitest previamente 
umedecidos com os extratos. O ensaio permaneceu por vinte e dois dias em câmara de germinação tipo B.O.D com temperatura de 23ºC e 
fotoperíodo de 12 horas. Os resultados foram submetidos à análise de variância e a média entre tratamentos comparados pelo teste de Scott-
Knott a 5% de probabilidade. Todos os extratos influenciaram na %G das sementes. Os extratos-base foram os que mais provocaram redução 
na germinação, promovendo uma queda de 89 e 79% respectivamente na extração por infusão e trituração, com valores de %G não diferentes 
estatisticamente entre si. As demais concentrações afetaram a %G de forma diretamente proporcional. Os extratos na proporção de 25% de am-
bos EBA (infusão e trituração) não alteraram a velocidade de germinação das sementes. Os demais extratos promoveram atraso na velocidade 
de germinação. Não houve diferença estatística na forma de obtenção do extrato. O extrato aquoso bruto de capim-limão na proporção de 1:5 
independente da forma de extração mostrou-se o mais efetivo no controle germinativo de Conyza sumatrensins (Retz.) E. Walker.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tharyn Reichel (IC-Voluntária)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Patricia da Costa Zonetti                  Co-Orientador: Suzana Stefanello
Departamento: Campus Palotina                         Colaborador: Jéssica Fernanda Barazetti
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Extrato vegetal, Alelopatia, Jatropha curcas L.
Área de Conhecimento: 20303009 - FISIOLOGIA VEGETAL

0243 AVALIAÇÃO DO USO DE EXTRATOS DA FOLHA DE PINHÃO MANSO (JATROPHA 
CURCAS L., EUPHORBIACEAE) NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DO TRIGO

A alelopatia pode garantir a sobrevivência de diferentes espécies no ecossistema assim como pode instigar estudos com biomoléculas em escala 
industrial para a produção de inseticidas, herbicidas e medicamentos. Este trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito alelopático de folhas de 
pinhão manso sobre a germinação e crescimento inicial do trigo. Foi avaliado o extrato aquoso de folhas secas na concentração de 50mg/mL de-
nominado extrato-base (EBA). Foram realizados dois ensaios: no primeiro ensaio, além do EBA, foram testadas as proporções de 0, 5, 10, 15, 
20, 25, 30 e 35% do EBA na germinação das cultivares de trigo: CD 104 e Frontana. No segundo ensaio foi avaliado o EBA e suas proporções 
de 5, 10 e 15% autoclavados na cultivar Frontana. Todos os tratamentos foram repetidos por quatro vezes. No bioteste de germinação, cinquenta 
sementes de trigo foram dispostas em placa de Petri forradas com papel germitest previamente umedecido com os extratos. Foram avaliados o 
índice de velocidade de germinação (IVG) e a porcentagem de germinação (%G). O crescimento foi avaliado utilizando-se de vinte sementes 
dispostas entre três folhas de papel germitest umedecidas com os diferentes tratamentos. Após sete dias foram avaliados o comprimento da 
parte aérea e raiz seminal. Os ensaios permaneceram em câmara de germinação tipo B.O.D com temperatura de 23ºC e fotoperíodo de 12 horas. 
Os resultados foram submetidos à análise de variância. No primeiro ensaio as diferenças foram avaliadas por teste de Dunnett (p≤0,05), e no 
segundo pelo teste de Scott-Knott (p≤0,05). Não houve efeito significativo dos extratos testados sobre %G das sementes de trigo de ambas as 
cultivares. Houve diminuição significativa do IVG quando as sementes foram submetidas ao EBA em ambas as cultivares. Na cultivar CD 104, 
o EBA em uma proporção mais baixa (5 a 15%) promoveu aumento no IVG. O EBA afetou o crescimento das plântulas de ambas as cultivares. 
Na cultivar CD104 o crescimento da parte aérea foi estimulado pelo EBA enquanto que o crescimento da raiz foi inibido, enquanto que na 
cultivar Frontana, ambas as variáveis foram inibidas pelo EBA. Os extratos nas proporções mais altas estimularam o crescimento da raiz da 
cultivar CD 104. Os extratos autoclavados promoveram redução em todos os parâmetros avaliados em comparação com os extratos nas mesmas 
proporções e não autoclavados. O extrato aquoso de folhas secas de pinhão manso promoveu efeito alelopático nas características avaliadas, 
com destaque para o EBA. O processo de autoclavagem promoveu modificações nas ações químicas dos extratos.  

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: RENANN DE SILOS VIEIRA (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Daniela Biondi Batista       Colaborador: Rafael Tanus Araujo Dos Santos, Wanderlei Do Aamaral e Alessandro Dias Borges
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: ciclo reprodutivo; Echinodorus grandiflorus; fenofases
Área de Conhecimento: 20303025 - REPRODUÇÃO VEGETAL

0244 DESCRIÇÃO DO CICLO REPRODUTIVO DE ECHINODORUS GRANDIFLO-
RUS (CHAM. E SCHLTDL.) MICHELI

Echinodorus grandiflorus, conhecido popularmente como chapéu-de-couroéuma planta da família Alismataceae amplamente utilizada para fins 
etnofarmacológicos e como ornamental em lagos decorativo. Em vista disso este projeto teve como objetivos acompanhar o ciclo reprodutivo 
da espécie, descrevendo suas fenofases. Foi desenvolvido no município de Curitiba - PR, em uma área de várzea associada com a formação 
Floresta Ombrófila Mista, entre o período de fevereiro a junho de 2008. Para avaliação fenológica foi utilizado o índice de atividade, método no 
qual é constatada somente a presença ou ausência das fenofases. Foram alocados três blocos (unidades amostrais 1, 2 e 3), cada um contendo 20 
repetições (propágulos), com espaçamento de 20 x 40 cm. Os propágulos utilizados no experimento foram provenientes de meristemas axilares 
de uma população nativa localizada no município de São José dos Pinhais – PR. O plantio foi realizado no início do mês de novembro de 2007 
e as avaliações começaram a ser realizadas em fevereiro de 2008, onde o desenvolvimento dos indivíduos foi acompanhado quinzenalmente 
até o início do estádio fenológico. quando as avaliações passaram a ser semanais. Durante as avaliações foram registradas as presenças das 
fenofases: floração e frutificação, além da altura da planta e da haste floral. A altura média encontrada para a população foi de 0,67 metros. O 
surgimento das primeiras hastes florais se deu no mês de março. No mês de junho se registrou a maior quantidade de indivíduos apresentando 
botões florais. Durante todo o período de estudo, foram contabilizadas 474 flores em antese. Deve-se ressaltar que a fase de floração dentro da 
população ocorreu de forma não sincronizada, sendo registradas apenas duas flores no último dia de avaliação. O fim do período de floração 
coincidiu diretamente com as maiores quantidades de frutos em formação, porém não se verificou em campo, o desenvolvimento completo de 
nenhum destes. A quantidade de flores em processo de frutificação ficou bem distribuída entre as três unidades amostrais, sendo encontrado um 
valor total de 1.509. Apesar de não ocorrer em todos os indivíduos, a formação de propágulos vegetativos se deu alguns meses após o início do 
estádio fenológico. A sensibilidade da espécie com relação à ocorrência de geadas pôde ser verificada em campo, onde após o fenômeno quase 
todos os indivíduos foram afetados. Mesmo não ocorrendo alta taxa de mortalidade, todos os indivíduos tiveram suas partes, principalmente 
as hastes florais, inteiramente danificadas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina Machado da Rosa (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Eric de Camargo Smidt             Co-Orientador: Cleusa Bona
Departamento: Botânica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: PCR, Filogenia, Catasetinae
Área de Conhecimento: 20304021 - TAXONOMIA DE FANEROGAMOS

0245 POSICIONAMENTO SISTEMÁTICO DE CYANAEORCHIS BARB. RODR. (ORCHIDACEAE: 
EPIDENDROIDEAE) ATRAVÉS DE DADOS MORFOLÓGICOS E MOLECULARES.

Cyanaeorchis foi estabelecido por João Barbosa Rodrigues em 1877, é um gênero composto de duas espécies: Cyanaeorchis arundinae (Rchb.f.) 
Barb.Rodr., espécie de ampla ocorrência pela Mata Atlântica e Cerrado da região norte ao sul do Brasil e Cyanaeorchis minor Schltr., espécie 
com distribuição mais restrita, ocorrendo no sul do país e em Minas Gerais. Tradicionalmente o gênero foi segregado de Eulophia R. Br.  por 
diferenças no hábito e na estrutura do polinário, a polínia é séssil e o viscídio em forma de meia-lua. Atualmente esta hipótese está sustentada 
por taxonomia clássica. Neste trabalho, propõe-se confirmar o posicionamento do gênero baseado em dados moleculares e morfológicos. Foi 
extraído o DNA total das duas espécies de materiais do estado do Rio Grande do Sul. Foi utilizada a técnica PCR e sequenciamento da região 
nuclear ITS1, gene 5.8S e ITS2 (844 pb) e a região matK do cloroplasto (1447 pb). Além disso, utilizou-se o GenBank para busca das sequên-
cias de espécies da subfamília Epidendroideae, das mesmas regiões. Foi gerada uma árvore filogenética através de Maxima Parcimonia com os 
dados combinados. A partir destes resultados, o gênero Cyanaeorchis fica inserido na subtribo Catasetinae dentro da tribo Cymbidieae e possui 
o gênero Grobya Lindl. como grupo-irmão, mostrando a necessidade de reenquadramento taxonômico para este gênero. Os representantes 
de Cyanaeorchis habitam ambientes alagados e são constituídos de raízes fasciculadas, caules com folhas plicadas, amplexicaules, imbricadas e 
estreito-lanceoladas. Inflorescência racemosa, com flores ressupinadas, amarelas ou brancas. As sépalas são livres, pouco evidentes e bem simi-
lares entre si e as pétalas se assemelham à sépala dorsal, porém são menores. A coluna é alongada, desprovida de pé alongado e com clinândrio 
obliquo e inteiro. O labelo é trilobado, fixado ao pé da coluna e seus lobos laterais envolvem a coluna frouxamente. A inflorescência é ereta e a 
antera é terminal, opercular. O polinário constituído de quatro polínias, sendo as posteriores menores. Grobya distingue-se do gênero estudado 
por possuir folhas coriáceas e dísticas, sépalas assimétricas e mais finas que as sépalas. A coluna é semi-ereta e com clinândrio truncado e a 
antera é terminal com duas polínias.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sabrina Buttini (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Suzana Stefanello                Co-Orientador: Ana Tereza Bittencourt Guimarães 
Departamento: Botânica                        Colaborador: Daniela Antonietti, Gustavo Lamberti 
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Orchidaceae, substratos, aclimatização
Área de Conhecimento: 20306008 - BOTÂNICA APLICADA

0246 CRESCIMENTO DE PLANTAS DE LAELIA TENEBROSA E CATTLEYA BRABAN-
TIAE (ORCHIDACEAE) EM DIFERENTES SUBSTRATOS

O substrato utilizado na produção de mudas exerce grande influência na qualidade final do produto. Ele deve servir como suporte para o sistema 
radicular das plantas, apresentando boas condições para reter a umidade e os nutrientes, além de facilitar a aeração. O uso de substratos alter-
nativos ao xaxim para o cultivo de orquídeas poderá proporcionar uma série de benefícios à natureza, como a sua preservação e a reutilização 
de matérias primas como a fibra de coco. Assim, objetivou-se neste trabalho avaliar a eficácia de diferentes substratos no cultivo de plantas de 
Laelia tenebrosa e Cattleya brabantiae. Plantas oriundas da germinação in vitro foram transplantadas para bandejas coletivas e aclimatizadas 
em casa de vegetação. Decorridos aproximadamente nove meses, quando tinham de 2 a 4 cm de comprimento, as plantas de ambas as espécies 
foram transferidas para vasos de polietileno contendo os substratos: pó de coco, casca de Pinus sp., pó de coco + casca de Pinus sp., pó de coco 
+ casca de Pinus sp. + carvão e pó de coco + casca de Pinus sp.+ carvão + casca de nozes. Para o experimento com L. tenebrosa foram utilizadas 
cinco plantas por vaso e sete repetições e, para C. brabantiae, foram utilizadas duas plantas por vaso com cinco repetições e ambos em deline-
amento inteiramente casualizado. As plantas foram mantidas em ambiente com 70% de sombreamento e pulverizadas quinzenalmente com 
solução de Biofert® (5mL.L-1). A irrigação foi realizada de acordo com a umidade do substrato, baseando-se na avaliação visual. Após 360 
dias de cultivo foram avaliadas as seguintes variáveis: taxa de sobrevivência, altura da parte aérea, número de folhas e brotos, comprimento e 
largura das folhas e comprimento da maior raiz. Diferenças significativas foram observadas para o número de brotos, comprimento das folhas e 
da maior raiz de L. tenebrosa. O número de brotos e o comprimento da raiz foram maiores quando o cultivo das plantas ocorreu em substratos 
onde houve a mistura de pó de coco + casca de Pinus sp. e pó de coco + casca de Pinus sp.+ carvão + casca de nozes. De modo geral, a mistura 
de mais de um substrato também resultou em maiores valores de crescimento para C. brabantiae. O número de folhas foi superior e diferente 
significativamente dos demais tratamentos no substrato a base de pó de coco + casca de Pinus sp., enquanto maiores alturas da parte aérea foram 
observadas quando cultivo ocorreu nestes substratos com a adição de carvão. Estas misturas provavelmente apresentaram melhor porosidade, 
ou seja, boa relação entre água e ar, permitindo melhor crescimento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniela Antonietti (IC-Voluntária)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Suzana Stefanello              Co-Orientador: Patricia da Costa Zonetti
Departamento: Campus Palotina        Colaborador: Sabrina Buttini, Gustavo de Souza Lamberti, Ana Tereza Bittencurt Guimarães
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Laelia tenebrosa, Ácido giberélico, Cattleya brabantiae
Área de Conhecimento: 20306008 - BOTÂNICA APLICADA

0247 EFEITO DO ÁCIDO GIBERÉLICO NO CRESCIMENTO DE PLANTAS DE LAELIA 
TENEBROSA E CATTLEYA BRABANTIAE (ORCHIDACEAE)

As orquídeas são plantas de rara beleza e por esse motivo tornaram-se alvo de grande procura e alto valor comercial, sendo muitas vezes co-
letadas ilegalmente, o que tem contribuído para a espoliação da biodiversidade. Estes atos têm colocado em risco de extinção várias espécies 
de orquídeas nativas, como é o caso de Laelia tenebrosa. Existe grande interesse na otimização de protocolos que promovam a diminuição do 
tempo de formação de mudas de orquídeas, reduzindo custos de produção e acelerando a reintrodução de espécies nativas. O ácido giberélico 
(GA3) é um hormônio que atua nas plantas como estimulante de crescimento originando plantas de maior tamanho, podendo ainda induzir ao 
florescimento.  O presente trabalho objetivou avaliar o efeito de diferentes concentrações de GA3 no crescimento de plantas de Laelia tenebrosa 
e Cattleya brabantiae germinadas in vitro e cultivadas ex vitro durante um ano. As plantas foram pulverizadas quinzenalmente com quatro con-
centrações de GA3 (25, 50, 100 e 200 mg.L-1) e as testemunhas foram pulverizadas com água, intercalando-se com pulverizações quinzenais 
de  Biofert® (5 mL.L-1). Os experimentos foram inteiramente casualizados tendo como unidade experimental um vaso de polietileno contendo 
como substrato casca de Pinus sp., carvão, pó de coco e casca de nozes (1:1:1:1). Para o experimento da L. tenebrosa foram utilizadas quatro 
plantas por vaso e sete repetições e, para C. brabantiae, foram utilizadas duas plantas por vaso com cinco repetições. Em ambos experimentos 
foram avaliadas as variáveis sobrevivência, altura da parte aérea, número de folhas, largura e comprimento das folhas e comprimento da maior 
raiz. Não foi observada diferença significativa entre os tratamentos para nenhuma das variáveis analisadas de C. brabantiae. Diferenças signifi-
cativas foram observadas para todas as variáveis exceto a largura das folhas em L. tenebrosa. Maior percentual de sobrevivência (96,4%) foi 
observado para as plantas pulverizadas com 25 mg.L-1 de GA3.  A altura da parte aérea foi maior (5,1 cm) nos tratamentos com 50 mg.L-1 de 
GA3, assim como o número de folhas, não diferindo de 25 mg.L-1 (3,7 e 3,9 respectivamente). O maior comprimento das folhas e da maior raiz 
foi obtido nas plantas pulverizadas com 200 mg.L-1 de GA3.  No período avaliado as plantas não apresentaram a indução de flores e pretende-
se acompanhar por um período maior as características de crescimento visto que as orquídeas são plantas de crescimento lento. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Moresco Ludtke (IC-Voluntária)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Suzana Stefanello              Co-Orientador: Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo 
Departamento: Campus Palotina        Colaborador: Fernando Furlan, Sabrina Buttini, Walkyria Neiverth
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Orquídea, cultivo in vitro, reguladores de crescimento
Área de Conhecimento: 20306008 - BOTÂNICA APLICADA 

0248 ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO PARA A REGENERAÇÃO DE 
ORQUÍDEAS IN VITRO

A micropropagação vem sendo utilizada há alguns anos para propagação clonal em grande escala de plantas da família Orchidaceae. A técnica 
tem auxiliado na preservação e multiplicação de orquídeas em larga escala tendo como uma de suas principais vantagens o manuseio de grande 
número de indivíduos e sob condições assépticas. O crescimento e a morfogênese de células e tecidos in vitro são regulados pela interação e 
balanço entre substâncias adicionadas ao meio e também pelas substâncias sintetizadas de forma endógena nas células. Substâncias reguladoras 
de crescimento como auxinas e citocininas, geralmente são adicionadas ao meio de cultura para auxiliarem no desenvolvimento in vitro influ-
enciando a divisão e o alongamento celular. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de combinações de reguladores de crescimento 
no desenvolvimento de plantas de Schomburgkia crispa Lindl. Buscando estabelecer um protocolo para a regeneração da espécie.  Plantas com 
0,5 ± 1 cm e 2 folhas, obtidas via germinação in vitro em meio de cultura MS, com 3 meses de cultivo foram utilizadas como explantes. Para 
avaliar o crescimento, o meio de cultura MS foi suplementado com diferentes concentrações de ANA (0; 0,25 e 0,5 mg.L-1) e BAP (0; 0,25 e 
0,5 mg.L-1), totalizando 9 tratamentos, com 4 repetições e tendo como unidade experimental um frasco com 20 plantas. Após 90 dias de cultivo 
in vitro avaliou-se a taxa de sobrevivência, a altura da parte aérea, o número de folhas e o comprimento da maior raiz. Foi observada diferença 
significativa para todas as variáveis avaliadas. A taxa de sobrevivência foi menor na ausência de reguladores e quando foram utilizadas maiores 
concentrações de ANA (0,5 mg.L-1) combinadas com BAP (0,25 e 0,5 mg.L-1). O crescimento longitudinal das raízes foi favorecido pela su-
plementação do meio de cultura com 0,25 mg.L-1 de ANA.  O número de folhas foi maior no tratamento contendo 0,5 mg.L-1 de BAP (3,9) não 
diferindo dos tratamentos com 0,25 mg.L-1 de ANA quando combinado com 0,25 mg.L-1 de BAP e no tratamento com 0,5 mg.L-1 de ANA, 
resultado que foi similar para a altura da parte aérea. Contudo, os resultados são preliminares e dados conclusivos serão obtidos após períodos 
de cultivo maiores, visto que as orquídeas são plantas de crescimento lento. Além disso, experimentos testando o efeito de agentes geleificantes 
e concentrações de nutrientes no meio de cultura estão sendo instalados buscando elucidar o protocolo de regeneração para a espécie.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Louise Pereira Luz (PIBIC/CNPq)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Maria Angélica Haddad       Colaborador: Josiane Nunes Delfino, Ariane Lima Bettim, Ana Caroline Cabral
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: estuários, substratos artificiais, bioinvasão
Área de Conhecimento: 20400004 - ZOOLOGIA

0249 ESPÉCIES EXÓTICAS INCRUSTANTES NA BAÍA DE DE GUARATUBA E DE 
PARANAGUÁ, PARANÁ

A introdução de espécies exóticas marinhas deve-se principalmente à navegação intercontinental, quando transportadas em incrustações e 
água de lastro dos navios. Substratos artificiais, como píers e estruturas de cultivo, favorecem o recrutamento dessas espécies. A composição, 
abundância e variação temporal da fauna incrustante foram analisadas em placas de polietileno, presas aos “long lines” de um cultivo de ostras, 
na Baía de Guaratuba, e na marina do Iate Clube de Paranaguá, na Baía de Paranaguá, próximo a um dos maiores portos do Brasil. As espé-
cies identificadas foram classificadas em introduzidas, nativas e criptogênicas. Os experimentos foram instalados em abril (início do outono) 
e em agosto (início da primavera) de 2010. Em cada um dos três meses seguintes, cinco placas eram retiradas e fixadas em formalina 4%. 
Foram identificados 57 morfotipos, de 13 grupos taxonômicos, 21 em nível específico. Sete foram classificadas como introduzidas: Cordy-
lophora caspia, Garveia franciscana e Podocoryna n.sp. (Hydrozoa),  Stragulum bicolor (Anthozoa), a Styela plicata (Ascidiacea), Hydroides 
sanctaecrucis (Polychaeta) e Amphibalanus reticulatus (Cirripedia);doze criptogênicas e duas nativas: Molgula phytophila (Ascidiacea) e 
Fistulobalanus citerosum (Cirripedia). A riqueza foi maior na primavera e no terceiro mês de desenvolvimento da comunidade nas placas. 
Quanto à diversidade, em Paranaguá, foi maior na primavera e em Guaratuba, no outono. Quanto à cobertura estimada, houve dominância de 
Hydrozoa (56%), sendo Podocoryna n. sp e Clytia gracilis as mais abundantes (ambas com 17%). Bryozoa (23%) e Cirripedia (8%) também 
apresentaram porcentagem de cobertura alta. As espécies dominantes (>50% de cobertura) são criptogênicas e marcaram as diferenças entre 
as duas Baías: Podocoryna n.sp. e Obelia bidentata tiveram maior porcentagem de cobertura em Paranaguá e C. gracilis, Amphibalanus im-
provisus e Hippoporina indica,em Guaratuba. Com exceção de C.caspia, restrita a Guaratuba, as demais espécies exóticas ocorreram nas duas 
baías, indicando que  possivelmente são transportadas por embarcações regionais de pesca e de passeios.  Se alcançarem o ambiente natural, 
podem se tornar potenciais causadoras de impactos na comunidade nativa. Medidas mitigatórias, como a limpeza das estruturas artificiais e 
dos cascos das embarcações, e o monitoramento contínuo das  espécies, tanto nos substratos artificiais quanto no meio natural, são necessárias 
para evitar novas introduções.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Emanuel Luis Razzolini (Pesquisa voluntária)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Walter Antonio Pereira Boeger           Colaborador: Mariana Pires Braga, Sabrina Borges Lino Araujo
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Monogenoidea, Neotropical, Redes
Área de Conhecimento: 20400004 - ZOOLOGIA 

0250 REDES DE INTERAÇÃO COMO SUBSIDIO NO ESTABELECIMENTO DE ESTRATÉGIAS 
AMOSTRAIS PARA MONOGENOIDEA NEOTROPICAIS (PLATYHELMINTHES, NEODERMATA)

Monogenoidea são parasitos exclusivos de animais associados com o ambiente aquático, em sua maioria, ectoparasitos de peixes. São regis-
tradas 658 espécies de Monogenoidea na América do Sul, parasitas de cerca de 144 espécies de peixes. Tratar uma série de hospedeiros como 
uma localidade torna possível aplicar, em uma escala pequena, uma vasta gama de análises em comunidades e biogeografia. Este trabalho tem 
como finalidade estimar o número de hospedeiros necessários para caracterizar a diversidade genérica de parasitos de peixes neotropicais. A 
proposta de estratégias de amostragem de parasitos será baseada em informações de ocorrência de Monogenoidea em espécies de hospedeiros 
Siluriformes, Characiformes e Perciformes contidas em um banco de dados, de onde serão produzidas matrizes de ausência e presença em 
diferentes níveis de relacionamento. A partir dessas matrizes, serão construídas redes de interação usando o programa R e os pacotes Bipartite 
e Ecolnet. Além disso, os dados de abundância das famílias de hospedeiros da região Neotropical serão usados para construir pseudomatrizes 
baseadas em amostragens por bootstrap e, assim, estimar o número mínimo de espécies hospedeiras a serem amostradas. A probabilidade 
de amostrar 100% dos gêneros conhecidos nessas planilhas foi determinada através de 1000 amostragens aleatórias da matriz de n espécies 
hospedeiras sem reposição.  Na ordem Characiformes, existem cinco famílias com mais de um gênero de parasito, sendo elas Anostomidae, 
Characidae, Crenuchidae, Curimatidae e Prochilodontidae.  O procedimento sugere que é necessário amostrar 15, 462, 15, 22 e 16 espécies 
de hospedeiros de cada uma dessas famílias, respectivamente, para assegurar-se que em 100% das vezes dos gêneros ocorrentes nessa família 
tenham sido amostrados. Na ordem Perciformes foram consideradas apenas duas famílias com mais de um gênero de monogenóideo (Cichlidae 
e Sciaenidae); nesse caso, foi necessário amostrar 117 e 16 espécies de hospedeiros, respectivamente, para assegurar a amostragem de 100% 
dos gêneros. Na ordem Siluriformes foram consideradas cinco famílias com mais de um gênero de parasito, sendo elas Callichthyidae, Dora-
didae, Heptapteridae, Loricariidae e Pimelodidae; nesse caso, foi necessário amostrar 14, 12, 15, 63 e 79 hospedeiros, respectivamente, para 
atingir a probabilidade de 100% de amostragem de todos os gêneros de Monogenoidea do grupo. Estes resultados nos indicam a dificuldade, 
em algumas famílias, de se amostrar com 100% de certeza toda a diversidade genérica dos parasitos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernanda Gatto de Almeida (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Liliani Marilia Tiepolo          Colaborador: Ives José Sbalqueiro, Iris Hass, Juliana Quadros
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Levantamento, Rodentia, Didelphimorphia
Área de Conhecimento: 20400004 - ZOOLOGIA

0251 LEVANTAMENTO DE PEQUENOS MAMÍFEROS NÃO VOADORES DO PARQUE 
ESTADUAL RIO DA ONÇA, MATA ATLÂNTICA COSTEIRA DO PARANÁ

A Mata Atlântica é considerada um dos 34 hotspot‘s mundiais por conter mais de oito mil espécies, tanto vegetais quanto animais, que são 
endêmicas, sendo 73 delas mamíferos. Atualmente são conhecidas 653 espécies nativas de mamíferos que tem ocorrência no Brasil. Tal 
diversidade é pouco conhecida embora seja considerada a maior do planeta. O presente estudo tem por objetivo apresentar um inventário 
dos mamíferos não voadores que ocorrem na região costeira de Mata Atlântica, localizada no Parque Estadual Rio da Onça (25º 50‘ S e 48º 
30’ W), Município de Matinhos, Paraná, abrangendo uma área de 118,5 ha. Para tanto, teve início em 19 de julho de 2011 um levantamento 
de mamíferos não voadores utilizando-se para o inventário de pequenos mamíferos, armadilhas do tipo Sherman, Tomahalk e de passagem 
amostrando áreas com vegetação em diversos estágios sucessionais e características florísticas, como restingas, vegetação secundária, brejos 
e florestas de terras baixas. Até o momento foram realizadas três campanhas de campo com duração total de 10 noites e um esforço amostral 
de 100 armadilhas/noite. Foram registradas 8 espécies, sendo a ordem Rodentia a que apresentou maior riqueza com cinco espécies: Akodon 
montensis, Oligorizomys nigripes, Euryoryzomys russatus, Nectomys squamipes e Sooreamys angouya. Também foram registradas três espé-
cies da ordem Didelphimorphia (Metachirus nudicaudatus, Gracilinanus microtarsus e Micoureus paraguayanus). A riqueza de espécies tende a 
aumentar com o avanço dos estudos e mesmo o parque tendo pequenas dimensões e estar inserido na área urbana do município, até o momento 
não foram capturadas espécies exóticas como Mus musculus ou Rattus spp. O litoral sul do Paraná está inserido em um significativo e bem 
conservado remanescente de Mata Atlântica costeira do Brasil e a região em foco representa um dos locais menos conhecidos do Estado em 
relação à composição de mamíferos, lacuna que este estudo pretende preencher.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: GIOVANNI BRUNO PASCOETO (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Setuko Masunari               Co-Orientador: André Trevisan
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Padrão de Atividade, Aeglidae, Comportamento
Área de Conhecimento: 20400004 - ZOOLOGIA 

0252 RITMO CIRCADIANO DE MACHOS E FÊMEAS DE AEGLA SCHMITTI HOBBS III, 1979 
(CRUSTACEA, DECAPODA, ANOMURA) EM CONDIÇÕES LABORATORIAIS

O trabalho consiste em dois experimentos: no primeiro foi descrito o padrão de atividades de machos de Aegla schmitti durante um ciclo 
circadiano, e no segundo, o padrão de atividades de machos e fêmeas no mesmo aquário. Os animais, todos adultos e em período de inter-
muda,  foram obtidos no Rio Capivari, município de Bocaiúva do Sul, PR. Os animais capturados foram mantidos em um aquário reserva, sob 
aeração constante, fotoperíodo de 12 horas claro/escuro e alimentados todos os dias às 18:30  horas. Foram executados dois subexperimentos 
sucessivos, o primeiro na presença de luz natural (fotoperíodo normal – FN) e o segundo na ausência de luz (sob fotoperíodo invertido – FI, 
simulando o período noturno). No primeiro experimento, as observações tiveram duração de 30 minutos e foram realizadas em dois aquários 
de 30x30x50 cm contendo 30 litros de água, com três abrigos e três animais em cada um, às 9, 12, 15 e 18 horas. O mesmo procedimento foi 
adotado para o FI, com leituras realizadas nos mesmos horários, porém, correspondentes ao período noturno (21, 24, 3 e 6 horas). As seguintes 
categorias comportamentais foram consideradas: Exploração por Caminhada, Exploração por Natação, Alimentação, Autolimpeza, Interações 
Sociais, Abrigado e Desabrigado. Os eglídeos despendem a maior parte do tempo em estado Abrigado (48%). As categorias nas quais é en-
volvida alguma mobilidade foram mais frequentes durante a noite, no começo do FI; depois, elas decresceram gradualmente durante a noite, 
exceto a Natação e Autolimpeza, que mostraram picos às 21 e 24 horas. A espécie se alimenta e realiza autolimpeza a qualquer hora do ciclo 
circadiano. O hábito essencialmente noturno de A. schmitti está de acordo com o comportamento de outras espécies do gênero cuja biologia é 
conhecida. No segundo experimento foi utilizada a mesma metodologia do primeiro, com dois machos e duas fêmeas por aquário. Da mesma 
forma que o primeiro experimento, os animais foram mais ativos durante o FI. Não parece haver uma diferença significativa na frequência de 
atividades entre machos e fêmeas, entretanto, às 6 horas do FI, os machos diminuem um pouco sua atividade, enquanto as fêmeas aumentam.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Isabela Monteiro Neves (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Rosana Moreira da Rocha 
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Substrato artificial, Bioinvasão, homogeneização
Área de Conhecimento: 20400004 - ZOOLOGIA

0253 ASCÍDIAS EM MARINAS NA REGIÃO DE SALVADOR, BA COM ÊNFASE EM 
DETECÇÃO DE ESPÉCIES INTRODUZIDAS.

A Classe Ascidiacea é composta por invertebrados marinhos e bentônicos, cujo habito séssil permite a dispersão das espécies incrustadas nos 
cascos de navios e de suas larvas pela água de lastro, colocando-as como importantes indicadoras de bioinvasão. Na Baia de Todos os Santos 
(BTS) está localizado o Porto de Salvador, cujo fluxo de navios é intenso durante todo o ano, justificando a importância de se conhecer e moni-
torar a fauna marinha da região, para detecção precoce de bioinvasões. Este trabalho teve como objetivos identificar e quantificar as ascídias 
presentes em substrato artificial em diferentes regiões da BTS e classificá-las como nativas, criptogênicas ou introduzidas. A coleta foi feita de 
forma passiva utilizando 24 placas de polietileno submersas entre dezembro/2011 e fevereiro/2012 em quatro marinas. Foram encontrados 31 
taxons, dos quais dez foram identificados em nível de gênero, vinte em nível de espécie e 1 em nível de família. Dentre as espécies identifica-
das, Didemnum vanderhorsti, Ascidia nordestina e Symplegma rubra foram classificadas como nativas. Didemnum perlucidum, Didemnum 
psammatodes, Diplosoma listerianum, Lissoclinum fragile, Polyclinum constellatum, Phallusia nigra, Botrylloides nigrum, Symplegma brak-
enhielmi, Styela canopus, Microcosmus exasperatus e Herdmania pallida foram classificadas como criptogênicas pela sua ampla distribuição 
geográfica e por não terem definidas as localidades de origem. As espécies classificadas como introduzidas foram: Ascidia sydneiensis e Styela 
plicata cuja origem é no oceano Pacífico, Ascidia curvata com origem no Caribe, Distaplia stylifera cuja distribuição é pan-tropical, mas os 
registros na costa brasileira são recentes e Botryllus leachii, sendo este, seu primeiro registro na costa atlântica. A marina Mercado Modelo 
foi apontada pela análise de diversidade de Shannon como a de maior riqueza, com índice 1,25, apresentando 22 espécies, enquanto a marina 
Ribeira, com apenas nove espécies encontradas, foi apontada como a de menor diversidade, com índice de 0,82. Comparando as marinas em 
relação à abundância e à riqueza, Mercado Modelo e Itaparica exibem maior similaridade, entre 30% e 40% respectivamente, enquanto a ma-
rina de Ribeira aparece com menor relação entre as demais. Desta forma, observa-se que a distribuição de muitas espécies é bastante localizada 
e que há necessidade de monitoramento de várias localidades para melhor avaliação de bioinvasão na BTS. Em caso de priorizar uma marina 
para monitoramento, a do Mercado Modelo seria a mais adequada, por sua proximidade com o porto.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jaqueline Dittrich (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Gabriel Augusto Rodrigues de Melo   Colaborador: Grazielle Weiss, Aline Cristina Martins, David Richard da Luz
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Melipona, rufiventris, sistemática
Área de Conhecimento: 20400004 - ZOOLOGIA 

0254 SISTEMÁTICA MOLECULAR DAS ESPÉCIES DE MELIPONA 
(HYMENOPTERA, APIDAE) DO GRUPO RUFIVENTRIS

O gênero Melipona Illiger, 1806 está inserido na subtribo Meliponina, abelhas conhecidas como meliponíneos ou abelhas nativas sem ferrão, 
que ocorrem nas regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo. Trata-se do gênero mais conspícuo de Meliponina, contendo mais de 70 
espécies e ocorrendo em toda a região Neotropical. Dentro de Melipona, o grupo rufiventris encontra-se no subgênero Michmelia e é composto 
por sete espécies descritas. Ocorrem em todo o Brasil e em países vizinhos, sendo difícil a distinção morfológica entre elas por diferirem ap-
enas em poucos detalhes de cor e distribuição da pilosidade. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi investigar a diferenciação genética e 
as relações filogenéticas entre as espécies do grupo rufiventris com base no sequenciamento do gene mitocondrial COI (citocromo oxidase I). 
Exemplares de diferentes procedências (dos estados AM, PA, MG, AP, AC, GO, PR, AC, PI, RO e BA) foram processados, sendo que o DNA 
dos indivíduos foi extraído da musculatura mesossomal. O gene COI foi amplificado por PCR com a utilização dos primers universais HCO 
e LCO. Após a verificação da amplificação em gel para eletroforese, seguiram-se três passos para o sequenciamento (duas purificações e uma 
reação de sequenciamento). Todos os procedimentos laboratoriais, incluindo o sequenciamento da maior parte das amostras, foram conduzidos 
no Laboratório de Biologia Molecular do Departamento de Zoologia da UFPR. Apenas algumas amostras foram enviadas para sequenciamento 
no exterior. Vinte e quatro amostras foram sequenciadas com sucesso, tendo sido as sequências editadas e alinhadas com os programas Staden 
e Bioedit. A tradução das 24 sequências obtidas indicou que dezessete delas continham códons de parada e, portanto, correspondiam à amplifi-
cação de cópias nucleares do gene COI. Por se tratarem de cópias parálogas, não é possível utilizá-las nas análises de inferência filogenética. Os 
resultados preliminares indicam que a incorporação de fragmentos de genes mitocondriais no genoma nuclear parece ter ocorrido com grande 
frequência durante a evolução desse grupo de abelhas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jennifer de Sousa Barros Pereira (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Fernando de Camargo Passos
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: microchiroptera, riqueza, comunidade
Área de Conhecimento: 20400004 - ZOOLOGIA

0255 COMPARAÇÃO NA ESTRUTURA DAS COMUNIDADES DE MORCEGOS (MAMMALIA: 
CHIRÓPTERA) EXISTENTES EM DUAS LOCALIDADES DIFERENTES DO ESTADO DO PARANÁ.

O grupo Chiroptera constitui a segunda maior ordem dentro dos mamíferos, e são organizados em duas sub-ordens, Megachiroptera e Mi-
crochiroptera. No Brasil são encontradas aproximadamente 172 espécies de morcegos microquirópteros, e no estado do Paraná em torno de 
64 espécies. A Floresta Atlântica abriga grande parte dessa diversidade, pois proporciona uma enorme disponibilidade de itens alimentares 
ao longo do ano, fator que beneficia o sucesso na distribuição e riqueza destes animais altamente adaptados à diferentes dietas, variando de 
espécie para espécie. A composição em comunidades de morcegos pode ser bastante diversificada e influenciada por condições climáticas e 
interações ecológicas (disponibilidade de recursos, competição, predação). Sendo assim o presente trabalho tem como objetivo descrever e 
avaliar as comunidades de morcegos existentes em duas Unidades de Conservação do Paraná com altitudes e tipos de vegetação da Mata Atlân-
tica distintas. As comunidades de morcegos foram amostradas por meio de captura com rede-neblina, durante cinco noites na Floresta Estadual 
do Palmito (25° 35’ 17” S / 48° 32’ 43” W), no mês de Julho de 2011 e seis noites no Parque Estadual de Lauráceas (24° 35’ 28” S / 48° 38’ 
40” W), divididas em duas fases de campo nos meses de janeiro e abril de 2012, totalizando um esforço amostral de 8955 h/m². Os morcegos 
capturados foram identificados e tiveram sua massa, comprimento de antebraço, sexo e estado reprodutivo registrados. Os espécimes coletados 
foram depositados na coleção zoológica da Universidade Federal do Paraná (DZPU) e tiveram uma amostra de tecido retirada para analises 
moleculares futuras. A riqueza de espécies foi estimada pela analise de Monte Carlo através do programa Ecosim e as analises de composição 
e abundancia foram realizadas pelo programa R utilizando o Método Bray-Curtis. Foram capturados 25 indivíduos na FEP e 105 no PEL, to-
talizando 130 morcegos de 20 espécies. Embora a riqueza para ambas as localidades não tenha diferido significantemente, apenas seis espécies 
foram encontradas nas duas comunidades, entre elas as mais abundantes na amostragem total: Molossos ruffus (23,8 %), Myotis levis (17,7%) 
e Sturnira lilium (16 %).  As duas comunidades estudadas apresentaram o padrão de estrutura das comunidades neotropicais com a presença de 
poucas espécies abundantes e de muitas espécies raras. Tal padrão pode indicar competição interespecífica favorecendo os animais com maior 
gama de recursos disponíveis, e também o bom estado de preservação das matas das unidades de conservação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luiz Henrique Varzinczak (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Fernando de Camargo Passos
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: coleções biológicas, diversidade, mamíferos
Área de Conhecimento: 20400004 - ZOOLOGIA

0256 CARACTERIZAÇÃO DOS MAMÍFEROS DA COLEÇÃO CIENTÍFICA DE MAS-
TOZOOLOGIA DA UFPR

As coleções biológicas são de extrema importância por permitirem a aquisição de um melhor conhecimento a respeito da biologia de diferentes 
espécies e dos grupos aos quais elas pertencem, bem como das relações filogenéticas entre os grupos de seres vivos auxiliando, assim, em 
estudos referentes à evolução, diversidade e taxonomia. O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento e a caracterização da Coleção 
Científica de Mastozoologia da UFPR, analisando quantitativamente o material nela depositado com relação a sua composição e distribuição 
de espécimes dentre as atuais ordens de mamíferos relatadas para o Brasil. Durante o período do estudo, foram verificados ao todo dados ref-
erentes aos 2377 exemplares de mamíferos presentes na coleção, sendo constatada a presença de 10 diferentes ordens de mamíferos. A análise 
também revelou a presença de 150 diferentes espécies de mamíferos depositados na coleção, nas quais pôde se observar uma predominância 
de exemplares da ordem Chiroptera (n = 1830) representando cerca de 76% da coleção, havendo a presença de exemplares de 70 espécies 
diferentes, que correspondem à sete das nove famílias desta ordem que são relatadas para o Brasil. O restante dos exemplares distribuem-se 
entre as diferentes ordens, havendo uma predominância observada para a ordem Rodentia, com aproximadamente 17% (n = 417), seguida 
de Didelphimorphia, que apresenta cerca de 3% (n = 78) do número total de exemplares. Complementar a isto, o trabalho objetiva a revisão 
taxonômica de alguns exemplares não identificados presentes na coleção e também a compilação e organização dos dados para posterior in-
corporação dos mesmos à ‘Taxonline - Rede Paranaense de Coleções Biológicas’ a fim de se ampliar e facilitar o acesso aos dados da coleção 
para os demais pesquisadores da área.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012142

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Priscila Soares Oliveira (PROBEM/UFPR)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Rodrigo Barbosa Gonçalves             Colaborador: Vanessa Luiza Scherer
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Abelhas, Diversidade, Conservação
Área de Conhecimento: 20400004 - ZOOLOGIA

0257 AMOSTRAGEM DE ABELHAS EM PRATOS-ARMADILHA EM UM FRAGMENTO 
DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL

O objetivo deste trabalho foi comparar a captura de himenópteros aculeados em áreas de borda e interior de um fragmento florestal, em função 
da cor dos pratos-armadilha. Este estudo foi conduzido no Parque Estadual São Camilo, Palotina-Paraná, em uma área com 400 hectares de 
Floresta Estacional Semidecidual. As amostragens foram realizadas entre outubro de 2011 a fevereiro de 2012, totalizando sete coletas. Em 
cada coleta foram instalados grupos de 48 pratos na borda e 48 pratos no interior da Floresta. Os pratos foram instalados em linha reta, em 
intervalos de 20 metros, em sequência de três pratos amarelos e três azuis. Ao final da amostragem foram removidos os insetos, e posterior-
mente classificados ao nível de família, sendo que a família Apidae foi classificada ao menor nível taxonômico possível. O total amostrado foi 
de 1425 indivíduos, sendo 63% indivíduos na borda e 37% no interior do fragmento. Na borda, 41% foram capturados em pratos amarelos e 
59% azuis. No interior do fragmento, 55% em pratos amarelos e 45%, azuis. A maioria dos organismos foi coletada nos pratos azuis na borda 
do fragmento. A família Apidae foi o grupo mais amostrado, acompanhando o mesmo padrão de distribuição nos pratos azuis e na borda. As 
demais famílias amostradas foram, em ordem de abundância: Formicidae, Crabronidae, Vespidae e Pompilidae. Quanto às abelhas, foram 
amostradas 33 espécies, distribuídas em 10 gêneros na seguinte ordem de abundância: Ceratina, Euglossa, Eulaema, Exomalopsis, Plebeia, 
Tetrapedia, Augochlora, Augochlorella e Dialictus. A maior riqueza foi dentro dos gêneros Dialictus (11 espécies) e Augochlora (10 espécies). 
A espécie mais abundante foi Augochlorella ephyra com 507 indivíduos. O presente estudo demonstrou resultados semelhantes ao observado 
em trabalho realizado em Floresta Ombrófila Mista (FOM)(Porto União –SC), sendo que o grupo mais comum e rico foi Halictinae. Contudo, 
ao comparar a coloração dos pratos, em FOM os pratos amarelos foram mais efetivos, apresentando um número menor de indivíduos, porém a 
captura de um maior número de espécies. Dados de amostragens com pratos-armadilhas são escassos, sugerindo-se, portanto, a realização de 
novos trabalhos que utilizem este eficiente método de coleta.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vanessa Luiza Scherer (PROBEM/UFPR)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Rodrigo Barbosa Gonçalves        Colaborador: Priscila Soares Oliveira
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Abelhas, Diversidade, Conservação
Área de Conhecimento: 20400004 - ZOOLOGIA

0258 AMOSTRAGEM DE ABELHAS-DAS-ORQUÍDEAS COM GARRAFAS-ARMADI-
LHA EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL

O objetivo deste trabalho foi amostrar as abelhas Euglossina em áreas de borda em um fragmento florestal, utilizando essências em garrafas-
armadilha. Este estudo foi conduzido no Parque Estadual São Camilo, Palotina (PR), em uma área com 400 hectares de Floresta Estacional 
Semidecidual. As amostragens foram realizadas entre outubro de 2011 a abril de 2012, totalizando oito coletas. Em cada coleta foram instalados 
3 garrafas-armadilha na borda do Parque, contendo em cada uma essências de cineol, eugenol e vanilina. Estas essências ficavam na parte 
superior da garrafa na parte inferior havia álcool 70%, cada garrafa apresentava duas aberturas laterais para a entrada das abelhas. As garrafas 
foram instalados em galhos de árvores em média 1 metro de distância uma da outra e cerca 1,5m do chão. Ao final da amostragem foram 
removidas as abelhas, e posteriormente classificados ao nível de espécie em laboratório. O total amostrado foi de 226 indivíduos distribuídos 
em sete espécies e quatro gêneros. A espécie mais comum foi Eufriesea violacea com 190 indivíduos coletados, seguida de Euglossa fimbriata 
com 27, Eulaema nigrita com quatro, Euglossa annectans com duas, Euglossa cordata, Euglossa pleosticta e Exaerete smaragdina com apenas 
1 indivíduo amostrado. A essência que capturou o maior número de abelhas foi o cineol, com cerca 88% das capturas, vanilina capturou 11% 
e eugenol com menos de 1%. Duas outras espécies foram registradas no Parque através de amostragem ativa, Eufriesea mussitans e Eufriesea 
violacens. Em Floresta Estacional Semidecidual do Paraná, um outro levantamento de Euglossina foi conduzido em Londrina e a riqueza foi 
igual nos dois estudos, porém o presente estudo não amostrou Euglossa truncata, mas sim Euglossa annectans, estes valores são compatíveis 
porém inferiores quando comparados a amostragens conduzidas no interior de São Paulo. Estes fragmentos de florestas estacionais mesmo que 
dispersos e de tamanho limitado podem abrigar um número relevante de espécies.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tiago Casseb Barbosa (PIBIC/CNPq)
Curso: Geologia 
Orientador: Cristina Silveira Vega
Departamento: Geologia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Formação Rio do Rasto, Bioestratigrafia, Permiano
Área de Conhecimento: 20401000 - PALEOZOOLOGIA

0259 VERTEBRADOS REGISTRADOS NA FORMAÇÃO RIO DO RASTO (PERMI-
ANO, BACIA DO PARANÁ): CONSIDERAÇÕES BIOESTRATIGRÁFICAS

Este trabalho visa refinar a bioestratigrafia do limite Permo-Triássico através da descrição e estudo dos fósseis de vertebrados registrados 
no Permiano. Devido ao fato de ainda não terem sido realizados novos trabalhos de campo para coleta de amostras passíveis de estudo, será 
apresentada aqui uma compilação dos fósseis de vertebrados descritos até o momento para a Formação Rio do Rasto, bem como uma breve 
análise bioestratigráfica, com base na literatura. A Formação Rio do Rasto está incluída na porção superior do Grupo Passa Dois, sendo datada 
do Permiano Superior. Este grupo está incluído na Supersequência Gondwana I da Bacia Sedimentar do Paraná. Dentre os estados brasileiros 
onde aflora a Formação Rio do Rasto, no Paraná e no Rio Grande do Sul são registrados diversos vertebrados fósseis. A Formação Rio do Rasto 
é dividida em dois membros, Serrinha e Morro Pelado. O Membro Serrinha, representando a base da formação, é constituída por siltitos esver-
deados a arroxeados com intercalação de argilitos, arenitos finos e bancos carbonáticos. Já o Membro Morro Pelado, correspondendo à parte 
superior da formação, é caracterizado pela presença de argilitos e siltitos vermelhos com intercalação de corpos lenticulares de arenitos finos. 
Há uma grande variedade de fósseis encontrados na Formação Rio do Rasto, que incluem palinomorfos, plantas, invertebrados, vertebrados e 
alguns icnofósseis. Em especial no Membro Morro Pelado, destacam-se os vertebrados, como placas dentárias de peixes dipnóicos, dentes de 
tubarão xenacantídeos e cladodontes, e espécimes de actinopterígios paleonisciformes, dipnoiformes e um tubarão hibodontiforme; anfíbios 
Temnospondyli de rostro curto rinessucóideos, e de rostro longo, como Australerpeton cosgriffi; dicinodontes Endothiodon e Pylaecephalidea; 
crânio e dentes de dinocefálios; pareiassaurídeos Provelosaurus americanus; e um anomodonte basal. Esses vertebrados não são encontrados 
num mesmo horizonte, sendo divididos em três paleofaunas: Aceguá, Posto Queimado e Serra do Cadeado. As idades discutidas para estas 
três paleofaunas variam, porém há um consenso incipiente de que estas representam o Permiano Superior e de que as paleofaunas de Aceguá e 
Posto Queimado se correlacionam. Esse estudo é de grande importância, pois proporciona um melhor refinamento bioestratigráfico, permitindo 
a correlação entre estas paleofaunas presentes no sul da Bacia do Paraná. Também auxilia na correlação entre esta paleofauna com aquelas 
existentes na Bacia do Karoo, na África, e também no leste europeu, corroborando assim a existência do Pangea.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renata Merlo Wielewski (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Palotina 
Orientador: Luciano Caetano de Oliveira            Colaborador: Matheus Reuter Schäfer
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: manejo alimentar, automação, aquicultura
Área de Conhecimento: 20404000 - COMPORTAMENTO ANIMAL 

0260 ADAPTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICA QUANTITATIVA DE 
ANÁLISE DE IMAGEM PARA COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE TILÁPIA

O presente trabalho tem por objetivo adaptar e desenvolver técnica quantitativa de análise de imagem para comportamento alimentar de tilápia 
submetida a altas frequências de alimentação. As imagens gravadas digitalmente durante a fase experimental 1 onde os peixes foram submeti-
dos a altas frequências de alimentação foram analisadas no LEPI – Laboratório de Ecologia, Pesca e Ictiologia da UFPR- campus Palotina. Um 
total de 672 horas de gravação (fase experimental 1), durante 28 dias foram utilizadas no estudo de comportamento alimentar com ênfase no 
desempenho produtivo. A técnica para análise das imagens gravadas foi adaptada e posteriormente desenvolvida utilizando critérios pré-esta-
belecidos para quantificar densidade e velocidade de natação dos peixes. Para avaliação da densidade antes, durante e depois a alimentação dos 
peixes foi estabelecido um critério de 5 classificações (0-4) que compreende vazio, parcialmente, médio, alto e lotado a quantidade de ocupação 
dos peixes no campo de visão  (0-100%). Para avaliação da velocidade de natação antes, durante e depois a alimentação dos peixes estabeleceu 
3 classificações (0-2) que compreende lenta, média e rápida a velocidade dos peixes no campo de visão (deriva – direta). Adaptou-se o tempo 
de amostragem em 2 minutos com mensuração a cada minuto por quantificação antes, durante e depois a alimentação para densidade e veloci-
dade dos peixes. A validação dessa técnica para análise de imagem para o comportamento alimentar de peixes submetidos a altas frequências 
de alimentação foi satisfatória para quantificar os critérios pré-estabelecidos. O desenvolvimento de técnicas para mensurar o comportamento 
dos peixes submetidos a altas frequências alimentares devem ser aprimorados em novas pesquisas para otimizar o arraçoamento garantindo um 
ótimo desempenho produtivo e sustentabilidade da cadeia produtiva.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jaqueline dos Santos Pontes (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Liliani Marilia Tiepolo
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Dermestídeos, Limpa-ossos, Mamíferos
Área de Conhecimento: 20405006 - TAXONOMIA DOS GRUPOS RECENTES

0261 A CRIAÇÃO DE DERMESTIDAE PARA FINS DE COLEÇÕES 
MASTOZOOLÓGICA

Estruturou-se um procedimento para a criação de Dermestidae com o objetivo de utilizar espécies de coleópteros desta Família para limpeza 
de esqueletos de mamíferos para fins museológicos. Os dermestes, também conhecidos como limpa-ossos ou dermestídeos spossuem hábitos 
carnívoros e utilizam como habitat cadáveres de espécies de vertebrados, aparecendo no final do processo de sucessão da fauna cadavérica. 
Há tempos são utilizados para a limpeza de exemplares esqueléticos em museus e laboratórios que necessitam de ossos limpos com rapidez 
e de forma prática, sem o uso de ferramentas que possam danificar a estrutura a ser estudada. A literatura tem poucas referências quanto a 
estruturação de viveiros de dermestídeos, o que dificulta sua realização. A bibliografia encontrada demonstra como se utiliza este recurso de 
forma prática, além de explicar os procedimentos de rotina para manutenção desta fauna. Porém, não dá detalhes de como dar início a colônia. 
Outro desafio encontrado é o ambiente onde ocorre a pesquisa onde fatores como salinidade e umidade são intensos no litoral paranaense em 
todas as épocas do ano. Com a finalidade de obter exemplares de derméstideos para a limpeza de crânios e esqueletos de pequenos mamíferos 
procedentes de coletas realizadas no litoral do Paraná, o estudo realizado consistiu em utilizar um exemplar morto de gambá-de-orelha-preta 
(Didelphis aurita) para atrair os coleópteros. O estudo se deu em um espaço aberto, exposto as condições climáticas locais, simulando o ambi-
ente natural no município de Pontal do Paraná. Foram realizadas observações diárias, com o intuito de obter exemplares do coleóptero. Após 
aproximadamente 17 dias de observações, houve o aparecimento de uma pequena quantidade, cerca de 26 exemplares, que durou cerca de 
um dia. Após este período, ocorreu um elevado índice pluviométrico com um período chuvoso intenso que não proporcionou condições para 
o surgimento de novos indivíduos. Todos os exemplares foram então coletados e alocados para um recipiente de plástico, de cerca de 40 x 30 
cm, com substrato de algodão, e alimentação baseada em couro de bacon. Com este trabalho foi possível concluir que se pode encontrar e dar 
início a uma criação desta fauna na região do litoral norte paranaense para fins taxonômicos e museológicos. O trabalho ainda continuará com 
o objetivo de se identificar os melhores meios de criação, assim como a produção de outras colônias, para diminuir a fragilidade genética das 
comunidades.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Domingues dos Santos (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Lúcia Massutti de Almeida          Co-Orientador: Paschoal Coelho Grossi
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Melolonthidae, taxonomia, sistemática
Área de Conhecimento: 20405006 - TAXONOMIA DOS GRUPOS RECENTES

0262 DESCRIÇÃO DAS ESPÉCIES DO GRUPO “LATERICIA” DO GÊNERO CYCLO-
CEPHALA DEJEAN (MELOLONTHIDAE, DYNASTINAE, CYCLOCEPHALINI)

Cyclocephala Dejean, 1821 possui mais de 300 espécies descritas, algumas consideradas pragas e outras de importância na polinização. O 
grupo “latericia” é formado por Cyclocephala ohausiana, C. cearae e C. latericia, todas descritas por Höhne (1923) e com distribuição conhe-
cida para o Brasil, sendo que C. latericia foi originalmente descrita da Bolívia e também encontrada na Argentina e Paraguai. Para a definição 
do grupo “latericia” foram analisadas mais 50 espécies do gênero. O grupo pode ser diagnosticado pela seguinte combinação de caracteres: 
tamanho da cabeça variando de aproximadamente duas vezes o comprimento do clípeo; pronoto globoso e ângulo distal externo da tíbia pos-
terior projetado; parâmeros simétricos e de forma arredondada com o ápice afilado e projetado. Cyclocephala cearae, que apresentava dúvidas 
quanto a sua validade é definida como espécie distinta das demais, pois apresenta caracteres únicos e está restrita ao Nordeste do Brasil. Cy-
clocephala ohausiana se distribui no Cerrado de GO, MG, MT e SP e tem distribuição simpátrica com C. latericia. As populações definidas 
como C. latericia são de pelo menos três espécies distintas, duas novas, uma restrita à região Sul, e outra das áreas de Cerrado da região Norte. 
Cyclocephala latericia possui a maior distribuição do grupo, ocorrendo no Brasil Central e áreas adjacentes da Bolívia, Argentina e Paraguai, 
mas nenhum exemplar dos dois últimos países foi examinado, e provavelmente representam a espécie nova do Sul. As principais características 
para separar as espécies do grupo são o número, posição e forma dos dentes das maxilas; a forma dos parâmeros; forma da epipleura elitral das 
fêmeas; pontuação do pronoto e élitros; forma das tíbias anteriores; e a pilosidade da superfície dorsal do corpo. Adicionalmente, a série tipo 
de todas as espécies foi estudada e, entre os síntipos de C. latericia, existe um exemplar de C. cearae. Cyclocephala ratcliffei Endrödi 1978 foi 
sinonimizada com C. ohausiana.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thaysa Carolina Kruger (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Lúcia Massutti de Almeida
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Morfologia, Neotropical, Coccidulinae
Área de Conhecimento: 20405006 - TAXONOMIA DOS GRUPOS RECENTES

0263 ESTUDO DE ESPÉCIES SUL AMERICANAS DO GÊNERO CHNOODES 
CHEVROLAT, 1849 (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)

O gênero Chnoodes foi descrito por Chevrolat em 1849 e detalhado posteriormente por Mulsant (1850) e Chapuis (1876). Caracteriza-se por 
apresentar os olhos recortados pela gena, as antenas curtas, as tíbias angulosas na margem externa, o pronoto subsinuoso ou pouco subsinu-
oso na base; as epipleuras sem fóveas ou com fóveas leves, o abdome com cinco esternitos e um sexto vestigial. Mulsant (1850) descreveu 13 
espécies distribuídas no Brasil e Colômbia. Nos últimos catálogos de Coleoptera de Korschefsky (1932) e Blackwelder (1945), o gênero foi 
considerado com 21 e 20 espécies, respectivamente; de ocorrência Neotropical e Oriental. Entretanto, considerando os recentes trabalhos, ex-
istem atualmente 25 espécies descritas, sendo apenas uma de origem não Neotropical. Tendo em vista que o gênero não foi revisado desde sua 
descrição o objetivo deste trabalho foi reconhecer e redescrever o gênero e estudar as espécies disponíveis nas coleções, além de elaborar uma 
chave de identificação, uma lista sinonímica e uma lista de distribuição geográfica para as espécies. Os exemplares foram desenhados, fotogra-
fados e dissecados visando um estudo detalhado da morfologia e o levantamento de novos caracteres que auxiliem na distinção das espécies e 
no reconhecimento do gênero. O material utilizado pertence à Coleção de Entomologia Pe. J. S. Moure e Smithsonian Institution. As seguintes 
espécies foram redescritas e incluídas em chave de identificação: Chnoodes brasiliensis Korschefsky, 1935; C. pseudosanguinea Brèthes, 1925; 
C. terminalis Mulsant, 1850; C.  byssina Mulsant, 1850 e C. chaudoiri Mulsant, 1850. A coloração do corpo pode variar de vermelho, amarelo 
a preto com reflexos metálicos, com ou sem máculas no pronoto e élitros e a pubescência pode ser fina ou mais densa, acinzentada a amarelada. 
A cabeça, as pernas e as peças bucais podem variar de avermelhadas, amareladas ou acastanhadas. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Cintia Silva dos Santos (Bolsista permanência)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina        
Orientador: Edílson Caron           Co-Orientador: Vagner Gularte Cortez
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Fungivoria, Micetobionte, Basidioma
Área de Conhecimento: 20405006 - TAXONOMIA DOS GRUPOS RECENTES

0264 COLEOPTEROFAUNA ASSOCIADA A BASIDIOMICETOS DO PARQUE ESTAD-
UAL DE SÃO CAMILO, PALOTINA, PARANÁ.

Popularmente conhecidos como besouros, os insetos da ordem Coleoptera constituem a mais rica e variada ordem dentro de Insecta com cerca 
de 40% das espécies conhecidas de Hexapoda. O sucesso evolutivo de muitos subgrupos está intimamente ligado aos recursos oferecidos pelos 
basidiomas de fungos macroscópicos. Essa associação se distingue em três categorias segundo a relação que apresentam: 1) micetobionte: as-
sociação direta, utilizam o fungo como único alimento em todas as fases de seu desenvolvimento; 2) micetófilos: facultativos, utilizam tanto 
fungos quanto outros recursos alimentares; 3) micetoxenos: visitantes, utilizando os fungos em geral como refugio. O presente projeto teve 
como objetivo inventariar a fauna de coleópteros encontrados em basidiomas (esporocarpos de Basidiomycota) no Parque Estadual de São 
Camilo, Palotina, Paraná. As coletas foram realizadas esporadicamente de setembro de 2010 a junho de 2012. Os espécimes de coleópteros, as-
sim como os de fungo, foram armazenados e identificados ao menor nível taxonômico possível. Foram coletados 395 espécimes de Coleoptera, 
identificados em 10 famílias e 42 morfoespécies. A família Staphylinidae destacou-se com 267 espécimes coletados (10 morfoespécies), sendo 
destes 248 exemplares (92% dos estafilinideos e 63% de todos os coleópteros coletados) pertencentes a duas morfoespécies da subtribo Gyro-
phaenina (Aleocharinae). Membros desta subtribo são obrigatoriamente habitantes de fungos, tendo seu ciclo de vida durante a senescência do 
basidioma. Ainda em Staphylinidae foram coletados membros da subfamília Staphylininae (sete indivíduos de duas morfoespécies), Scaphydii-
nae (seis de três), Tachyporinae (quatro de duas), e dois indivíduos do gênero Megalopinus (uma espécie). Com relação ás demais, Erotylidae 
obteve 71 ocorrências (12 morfoespécies) todos da subfamília Erotylinae, seguido por Ciidae (18 individuos de duas morfoespécies), Nitiduli-
dae (12 de duas), Tenebrionidae (nove de três), Melandriidae (nove de uma), Curculionidea Scolytinae (cinco de duas), e Endomychidae (dois 
indivíduos de uma morfoespécie).  Dentre os fungos, a família Polyporaceae foi a que obteve maior incidência de coleópteros (216 espécimes 
de coleópteros coletados de 22 morfoespécies), com destaque para a espécie Polyporus tenuiculus com 152 espécimes de coleópteros de 12 
morfoespécies. Também foram coletados besouros em basidiomasesporocarpos de Marasmiaceae (92 de 3), Pleurotaceae (31 de 10), Agari-
caceae (24 de 4) e Hymenochateaceae (13 indivíduos associados de 2 morfoespécies) .
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renato José Simioni (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Edilson Caron               Colaborador: Sidnei Bortoluzzi da Silva
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Ectoparasitóide, Entomologia Forense, Sucessão Ecológica
Área de Conhecimento: 20405006 - TAXONOMIA DOS GRUPOS RECENTES

0265 ESTUDO DA SUCESSÃO ECOLÓGICA DAS ESPÉCIES DE ALEOCHARA COM AS OUTRAS ESPÉ-
CIES DE COLEOPTERA QUE HABITAM CARCAÇA DE PORCO DOMÉSTICO EM PALOTINA, PR.

Aleochara é um grupo de estafilinídeo formado por mais de 450 espécies e pode ser encontrado em quase todo o mundo. O hábito ectopara-
sitóide da larva e predador ativo dos adultos torna este táxon um regulador natural das populações de moscas, possuindo potencial para estu-
dos de entomologia forense. A entomologia forense é a ciência que estuda os insetos que interagem com procedimentos legais, no qual, por 
exemplo, a presença representativa de espécies relacionadas com as diferentes fases de decomposição cadavérica, pode servir para determinar 
em quais circunstâncias a morte ocorreu e ainda estimar o intervalo post mortem (IPM). Portanto, este trabalho teve como objetivo estudar a 
sucessão ecológica das espécies de Aleochara com outras espécies de Coleoptera que habitam carcaça de porco doméstico em Palotina, PR. O 
experimento foi realizado nos quatro períodos estacionais diferentes, tendo seu início na primavera de 2011 e término no outono de 2012. As 
carcaças, de aproximadamente 15 kg, foram deixadas em uma mata anexa ao campus Palotina, UFPR, e as coletas seguiram por três vias: Shan-
non modificada, pitfall e coleta manual. No total foram capturados 2.542 coleópteros, sendo 1.313 na primavera, 731 no verão, 163 no outono 
e 335 no inverno. Das 79 morfoespécies coletadas, 12 apareceram em todas as estações, sendo que duas dessas são espécies de Aleochara. Em 
Aleochara foram coletados 78 exemplares, os quais representaram 3,06% do total de Coleoptera coletados. Contudo, o gênero foi muito mais 
representativo no outono, com 10,42% do total de Coleoptera coletado, ao contrário do valor encontrado na primavera, somente 1,29%. As duas 
espécies de Aleochara identificadas foram A. pseudochrysorrhoa e A. lateralis. Entre as espécies, A. pseudochrysorrhoa foi coletada em maior 
quantidade no verão (14 indivíduos) e no inverno (18). Já na primavera e outono A. lateralis apareceu em maior quantidade (5 individuos na 
primavera e 14 no outono). Com relação às fases de decomposição da carcaça, as duas espécies foram encontradas em todas as fases: fresca, 
gasosa, coliquativa e esquelética. As espécies de Aleochara seguiram o padrão geral encontrado para Coleoptera, no qual ocorre um aumento 
gradativo em abundância durante as fases decomposição. Devido a possibilidade de encontrar Aleochara nas diferentes estações do ano e em 
todas as fases de decomposição, este estudo reafirma Aleochara como um grupo potencial em estudos forense, indicando que as espécies do 
gênero podem ser listadas como principais indicadores forense na Ordem Coleoptera.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sidnei Bortoluzzi da Silva (Pesquisa voluntária)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Edilson Caron               Colaborador: Renato José Simioni
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Entomologia forense, Staphylinidae, Scarabaeidae
Área de Conhecimento: 20405006 - TAXONOMIA DOS GRUPOS RECENTES

0266 LEVANTAMENTO DAS FAMÍLIAS DE COLEOPTERA DE INTERESSE FO-
RENSE NO MUNICÍPIO DE PALOTINA, PARANÁ.

A entomologia forense estuda os insetos associados a diversos procedimentos legais, entre eles, os relacionados à investigação de crimes 
contra pessoas vítimas de morte violenta. Dentre os insetos que habitam cadáver, utilizando-o como fonte protéica, sítio de cópula e estímulo 
a oviposição, destaca-se principalmente os da Ordem Diptera e Coleoptera. Coleoptera é a mais rica Ordem da Classe Insecta com cerca de 
350.000 espécies, correspondendo a quase 40% de todos os insetos. Os coleópteros são encontrados nas carcaças tanto em sua fase adulta de 
desenvolvimento, quanto na fase imatura (larvas). Portanto, o presente trabalho teve por objetivo inventariar as famílias de Coleoptera de inter-
esse forense no município de Palotina, Paraná. O experimento foi realizado de 2011 a 2012, no qual em cada estação do ano, uma carcaça, de 
aproximadamente 15 kg, foi deixada em uma mata anexa ao campus Palotina, UFPR, e as coletas seguiram pro três vias: Shannon modificada, 
pitfall e coleta manual. No total foram capturados 2.542 coleópteros em 15 famílias e 79 morfoespécies.  No inverno foram coletados 335 in-
divíduos em 11 famílias e 36 morfoespécies, enquanto na primavera foram coletados 1.113 em 13 famílias e 49 morfoespécies, no verão foram 
coletados 731 indivíduos em 11 famílias e 48 morfoespécies e no outono foram coletados 163 indivíduos em seis famílias e 24 morfoespécies. 
Das 12 famílias de interesse forense, indicadas para a América do Sul, oito foram coletadas: Scarabaeidae (com 56,37% do total de coleópteros 
coletados), Staphylinidae (19,35%), Carabidae (9,91%), Histeridae (5,66%), Silphidae (4,17%), Nitidulidae (0,35%), Tenebrionidae (0,35%) 
e Cleridae (0,08%). Sete outras famílias também foram registradas: Curculionidae (1,77%), Elateridae (0,63%), Chrysomelidae (0,51%), Pti-
lodactylidae (0,39%), Coccinellidae (0,12%), Cerambycidae (0,08%) e Mordelidae (0,04%). Dentre as famílias de Coleoptera de interesse fo-
rense, três foram coletadas nas quatro estações: Staphylinidae, Scarabaeidae e Histeridae. Com relação à metodologia de coleta, Staphylinidae 
foi a mais representativa na coleta manual (com 46,52% dos indivíduos coletados nesse método), enquanto Scarabaeidae foi a mais coletada 
em pitfall (71,35%) e Carabidae em Shannon modificada (48,25%).
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maiara Vicentini (PETROBRAS)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Mario Antônio Navarro da Silva (UFPR) e Aderlene Inês de Lara (FUNPAR)       
Colaborador: Gisele dos Santos Morais (mestranda), Msc. Débora Rebechi (doutoranda), Profa. Dra. Helena Cristina da Silva de Assis
Departamento: Zoologia           Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: enzimas, fenantreno, Chironomidae
Área de Conhecimento: 20406002 - ZOOLOGIA APLICADA

0267 ANÁLISE ENZIMÁTICA DE IMATUROS DE CHIRONOMUS SANCTICAROLI 
(DIPTERA: CHIRONOMIDAE) EXPOSTOS A HIDROCARBONETO.

Os quíronomídeos são insetos aquáticos da ordem Diptera que podem ser utilizados como bioindicadores ambientais, por apresentarem sensi-
bilidade a poluentes. Dentre esses poluentes, pode ser citado o fenantreno, um hidrocarboneto policíclico aromático. No presente estudo, foram 
avaliados os efeitos da exposição de larvas de Chironomus sancticaroli Strixino & Strixino, 1981 (Diptera: Chironomidae) ao fenantreno, 
através de três biomarcadores bioquímicos: a acetilcolinesterase (AChE), a esterase alfa (EST-α) e a esterase beta (EST-β). Os organismos 
utilizados nos bioensaios foram obtidos no Laboratório de Entomologia Médica e Veterinária, da colônia mantida em sala de criação sob 
condições controladas de temperatura (25 ± 2ºC), fotoperíodo (12h claro/12h escuro) e umidade (80 ± 10%). Os bioensaios agudos foram 
realizados em copos de vidro, com larvas de 3º ínstar inicial/4º ínstar final, com duração de 96h, utilizando um controle e quatro concentrações: 
a CENO (Concentração de Efeito Não Observável - 0,12 ppm), a CL10 (0,782 ppm), a CL 30 (1,012 ppm) e a CL50 (1,209 ppm). O bioensaio 
crônico foi realizado em aquário, com 2 massas ovígeras em cada um, com duração de 10 dias, utilizando um controle e a concentração CENO. 
Trinta organismos vivos retirados de cada concentração, e dos controles, foram armazenados em freezer – 80ºC, totalizando 210 organismos 
analisados. Nos ensaios enzimáticos foram utilizados o método baseado em Ellman et al. (1961) modificado para microplaca por Silva de 
Assis (1998) para a AChE, o método baseado em Valle et al. (2006) para as esterases alfa e beta e o de Bradford (1976) para a quantificação 
das proteínas totais de cada organismo. Após a análise das atividades enzimáticas de cada concentração e de cada enzima, não foi constatada 
diferença significativa entre as concentrações do ensaio agudo, apenas entre concentrações relacionadas ao ensaio crônico. Para a EST- β, a 
CENO do ensaio crônico teve 19% a menos de atividade que o controle desse mesmo ensaio. Para a EST- α e AChE, respectivamente, a CENO 
do ensaio crônico teve 39% e 46,5% a menos de atividade do que a mesma concentração do ensaio agudo. Esses dados demonstram que esses 
três biomarcadores não são sensíveis nesses organismos quando estes são expostos de forma aguda ao hidrocarboneto fenantreno, entretanto, 
quando comparados à exposição crônica observamos efeitos significativos, evidenciando que efeitos mais severos ocorrem quando os organis-
mos são constantemente expostos ao composto.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: RODRIGO FAITTA CHITOLINA (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Dr. Mário Antônio Navarro da Silva         Co-Orientador: Dr. Maurício Osvaldo Moura 
Departamento: Zoologia                                          Colaborador: Msc. Mário Luís Pessoa Guedes (Doutorando)
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Mosquitos, morfometria geométrica, variação geográfica
Área de Conhecimento: 20406002 - ZOOLOGIA APLICADA

0268 VARIAÇÃO INTERPOPULACIONAL NA FORMA E TAMANHO DA ASA EM AE-
DES (STEGOMYIA) AEGYPTI (LINNAEUS, 1762) (DIPTERA: CULICIDAE)

O Aedes aegypti é um culicídeo com distribuição mundial e um dos principais vetores de arboviroses tropicais e subtropicais, sendo respon-
sável pela transmissão do vírus da dengue no Brasil. Considerando que a morfologia dos insetos sofre tanto influências genéticas quanto ambi-
entais, variações em traços morfométricos – como a forma e tamanho da asa – fornecem dados quantitativos precisos para diferenciação entre 
populações, além de informações sobre a biologia da espécie, como por exemplo, capacidade de dispersão e competência vetorial. Assim, este 
estudo tem com objetivo verificar se há variação geográfica na forma e tamanho da asa de fêmeas de Ae. aegypti de quatro populações brasilei-
ras. Foram analisados espécimes de Floraí – PR, Jacarezinho – PR, Rondonópolis – MT, Guarajá-Mirim – RO e de uma população Rockefeller, 
criada em laboratório sendo referência para estudos de resistência a inseticidas. A asa direita foi removida, preparada, montada e fotografada. 
Para melhor visualização dos marcos anatômicos as escamas foram clarificadas com solução de hipoclorito de sódio. Os descritores de forma 
foram extraídos por análises de morfometria geométrica usando a superposição de procrustes. Foram inseridos 22 marcos anatômicos, pelo 
programa TPSdig, nas junções de veias alares distribuídos entre a base e o ápice. Para as análises foram utilizados os componentes relativos 
como variáveis resposta. Para determinar se as populações variam geograficamente foi usada uma MANOVA conjuntamente com uma CVA. 
Verificou-se que todas as populações são diferentes, existindo uma variação geográfica na forma (λ de Wilks=0,03, df1=152, df2=1075, F=9,62, 
p< 0,001). No entanto, não foi detectada variação no tamanho do centroide (CS) (F4,306 =1,65, p=0,16). A análise morfométrica da forma da 
asa mostrou-se eficiente para a diferenciação das populações. Quanto ao CS – usado para estimar o tamanho total, por ser capaz de detectar 
modificações em qualquer direção – a inexistência de variação significativa permite inferir que outros fatores, que não apenas as variações 
latitudinais possam estar afetando as populações, sejam eles fatores genéticos ou pressões ambientais específicas para cada população.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sirlei Rosemeri Rothe (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Lúcia Massutti de Almeida               Co-Orientador: Rodrigo César Corrêa
Departamento: Zoologia                                  Colaborador: Kleber Makoto Mise
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Aleocharinae, entomologia forense, biologia
Área de Conhecimento: 20406002 - ZOOLOGIA APLICADA

0269 PARÂMETROS BIOLÓGICOS DE ALEOCHARA PSEUDOCHRYSORRHOA (COLEOPTERA: 
STAPHYLINIDAE), ESPÉCIE  DE  POTENCIAL IMPORTÂNCIA FORENSE  NA REGIÃO DE CURITIBA

A entomologia forense utiliza o estudo de insetos na resolução de questões legais. Um dos principais objetivos é a estimativa do intervalo 
post-mortem (IPM). Dentre as famílias de Coleoptera com potencial interesse forense, Staphylinidae se destaca por possuir espécies de hábito 
necrófilo. As espécies de Aleochara possuem hábito parasitóide no estágio larval e predador quando adulto, caracterizando-as como regulador 
natural de espécies de Diptera. Devido ao seu hábito alimentar são importantes em estudos ecológicos, controle biológico e entomologia 
forense.  Aleochara pseudochrysorrhoa Caron, Mise & Klimaszewski, 2008 se destaca por ser abundante em carcaças suínas na região de Cu-
ritiba. Assim, o objetivo deste estudo é analisar os parâmetros biológicos desta espécie, cujos hábitos ainda são desconhecidos, e adequar uma 
metodologia para sua criação. O material foi coletado em carcaça suína e após várias tentativas a metodologia de criação foi estabelecida. Sen-
do assim, os adultos devem ser alimentados com duas larvas de Sarconesia chlorogaster (Wiedemann, 1831) (Diptera, Calliphoridae) por dia e 
os imaturos de 1º e 2º instar se alimentam da pupa desta mesma espécie. Foi observado que o melhor substrato para oviposição e manutenção 
da umidade é terra vegetal e que a espécie tem preferência por ambientes muito úmidos, o que foi corroborado em campo. Os adultos devem ser 
mantidos em recipientes plásticos contendo terra vegetal e acondicionados em câmara climatizada com temperatura (±25°C), umidade relativa 
(±70%) e fotofase (12h) controlados. Com o intuito de obter a oviposição, a terra deve ser substituída diariamente e armazenada por quatro 
dias, tempo necessário à eclosão dos ovos, após esse período deve ser triada para a retirada das larvas de 1º instar. Estas devem ser realocadas 
em outro pote, contendo terra e um pupário recém-formado de S. chlorogaster, para a larva parasitar. A busca pelo pupário pode levar até dois 
dias, sendo que foi observado que cada pupário é parasitado por apenas um imaturo. Em posterior dissecção verificou-se que durante a fase 
parasitóide, com duração aproximada de oito dias, a larva de A. pseudochrysorrhoa sofre duas mudas, emergindo do pupário como larva de 3º 
instar. Uma vez fora do pupário a larva buscará o solo e em menos de 24h irá construir em torno de si uma câmara pupal onde permanecerá por 
aproximadamente 20 dias. Após pouco mais de 30 dias o adulto de A. pseudochrysorrhoa irá emergir do solo completando o ciclo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Ribeiro (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Isabela Galarda Varassin              Colaborador: Jana Magaly Tesserolli de Souza
Departamento: Botânica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Catálogo, Pólen, Polinização
Área de Conhecimento: 20500009 - ECOLOGIA

0270 ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS POLÍNICOS DE UMA REDE DE INTER-
AÇÕES ENTRE PLANTAS E INSETOS

O remanescente florestal do bioma Mata Atlântica é de aproximadamente 13,32% da área original. A degradação deste bioma tem-se intensi-
ficado principalmente pela agricultura, pecuária, extração de madeira e crescimento demográfico das cidades litorâneas. Além de influenciar o 
clima local, a floresta fornece recursos essenciais às diversas atividades humanas, de alimentação a turismo. A manutenção da floresta depende, 
entre outros fatores, das interações estabelecidas entre as espécies e neste trabalho destacamos a interação planta-polinizador. Para que esses 
serviços sejam mantidos, bem como para que seja preservado o sistema que provê esses bens, projetos de restauração devem ser respaldados em 
estudos capazes de direcionar planos de manejo adequados. Uma forma de identificar as interações que ocorrem entre plantas e insetos polini-
zadores é conhecer a rede de interações através dos grãos de pólen transportados pelos insetos. Para tanto é preciso primeiramente identificar os 
grãos de pólen (tamanho, morfologia – formato e ornamentação) das plantas daquela determinada área. As plantas escolhidas foram coletadas 
em duas reservas naturais da APA de Guaraqueçaba, nos estádios iniciais de sucessão, em áreas de restauração da Sociedade de Pesquisa em 
Vida Selvagem - SPVS. De cada planta foram retirados ramos floridos. O material foi armazenado em frascos plásticos e no laboratório foram 
retirados os grãos de pólen destas amostras, sendo armazenados em ácido acético. Para a confecção do banco de dados as amostras foram fo-
tografadas em microscopia ótica (MO) e em microscopia eletrônica de varredura (MEV). As amostras de pólen foram desidratadas para MEV 
em série alcoólica, montadas em suporte específico, cobertas com ouro e observadas em microscópio JEOL JSM-6360 em 15 kV. Para MO 
as amostras foram coradas e colhidas com gelatina glicerinada, para a montagem de lâmina não permanente, e fotografadas em microscópio 
Olympus BX40 com câmera P071 acoplada. A apresentação das metodologias escolhidas, microscopia ótica e microscopia eletrônica de var-
redura, visa fornecer ao pesquisador o custo-benefício de cada um para o fim desejado. Até o momento foram fotografadas amostras de 70 
espécies de plantas. Uma das conclusões obtidas com os resultados foi de que as espécies observadas dos gêneros Adenostemma, Erechtites, 
Mikania, Vernonanthura (de Asteraceae) e Tibouchina, (de Melastomataceae), não apresentam diferenças morfológicas consideráveis quando 
observadas em microscopia ótica, com os procedimentos tomados neste trabalho.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marília Nepomuceno Moreira (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Viviane da Silva Pereira              Co-Orientador: Eric de Camargo Smidt
Departamento: Botânica                             Colaborador: Mônica Bolson
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Modelagem, Nicho ecológico, Floresta Ombrófila Mista
Área de Conhecimento: 20500009 - ECOLOGIA

0271 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E MODELAMENTO DAS ÁREAS DE OCORRÊNCIA POTEN-
CIAL DAS ESPÉCIES MADEIREIRAS DA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA DO   PARANÁ

A modelagem de nicho ecológico é uma ferramenta cada vez mais utilizada em projetos científicos e conservacionistas, na área de políticas-
públicas ou não governamentais, na tentativa de se estimar áreas de ocorrência e de potencial ocupação das espécies em tempos passados, atuais 
e futuros. Associado à modelagem estão os softwares que integram modelos matemáticos, estimadores de riqueza, abundância e diversidade 
que permitem interpretações diretas em mapas de ocorrência e temáticos. Utilizamos abordagens disponíveis no programa livre Diva-Gis 
(Hijmans, et al. 2005), com o objetivo de elucidar padrões geográficos, e modelar a distribuição de nicho ecológico das principais espécies 
madeireiras do estado do Paraná. As análises foram baseadas nos algoritmos Bioclim e Domain. Foram reunidas as informações de etiqueta de 
2.112 espécimes observados nos herbários UPCB (Herbário do Departamento de Botânica-UFPR) e MBM (Museu Biológico Municipal). À 
determinação das áreas privilegiadas para o estabelecimento de políticas conservacionistas, além das informações da distribuição geográfica e 
do nicho ecológico, foram consideradas o grau de conservação das espécies (Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Ex-
tinção), e ocorrência simultânea daquelas com maior valor comercial na indústria madeireira: Araucaria angustifolia (Bertol.)Kuntze, Ocotea 
catharinensis Mez,Ocotea porosa (Nees & C. Mart.) Barros, Ocotea pulchella (Nees) Mez, Cedrela fissilis Vell., Podocarpus lambertii Klotzsch 
ex Endl.e Roupala brasiliensis Klotzsch.As áreas que sugerem maior potencial de ocorrência pela modelagem são corredores de mata nativa 
e/ou conglomerados de áreas naturais, cercados por atividade antrópica.Jacknife1, Jacknife2, Chao1 e Chao2 indicaram o sudeste do estado 
do Paraná como  hotspot , seguido pelo nordeste e sudoeste do estado. Índice de Simpson: os valores maiores (0.800 -1.000) encontram-se 
nas áreas onde há maior riqueza, e os segundo valores maiores (0.600 -0.800) encontram-se nas áreas com maior abundância. O Índice de 
Whitakker, selecionou as áreas que preservam o máximo de espécies poss is. As áreas de maior complementaridade estão em UCs, como AEIT 
Marumbi, Parque Estadual Pico do Marumbi e Parque Estadual das Lauráceas. A presença de mais de 50% da riqueza total dentro de unidades 
de conservação implica na exploração intensiva das espécies madeiráveis fora deste perímetro. As cidades sem unidades de conservação, porém 
dentro do perímetro das áreas indicadas pela análise de complementaridade são: General Carneiro, Pontal do Paraná, Santo Antônio do Caiuá, 
São João do Caiuá, Ivaí, Ipiranga, Imbituva, Teixeira Soares, São João do Triunfo, Antônio Olinto, Itaperuçu e Fazenda Rio Grande.As cidades 
sem unidades de conservação, porém dentro do perímetro das áreas indicadas pela análise de complementaridade são: General Carneiro, 
Pontal do Paraná, Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá, Ivaí, Ipiranga, Imbituva, Teixeira Soares, São João do Triunfo, Antônio Olinto, 
Itaperuçu e Fazenda Rio Grande.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thais Schaedler (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Rosana Moreira da Rocha
Departamento: Zoologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Bioinvasão, Sazonalidade, Fouling
Área de Conhecimento: 20500009 - ECOLOGIA

0272 SAZONALIDADE DA FAUNA INCRUSTANTE EM SUBSTRATO ARTIFICIAL DA 
BAÍA DE PARANAGUÁ

Espécies são consideradas exóticas/introduzidas quando ocorrem em uma área fora de seu limite natural conhecido, devido ao transporte por 
atividades humanas. A espécie torna-se invasora se tiver um aumento explosivo no seu crescimento populacional, podendo causar mudanças 
drásticas nas comunidades em que se insere e problemas socioeconômicos. Um dos mais importantes vetores de introdução de espécies 
marinhas é a navegação. O monitoramento contínuo de regiões portuárias para detecção da chegada de novas espécies e predição de quais 
podem vir a causar danos é essencial. O objetivo deste estudo foi monitorar as espécies incrustantes da região do Iate Clube de Paranaguá, 
próximo ao Porto de Paranaguá, na Baía de Paranaguá. Foram utilizadas placas de polietileno (12x12 cm) arrumadas em pares. Trimestralmente 
foram submersos 15 sanduíches, enquanto outros 15 permaneceram submersos por um ano. Foi realizada uma análise qualitativa e uma análise 
quantitativa. Os dados foram coletados de 08/04/2009 a 27/04/2012. No total foram identificados 59 morfotipos, dos quais 42 foram identifi-
cados até espécie. Dentre essas sete são exóticas, 32 criptogênicas e apenas três são nativas. Foi realizado um teste de co-ocorrência (programa 
ECOSIM) com as espécies identificadas para verificar a influência da competição na comunidade. Analisando tanto os dados de todas as espé-
cies como apenas das espécie nativas e criptogênicas os resultados foram significativos (p< 0,05 e média observada > média esperada), ou 
seja, a competição foi um fator importante na estruturação da comunidade. Quando separamos as co-ocorrências por estação do ano, também 
obtemos resultados significativos. Foi analisada a interação apenas entre as espécies introduzidas e, tanto considerando o conjunto de dados 
quanto separando em estações, os resultados não foram significativos, a priori a competição não exerce forte influência entre elas, porém não 
podemos dizer que essas espécies facilitem-se já que o teste revelou que elas não co-ocorrem mais do que o acaso. Nossos dados também 
indicam que não há sazonalidade e que ações voltadas ao controle de espécies exóticas na baia de Paranaguá devem ocorrer ao longo de todo o 
ano. Somente com um acompanhamento contínuo pode-se avaliar os impactos que as espécies introduzidas possam estar causando. Sugere-se 
que o trabalho de monitoramento continue e se estenda para outras áreas da Baía.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fabio Apolinario Martins (Pesquisa voluntária)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Luiz Augusto Macedo Mestre               Colaborador: Larissa Cristina Hjort
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Oeste do Paraná, locais urbano, áreas arborizadas
Área de Conhecimento: 20500009 - ECOLOGIA

0273 A IMPORTÂNCIA DOS LOCAIS ARBORIZADOS PARA A AVIFAUNA DA UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO PARANÁ EM PALOTINA – PARANÁ.

Existem poucos estudos sobre a importância de locais arborizados para e avifauna urbana nas cidades do Oeste do Paraná. O presente estudo 
teve como objetivo comparar a riqueza e abundancia de aves em locais de alta densidade ou ausência de árvores nas proximidades e no campus 
da Universidade Federal do Paraná em Palotina - Paraná. A comunidade de aves foi amostrada pelo método de pontos de escuta (observações 
e gravações de 10 minutos, considerando um raio de 25m, entre as 6h00 e 9h30). Foram selecionados sete pontos com grande concentração 
de árvores (mais de 20 árvores) e sete locais abertos (sem árvores) nas proximidades e no campus da Universidade Federal do Paraná, entre 
14 de fevereiro e 8 de maio de 2012. Foram observados 403 indivíduos de 51 espécies nos 14 pontos. Nos pontos sem árvores foi observada 
a média de 8,2 espécies (7 Desvio Padrão, DP) e 26,6 indivíduos (9,7 DP). Nos pontos com grande concentração de árvores foi registrada 
a média de 12,7 espécies (7 DP) e 31 indivíduos (15,3 DP). As espécies mais observadas nos locais sem árvores foram Zenaida auriculata 
(Pomba-de-bando, 21%); Sturnella superciliaris (Policía-inglesa-do-sul, 17%); Crotophaga ani (Anu-preto, 13%) e Passer domesticus (Pardal, 
9%). Nos pontos considerados de grande concentração arbórea foram registras as epécies, Zenaida auriculata (Pomba-de-bando, 10%); Pa-
tagioenas picazuro (Pombão, 9%); Pitangus sulphuratus (Bem-te-vi, 8%); Turdus leucomelas (Sabiá-barranco, 6%); Thamnophilus doliatus 
(Choca-barrada, 6%) e Thamnophilus caerulescens (Choca-da-mata, 4%). As diferenças entre número de espécies e número de indivíduos nos 
diferentes tratamentos não foram significativas. No entanto, quando consideramos a composição da avifauna, utilizando os dados de abundân-
cia e riqueza em conjunto (MDS), é possível observar uma separação dos pontos em locais abertos dos locais com muitas árvores. O resultado 
significativo também foi obtido pela analise estatística ANOSIM, diferenciando a avifauna amostrada em locais com árvores das áreas abertas. 
Estes resultados preliminares já permitem inferir a importância de áreas arborizadas para aumentar a diversidade de aves no campus da UFPR, 
e conseqüentemente de outros locais no município de Palotina.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Larissa Cristina Hjort (Pesquisa voluntária)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Luiz Augusto Macedo Mestre                  Co-Orientador: Juliana Rechetelo
Departamento: Campus Palotina                             Colaborador: Fabio A. Martins
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: frugivoria, aves, ornitologia
Área de Conhecimento: 20500009 - ECOLOGIA 

0274 FRUGIVORIA E COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE AVES EM TREMA MICRANTHA (ULMACEAE), 
EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL EM PALOTINA -PR.

Existem poucos estudos sobre frugivoria e dispersão de sementes em Floresta Estacional Semidecidual. O presente estudo teve como obje-
tivos (1) identificar as espécies de aves que se alimentam e usam como poleiro e (2) quantificar os principais comportamentos das aves ao 
alimentarem-se dos frutos de Trema micrantha (Grandiúva, Ulmaceae) na borda de um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual no 
Campus da UFPR em Palotina – PR. Foram observadas sete árvores de T. micrantha, no período de 5 de março a 8 de maio de 2012, entre 
6h30 e 9h30 com auxílio de binóculos. Em 13 horas e 20 minutos de observações foram registradas seis espécies de aves consumindo frutos 
(principalmente verdes) de T. micrantha, em 49 eventos. Adicionalmente foram observadas mais 11 espécies de aves que também utilizam esta 
espécie de árvore como refugio ou poleiro (totalizando 125 visitas). Foi observado o consumo de frutos em cinco das sete árvores estudadas, 
sendo 65% dos registros localizados em apenas uma árvore. As seguintes espécies foram observadas consumindo os frutos: Elaenia flavogaster 
(Guaracava, 40% do total dos eventos de consumo), Tersina viridis (Saí-andorinha, 24%), Dacnis cayana (Saí-azul, 18%), Cissopis leverianus 
(Tietinga, 8%), Tangara sayaca (Sanhaço-cinzento, 6%) e Turdus leucomelas (Sabiá-barranco, 2%). E. flavogaster foi observada em 64% dos 
eventos alimentando-se pelo comportamento de capturar o fruto em vôo pairando brevemente em frente a ele (HO) e 33% capturando os frutos 
no poleiro, sem estender o corpo (PI). D. cayana foi observada alimentando-se por PI (56%) e estendendo o corpo abaixo ou acima do poleiro 
(44%). T. viridis foi observada alimentando-se exclusivamente por PI. A espécie T. micrantha pode ser considerada um recurso para cerca 
de 25% das potenciais espécies frugívoras que já foram observadas no Campus da UFPR desde agosto de 2011. Embora os resultados sejam 
preliminares, ressalta-se a importância de estudar as características individuais e fenológicas de cada árvore, pois observou-se preferências por 
algumas árvores. Estudos como o apresentado demonstram a importância do plantio ou conservação de árvores que produzam frutos zoocóricos 
na borda de fragmentos urbanos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcelo Gusella (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina          
Orientador: Professora Doutora Simone Benghi Pinto      Co-Orientador: Professora Doutora Marivone Valentim Zabott    
Colaborador: Professor Anderson Luiz de Carvalho, Professora Doutora Geane Maciel Pagliosa, Médico Veterinário Rafael Messias Luiz
Departamento: Campus Palotina                                       Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Didelphis albiventris, Biometria, Parasitos
Área de Conhecimento: 20500009 - ECOLOGIA

0275 LEVANTAMENTO DE DADOS BIOMÉTRICOS E PARASITOLÓGICOS DE UMA POPULAÇÃO DE 
DIDELPHIS ALBIVENTRIS NO PARQUE ESTADUAL DE SÃO CAMILO, PALOTINA, PARANÁ

Didelphis albiventris apresenta ampla distribuição na América do Sul e vive nas matas primárias e secundárias, banhados, capões e em áreas 
de lavouras onde existam árvores. Apresenta hábitos crepusculares e noturnos, adapta-se facilmente a diferentes ambientes e exibe alta sinant-
ropia. Com relação aos dados biométricos e parasitológicos de D. albiventris no estado do Paraná, poucos são os dados conhecidos. O presente 
trabalho apresentou como metas obter dados biométricos e identificar o perfil parasitológico de D. albiventris. O experimento foi realizado no 
Parque Estadual de São Camilo (Palotina-PR) e no Campus Palotina da UFPR, no período de outubro de 2011 a maio de 2012. Para a captura 
dos animais, foram utilizadas armadilhas do tipo Tomahawk iscadas com banana, mamão, manga, moela de frango ou fígado bovino. As ar-
madilhas permaneceram armadas, em locais distintos, durante três noites consecutivas e foram realizadas a cada 25 dias em média. Os animais 
capturados foram pesados e submetidos à sedação com a associação de xilazina, cetamina e midazolam. Após a coleta de dados biométricos e 
parasitológicos, os animais foram identificados com brincos numerados na orelha esquerda. Após a recuperação anestésica, os gambás foram 
reintegrados ao seu local de captura, observando-se a rota de fuga. Quando presentes, as fezes foram coletadas da armadilha de captura para 
exame coproparasitológico. Foram capturados 16 exemplares de D. albiventris 37,5% fêmeas e 62,5% machos), na avaliação biométrica 
verificou-se que o comprimento médio total foi de 72,13cm±14,04, de cauda 34,66cm±6,96, de orelha 4,24cm±0,92, do membro posterior de 
4,91cm±0,92, da cabeça 12,41cm±3,14 e a largura da cabeça foi de 5,34cm±1,06. Dos 16 animais capturados 87,5% apresentaram ectopara-
sitos identificados como: Ctenocephalides felis felis (6,6%); Amblyomma sp. (66,67%) e Ornithonyssus sp. (40%). Foram coletadas fezes de 
9 animais e através do exame de Willis-Mollay 100% destes apresentaram-se positivos, sendo encontrados ovos e/ou larvas de Trichuris sp. 
(33,33%); Capillaria sp. (44,44%); Strongyloides sp. (33,33%); da família Ascaridae (100%); da superfamília Strongyloidea (88,88%), e do 
filo Acanthocephala (33,33%). Do total de exemplares capturados 93,33% apresentaram o chão como rota de fuga. Os resultados apontam os 
gambás D. albiventris como potencial disseminador e reservatório de importantes parasitoses.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alexandre Braghini (FUNPAR)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Franklin Galvão                          Co-Orientador: Tomaz Longhi Santos
Departamento: Ciências Florestais              Colaborador: Maria Raquel Kanieski, Bruno Palka Miranda, Carolina Schueda
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Crescimento, Dendrocronologia, Ecologia
Área de Conhecimento: 20502001 - ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS

0276 ESTUDO DENDROECOLÓGICO DE BLEPHAROCALYX SALICIFOLIUS(KUNTH) O. BERG. 
EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA ALUVIAL EM ARAUCÁRIA-PR.

Determinadas espécies arbóreas apresentam anéis anuais de crescimento que são verdadeiros registros das condições ecológicas, com destaque 
às climáticas. Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg. (Myrtaceae) é uma espécie de ampla ocorrência na América do Sul e ocupa pref-
erencialmente solos semi-hidromórficos e hidromórficos. Apresenta anéis de crescimento distintos e marcados por estreita camada de fibras 
achatadas radialmente no lenho tardio. Com o objetivo de reunir informações ecológicas da espécie a partir de registros contidos nos anéis de 
crescimento, de um fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Araucária-PR, em Gleissolo háplico, foram abatidos, em 2001, quatro 
indivíduos e retirados discos em alturas regulares, da base até a inserção da copa. Os discos foram polidos com lixas de diferentes gramaturas 
(de 60 a 400 graõs.polegada-²) e em cada um deles foram traçados raios ortogonais a fim de minimizar os efeitos de excentricidade da medula. 
Os anéis de crescimento foram marcados com o auxílio de uma lupa e medidos em uma mesa de mensuração. Com os discos a 1,30 m de 
altura foram estimadas as idades e estabelecidas séries cronológicas. Além disso, os resultados obtidos foram comparados com dados de incre-
mentos obtidos por cintas dendrométricas instaladas neste mesmo fragmento a partir de 2009, em 12 indivíduos. Essas séries temporais foram 
sincronizadas no programa COFECHA para correlacionar e controlar os dados. Posteriormente, foram analisados com o programa ARSTAN 
para remover a tendência biológica de crescimento e assim fazer a correlação com variáveis meteorológicas. A idade estimada de cada amostra 
variou de 30 a 36 anos. As correlações entre os incrementos dos raios de uma mesma amostra (dentro da árvore) e entre diferentes amostras 
(entre árvores) foram significativas (p< 0,01). Não houve correlação significativa (p>0,05) com a precipitação local, mas apresentou correlação 
negativa com os meses de maio (final do crescimento) e novembro (início do crescimento). Positivamente correlacionou-se com as chuvas de 
verão. O incremento médio anual das árvores variou de 0,23 a 0,46 mm e, quando comparados com dados provenientes do monitoramento com 
cintas dendrométricas, os valores são semelhantes, indicando que a taxa de incremento mantém as mesmas proporções oito anos depois. Os 
resultados indicam, preliminarmente, que a espécie não cresce necessariamente com maiores volumes pluviométricos, possivelmente pelo fato 
de já estar em um ambiente aluvial, com um alto nível de hidromorfia, sendo necessário avaliar outros parâmetros ambientais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruno Palka Miranda (FUNPAR)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Vellozo Roderjan                      Co-Orientador: Jaçanan Eloisa de Freitas Milani
Departamento: Ciências Florestais                       Colaborador: Alexandre Braghini, Carolina Fagundes Schueda
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Sincronia, Fenofases, Dossel
Área de Conhecimento: 20502001 - ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS

0277 FENOLOGIA REPRODUTIVA DE SEBASTIANIA COMMERSONIANA (BAILL.) L.B. SM. & DOWNS 
EM FRAGMENTO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA ALUVIAL - FENOARAUCÁRIA/PR

A fenologia é a ciência que estuda a ocorrência de eventos biológicos repetitivos e suas relações com as mudanças dos meios biótico e abiótico, 
buscando esclarecer a sazonalidade dos fenômenos biológicos. Os estudos fenológicos possuem elevada relevância ecológica e evolutiva para 
as espécies e podem ser utilizados para o entendimento da dinâmica de ecossistemas. Este trabalho tem como objetivo descrever o comporta-
mento reprodutivo de indivíduos de Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs em duas posições sociológicas e verificar se há 
sincronia entre as árvores de dossel e as de sub-bosque em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial, em Araucária/PR. O fragmento 
em estudo localiza-se no primeiro planalto paranaense sobre a formação geológica Guabirotuba, com predominância de Gleissolos. O clima 
da região é classificado, segundo Koeppen, como Cfb, com precipitação bem distribuída e média anual de 1400 mm. Foram observados 13 
indivíduos em dossel e cinco indivíduos em sub-bosque. As observações fenológicas foram feitas quinzenalmente, para uma série anual. Para 
avaliar o comportamento reprodutivo foi considerada a presença ou ausência da fenofase, dividida em floração (botão floral e antese) e frutifi-
cação (fruto imaturo e maduro). Após análise dos dados, foi calculado o Índice de Sincronia de Augspurger (Z’), entre os indivíduos da espécie. 
Os resultados preliminares mostram que os indivíduos de dossel de S. commersoniana apresentam dois períodos de floração: o primeiro inicia-
se em agosto, com o início da respectiva frutificação em setembro; o segundo período inicia-se em meados de janeiro, concomitante ao seu 
período de frutificação. Dentre os indivíduos de sub-bosque, a fenofase de floração foi observada apenas em um período, a partir de agosto, 
seguida da sua frutificação. Como a série anual de observações dos indivíduos não está completa, não se pode inferir sobre a sincronia dos 
eventos fenológicos, porém, para os indivíduos de sub-bosque, nota-se que a época de floração é parcialmente sincrônica com os indivíduos de 
dossel. Uma amostragem mais ampla em sub-bosque e análises por períodos mais longos devem ser realizadas para que possa haver compro-
vações mais efetivas sobre a biologia reprodutiva da espécie.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina Fagundes Schueda (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Franklin Galvão             Co-Orientador: Michella Yamamura Bardelli da Silva (Doutoranda - REUNI)
Departamento: Ciências Florestais    Colaborador: Carlos Vellozo Roderjan, Alexandre Braghini, Bruno Palka Miranda 
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Várzeas, Composição Botânica, Hidrocarbonetos
Área de Conhecimento: 20502001 - ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS 

0278 FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLOGIA DE UMA FORMAÇÃO PIONEIRA FLÚVIO-
LACUSTRE, ARAUCÁRIA-PR, EM ÁREA CONTAMINADA POR ÓLEO

Um vazamento de quatro milhões de litros de óleo na Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR, em Araucária-PR, em julho de 2000, 
provocou alteração na flora e contaminação do solo. Este fato motivou pesquisas na área, dentre elas o estudo de uma formação pioneira flúvio-
lacustre (várzea), local mais afetado tanto pelo contato direto com o óleo, quanto pelas obras de remediação. As várzeas assumem um papel 
singular no equilíbrio entre os ecossistemas de encosta e de planície, contribuindo para a qualidade das águas e agindo como um bio-regulador 
do balanço hídrico e dos ciclos biogeoquímicos quando associados às florestas aluviais. O objetivo desse estudo foi relacionar os componentes 
florístico e fitossociológico de uma várzea com a presença e/ou ausência de hidrocarbonetos que persistiram no solo. O levantamento florístico 
foi realizado por meio de campanhas quinzenais em campo e coletas de materiais férteis para posterior identificação. O levantamento fitos-
sociológico consistiu na instalação de 30 pontos amostrais, com quatro parcelas de 1m² cada, totalizando 120 parcelas. Foram mensurados em 
campo, com auxílio de uma moldura de alumínio e régua graduada, a porcentagem de cobertura e altura predominante de cada espécie, para 
posterior cálculo dos parâmetros fitossociológicos (frequência, valor de cobertura e valor de importância). Foi calculado também o índice de 
similaridade de Jaccard entre os 30 pontos amostrais e com base nele, elaborado um dendrograma, que serviu de base para estabelecer os pontos 
de coleta de solo, com o propósito de verificar a influência desta variável na distribuição da florística observada. A coleta de solo foi efetuada 
com auxílio de um trado na profundidade entre 20 e 40 cm, onde representa a maior concentração de raízes, sendo as amostras armazenadas em 
frascos e encaminhadas para análise de TPH (Hidrocarbonetos Totais do Petróleo). Até o presente momento foram encontradas 210 espécies, 
distribuídas em 116 gêneros e 48 famílias botânicas, o que afirma a grande riqueza biológica na área de estudo. O levantamento fitossociológico 
envolveu 48 espécies sendo que Typha domingenis (taboa) obteve maior valor de importância (60,1), seguida de Panicum urticans (35,3) e 
Mimosa oblonga (30,15). O elevado valor de importância da taboa se deve pela sua presença em praticamente toda a área de estudo, possuir 
alta densidade e altura superior às demais espécies. O trabalho ainda está na dependência de resultados das análises de solos para estabelecer 
relações entre agrupamentos florísticos e concentrações de hidrocarbonetos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paulo Henrique Kukowitsch (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Biocombustíveis - Palotina 
Orientador: Yara Moretto Bagatini
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: qualidade da água; perobas; reserva biológica
Área de Conhecimento: 20502001 - ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS

0279 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE RIACHOS NA RESERVA BIOLÓGICA 
DAS PEROBAS ATRAVÉS DA FAUNA DE INVERTEBRADOS BENTÔNICOS

O inventário faunístico é uma ferramenta imprescindível para o registro da diversidade local, pois fornece referência para o manejo, preservação 
e/ou restauração dos ecossistemas. Este trabalho teve como objetivo inventariar a fauna de invertebrados aquáticos em córregos internos e 
no entorno da REBIO das Perobas, o maior remanescente de Mata Atlântica no noroeste do Paraná. Foram amostrados quatro riachos, con-
stituindo três pontos no interior da Reserva e três no seu entorno, em fevereiro de 2011. A coleta foi realizada com uma rede D em vários 
micro-habitats dos seis pontos de amostragem. Registrou-se a ocorrência de 42 táxons distribuídos em 33 famílias e 11 ordens. A maior 
ocorrência foi observada para as larvas de insetos, especialmente das ordens Ephemeroptera e Diptera, cujos representantes ocorreram em 
todos os pontos amostrados. As famílias de Baetidae, Leptohyphidae, Leptophlebiidae, Gripopterygidae e Perlidae e Hydropsychidae foram 
mais abundantes nos córregos do interior da reserva evidenciando a boa qualidade de água destes ambientes, pois são organismos sensíveis à 
maioria dos distúrbios ambientais. Maiores valores de riqueza e diversidade de invertebrados ocorreram nas regiões de nascentes, no interior 
da UC, onde também foi registrada maior heterogeneidade de habitats. Por outro lado, nos ambientes do entorno foram observadas as maiores 
fragilidades ambientais. Nestes locais a fauna foi caracterizada pela elevada abundância de Chironomidae e Simulidae e menores valores de 
riqueza e diversidade. Estes resultados provavelmente estão relacionados às alterações antrópicas (áreas de agricultura e pastagem) e à ausência 
de vegetação ripária e processos erosivos avançados. Assim, atividades de manejo, especialmente no entorno da Reserva são essenciais para a 
manutenção destes ambientes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vinícius Ricardo Ribeiro (Pesquisa voluntária)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Palotina 
Orientador: Alexandre Leandro Pereira                       Colaborador: Dilcemara Cristina Zenatti
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: água, microbacia, limnológicos
Área de Conhecimento: 20502001 - ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS

0280 QUALIDADE DE ÁGUA AO LONGO DE UMA MICROBACIA COM ATIVIDADE 
AQUÍCOLA

A qualidade da água é fator essencial para um bom desenvolvimento da atividade aquícola. Fatores como o potencial hidrogeniônico, con-
dutividade elétrica, oxigênio dissolvido, nitrogênio e fósforo são de grande relevância na determinação da qualidade de uma água de cultivo. 
A região oeste do Paraná apresenta enorme potencial na produção de pescado, e, com isso a necessidade de estudos avançados em busca de 
melhorias e na conservação da qualidade da água de cultivo. No intuito do entendimento desses processos realizou-se a análise da água ao 
longo da microbacia do riacho São Miguel, município de Palotina-PR, onde foram avaliados os trechos a montante, meio e jusante, existindo 
em cada um desses trechos atividade aquícola. Foi realizada uma coleta em Maio/2012. O estudo baseou-se na coleta e análise de amostras da 
água do riacho antes dos tanques, nos tanques e na saída da água no riacho de cada propriedade. As amostras foram analisadas no Laboratório 
de Ecologia, Pesca e Ictiologia na Universidade Federal do Paraná. Os parâmetros limnológicos avaliados foram pH, oxigênio dissolvido, 
condutividade elétrica, turbidez, nitrogênio total, fósforo e fosfato. No trecho a montante da bacia o pH, turbidez e nitrogênio total apresen-
taram valores alterados na saída da água do tanque, sendo que o pH variou de 7,45 na entrada para 6,85 na saída. Para o fósforo e o fosfato 
observaram-se elevadas taxas na montante do riacho, e ao longo dele uma queda e estabilização. Já no trecho ao meio do riacho, local onde 
apresenta uma atividade aquícola mais intensa, apresenta variação de pH e um aumento na taxa do oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido 
é influenciado pela temperatura da água, sendo que, quanto menor a temperatura da água, maior será o nível de oxigênio dissolvido. Observou 
que na entrada de água nos tanques, com temperatura a 25,5ºC o nível de oxigênio dissolvido foi de 6,52 mg/l, enquanto na saída de água, com 
temperatura de 20,5ºC o nível de oxigênio dissolvido foi de 7,32 mg/l. No trecho a jusante do riacho as variáveis mantiveram-se constantes e foi 
observada a presença de macrófitas próxima a entrada de água na propriedade. Macrófitas estão diretamente relacionadas com a qualidade da 
água e com fatores químicos, físicos e biológicos. Segundo a Resolução Conama 357/2005, o riacho São Miguel enquadra-se na classe 2, apto 
para utilização na atividade aquícola. Levando em consideração os dados coletados, o riacho apresenta boa qualidade de água, e as propriedades 
ao seu entorno não vem causando degradação nessa qualidade da água.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Samaila Pujarra (IC-Voluntária)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Lucíola Thais Baldan
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: EPT, lótico, composição taxonômica
Área de Conhecimento: 20503008 - ECOLOGIA APLICADA

0281 AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE AMBIENTAL EM RIOS DE PALOTINA/PR UTILIZANDO DESCRI-
TORES ECOLÓGICOS BASEADOS NA ENTOMOFAUNA AQUÁTICA E DADOS LIMNOLÓGICOS

Insetos aquáticos são usados para caracterização do ambiente em que vivem. Entre eles, as ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera 
(EPT) são consideradas indicadores de qualidade da água por serem sensíveis a ausência de oxigênio e assim, às perturbações no ambiente. 
Neste estudo foi feito um levantamento de EPT para conhecer a fauna e posteriormente determinar a qualidade ambiental. Foram estudados 
em Palotina o córrego Quati, no Parque Estadual São Camilo, e o rio Pioneiro, que corta a cidade e recebe resíduos doméstico, industrial e 
agrícola. Em 2011 foi feito o reconhecimento da área para adequação da metodologia e conhecimento da fauna, determinando-se 2 pontos no 
Quati e 6 no Pioneiro. A coleta de macroinvertebrados foi realizada em fev/2012 com amostrador Surber (0,05mm de abertura de malha), em 
corredeira e remanso. Em laboratório o material foi triado e identificado até gênero. A extensão da mata ciliar variou entre 180 e 714m nos 
pontos do Quati, e 7 e 238m no Pioneiro. No Quati o oxigênio dissolvido (OD) esteve entre 7,7 e 9mg/L, pH entre 7,5 e 8 e condutividade 
entre 29,1 e 30,58uS/cma; e no Pioneiro, OD entre 4,2 e 9mg/L, pH entre 5 e 7 e condutividade entre 17,44 e 37,04uS/cma. Foram registrados 
1055 indivíduos, pertencentes a 12 famílias e 27 gêneros. No Quati foram observados 4 gêneros de 4 famílias de Trichoptera e 3 gêneros de 2 
famílias de Ephemeroptera. No rio Pioneiro houve 10 gêneros de 5 famílias de Trichoptera e 7 gêneros de 3 famílias de Ephemeroptera. Ainda 
foram observados 3 gêneros de 2 famílias de Plecoptera para o córrego Quati durante a coleta piloto; cabe lembrar que este ambiente apresenta 
a maior extensão de mata ciliar. Os grupos tróficos foram observados em diferentes proporções entre os rios e os pontos. No Quati os grupos 
dominantes foram raspadores (Baetidae: Ephemeroptera), cortadores (Oecetis: Leptoceridae: Trichoptera) e predadores (Alisotrichia: Hy-
droptilidae: Trichoptera). No Pioneiro foram coletores-filtradores, representados principalmente (Smicridea: Hydropsychidae: Trichoptera) e, 
predadores (Polycentropus: Polycentropodidae: Trichoptera). A presença de maior quantidade de material dissolvido na água, consequência do 
despejo de efluentes, tem como resposta alterações físicas e químicas na água. Ephemeroptera e Trichoptera foram encontrados em ambientes 
visivelmente alterados, com baixos valores de OD e alta condutividade. A dominância de coletores-filtradores no Pioneiro pode também ser 
resposta a alta presença de material particulado proveniente de ações antropogênicas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcus Vinícius Ribeiro Ferreira dos Santos (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Marcelo Risso Errera                       Co-Orientador: Jean Ricardo Simões Vitule
Departamento: Engenharia Ambiental
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Modelagem, Simulações, Sucessão Vegetal
Área de Conhecimento: 20503008 - ECOLOGIA APLICADA 

0282 LEVANTAMENTO DE DADOS DE CAMPO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO EC-
M01E EF01 PARA FINS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

A modelagem matemática aplicada à sucessão vegetal é importante no que se refere à economia de esforços e recursos na recuperação de áreas 
vegetais degradadas por ações antrópicas. Em modelagem e simulação há o compromisso entre complexidade do modelo e disponibilidade e 
qualidade dos dados de entrada. O trabalho proposto visa estabelecer um banco de dados satisfatório para a realização de ajustes no modelo 
ECM01 que simula o processo de sucessão das espécies vegetais. O banco de dados em desenvolvimento foi obtido por coletas de campo em 
regiões de mata atlântica, nas proximidades do município de Antinina-PR, anteriormente utilizadas para pastagem. O processo de sucessão das 
espécies coletadas, por razões logísticas, foi analisado em áreas que se encontravam em estágios diferentes de evolução, uns mais antigos que 
outros, sendo possível, de certa forma, obter uma série de dados que abrangem um período de 120 anos. A revisão dos cálculos dos parâmetros 
utilizados no modelo, bem como seus ajustes, se fez necessária para uma melhor organização e manuseio dos dados, de forma a tornar mais 
visível quais deveriam ser as considerações e restrições das simulações. Os problemas encontrados na revisão dos cálculos dos parâmetros “r” 
(taxa intrínseca de crescimento) e “K” (capacidade suporte) de cada espécie estão atrelados a não continuidade dos dados de campo, ou seja, 
não são todas as espécies que possuem uma série completa de número de indivíduos no período de tempo estudado, ou ao simples fato de existir 
competição entre as espécies estudadas, o que originou algumas medidas corretivas, considerando que os cálculos podem ser superestimados, 
no caso de r, ou subestimados, no caso de K, se tomados de maneira bruta. Na análise considera-se a adaptação dos dados em virtude da teoria 
e da disponibilidade de informações e análise de sensibilidade para estimar o impacto de possíveis erros na trajetória sucesssional. Para análise 
dos dados utilizou-se planilha de dados eletrônica e para a simulação o aplicativo Matlab(r).  Os resultados mostram que alguns parâmetros 
do modelo como  o “r” e “K” geram maiores impactos que a matriz de interações, porém são de ordem de magnitude de eventos estocásticos 
estimados na casa de 1% da abundância do momento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Everton Fogaça (PIBIC-AF/FA)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Claudia Feijó Ortolani-Machado
Departamento: Biologia Celular
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Aranha Marrom, Ovário, Sistema Reprodutor Femenino
Área de Conhecimento: 20600003 - MORFOLOGIA

0283 CARACTERIZAÇÃO DO OVÁRIO DA ARANHA MARROM, ATRAVÉS DA MICROSCOPIA 
ELETRÔNICA DE VARREDURA, EM DIFERENTES MOMENTOS APÓS A PRIMEIRA CÓPULA

A Loxosceles intermedia é uma espécie venenosa, amplamente distribuída no sul do Brasil. O objetivo do trabalho foi analisar o ovário desta 
espécie através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e, assim, adicionar dados às características observadas com a microscopia de luz 
(ML). Aranhas adultas virgens ou vindas do ambiente tiveram seus ovários extraídos logo após, 1 semana e 1 mês depois da cópula. O material 
foi fixado em paraformaldeído 4%  e processado para MEV. A metodologia de extração do ovário impossibilita a visualização de uma mem-
brana que recobre o par de ovários e que é observada na lupa. Por isto, alguns ovários foram analisados no próprio corpo da fêmea, removendo 
o hepatopâncreas. Assim, foi confirmado que a membrana é fina, se dispõe diretamente sobre os ovócitos, mantendo-os unidos e sem contato 
direto com o hepatopâncreas. A ML utilizada em trabalhos anteriores nos forneceu dados sobre a caracterização dos ovócitos em seus diferentes 
estágios de maturação (I ao VI e atrésicos), porém a MEV possibilitou uma visão tridimensional do órgão, mostrando a real distribuição dos 
ovócitos somente na porção dorsal do epitélio ovariano. Os ovócitos atrésicos, corados com Hematoxilina/Eosina, mostram uma deformação 
do envoltório protéico que delimita o ovócito. Agora foi possível constatar que a deformação é representada por estrias e sulcos de tamanhos 
e características variadas, conforme o grau de atresia. Ovócitos atrésicos em estágio inicial de desestruturação vitelogênica possuem estrias 
superficiais e sulcos em formação, enquanto os mais tardios têm seu tamanho reduzido e maior número de estrias e profundidade dos sulcos. 
Outros ovócitos apresentam grandes estrias espaçadas com sulcos profundos que podem ter sido originados pela passagem rápida do vitelo 
para a luz do ovário, como ocorre na oviposição. A presença de macrófagos na superfície dos ovócitos atrésicos tardios só foi possível de ser 
constatada pela varredura. Na ML, os ovócitos são classificados de acordo com seu tamanho e presença de grânulos vitelogênicos. A principal 
desvantagem da análise do ovário na MEV é atribuir o grau de maturação dos ovócitos, uma vez que não é possível visualizar os grânulos de 
vitelo. Assim, para determinar os diferentes tipos de ovócitos será necessário adotar medidas de diâmetro padrão para cada tipo de ovócito 
com base na ML e aplicar na MEV. Os resultados obtidos mostram que o método empregado nos experimentos é indispensável para a correta 
interpretação dos resultados e que cada metodologia fornece informações diferentes e complementares.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aline Dartora (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Informatica Biomédica
Orientador: Ruth Janice Guse Schadeck               Co-Orientador: Márcia Helena Mendonça
Departamento: Biologia Celular                        Colaborador: Manolo Lorenzet, Cláudio Aparecido da Silva
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Aprendizado, Biologia, Célula
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR

0284 PESQUISA E PRODUÇÃO DE PROCESSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS EM 
CIÊNCIAS PARA A APLICAÇÃO EM ESCOLAS DO PROUCA

Um dos maiores desafios que o nosso país enfrenta é educar na era digital. Na área de Biologia Celular incluir tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) representa uma estratégia de imenso valor pedagógico. Isso porque as representações mentais sobre células e eventos 
celulares são construídas com base em imagens. Portanto, vídeos e outros recursos visuais são recursos poderosos para aprendizagem destes 
temas, sempre associado a diferentes formas de linguagem. Laboratórios de informática e equivalentes tem sido implementados na rede pública 
de ensino. Recentemente o PROUCA (Um Computador Por Aluno) tem implementado e foi atingindo mais de 200.000 alunos. No entanto, 
há uma enorme carência de material didático para uso nestes computadores. O presente trabalho objetiva o desenvolvimento de uma mídia 
interativa que proporcione a visualização de uma célula estática e animação de transporte através de membrana. A construção da imagem 3D foi 
realizada com os programas 3Ds MAX e o Zbrush 4.2v e editada posteriormente no Adobe Photoshop. Para construção da animação partiu-se 
do desenho realizado no Photoshop de fosfolipídios e proteínas, assim como as demais estruturas participantes do transporte como moléculas 
ou íons (potássio e sódio) do soluto. As imagens foram importadas para o Flash e então as animações foram feitas criando interpolações de 
movimento. Para a criação de cenas e de botões foi necessário escrever os comando do código na linguagem Action Script de programação. Os 
resultados obtidos foram uma reconstrução em 3D da célula eucarionte animal, com suas principais estruturas uma vez que representação men-
tal da organização das células é facilidade pela posição das estruturas celulares em diferentes profundidades no citoplasma. Esta representação é 
acompanhada de botões que permitem entrar nas diferentes estruturas. A estrutura finalizada neste plano de trabalho foi a membrana plasmática 
com suas funções de transporte. Foi construída a bicamada de fosfolipídios e o fluxo de substâncias abordando forma passiva constituída pela 
difusão simples e difusão facilitada e a forma ativa que ocorre através de um gradiente químico. Este artefato foi elaborado tendo como base 
os conteúdos do ensino médio e será aplicado na escola Gottlieb Mueller, parceira neste projeto para avaliação de sua qualidade e eficiência.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aline Raquell Leck (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Edvaldo da Silva Trindad             Colaborador: Carolina Camargo de Oliveira, Gustavo Rodrigues Rossi, Patricia 
Sampaio Monteiro                                               Departamento: Biologia Celular
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: heparina, compostos modificados quimicamente, células endoteliais
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR

0285 AVALIAÇÃO DOS GRUPAMENTOS QUÍMICOS DA HEPARINA QUE SÃO RESPONSÁVEIS EM ES-
TIMULAR A SÍNTESE DO PROTEOGLICANO DE HEPARAM SULFATO DE CÉLULAS ENDOTELIAIS

A heparina é um polissacarídeo sulfatado aniônico, pertencente à família dos Glicosaminoglicanos (GAG). Possui a maior densidade de cargas 
negativas que qualquer outra molécula biológica conhecida (uma média de 3,5 cargas por dissacarídeos). É amplamente utilizada em clínica 
médica desde 1936, devido ao seu potente efeito anticoagulante e antitrombótica. O heparam sulfato é outro GAG, cuja estrutura química é 
semelhante à molécula de heparina, porém com menor grau de sulfatação. O Proteoglicano contendo Heparam Sulfato (PGHS), presente na 
superfície das células endoteliais age impedindo a formação de trombo, assim, este PGHS já possui uma característica antitrombótica. No 
entanto, quando as células endoteliais são expostas “in vitro” à heparina, ocorre um aumento na síntese de PGHS, alterando sua composição, 
tornando-o mais sulfatado e, assim, aumentado sua atividade antitrombótica. Ainda não são conhecidos os requisitos estruturais da molécula 
de heparina, que são responsáveis por desencadear tal estímulo, motivando-nos a investigá-los. Desta forma, o presente trabalho objetivou 
identificar e caracterizar os grupamentos químicos específicos da molécula de heparina candidatos à participação efetiva no estímulo de PGHS. 
Para tanto, foram obtidos compostos quimicamente modificados, parcialmente dessulfatados ou carboxireduzidos. Em eletroforese em gel de 
agarose, tampão PDA (1,3-Diaminopropanoacetato) pH 9,0 foi observado pelo menor grau de metacromasia, mostrando que os compostos ob-
tidos estavam realmente modificados quimicamente. Este dado foi acompanhado pela alteração do perfil do espectropolarímetro de dicroísmo 
circular. Estes compostos foram analisados quanto à capacidade de estímulo da síntese de PGHS em células endoteliais. Na presença de [35S]–
sulfato, observa-se que ocorre uma diminuição da quantidade produzida de PGHS, mostrando que tanto os grupamentos sulfato, quanto os 
carboxílicos são essenciais para tão estímulo. Utilizando microscopia de luz, bem como eletrônica de varredura, verificou-se que não ocorrem 
mudanças significativas na morfologia das células, quando são expostas para a heparina ou para seus derivados modificados quimicamente. 
Assim, o próximo passo será avaliar o perfil de ligação destas moléculas sobre os componentes da matriz extracelular, utilizando técnicas 
de microscopia de fluorescência confocal, tendo em vista que estes sítios são conhecidos pela interação com heparina e fundamentais para o 
estímulo da síntese de PGHS.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Beatriz Santana Borges (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Célia Regina Cavichiolo Franco               Co-Orientador: Edvaldo da Silva Trindade
Departamento: Biologia Celular                              Colaborador: Stellee Marcela Petris Biscaia, Daniel de Lima Bellan
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: polissacarídeos, melanoma, b16f10
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR 

0286 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL “IN VITRO” DE POLISSACARÍDE-
OS OBTIDOS DOS GÊNEROS PLEUROTUS, LENTINUS E AGARICUS

O câncer mata milhões de pessoas por ano em todo mundo, a partir desse contexto as pesquisas têm se voltado para a busca da cura. Um dos 
tratamentos atuais para o câncer é o quimioterápico, contudo, sabe-se que esse tratamento ocasiona vários efeitos colaterais. O estudo de com-
postos naturais pode ser uma alternativa para amenizar os efeitos da doença, tais como a anormal divisão celular, os crescimentos invasivos, 
a formação de tumores e as metástases. Os estudos com polissacarídeos dos gêneros Pleurotus, Lentinus e Agaricus tem sido considerados, 
pela sua função antitumoral. Nesse projeto, o objetivo deste trabalho, foi avaliar o potencial biológico de polissacarídeos. As metodologias de 
pesquisa realizadas foram: Vermelho Neutro (VN), Azul de Tripan (AT), MTT, Anexina-V/7AAD, Proliferação celular, Adesão, Espraiamento 
celular e Invasão Celular; empregando-se ensaios “in vitro” com células de melanoma murino, linhagem B16F10. Dois diferentes polissaca-
rídeos foram empregados nesta pesquisa: manogalactana parcialmente metilada, extraída de Pleurotus eryngii (P1) e Beta-glucana extraída 
de Pleurotus ostreatus var. Florida (P2). Os resultados mostram que pelo método do VN há perda de viabilidade celular para o P2. No método 
do AT, o P1 a partir do sexto dia induz comprometimento de viabilidade. Pelo método do MTT, não houve comprometimento. O método de 
detecção de morte celular, por Anexina-V, nos demonstrou que P1 (após 24h) e P2 (após 72h), diminuíram a viabilidade celular, mais por 
apoptose; já em 48h de exposição, P1 e P2, induziram diminuição da viabilidade celular, mais por necrose. O método de proliferação indicou 
aumento desta dinâmica. Na adesão celular o P1, induziu aumento da adesividade, o P2 (em 24h), induziu aumento sobre laminina, e em 48 e 
72h, sobre vitronectina. A análise do espraiamento celular nos demonstrou que sobre a matriz de fibronectina, os polissacarídeos P1 e P2 apre-
sentaram maiores índices de espraiamento celular, demonstrando a preferência pela fibronectina. O experimento de invasão celular evidenciou 
que os polissacarídeos induziram redução desta dinâmica. Assim podemos concluir que o tratamento com P1 e P2 apresentam efetivamente 
alterações celulares na linhagem B16F10, induzindo diminuição da invasão celular e o aumento no grau de espraiamento. Contudo, é necessária 
uma continuidade nos estudos “in vivo” dos polissacarídeos a fim de obter resultados mais promissores relacionados principalmente com a 
estrutura celular e as interações imunológicas destas células.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Dandie Antunes Bozza (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Ciro Alberto de Oliveira Ribeiro      Colaborador: Francisco Filipak Neto, Daniele Dietrich Moura Costa, Samuel Libel
Departamento: Biologia Celular
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Biomonitoramento, Reservatórios, Rhamdia quelen
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR

0287 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS IRAÍ E PASAÚNA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA ATRAVÉS DE BIOMARCADORES EM RHAMDIA QUELEN

O desenvolvimento das grandes cidades, áreas de produção agrícola e industrial levaram nas últimas décadas a um aporte cada vez maior de 
dejetos e resíduos aos corpos hídricos, acarretando na diminuição da qualidade da água também nos reservatórios de abastecimento urbano. 
Isto tem afetado não só a população humana, mas também os organismos aquáticos que habitam esses ecossistemas. A partir desses organismos 
(bioindicadores) foram desenvolvidas técnicas para avaliar a qualidade da água, através de parâmetros fisiológicos, morfológicos e molecu-
lares denominados biomarcadores. O objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade da água dos reservatórios que abastecem Curitiba e região 
metropolitana através de biomarcadores em peixes (Rhamdia quelen). Foram montados quatro tanques redes de 2m³ de volume, dois no res-
ervatório do Iraí e dois no reservatório do Passaúna. Os tanques foram povoados com quinze exemplares juvenis em cada tanque provenientes 
de uma estação de piscicultura, os quais foram mantidos por três meses. O reservatório do Iraí possui uma extensão de 14,6 km2 e localiza-se 
no município de Piraquara, é conhecido por apresentar contaminação por dejetos urbanos, provenientes de áreas de ocupação irregular próximo 
às margens do rio Iraí. O reservatório do Passaúna possui uma extensão de 10,5 km2 e localiza-se nos municípios de Almirante Tamandaré, 
Araucária, Campo Largo, Campo Magro e Curitiba, parte dele localizado em uma área industrial, mas sofre influência do antigo aterro sanitário 
da cidade de Curitiba e de atividades agrícolas.  Após o período de exposição os animais foram anestesiados e em seguida, sacrificados. Foram 
coletados fígado, músculo e cérebro. O fígado foi dividido em duas amostras, sendo uma utilizada para análise morfológica em microscopia de 
luz e a outra para análises bioquímicas (quantificação total de proteínas, peroxidação lipídica, carbonilação de proteínas concentração de GSH, 
atividade da enzima GST). O cérebro e músculo foram utilizados para avaliar a atividade da enzima acetil-colinesterase. Os dados prelimin-
ares mostraram que a peroxidação lipídica e a atividade da enzima GST apresentaram um aumento significativos no reservatório do Passaúna, 
enquanto que a concentração de GSH não apresentou diferença entre os reservatórios. As demais análises então em andamento e deverão estar 
prontas para o relatório final assim como para o painel.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniel de Lima Bellan (CNPq-Balcão)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Célia Regina Cavichiolo Franco              Co-Orientador: Edvaldo da Silva Trindade
Departamento: Biologia Celular   Colaborador: Stellee Marcela Petris Biscaia, Beatriz Santana Borges, Paula Nascimento Choinski
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: polissacarídeos, câncer, anti-tumoral
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR

0288 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL “IN VITRO” DE POLISSACARÍDE-
OS OBTIDOS DOS GÊNEROS AGARICUS E PLEUROTUS

Câncer é o nome dado a um conjunto de doenças que apresentam crescimento desordenado de células. O câncer de pele é o tipo de câncer 
mais frequente no Brasil, e corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados no país.  Grande parte dos tratamentos disponíveis 
possuem inúmeros efeitos colaterais. Compostos extraídos de cogumelos vêm apresentando grande interesse científico por possuírem potencial 
biológico antitumoral, como imunomodulação, diminuição da proliferação celular, diminuição da adesão, indução de citotoxidade, diminuição 
da invasão, queda nas taxas de metástase além de gerar pouco ou nenhum efeito citotóxico para o organismo. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar possíveis induções sobre a atividade antitumoral de dois polissacarídeos: fucomanogalactana isolada de Lentinus edodes (P5) e fucoga-
lactana isolada de Agaricus brasiliensis (P6); através de ensaios in vitro, com células de melanoma murino, linhagem B16F10. Os experimentos 
foram realizados com diferentes tempos de tratamento e concentrações. Pelo método de Vermelho Neutro avaliou-se a viabilidade celular, pela 
capacidade das células captarem por endocitose este corante; os resultados evidenciaram redução da viabilidade após o tratamento com P5 e 
P6. O ensaio de MTT analisa citotoxicidade celular através da ação da desidrogenase mitocondrial a qual converte um composto salino (MTT) 
em cristais de formazan; após o tratamento, os polissacarídeos apresentaram aumento da citotoxidade célular. Possíveis mecanismos de morte 
celular induzidos pela exposição aos polissacarideos foram analisados com os marcadores Anexina V e 7AAD ( Anexina V irá evidenciar 
células em apoptose e o 7AAD evidenciará morte por necrose). Os resultados mostram que os polissacarídeos P5 e P6 resultaram em taxas 
de viabilidade próximas a 90%. Análises ultraestruturais empregando-se microscopia eletrônica de transmissão, evidenciou que P6 induziu 
aumento do grau de espraiamento das células. O ensaio de adesão mostrou que P6 induziu aumento da adesão celular sobre os substratos de 
vitronectina e plástico. O método de invasão celular através de uma matriz de matrigel, utilizando-se Transwells e empregando-se a fibronectina 
como molécula quimiotáxica demonstrou que P6 reduziu a capacidade invasiva destas células em 7,69%. Os resultados obtidos com este estudo 
evidenciaram efeitos promissores com o modelo in vitro e apontam para possíveis atividades antitumorais destes compostos, para tanto se faz 
necessário prosseguir com estudo in vivo para confirmar o potencial desses compostos extraídos de cogumelos.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012158

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eduardo Mendonça Soares (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Walderimo Gremski          Co-Orientador: Silvio Sanches Veiga
Departamento: Biologia Celular         Colaborador: Gabriel Otto Meissner, Luiza Helena Gremski, Profa Dra.Olga Meiri Chaim
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Loxosceles intermédia, toxina, expressão heteróloga
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR 

0289 CLONAGEM E AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE TOXINA POTENCIALMENTE 
INSETICIDA DE ARANHA-MARROM (LOXOSCELES INTERMEDIA).

A grande incidência de aranhas-marrons (gênero Loxosceles) no Estado do Paraná, predominantemente em Curitiba e Região Metropolitana, 
é de grande preocupação devido às complicações clínicas decorrentes da picada dessas aranhas. Tais complicações consistem em quadro 
clínico local e/ou sistêmico, denominado loxoscelismo. O veneno da aranha-marrom trata-se de uma complexa mistura de toxinas, dentre elas: 
fosfolipases-D, hialuronidase, metaloproteases e toxinas potencialmente inseticidas. O grande empecilho no estudo é a obtenção de quanti-
dades suficientes purificadas das toxinas isoladas a partir do veneno total, para fins de estudos bioquímicos e biológicos. Para tal, técnicas 
em biologia molecular permitem a purificação de grandes quantidades das toxinas através de clonagem e expressão em cepas bacterianas. O 
objetivo deste trabalho é a clonagem e a padronização da expressão heteróloga de uma toxina potencialmente inseticida presente no veneno da 
aranha-marrom, identificada no transcriptoma da glândula de veneno, denominada NTX. Essa toxina pertence a família das notinas que é uma 
família estrutural de peptídeos ricos em resíduos de cisteína. A sequência codificante para a toxina NTX foi obtida a partir do transcriptoma 
da glândula de veneno através da técnica de PCR utilizando oligonucleotídios iniciadores específicos que continham sítios de restrição para as 
enzimas BamH I e Xho I. A clonagem foi realizada em vetor de expressão pET-32a, que proporciona uma tioredoxina fusionada ao peptídeo 
de interesse a fim de melhorar a formação de pontes dissulfeto em bactérias. A construção obtida na clonagem foi transformada para cepa de 
expressão de E. coli, BL21 (DE3) STAR. A partir desta transformação, a expressão foi induzida com indutor IPTG a 0,1mM, em 4 horas à 
30oC. Amostras referentes aos tempos de expressão foram coletadas, de hora em hora, para posterior análise. A cultura final foi centrifugada e 
as células foram resuspendidas em tampão fosfato. Estas células foram lisadas por sonicação em oito ciclos de 20s cada. A expressão e a solu-
bilidade da toxina foram analisadas por gel SDS-PAGE 18% e corado com azul brilhante de coomansie. A cepa BL21(DE3)STAR se mostrou 
eficiente na expressão da NTX, na condição avaliada. O vetor pET-32a permitiu a produção da toxina na forma solúvel, mas devido ao grande 
número de cisteínas, a toxina produzida apresentava-se agregada a outras proteínas bacterianas. A obtenção da NTX ativa possibilitará o seu 
uso como ferramenta biotecnológica pra estudos em Biologia Celular e Eletrofisiologia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eduardo Soares Constantino Lopes (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Andrea Senff Ribeiro            Co-Orientador: Silvio Sanches Veiga
Departamento: Biologia Celular            Colaborador: Fernando Hitomi Matsubara
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Loxosceles, veneno, notina
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR

0290 EXPRESSÃO HETERÓLOGA E CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DE UM PEPTÍDEO DA FAMÍLIA 
DAS NOTINAS PRESENTE NO VENENO DA ARANHA MARROM, LOXOSCELES INTERMEDIA

O veneno das aranhas do gênero Loxosceles é constituído por uma complexa mistura de compostos biologicamente ativos, com a predominân-
cia de moléculas de baixa massa molecular (3-45 kDa). Entre as toxinas já identificadas estão os peptídeos da família das notinas (“knottins”). 
Esses peptídeos são constituídos de uma única cadeia, com massa molecular de 3 a 10 kDa e elevado número de resíduos de cisteínas, que 
estabelecem pontes dissulfeto intramoleculares. O arranjo estabelecido por essas pontes dissulfeto gera uma espécie de nó na estrutura desses 
peptídeos, o que caracteriza o grupo.  Análises transcriptômicas da glândula de veneno de L. intermedia revelaram que os transcritos refer-
entes a estes peptídeos foram os mais abundantes, representando aproximadamente 53% de todas as sequências obtidas relativas a toxinas. 
Grande parte das notinas de venenos de aranha já caracterizadas apresentam atividade sobre canais iônicos presentes no sistema nervoso de 
insetos, causando paralisia ou morte. Este estudo teve por objetivo a obtenção de um peptídeo da família das notinas presente no veneno da 
aranha-marrom, em sua forma recombinante, por meio de expressão heteróloga, bem como sua caracterização funcional e produção de soro 
hiperimune específico. Bactérias da cepa E. coli AD494(DE3) foram transformadas com a construção previamente obtida, composta pelo vetor 
de expressão pET-14b e cDNA correspondente à notina em estudo. Os parâmetros ótimos de expressão do peptídeo recombinante foram 0,5 
mM do indutor IPTG, por 4 horas, a 30°C. A purificação do peptídeo ocorreu por meio de cromatografia de afinidade em resina de Ni-NTA. 
Soro hiperimune específico para o peptídeo foi produzido em coelhos e foi capaz de reconhecer especificamente tanto o peptídeo recombinante 
purificado quanto o peptídeo em sua forma nativa presente no veneno. Ensaios de atividade inseticida preliminares in vivo utilizando grilos 
(Gryllus sp.) não foram capazes de evidenciar ação estatisticamente significativa em relação aos controles utilizados. Esse resultado pode estar 
associado a múltiplos fatores, entre eles, o uso de modelo procariótico de expressão, pois não favorece modificações pós-traducionais. Dessa 
forma, o estabelecimento correto das pontes dissulfeto e o dobramento do peptídeo são prejudicados. Novos ensaios estão sendo realizados, 
uma vez que a obtenção deste peptídeo de forma solúvel e ativa é fundamental para sua avaliação como bioferramenta para aplicação biotec-
nológica, bem como irá contribuir com a elucidação dos efeitos clínicos causados pelo veneno de L. intermedia.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernanda Nunes Souza (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Silvio Sanches Veiga     Co-Orientador: Olga Meiri Chaim
Departamento: Biologia Celular     Colaborador: Daniela Regina Buch Um, Andrea Senff Ribeiro dois, Gabriel Otto Meissner Três
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: toxinas recombinantes, Loxosceles sp., anticorpos policlonais
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR 

0291 AVALIAÇÃO DA CONSERVAÇÃO BIOLÓGICA DE DIFERENTES TOXINAS DO VENENO DE ARA-
NHA-MARROM (LOXOSCELES SP) NAS TRÊS ESPÉCIES DE MAIOR INCIDÊNCIA NO PARANÁ

As aranhas do gênero Loxosceles estão frequentemente envolvidas em acidentes com envenenamento em humanos, sendo considerado um 
problema de saúde pública no estado do Paraná. O veneno de Loxosceles sp. é uma complexa mistura essencialmente proteica, na qual já 
foram descritas toxinas dos tipos fosfolipases-D, peptídeos inseticidas, metaloproteases, hialuronidases e proteínas pertencentes à família 
TCTP (Translationally Controlled Tumor Protein). Este trabalho teve como objetivo identificar e relacionar a existência de toxinas conservadas 
biologicamente presentes nos venenos de três espécies de aranhas-marrons de maior incidência no estado do Paraná: L. intermedia, L. laeta e 
L. gaucho. Para tanto, ensaios de imunorreatividade cruzada foram realizados utilizando proteínas recombinantes do veneno de L. intermedia 
e anticorpos policlonais específicos, produzidos em coelho, que reconhecem veneno total de cada uma das espécies. Os imunoensaios em-
pregados foram ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay), para avaliar a presença de epítopos conformacionais conservados; e Western 
Blotting (W.B.), para avaliar a presença de epítopos lineares conservados. Analisou-se a conservação biológica das toxinas recombinantes LiKp 
(L. intermedia Knottin Peptide – peptídeo potencialmente inseticida), LALP1 (Loxosceles Astacin-Like Protease) e LiRecTCTP (L. intermedia 
Recombinant Translationally Controlled Tumor Protein), caracterizadas em veneno de L. intermedia. Nos ensaios de ELISA, observou-se o 
reconhecimento de LALP pelos soros policlonais anti-veneno total das três espécies; de LiKp pelos soros policlonais anti-veneno total de L. 
laeta e de L. intermedia; e de LiTCTP pelo soro policlonal anti-veneno total de L. intermedia. Nos ensaios de W.B., houve reconhecimento de 
LALP1 pelos soros policlonais anti-veneno das três espécies; de LiKp pelos soros policlonais anti-veneno total de L. intermedia ede L. gaucho; 
e de LiTCTP pelo soro policlonal anti-veneno total de L. intermedia. Estes resultados apontam para a existência de epítopos conformacionais 
e lineares conservados entre algumas das toxinas loxoscélicas testadas, sugerindo a existência de conservação biológica de toxinas em aranhas 
do gênero Loxosceles. Essa relação interespécie de toxinas possibilita a aplicação biotecnológica de anticorpos no que se refere à prevenção, 
diagnóstico e tratamento do loxoscelismo, além da sua utilização como bioferramenta na toxinologia, viabilizando o melhor entendimento 
sobre o loxoscelismo e a diferença de toxicidade existente entre os venenos das espécies de aranhas-marrons.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernando Fortunato Jeronimo (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Dorly de Freitas Buchi        Co-Orientador: Carolina Camargo de Oliveira
Departamento: Biologia Celular          Colaborador: Jenifer Pendiuk Gonçalves, Katia Fialho do Nascimento, Simone Martins de Oliveira
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: cicatrização, inflamação, colágenos
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR

0292 AÇÃO DE MEDICAMENTOS ALTAMENTE DILUÍDOS NA PRODUÇÃO DE FIBRAS COLÁGENAS 
DURANTE A CICATRIZAÇÃO DO DORSO DE CAMUNDONGOS APÓS INCISÃO E SUTURA

O tecido conjuntivo é rico em matriz extracelular, possuindo assim, grandes quantidades de fibras colágenas, proteoglicanos além de outras 
moléculas. Em casos de injúria, ocorrem processos inflamatórios havendo a modificação do tecido para a ação de células inflamatórias e 
posterior recuperação. Por apresentar essa característica é um alvo interessante para estudos sobre cicatrização. Os medicamentos altamente 
diluídos podem ser uma alternativa eficaz nesse processo, pois possuem baixa toxicidade e podem acelerar esse processo, além de possuírem 
baixo custo de produção. Este estudo visa avaliar a eficácia de alguns destes medicamentos nos processos de inflamação e cicatrização na pele 
de camundongos. Para isto foram avaliados os efeitos de três produtos altamente diluídos: M1, M8 (compostos complexos) e cúrcuma CH30 
(composto simples). Os medicamentos foram aplicados, na forma de pomada, sobre pele dos camundongos após uma incisão de aproximada-
mente 1 cm na região dorso-cervical e suturas com três pontos com fio de sutura não absorvível. O tratamento foi realizado durante três dias. 
Após esse período, o tecido foi processado para microscopia óptica, sendo usadas as colorações de Hematoxlina Eosina (HE) para avaliação de 
aspectos gerais do tecido e Tricrômico de Masson para avaliação das fibras colágenas do tipo I. As lâminas foram fotografadas no microscópio 
Olympus BX51 com câmera acoplada Olympus DP72 com auxílio do software Cell F. Após a análise e comparação das imagens, notou-se que 
os grupos tratados com os medicamentos apresentavam maior epitelização em relação ao grupo tratado com veículo (que apresentava pouca 
epitelização) e controle (que não apresentava sinais de epitelização). A regeneração e organização dos demais tecidos foram proporcionais a 
epitelização. Existem indícios da alteração na produção de neutrófilos e fibroblastos, esses indícios serão submetidos a análises estatísticas para 
melhor avaliação. Ainda serão feitas análises em grupos suturados com fios absorvíveis (pois isso pode influenciar no processo inflamatório) 
e análises do tecido murinho intacto.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Izabela Paulini de Jesus (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Sonia Regina Grötzner                  Colaborador: Francisco Filipak Neto, Maritana Mela
Departamento: Biologia Celular
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Nanopartículas, Retina, Prochilodus lineatus
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR

0293 AVALIAÇÃO DA BIOACUMULAÇÃO E DOS EFEITOS DE NANOPARTÍCULAS DE ZINCO E 
TITÂNIO E SUA ASSOCIAÇÃO NA RETINA DE PROCHILODUS LINEATUS (CURIMBATÁ)

Nas últimas décadas houve um aumento da produção de nanopartículas (NPs) para a fabricação de produtos nanotecnológicos e, consequente-
mente, uma maior quantia de NPs esta sendo lançada no ambiente. Logo, vários animais, inclusive o homem, estão sendo expostos diretamente 
a quantidades não naturais de NPs, e já há vários trabalhos científicos mostrando que essa interação pode ser prejudicial. Ambas as NPs estu-
dadas neste trabalho, dióxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO), são fotorreativas, ou seja, reagem quando expostas à luz, o que pode 
causar toxicidade na estrutura responsável pela percepção da luz ambiental, o olho. Neste, o tecido que contém os fotorreceptores, a retina, é o 
principal tecido utilizado para o estudo da visão. Com o objetivo de analisar se NPs atingem a retina de peixes expostos a esses nanomateriais, 
os seguintes experimentos de exposição sub-crônica e aguda foram realizados: 128 Prochilodus lineatus (Curimbatá) foram acondicionados em 
16 aquários de 25 l. Os peixes foram divididos em 8 grupos: controle, NPs de TiO2 nas concentrações 0.1, 1.0 e 10.0 µg/l, NPs de ZnO em 7.0, 
70.0 e 700.0 µg/l e uma mistura de ambas as NPs nas concentrações intermediárias. Os peixes foram mantidos em temperatura e fotoperíodo 
controlados e aeração constante, recebendo alimentação a cada 48h. 50% da água dos aquários foi renovada diariamente e 50% do volume de 
NPs foi reposto. Foram coletados os olhos de 3 peixes por grupo e fixados em Bouin por 8h. Posteriormente foram desidratados, diafaniza-
dos e emblocados em Paraplast Plus®. Lâminas histológicas foram confeccionadas para a técnica da autometalografia (AMG), seguida pela 
coloração de hematoxilina e eosina. Essa metodologia tem por objetivo localizar as NPs nos tecidos oculares, através da marcação das NPs 
pelo nitrato de prata. Para microscopia eletrônica de transmissão (MET), amostras de um animal por aquário foram fixadas em Karnovski, pós-
fixadas em ósmio, pré-contrastadas com uranila, desidratadas e emblocadas em resina PoliEmbed®. No ultramicrótomo foram feitos cortes de 
60-80 nm, os quais foram contrastados com uranila e citrato de chumbo e serão analisados no MET. Resultados preliminares da AMG apontam 
para depósitos das NPs na retina, nervo óptico, córnea, parede de vasos sanguíneos e tecidos conjuntivos extraoculares, mas de forma pontual 
e não homogênea nos tecidos. Conhecendo as áreas de depósito das NPs poderemos inferir quais são os possíveis prejuízos visuais dos animais 
expostos a elas, e dar continuidade as pesquisas sobre os efeitos toxicológicos das NPs nos organismos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kiane Freitas da Silva (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Waldemiro Gremski               Co-Orientador: Silvio Sanches Veiga            
Departamento: Biologia Celular               Colaborador: Dilza Trevisan Silva, Luiza Helena Gremski, Valéria Pereira Ferrer
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Astacinas, Aranha-marrom, Loxosceles
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR 

0294 PRODUÇÃO DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES DO VENENO DE LOXOSCELES INTERMEDIA EM 
SISTEMA DE EXPRESSÃO EUCARIOTO (PICHIA PASTORIS) E ANÁLISE DE ATIVIDADES BIOLÓGICAS

As aranhas do gênero Loxosceles, conhecidas como aranhas-marrons, são responsáveis por acidentes de importância clínica para a saúde 
pública no Estado do Paraná. O veneno é composto principalmente por proteínas e seu estudo é de grande importância para compreender seus 
mecanismos de ação, caracterizá-lo e utilizar seus componentes em possíveis aplicações biotecnológicas. As metaloproteases do tipo astacinas 
(LALP-Loxosceles astacin-like protease) são uma família de enzimas presentes no veneno que podem estar relacionadas com distúrbios he-
mostáticos e com o espalhamento das demais toxinas devido à sua ação de degradação dos componentes da matriz extracelular. A obtenção de 
astacinas recombinantes solúveis e ativas é o principal objetivo do presente estudo. Inicialmente, a construção LALP2/pPICZαA para expressão 
em P.pastoris foi utilizada para  transformação de células quimicamente competentes de E.coli cepa TOP10F’. Dois clones (5 e 20) dentre os 
obtidos na transformação foram escolhidos para a purificação da construção referida e seu sequenciamento mostrou que a construção estava 
em fase de leitura e sem trocas de nucleotídeos. Para transformação em P.pastoris, essa construção foi linearizada com enzima SacI e células de 
levedura foram preparadas pelo método de sorbitol. Tal método não foi satisfatório, pois não foram obtidas colônias após a transformação por 
eletroporação. Novos protocolos serão testados para transformação de leveduras quimicamente competentes com kits comerciais. Como alter-
nativa para obter a proteína de interesse solúvel e ativa, foi realizada superexpressão da LALP1 em E.coli BL21(DE3)pLys-S para obtenção 
da proteína insolúvel em corpos de inclusão, os quais foram solubilizados em tampão fosfato com uréia e utilizados em ensaios de refolding in 
vitro em coluna. Para tanto, a ligação da proteína na resina Ni-NTA agarose foi realizada em condições desnaturantes, no momento da lavagem 
da coluna foram passados lentamente vários tampões com concentrações decrescentes de uréia e/ou DTT e a eluição foi feita em condições 
nativas e dialisada em PBS1x. As amostras purificadas foram analisadas em SDS-PAGE e a atividade foi testada em ensaios de degradação de 
fibronectina, fibrinogênio e gelatina. Até o momento os ensaios de redobramento foram eficientes para solubilidade mas não para atividade. 
Posteriormente será realizado o método de refolding por diluição rápida e os mesmos ensaios serão realizados com a LALP2. Obtendo as 
LALPs ativas, sua caracterização in vitro e in vivo poderá ser realizada, assim como prospecções biotecnológicas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Pedrosa da Silva (Pesquisa voluntária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Silvio sanches veiga                      Co-Orientador: Olga Chaim
Departamento: Biologia Celular                    Colaborador: Marianna Boia, Adriano Morgon
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: LALP, veneno, metaloprotease
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR 

0295 CLONAGEM E EXPRESSÃO RECOMBANTE DE UMA NOVA METALOPROTEASE DA 
FAMILIA DAS ASTACINAS DO VENENO DA LOXOSCELES INTERMEDIA.

Aranhas do gênero Loxosceles (aranhas-marrons) produzem veneno composto por diversas toxinas, entre elas proteínas, responsáveis pelo 
quadro conhecido como loxoscelismo, que se manifesta em sintomas cutâneos e/ou sistêmicos. O quadro cutâneo é o mais comum e pode 
levar ao desenvolvimento de uma lesão necrótica com espalhamento gravitacional. O quadro viscerocutâneo pode envolver distúrbios da 
hemostase, bem como manifestações sistêmicas que podem evoluir para uma insuficiência renal aguda. No veneno de Loxosceles intermedia 
foram identificadas metaloproteases da família da astacinas denominadas LALPs (Loxosceles Astacin-Like Metalloproteases). Essas enzimas 
atuam degradando componentes da matriz extracelular e possivelmente facilitam também a penetração de outros componentes do veneno. Na 
biblioteca de  cDNA da glândula de veneno de L. intermedia foi identificada uma sequência que codifica uma nova isoforma de metaloprotease 
da família das astacinas, denoninada LALP3. Análises da sequência aminoacídica da LALP3 revelaram que a proteína madura apresenta 200 
resíduos de aminoácidos, peso molecular de 23,2kDA e PI 9,88, além de sítios de N-Glicosilação e 4 resíduos de cisteínas, logo acrescentando 
possivelmente 2 pontes dissulfeto. O alinhamento da LALP3 com outras metaloproteases do tipo astacina de L. intermedia revelou 46% de 
homologia com a LALP1 e a presença das assinaturas da família das astacinas (HEXXHXXGXXHE e MXY). Nesse estudo foi realizada a 
clonagem do cDNA que codifica a LALP3 em vetor de expressão pET-SUMO, com o objetivo de obtê-la solúvel e ativa. Para os testes de 
expressão foi utilizada a cepa E. coli SHuffle T7 Express lysY nas seguintes condições: 0.05 mM, 0.1 mM, 0.5mM, 1mM e 2mM IPTG à 
30°C por 4 horas. A melhor condição observada nos testes de expressão (1mM IPTG) foi utilizada para expressão em larga escala. Por meio 
de um ensaio de Western Blot, utilizando anticorpos específicos que detectaram a presença da etiqueta de histidina, confirmou-se a presença da 
LALP3 recombinante no estado solúvel. A LALP3 recombinante foi expressa fusionada a um His-Tag, o que irá proporcionar a purificação por 
cromatografia em resina Ni-NTA agarose. Nesse momento estamos realizando os ensaios de purificação a fim de se obter a enzima pura para 
posteriores ensaios bioquímicos e biológicos. A obtenção e caracterização funcional das LALPs abre a perspectiva de utilizá-las como biofer-
ramentas no diagnóstico e tratamento clínico decorrente do loxoscelismo, além de outras aplicações biotecnológicas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Gabriel Magnoni (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Silvio Sanches Veiga             Co-Orientador: Olga Meiri Chaim
Departamento: Biologia Celular             Colaborador: Luiza Helena Gremski
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: aranha-marrom, fosfolipase-D, ativação endotelial
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR

0296 ATIVIDADE DA FOSFOLIPASE-D DO VENENO DE L. INTERMEDIA EM CUL-
TIVO CELULAR: EFEITOS DE ATIVAÇÃO ENDOTELIAL E PRÓ-COAGULANTE

As aranhas-marrons (gênero Loxosceles), são responsáveis pelo envenenamento  denominado loxoscelismo. O veneno destas aranhas é com-
posto por uma mistura de toxinas, principalmente enzimas e peptídeos. As fosfolipases-D são reportadas como uma família de toxinas dermo-
necróticas, isoladamente capazes de reproduzir a lesão dermonecrótica, induzir hemólise, aumentar a permeabilidade vascular e, em especial, 
disparar uma resposta inflamatória local e sistêmica exacerbada. Diversas isoformas de fosfolipases-D de L. intermedia já foram identificadas e 
clonadas, a partir de uma biblioteca de cDNA da glândula produtora de veneno, em sua forma recombinante (LiRecDTs) são potentes moléculas 
bioativas. Os aminoácidos do sítio catalítico das fosfolipases-D são conservados nas seis isoformas descritas. Entretanto, há diferença entre a 
atividade fosfolipásica das isoformas. A mutação sítio-dirigida substituiu a histidina 12 do sítio por alanina produzindo uma isoforma mutada 
(LiRecDT1H12A) que possui atividade radicalmente reduzida. As fosfolipases-D geram metabólitos derivados de sua atividade enzimática so-
bre a membrana de células. O ácido lisofosfatídico (LPA) é liberado quando o substrato desta enzima é um lisofosfolipídio. Mediadores lipídi-
cos estão envolvidos em vários eventos celulares, sendo o LPA capaz de estimular adesão de eritrócitos sobre a superfície de células endoteliais. 
O trabalho objetivou avaliar o comportamento de eritrócitos expostos às fosfolipases-D recombinantes relacionadas com a ativação das células 
endoteliais, do ponto de vista funcional e morfológico. As isoformas foram expressas em E.coli BL21(DE3)pLysS, contendo etiqueta de 6 his-
tidinas n-terminal para purificação por cromatrografia de afinidade em Ni-NTA agarose e a pureza foi verificada em gel de SDS-PAGE 12,5%. 
Foram realizados ensaios com linhagem celular de aorta de coelho em cultura (RAEC), incubando-as com eritrócitos humanos previamente 
expostos a LPA, LiRecDT1, veneno bruto e LiRecDT1H12A, separadamente. Observou-se aumento da adesão de eritrócitos expostos a LiR-
ecDT1 às células RAEC, suportando a hipótese de que os eritrócitos expostos a fosfolipase-D recombinante do veneno de L. intermedia, podem 
estar sendo induzidos a liberar lipídios bioativos capazes de levar os eritrócitos a se ligarem às RAECs. Os resultados apontam que lipídios 
bioativos gerados pela atividade fosfolipásica influenciam na atividade do endotélio e sua relação com os eritrócitos, podendo estar relacionada 
ao processo inflamatório e distúrbios hematológicos observados no envenenamento com aranha-marrom.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marta de Mauro Oliverio (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Olga Meiri Chaim                     Co-Orientador: Andrea Senff Ribeiro
Departamento: Biologia Celular                  Colaborador: Aline Viana Bednaski
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: aranha-marrom, hemolinfa, fosfolipase
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR 

0297 PROSPECÇÃO DE INIBIDOR DE ATIVIDADE FOSFOLIPÁSICA EM HEMOLIN-
FA DE ARANHA MARROM (LOXOSCELES INTERMEDIA)

Em Curitiba e Região Metropolitana, a alta incidência de picadas com aranhas-marrons está relacionada principalmente à espécie Loxosceles 
intermedia, sendo então o loxoscelismo considerado um problema de saúde pública. Na mistura complexa do veneno das aranhas-marrons, 
destaca-se a presença de toxinas do tipo fosfolipases-D, as quais são capazes de reproduzir experimentalmente os principais efeitos tóxicos 
observados, tais como: resposta inflamatória, agregação plaquetária, hemólise, nefrotoxicidade, além da típica lesão dermonecrótica. Tendo 
em vista o potencial tóxico dessas enzimas, consideramos a hipótese de identificarmos um inibidor de fosfolipase na hemolinfa do animal, 
com a possível função autoprotetora. Primeiramente, o perfil proteico da hemolinfa de L. intermedia foi estudado por meio de eletroforese uni 
e bidimensional (pH 3 a 10), revelando proteínas de amplo espectro de massa molecular, a maioria delas entre 29 e 66 kDa e ponto isoelétrico 
entre 5,5 e 7,5. A fim de avaliar uma relação entre o conteúdo do veneno e da hemolinfa, um western blot da hemolinfa foi realizado com 
anticorpos policlonais que reconhecem o veneno total e isoformas de fosfolipases-D de L. Intermedia. O resultado mostrou que os anticorpos 
“anti-veneno” reconhecem proteínas da hemolinfa numa ampla faixa de massa molecular, enquanto o anticorpo anti-fosfolipase revelou apenas 
uma banda, possivelmente compatível com o perfil eletroforético das fosfolipases presentes no veneno de aranha-marrom. O blot bidimen-
sional da hemolinfa com anticorpos ”anti-veneno” revelou a presença de 5 spots, de massa molecular de 37, 38, 60, 67 e 74 kDa e respectivos 
pontos isoelétricos: 7,4, 7,54, 4,39, 4,09 e 4,16. O reconhecimento de epítopos na hemolinfa semelhantes aos do veneno em torno de 30 kDa 
sugere a presença de fosfolipases-D na hemolinfa do animal. A atividade fosfolipásica da hemolinfa foi avaliada utilizando esfingomielina 
como substrato, através da detecção indireta da liberação de colina. Neste ensaio, não somente não foi detectada atividade esfingomielinásica 
na hemolinfa, como também esta foi capaz de inibir a atividade de uma isoforma de fosfolipase-D recombinante de L. intermedia, indicando a 
possível presença de um inibidor de fosfolipase na hemolinfa. Os mecanismos de inibição estão atualmente sob investigação e o estudo apro-
fundado do perfil proteico e lipídico da hemolinfa poderão elucidar a natureza deste inibidor, principalmente para prospecção de sua aplicação 
biotecnológica.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tabata D’Maiella Freitas Klimeck (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Edvaldo da Silva Trindade   Colaborador: Stellee Marcela Petris Biscaia, Patricia Sampaio Monteiro, Gustavo Rodrigues Rossi
Departamento: Biologia Celular
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: heparina de baixo peso molecular, células endoteliais, heparam sulfato
Área de Conhecimento: 20601000 - CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR

0298 IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ESTRUTURAIS DE HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECU-
LAR PARA ESTIMULAR A SÍNTESE DO PROTEOGLICANO DE HEPARAM SULFATO ENDOTELIAL

Heparina é um carboidrato polianiônico, aminado e sulfatado, pertencente à classe dos glicosaminoglicanos (GAG). A ação farmacológica da 
heparina está relacionada com a sua atividade anticoagulante, descrita inicialmente no início do século passado. A heparina age no sistema de 
coagulação exercendo seu efeito principalmente por ligar-se à antitrombina, formando um complexo que irá inativar várias enzimas da cascata 
da coagulação. Nas últimas décadas surgiu heparinas de baixo peso molecular (LMWH), obtidas por fragmentação (química ou enzimática) do 
polímero. Seu efeito anticoagulante ocorre através da inativação da trombina e do fator Xa. Atualmente a LMWH tem substituído a heparina 
não fracionada nas suas diversas aplicações clínicas, com igual ou maior eficiência. O heparam sulfato é outro GAG, cuja estrutura química 
é muito parecida com a molécula de heparina, porém com menor grau de sulfatação. Os dados da literatura mostram que o Proteoglicano de 
Heparam Sulfato (PGHS), presente na superfície das células endoteliais, é o responsável por manter a compatibilidade destas com o sangue, 
isto é, age impedindo a formação de coágulos. Assim, este PGHS já possui uma característica antitrombótica (impede a formação de trombos). 
Porém, quando essas células são expostas à heparina ou à LMWH, em ensaios “in vitro”, ocorre aumento da síntese do PGHS, tornando-o 
mais sulfatado, e consequentemente, aumentando a atividade antitrombótica. O objetivo de presente trabalho é entender quais os requisitos 
estruturais da heparina de baixo peso molecular que causam tal efeito. Para isso, foram feitas modificações químicas nessas moléculas: des-
sulfatação e carboxirredução. As modificações foram comprovadas por dosagem de sulfato e por ressonância nuclear magnética. A atividade 
anticoagulante das moléculas modificadas mostrou-se reduzida. Estes compostos foram expostos para as células endoteliais e foi avaliada as 
possíveis alterações sobre a morfologia celular por microscopia de força atômica. Os dados não mostraram alteração na morfologia. Assim os 
estudos caminham para verificar quais os efeitos dessas heparinas modificadas na matriz extracelular, tendo em vista que é o sítio de ligação 
para desencadear tal estímulo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gisleine Jarenko Steil (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Profa Dra.Claudia Feijó Ortolani-Machado        Co-Orientador: Dra. Patricia Franchi de Freitas
Departamento: Biologia Celular                                            Colaborador: Emanuelle Pinheiro, Érica Xavier Miranda
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: cádmio, embrião de galinha, toxicologia
Área de Conhecimento: 20602006 - EMBRIOLOGIA

0299 ANÁLISE ANÁTOMO-MORFOLÓGICA DOS EFEITOS DO CÁDMIO EM EM-
BRIÕES DE GALLUS GALLUS

Os embriões de aves têm sido utilizados como modelo para estudos experimentais por serem de fácil obtenção, análise e monitoramento, pelo 
curto período de desenvolvimento (21 dias), por seu desenvolvimento natural ser bem documentado, entre outras vantagens. Também são 
empregados como modelo para estudos de agentes tóxicos, já que são muito sensíveis à ação de contaminantes. Diversas substâncias podem 
agir sobre os mecanismos de embriogênese, alterando as características normais do indivíduo. O cádmio (Cd) é um metal pesado de elevada 
toxicidade, com efeitos adversos em uma grande variedade de modelos animais, inclusive em embriões de galinha, porém há poucos estudos 
ocorridos nos estágios iniciais de desenvolvimento. O objetivo do trabalho foi avaliar, em embriões de aves com 3 e 7 dias de desenvolvimento, 
os efeitos da exposição do cádmio em duas concentrações diferentes. Os ovos foram divididos em 4 grupos: (1) controle fechado, (2) controle 
com tampão PBS, (3) contaminado com 5µM de CdCl2 e (4) contaminado com 50µM de CdCl2. No grupo 1 nada foi injetado, sendo os ovos 
colocados na incubadora para abertura, análise e comparação dos embriões com os outros grupos. Nos grupos (2), (3), e (4) foram injetados, 
na câmara de ar, 100µl de PBS, de CdCl2 5µM e50µM, respectivamente. Após a exposição, os ovos foram incubados durante 3 e 7 dias. Para 
as análises morfológicas, os embriões de 3 dias foram fixados em Carnoy e corados com Carmalumen de Mayer. Os embriões de 7 dias foram 
fixados em ALFAC, lavados, medidos e fotografados para observação anatômica. Com 3 dias de contaminação já se observam anormalidades, 
principalmente na região cefálica e vesícula óptica. Nos embriões de 7 dias as alterações continuam ocorrendo na região cefálica mas também 
se nota a presença de anoftalmia unilateral e, principalmente, problemas no fechamento da parede do corpo. A taxa de sobrevivência em em-
briões de 3 dias foi maior nos contaminados com 5µM de Cd, enquanto que nos de 7 dias foi mais elevada na maior concentração do contami-
nante. Considerando-se somente as características morfológicas, não houve atraso no desenvolvimento dos embriões contaminados, quando 
comparados com os controles. Com os resultados obtidos, pode-se concluir que o Cd tem efeito teratogênico sobre os embriões de ave já nos 
estágios iniciais, causando malformações e, muitas vezes, ausência de estruturas essenciais para o correto desenvolvimento do embrião. Além 
disto, os embriões de ave provaram ser um ótimo modelo para o estudo da toxicidade do Cádmio.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Natalia Botelho Trevisani (CNPq-Balcão)
Curso: Odontologia 
Orientador: Anderson Joel Martino Andrade            Colaborador: Fabíola Nihi
Departamento: Fisiologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Antivirais, Ratos, Desenvolvimento Testicular 
Área de Conhecimento: 20603002 - HISTOLOGIA 

0300 EFEITOS TESTICULARES DOS ANTIVIRAIS ACICLOVIR E GANCICLOVIR EM 
RATOS EXPOSTOS IN UTERO

O período pré-natal representa uma fase de grande suscetibilidadea insultos como estresse, radiação e exposição a agentes químicos. Os proces-
sosenvolvidos no desenvolvimento gonadal e fenotípico masculinos são particularmentesensíveis à exposição a xenobióticos, pois dependem 
de complexas interações entrecélulas e sistemas de sinalização química. Em roedores, o processo de diferenciaçãotesticular ocorre aproximada-
mente entre os dias 10 e 15 de gestação, sendo que apósessa etapa inicial o testículo torna-se amplamente ativo em termos de produçãohor-
monal. Dados preliminares indicam que os antivirais Aciclovir e Ganciclovirapresentam potencial para alterar o desenvolvimento testicular de 
ratos, quando aexposição ocorre no início do período de diferenciação gonadal. O presente projetoinvestigou os efeitos dos antivirais Aciclovir 
e Ganciclovir sobre o testículo fetal deratos expostos in utero, no 10º dia de gestação. Ratas penhes foram divididas emcinco grupos experi-
mentais, recebendo três aplicações (08h00; 13h00 e 18h00) deveículo ou antivirais pela via subcutânea, no 10º dia de gestação: (1) Veículo (3 
x águadestilada); (2) Aciclovir 75 mg/kg (3 x 25 mg/kg); (3) Aciclovir 300 mg/kg (3 x 100 mg/kg); (4) Ganciclovir 75 mg/kg (3 x 25 mg/kg); 
(5) Ganciclovir 300 mg/kg (3 x 100 mg/kg). As progenitoras foram sacrificadas no 20o dia de gestação e os fetos masculinosavaliados quanto 
a possíveis alterações na distância anogenital (marcador externo dograu de androgenização pré-natal), histologia testicular e concentração de-
testosterona intratesticular fetal. A exposição in utero aos antivirais Aciclovir (75 e 300mg/kg) e Ganciclvir (300 mg/kg) resultou na redução da 
concentração de testosteronaintratesticular fetal (ng/testículo) em relação ao grupo controle. Esse efeito nãoresultou, no entanto, em alterações 
significativas na distância anogenital dos fetosmachos. Com relação a histologia testicular, o principal achado foi a ausência decélulas germi-
nativas (gonócitos) em alguns cordões seminíferos de fetos expostos amaior dose de Ganciclovir (300 mg/kg). Essa alteração foi observada 
apenas em fetosdesse grupo, indicando que a exposição a esse antiviral no 10º dia de gestação podecomprometer a sobrevivência de células 
germinativas no testículo fetal. Estudosfuturos são necessários para determinar o impacto dos efeitos precoces do Aciclovir edo Ganciclovir 
sobre a função gonadal na idade adulta. Além disso, a exposição aesses antivirais pode fornecer informações importantes sobre os eventos 
iniciaisenvolvidos na diferenciação e no desenvolvimento da gônada masculina.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eduardo Michelo do Nascimento (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: André Luís Filadelpho              Co-Orientador: Arlei José Birck
Departamento: Campus Palotina                 Colaborador: Luísa Favaretto, Rodrigo Patera Barcelos
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: encéfalo, glicerina, bovino
Área de Conhecimento: 20604009 - ANATOMIA

0301 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ENCÉFALOS DE BOVINOS SUBMETIDOS A 
DUAS TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO: FORMOLIZAÇÃO E GLICERINAÇÃO

No estudo prático da neuroanatomia veterinária, faz-se necessária a conservação e fixação de encéfalos, o que pode ser feito pelo método de 
formolização. Em peças formolizadas, pode haver proliferação de fungos que causam irritação nas mucosas do trato respiratório e na pele de 
quem as manuseia. Optando-se pela conservação de encéfalos bovinos, pelo método de glicerinação, é possível manter a peça semelhante à 
peça original, por um longo período de tempo. Esta técnica permite que estruturas de difícil visualização possam ser destacadas, aumenta a 
durabilidade e maleabilidade do tecido nervoso, evita o surgimento de microorganismos que deterioram as peças e reduz os riscos à saúde 
daqueles que mantém contato direto com o formol como: docentes, técnicos e estagiários. Após a chegada do material biológico, composto de 
vinte cabeças de bovino, ao Laboratório de Anatomia Veterinária, os encéfalos foram extraídos e fixados em solução aquosa de formol a 10% 
durante 3 meses e em seguida foram dissecados. Após este processo, 10 encéfalos foram mantidos na solução de formol a 10% para posterior 
análise comparativa, e os outros 10 encéfalos sofram submetidos à glicerinação. Os encéfalos passaram inicialmente pela etapa de desidratação 
I, onde as peças foram submersas em solução contendo sal de cozinha, na proporção de 1 kg de sal para 10 litros de água  por 15 a 20 dias, para 
em seguida passarem para a etapa de desidratação II, onde os encéfalos permaneceram pelo mesmo período de tempo em solução de álcool 
70%. Na última etapa do processo, as peças foram mergulhadas em glicerina líquida por 15 dias. Ao término do experimento, verificou-se que 
o processo de glicerinação exigiu maior atenção com relação ao processo de formolização e que a glicerina, por sua ação anti-séptica, evitou 
o aparecimento de microrganismos deteriorantes, mantendo o aspecto da peça “in vivo”.  Como aspecto positivo do experimento observamos 
que o material glicerinado, em comparação com os encéfalos que passaram apenas pelo processo de formalização, não apresenta odores e pode 
ser guardado sem a necessidade da imersão em formol, contribuindo para a saúde de quem o manipula. Entretanto, existe uma tendência para 
o escurecimento das peças com o passar dos dias, o que obriga a renovação constante deste material.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Clara Alita Corona Ponczek (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Édison Luiz Prisco Farias
Departamento: Anatomia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Animais selvagens; Anatomia  animal; Plexo lombosacral
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL 

0302 ORIGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS NERVOS DO PLEXO LOMBOSSACRAL NA CHINCHILA 
DOMÉSTICA (CHINCHILLA LANIGERA)

A chinchila doméstica (Chinchilla lanigera) é um pequeno roedor originário dos Andes chilenos, pertencente à família dos chinchilídeos, 
que já vem sendo criada em cativeiro desde 1920. Sua domesticação visava inicialmente ao mercado peleteiro, porém atualmente são criadas 
como animais de estimação. Nestes mamíferos, são muito comuns fraturas em tíbia e fíblua, o que normalmente leva à amputação de todo o 
membro, o que lhes causaria grande estresse pós-operatório na ausência de anestesia local. Infelizmente, a anatomia dos nervos do membro 
pélvico desta espécie animal não estava bem estabelecida, impossibilitando a realização de um bloqueio regional eficiente. Esta pesquisa tem 
por finalidade conhecer as raízes e a distribuição dos nervos originados do plexo lombossacral da chinchila, para melhor entendimento da in-
ervação do membro pélvico desta espécie. Foram utilizados 15 cadáveres de animais adultos de ambos os gêneros, provenientes da Clínica Vida 
Livre – Medicina de Animais Selvagens. Foram fixados em solução de formol a 10% e realizou-se a dissecação cuidadosa da medula espinhal 
lombossacral e dos nervos resultantes dela. Foram também dissecados os músculos da coxa e da perna, para averiguar o trajeto adotado por es-
ses nervos. Os resultados foram registrados por meio de fotografia e desenhos esquemáticos. Verificou-se que o plexo lombossacral da medula 
espinhal é formado pelos segmentos medulares de L5 a S2 (correspondente às vértebras L4 a S3), e dá origem aos nervos obturador (originado 
de L5), femoral (originado de L5 e L6), isquiático (originado de L6, L7 e S1) e pudendo (originado de S1 e S2). A origem e o trajeto adotado 
pelos nervos do plexo lombossacral oferece maior semelhança com o que foi descrito para o porquinho-da-índia, dentre as espécies animais. 
Deste modo, a melhor forma de provocar um bloqueio anestésico adequado de membro pélvico na chinchila seria por meio de uma técnica 
infiltrativa perineural, em que o anestésico seria injetado próximo às origens nervosas descritas acima.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jéssica Naíara Voitena (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: André Luís Filadelpho              Co-Orientador: Arlei José Birck
Departamento: Anatomia                            Colaborador: Vagner Goularte Cortéz, Rodrigo Patera Barcelos, Mariane Sasso
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Verniz vitral, Globo ocular, Conservação
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0303 O USO DE VERNIZ VITRAL INCOLOR NA CONSERVAÇÃO DE GLOBOS OCULARES 
DE BOVINO UTILIZADOS NAS AULAS PRÁTICAS DE ANATOMIA VETERINÁRIA

Na atualidade, é cada vez maior o número de peças anatômicas utilizadas no acervo didático das universidades para atender o crescente número 
de acadêmicos inscritos nas disciplinas ministradas nos laboratórios de anatomia. Devido a este fato, aumentou também a preocupação com a 
exposição dos docentes, técnicos e alunos, aos efeitos nocivos dos produtos químicos utilizados na conservação das peças anatômicas mantidas 
por estes laboratórios. Sendo assim, existe a necessidade premente de se criar novos métodos de conservação que possam evitar o contato com 
peças formolizadas. Neste sentido, o objetivo principal deste trabalho foi o de testar o uso de verniz vitral incolor na conservação de peças 
anatômicas, com o intuito de garantir a maior durabilidade e minimizar o uso do formaldeído nos processos de fixação tecidual. Serão usados 
neste trabalho, dez pares de globos oculares de bovinos, onde testaremos diferentes formas de preparo do material biológico: “in natura” ou 
congelado e também globos oculares inteiros e seccionados. Após o preparo do material, serão aplicadas duas camadas de verniz, com um 
pequeno intervalo de tempo para a sua secagem. O uso do verniz tem como objetivo também, preservar e manter o material biológico o mais 
próximo possível do seu aspecto “in vivo”. Destaca-se que no momento, o maior problema enfrentado no projeto é manter o formato original 
dos globos oculares, pois à temperatura ambiente os globos oculares começam a desidratar e se deformar, perdendo o seu aspecto original. 
Já foram obtidos alguns resultados prévios com o início do desenvolvimento das técnicas, mas ainda buscamos formas precisas e eficientes 
para se obter a fixação positiva do material anatômico. Finalmente, ao final do projeto, conseguirmos dominar esta técnica anatômica que irá 
minimizar a utilização do formol e conservar material biológico sem prejudicar a saúde daqueles que o utilizam este material, o nosso objetivo 
será atingido.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alessandro Ferrarini (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck              Co-Orientador: Gregório Corrêa Guimarães
Departamento: Campus Palotina      Colaborador: Andre Luis Vriesman Beninca, Jayme Augusto Peres, André Luis Filadelpho
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Veado Catingueiro, Árvore traqueobronquica, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL 

0304 RAMIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁRVORE TRAQUEOBRONQUICA EM 
VEADO-CATINGUEIRO (MAZAMA GOUAZOUBIRA)

Os cervídeos neotropicais ainda são pouco estudados, sejam em relação à sua taxonomia ou quanto às demais características. Os atropela-
mentos em estradas, seguido dos ataques por cães estão entre as maiores causas de atendimentos a veados catingueiros. Objetivou-se estudar 
as características anatômicas do pulmão do veado-catingueiro, particularmente os aspectos relativos a lobação e distribuição dos brônquios 
pulmonares. Foram enviados dois espécimes mortos de veado catingueiro provenientes do CECRIMPAS (IBAMA nº 02027.002322/98-99) da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro – Guarapuava-Pr. Estes exemplares tiveram a artéria carótida comum canulada e injetada 
com látex, em seguida, foram fixados em solução formaldeído a 10%, por período mínimo de 72 horas para ulterior dissecação. Para a dis-
secação precedeu-se corte paramediano na cavidade torácica e rebateu-se o gradil costal para a retirada dos pulmões. Foram realizadas disse-
cações detalhadas do percurso das artérias pulmonares e consequentemente realizados esquemas e anotações. O pulmão do veado é de formato 
triangular, relativamente pequeno, com fissuras externas profundas que delimitam externamente os lobos pulmonares e envolve quase que 
totalmente o coração. O número de lobos do pulmão do veado se assemelha aos dos demais pequenos ruminantes domésticos, no pulmão direito 
são em número de quatro: lobo cranial, lobo médio, lobo caudal e lobo acessório, e no esquerdo dois: lobo cranial e lobo caudal. O lobo cranial 
direito recebe o brônquio traqueal que o divide em três segmentos, cranial, médio e caudal. A traqueia após a emissão do brônquio traqueal 
continua-se e em sua sequência divide-se em dois brônquios principais direito e esquerdo. O brônquio pulmonar direito origina os brônquios 
lobares médio, acessório e caudal. O lobo médio e o lobo caudal do pulmão direito são divididos em três segmentos, segmento cranial, médio 
e caudal. O lobo acessório recebe apena um brônquio. O brônquio pulmonar principal esquerdo origina os brônquios lobares cranial e caudal. 
O lobo cranial divide-se em duas partes que são parte cranial e caudal do lobo cranial e ambos com um segmento brônquico cada. O lobo 
caudal do pulmão esquerdo é dividido em três segmentos, sendo segmento cranial, médio e caudal. As artérias pulmonares acompanham as 
ramificações bronquiais, caracterizando assim, no pulmão do veado, a segmentação anátomo-cirúrgico bronco arterial. O fato de a distribuição 
arterial seguir o padrão de ramificação brônquica permitiu a identificação de uma segmentação intraparenquimal nos pulmões do veado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andre Ariane Matias Soares (PROBEM/UFPR)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                    Colaborador: Mariana de Souza Santana, André Luis Filadelpho
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Aves, Artéria celíaca, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0305 ORIGEM E DISTRIBUIÇÃO DA ARTÉRIA CELÍACA EM AVES (GALLUS GALLUS 
DOMESTICUS) - LINHAGEM COBB SLOW

O objetivo desta investigação é verificar aspectos concernentes a irrigação da artéria celíaca (origem, número e distribuição), em aves (Gallus 
gallus domesticus) da linhagem cobb-slow. Utilizaram-se 10 galinhas com 15 semanas de idade, oriundas do aviário experimental da Universi-
dade Federal do Paraná – Campus Palotina, localizado no município de Palotina-PR, após morte natural. O leito vascular artéria das aves. Foi 
preenchido mediante canulação prévia da artéria isquiática esquerda, solução de neoprene látex corada com pigmento especifico em seguida 
as peças foram fixadas em solução aquosa de formol a 10%, pela aplicação tanto intracavitária como pela imersão em recipientes contendo a 
mesma solução, durante um período de no mínimo 72 horas, para ulterior dessecação. Para a dessecação foram realizadas duas incisões para-
medianas na base da cauda e, direcionando-se entre esta e a abertura da cavidade celômica, foi possível alcançar as artérias responsáveis pela 
irrigação da artéria celíaca. Os modelos de vascularização arterial da artéria celíaca foram representados em fichas registrando-se a origem, o 
número e a ordenação dos ramos arteriais. Os resultados obtidos permitiram-nos as seguintes conclusões: O tronco celíaco origina-se na parede 
anterior da aorta ao nível da borda superior do pâncreas e dividi-se em três ramos: artéria gástrica esquerda, hepática e esplênica que irrigam 
o aparelho digestório desde o estômago até o terço distal do duodeno. A a. celíaca e seus ramos irrigam: esôfago, proventrículo, ventrículo 
(moela), baço, fígado, vesícula biliar, pâncreas e intestino (duodeno, parte proximal do jejuno, íleo e cecos); as frequências das artérias origi-
nadas da artéria celíaca são as seguintes: a. esofágica (50%), a. proventricular (100%), aa. gástricas (100%). aa. esplênicas (100%), a. vesicular 
(100%), aa. hepáticas (100%), a. pancreaticoduodenal (100%), a. ileocecal (100%), a. jejunal (87,5%), há uma variação do número de ramos 
para os órgãos da seguinte forma: moela 1 a 3, baço 2 a 7, proventrículo 1 a 3, fígado 1 a 3, duodeno e pâncreas 28 a 34, vesícula biliar 1 a 2, 
íleo e cecos 1 a 6; o ramo esquerdo da artéria celíaca envia em 100% dos exemplares ramos para: o proventrículo, moela e lobo esquerdo do 
fígado. O ramo direito da artéria celíaca envia em 100% dos exemplares ramos para o baço, duodeno, pâncreas, lobo direito do fígado, vesícula 
biliar, ventrículo, jejuno, íleo e cecos. As aa. ileocecais são originadas em 100% dos casos da a. pancreaticoduodenal.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: André Luis Vriesman Beninca (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                 Co-Orientador: Gregório Corrêa Guimarães
Departamento: Campus Palotina         Colaborador: André Luis Filadelpho, Jaime Augusto Peres, Alessandro Ferarrini
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Veado Catingueiro, Pulmões, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0306 SEGMENTAÇÃO ANATOMOCIRÚRGICA ARTERIAL DOS PULMÕES DE VEA-
DO-CATINGUERIO (MAZAMA GOUAZOUBIRA)

O Mazama gouazoubira possui pelagem marrom acinzentada, mais escura no meio do dorso e com o ventre mais claro, próximo ao branco. 
A cauda é branca no lado ventral. A testa tem um tufo de pêlos escuros e os chifres, que só existem no macho, são simples e retos, sem 
ramificações, que atingem no máximo 12 cm de comprimento. Atrás dos olhos e nos garrões possui glândulas de cheiro característico. Possui 
hábitos noturnos e diurnos; costuma sair pela manhã, sozinho ou aos pares, para se alimentar. Solitário, reproduz-se em todos os meses do 
ano e pressente a fêmea a grande distância. A fêmea tem uma gestação de aproximadamente 206 dias e um único filhote que pesa cerca de 
500 g. A pelagem do filhote é marrom, salpicada de pintas brancas distribuídas pelos flancos. Este trabalho visa estabelecer a segmentação 
anatomocirúrgica arterial em veado-catinguerio. Foram enviados dois espécimes mortos de veado catingueiro provenientes do CECRIMPAS 
(IBAMA nº 02027.002322/98-99) da Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro – Guarapuava-Pr. Estes exemplares tiveram a artéria 
carótida comum canulada e injetada com látex, em seguida, foram fixados em solução formaldeído a 10%, por período mínimo de 72 horas 
para ulterior dissecação. Para a dissecação precedeu-se corte paramediano na cavidade torácica e rebateu-se o gradil costal para a retirada dos 
pulmões. Foram realizadas dissecações detalhadas do percurso dos brônquios pulmonares e consequentemente realizados esquemas, anotações. 
Dentre os resultados obtidos observou-se que os pulmões do veado, possui o seguinte padrão de distribuição lobar. O pulmão direito consta de 
quatro lobos: lobo cranial que se subdivide em partes cranial e caudal, lobo médio, lobo caudal e o lobo acessório; o pulmão esquerdo possui 
dois lobos: cranial, subdividido em partes cranial e caudal, e lobo caudal. A artéria pulmonar direita emite para o lobo cranial a partir de um 
tronco, quatro ramos sendo: um ramo segmentar cranial, um ramo segmentar intermédio cranial, um ramo segmentar intermédio caudal e um 
ramo segmentar caudal. O lobo médio e caudal direito é segmentado pelas artérias pulmonares em duas partes sendo: ramo segmentar cranial 
e ramo segmentar caudal. O lobo acessório recebe apenas um ramo arterial. A artéria pulmonar esquerda origina um tronco que emite um ramo 
para a porção cranial e um ramo para a porção caudal do lobo cranial. No lobo caudal esquerdo é irrigado por um ramo principal que se divide 
em três segmentos: ramo segmentar cranial, ramo segmentar médio e ramo segmentar caudal do lobo caudal.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Augusto Amadori (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                 Colaborador: André Luis Filadelpho, Gregório Corrêa Guimarães, Jaime Augusto Peres
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Veado Catingueiro, Artéria mesentérica cranial e caudal, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL 

0307 ORIGEM E DISTRIBUÇÃO DA ARTÉRIA MESENTÉRICA CRANIAL E CAUDAL 
EM VEADO CATINGUEIRO (MAZAMA GOUAZOUBIRA)

O veado-catingueiro (Mazama gouzoubira) possuem uma coloração marrom-acinzentada, é considerado de pequeno porte, peso variando entre 
17 à 23 Kg. O interesse no conhecimento da estrutura do trato digestivo e a anatomia da irrigação sanguínea do duodeno, jejuno, íleo, ceco, 
colon e reto é de extrema importância para a área clínica e cirúrgica. E como nesta espécie os trabalhos são escassos, tornam-se necessários es-
tudos para a conservação e preservação da espécie. O objetivo deste trabalho é descrever a distribuição e origem da artéria mesentérica cranial 
e caudal em veado catingueiro, comparando com outros estudos sobre a mesma e sistematizando-a. Foram enviados dois espécimes mortos 
de veado catingueiro provenientes do CECRIMPAS (IBAMA nº 02027.002322/98-99) da Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro 
– Guarapuava-Pr. Estes exemplares tiveram a artéria carótida comum canulada e injetada com látex, em seguida, foram fixados em solução 
formaldeído a 10%, por período mínimo de 72 horas para ulterior dissecação. Para a dissecação precedeu-se corte paramediano na cavidade 
abdominal e rebateu-se a porção lateral esquerda do abdome. Foram realizadas dissecações detalhadas do percurso da artéria mesentérica 
cranial e caudal e, consequentemente realizados esquemas, anotações e relatos fotográficos para a documentação. A artéria mesentérica cranial 
surgiu da aorta abdominal, caudal a artéria celíaca, seguindo ventralmente e emitindo como primeiro ramo, a artéria pancreática duodenal 
caudal, que irriga a porção final do duodeno. Em seguida a artéria ileocólica, emite a artéria cólica direita para o aporte da alça distal do cólon 
e parte centrífuga e pouco mais distal segue os ramos cólicos que suprem os giros centrípetos e a alça proximal, e por fim emite os ramos ileais 
mesentéricos para o íleo e ceco. Na passagem entre o íleo e o ceco a artéria ileal envia 10 ramos colaterais que entram em anastomose com a 
artéria cecal, a qual se anastomose com ramos da artéria jejunal. O tronco jejunal é uma artéria de grosso calibre, surgindo após a divisão da 
artéria mesentérica, supre o jejuno, parte inicial do íleo e alça distal do cólon, emitindo 26 ramos jejunais. A artéria mesentérica caudal se ori-
gina próximo a divisão terminal da aorta, divide-se em artéria cólica esquerda que emite três ramos seguindo o cólon descendente e formando 
uma anastomose com a artéria cólica média e artéria retal cranial que percorre a porção do cólon sigmóide e reto.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Beatriz Graça Gonsalves (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                          Colaborador: Janaina Souza Paula Oberst, André Luis Filadelpho
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Veado Catingueiro, Artérias coronárias, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0308 ORIGEM E DISTRIBUIÇÃO DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS EM VEADO CATIN-
GUEIRO (MAZAMA GOUAZOUBIRA)

O veado-catingueiro pesa em média 18 kg, é de pequeno porte e ruminante, a coloração dessa espécie é bem variada podendo ser cinza escuro 
até marrom avermelhado, ou até baio. A maioria dos indivíduos apresentam uma pinta branca acima dos olhos, que é inexistente em outras 
espécies. Seus chifres não são ramificados e a orelha é grande e arredondada. Objetivo desse trabalho é comparar a distribuição e ramificações 
das artérias coronárias de um veado-catingueiro, com base em estudos já realizados da mesma em outras espécies. Utilizou-se, um adulto da 
espécie Mazama gouazubira, provenientes do CECRIMPAS (IBAMA nº 02027.002322/98-99) doado pela Universidade Estadual do Centro-
Oeste, Unicentro – Guarapuava-Pr. Este exemplar foi encaminhado ao laboratório de Anatomia Veterinária da Universidade Federal do Paraná-
Campus Palotina. No laboratório as artérias coronárias foram canuladas e injetada com solução neoprene látex 650 para total repleção do leito 
arterial e, em seguida, foram fixados em solução aquosa de formaldeído a 10% para ulterior dissecação e descrição dos ramos das artérias 
coronárias. Seu coração apresentou da base ao ápice 7,5 cm em seu eixo longitudinal e de largura da base apresentou 5,9 cm. As artérias cor-
onárias tem origem na face lateral esquerda da aorta ascendente, no seio aórtico esquerdo. A artéria coronária esquerda logo após a sua origem 
bifurca-se, próximo ao tronco pulmonar e a aurícula esquerda onde envia ramo interventricular paraconal, que percorre a face lateral esquerda 
do coração qual irriga o ventrículo esquerdo e ramo circunflexo, que percorre a base coração, abaixo da aurícula esquerda em direção a margem 
caudal contornando até chegar ao sulco interventricular subsinuoso onde passa a irrigar o ventrículo direito. A artéria coronária direita emite o 
ramo circunflexo o qual passa entre a aurícula direita e a artéria tronco pulmonar, seguindo em direção a face lateral direita do coração emitindo 
na sequencia vários ramos menores os quais suprem o ventrículo direito.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Hech Pereira de Souza (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                      Colaborador: André Luis Filadelpho
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Veado Catingueiro, Músculos, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL 

0309 DESCRIÇÃO ANATÔMICA DOS MUSCULOS DO MEMBRO TORÁCICO DO 
VEADO CATINGUEIRO (MAZAMA GOUAZOUBIRA)

O veado catingueiro pertence ao reino Animalia, á classe Mamalia, á ordem Artiodactyla e a família Cervidae que os caracteriza pela presença 
de cascos que recobrem totalmente os quatro dedos sendo que somente dois deles se poiam no solo. É um ruminante de pequeno porte, pesando 
em média 18 kg, raramente excedendo 20 kg e altura média de 50 cm na cernelha tem 1,20 de comprimento. Os animais pertencentes aos 
gêneros Mazama e Pudu, possuem os chifres não ramificados, sendo uma característica desses gêneros. O objetivo principal desse estudo é 
ampliar o acesso a artigos e descrições dos gêneros dos cervídeos, uma vez que o contato com esses animais são dificultados devido à habitats 
restritos, resultando em poucos trabalhos efetivados até o momento. Necessitamos ter o máximo de conhecimento sobre essa espécie, para 
que possamos dar o apoio correto em caso de acidentes e investir na conservação, visto que o veado catingueiro já pode estar em um processo 
de extinção. Foram enviados dois espécimes mortos de veado catingueiro provenientes do CECRIMPAS (IBAMA nº 02027.002322/98-99) 
da Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro – Guarapuava-Pr. Estes exemplares foram fixados em solução formaldeído a 10%, por 
período mínimo de 72 horas para ulterior dissecação. Após este período foram realizadas dissecações e consequentemente realizados esquemas, 
anotações e relatos fotodocumentação. Através de dissecações do membro torácico do veado catingueiro encontramos alguns músculos semel-
hantes aos de pequenos ruminantes, como na face lateral, o braço é formado pelos m. cutâneo do tronco, m. supraespinhoso, m. infraespinhoso, 
m. peitoral profundo, m. bíceps braquial, m. braquiocefálico, m. redondo maior e menor, m. tensor da fáscia do antebraço, m. grande dorsal, m. 
tríceps braquial cabeça longa e lateral, m. ancôneo, m. braquial, m. deltoide. Ainda na face lateral, o antebraço é composto pelo m. extensor ra-
dial do carpo, m. extensor digital comum e lateral, m. fibular terceiro, m. abdutor longo do dedo I, m. ulnar lateral, m. flexor radial do carpo, m. 
ulnar do carpo cabeça ulnar e umeral, m. flexor digital superficial e profundo. Na face medial do braço encontramos o m. romboide, m. serrátil 
ventral, m. peitoral profundo, m. tríceps braquial cabeça longa e m.grande dorsal. Com os dados iniciais da pesquisa nota-se que os músculos 
do membro torácico do veado catingueiro, macroscopicamente, são semelhantes aos de um ruminante doméstico. Maior aprofundamento da 
pesquisa é necessário para sua conclusão, podendo assim confirmar a semelhança, ou não, dos animais comparados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daiane de Jesus Rodrigues (PROBEM/UFPR)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                 Co-Orientador: Rodrigo Patera Barcelos
Departamento: Campus Palotina          Colaborador: Naiélen Begnini, André Luis Filadelpho
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Ave Marinha, Esqueleto, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL 

0310 PREPARAÇÃO DE ESQUELETO DE BIGUÁ-TINGÁ (ANHINGA ANHINGA) “TÉC-
NICA ANATÔMICA”

 Ave aquática semelhante ao biguá, mas apresenta asas esbranquiçadas (em tupi, “biguatinga” significa “biguá branco”). A espécie apresenta 
dimorfismo sexual, sendo que a fêmea difere do macho pela cor creme no pescoço, peito e dorso. Suas penas não são impermeáveis como 
as dos patos e não segregam óleo que mantenha a água à distância. Em consequência, as penas podem armazenar quantidades de água que 
provocam a má flutuação do animal. Esta característica é, no entanto uma vantagem, visto que permite um mergulho mais eficiente debaixo de 
água. Tal como os outros membros da família Anhingidae, caça durante mergulhos em que fica totalmente submerso. Quando necessário, seca 
as penas abrindo as asas ao sol. Visando enriquecer o acervo do laboratório de Anatomia Animal da Universidade Federal do Paraná - Campus 
Palotina, preparou-se um esqueleto de biguá-tinga de origem litorânea, podendo também ser observado perto de lagos, lagoas, rios e represas. 
A técnica empregada consistiu na retirada das partes moles, tais como pele, músculos, vísceras, vasos e nervos, com auxilio de bisturi, tesouras 
e pinças tendo-se o cuidado de preservar todas as articulações intactas e, em seguida imergiu-se em peróxido de hidrogênio para clareamento 
e, posteriormente as peças foram lavadas em água corrente. O esqueleto foi montado a fim de representar a posição em que o animal se en-
contra na natureza. A ave em estudo de origem desconhecida apresentava inúmeras fraturas podendo ser estas, indicio da causa morte, no 
entanto em condições naturais apresenta comprimento de 88 centímetros, chegando a 120 centímetros de envergadura nas asas, pescoço mais 
estreito e comprido, além de bico reto, em forma de punhal, seguido por um corpo relativamente grande e uma cauda longa. Constatou-se que 
a preparação do esqueleto do biguá-tingá foi um procedimento relativamente rápido e simples, no entanto muito significativo para o acervo 
anatômico do laboratório. A preparação de esqueletos é de grande importância para instituições de ensino, onde por meio deles, podemos en-
tender a arquitetura e local de fixação de partes moles do corpo em diferentes espécies. Esta técnica permite preparações ósseas de qualidade 
para pesquisa e uso didático.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Gustavo Garcia (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                          Co-Orientador: Gregório Corrêa Guimarães
Departamento: Campus Palotina                   Colaborador: Luan dos Santos Timidati, André Luis Filadelpho
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Tamanduá-mirim, Úmero, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0311 DESCRIÇÃO ANATÔMICA DO ÚMERO DO TAMANDUÁ-MIRIM (TAMANDUA 
TETRADACTYLA)

A morfologia tamanduá-mirim é pouco conhecida, salvo aspectos gerais, o que sinaliza para a necessidade da ampliação dessas informações, 
especialmente as que venham de encontro ao interesse médico veterinário, ou seja, de cunho aplicado, ou que possam contribuir com medi-
das que visem à preservação da espécie. Em atenção ao interesse da anatomia comparativa, e com vistas a oferecer informações, de cunho 
anatômico, que possam servir de base para as cirurgias. O objetivo deste trabalho é dar sequência ao estudo de aspectos anatômicos dessa 
espécie animal, visando, além do conhecimento das estruturas de interesse, o fornecimento de subsídios para interpretação, anatomofuncionais 
relativos a anatomia do úmero. Foram encaminhados ao Laboratório de Anatomia da Universidade Federal do Paraná – Campus Palotina, 
dois exemplares da espécie, encontrado atropelado em rodovias da região e outros três encontrados na região de Lavras, Sul de Minas Gerais 
e encaminhados a UFLA. O úmero é longo, tendo como comprimento 9,2cm. Pelo fato de ser um osso longo, o úmero é relativamente fino, 
medindo em sua espessura máxima 2 cm, da face caudal da cabeça do úmero até o tubérculo intermédio, e sua largura máxima, que foi medida 
entre os epicôndilos, foi de 4,2cm. A cabeça do úmero é longa e acentuadamente curvada craniocaudalmente, limitada ventralmente por um 
colo bem demarcado. O tubérculo maior disposto craniolateralmente próximo à cabeça do osso não apresenta divisões. O tubérculo menor é 
medial e também não é dividido, sendo basicamente do mesmo tamanho do tubérculo maior. Os sulcos intertuberculares presentes craniolat-
eralmente tanto quanto medialmente fornecem passagem ao tendão do músculo bíceps braquial. O que se diferencia no úmero do Tamandua 
tetradactyla é que sua epífise distal possui mais que o dobro da largura da epífise proximal. A tuberosidade deltoidea, oposta à tuberosidade 
redonda menor, localizada na face lateral da diáfise, situada no centro do corpo do úmero mede 1,3 cm de comprimento. A diferença da medida 
da parte proximal da tuberosidade deltoidea até a cabeça do úmero (3,8cm) em relação à distância entre a parte distal da tuberosidade deltoidea 
ao epicôndilo lateral (4,1cm) é de apenas 0,3cm. Foi observado também um forame na epífise distal que dá passagem a artéria braquial e ao 
nervo mediano. Contudo podemos concluir que estudo sobre a morfologia dos animais silvestres é de suma importância para os profissionais 
das áreas biológicas com relação ao conhecimento de sua anatomia e fisiologia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Heloisa Lais Fialkowki Bordignow (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                  Co-Orientador: Gregório Corrêa Guimarães, André Luis Filadelpho
Departamento: Campus Palotina 
Setor: Campus Palotina       
Palavras-chave: Cachorro-do-mato, Músculos, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL 

0312 COMPONENTES MUSCULARES DA PERNA DO CACHORRO-DO-MATO (CER-
DOCYON THOUS)

O Cerdocyon thous é um carnívoro encontrado em todo o território brasileiro e em alguns locais específicos da Colômbia, Paraguai e Uruguai. 
Vulgarmente conhecido como cachorro-do-mato, pertence à família Canidae, e apresente caráter onívoro. Com isso, a nossa proposta é, nesta 
oportunidade, fazer uma descrição completa dos componentes musculares presentes na perna do cachorro-do-mato. Foram encaminhados ao 
Laboratório de Anatomia da Universidade Federal do Paraná – Campus Palotina, dois exemplares da espécie, encontrado atropelado em ro-
dovias da região. No laboratório estes animais foram submetidos ao processo de fixação em solução aquosa de formaldeído a 10%, seguidas de 
injeções intramusculares e intracavitárias e, mergulhados em solução semelhante onde permaneceram por um período mínimo de 72 horas, para 
ulterior dissecação. Os músculos analisados são considerados músculos da tíbia devido à sua proximidade quanto à localização, apresentando 
em sua maioria origem ou inserção no osso já nomeado. Os músculos encontrados foram: tibial cranial, extensor digital longo, fibular longo, 
extensor digital lateral, flexor longo do dedo I, flexor superficial digital, gastrocnêmio, extensor digital curto, interósseo, tibial caudal, flexor 
digital longo e poplíteo, este atuando na flexão da articulação do joelho. A principal diferença quanto a musculatura encontrada entre o cão 
e o gato (base para a descrição dos músculos da perna do cachorro-do-mato) se refere ao músculo sóleo, o qual é bem desenvolvido no gato 
e ausente no cão. Durante o desenvolvimento deste trabalho a cerca da análise e comparação da musculatura da perna do cachorro-do-mato 
com as estruturas anatômicas correspondentes em carnívoros domésticos (cães e gatos), percebeu-se que todas apresentam grande similaridade 
quanto à presença e localização dos músculos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Janaina Souza Paula Oberst (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                             Co-Orientador: Gregório Corrêa Guimarães
Departamento: Campus Palotina                     Colaborador: Beatriz Graça Gonsalves, Andre Luis Filadelpho
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Veado Catingueiro, Coração, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0313 PRESENÇA DE PONTE DE MIOCÁRDIO EM VEADO CATINGUEIRO (MAZAMA 
GOUAZUBIRA)

O veado-catingueiro pesa em média 18 kg, é um ruminante de pequeno porte, a coloração dessa espécie é bem variada podendo ser cinza 
escuro até marrom avermelhado, ou até baio. A maioria dos indivíduos apresentam uma pinta branca acima dos olhos, que é inexistente em 
outras espécies. Seus chifres não são ramificados e a orelha é grande e arredondada. A ponte de miocárdio são feixes de fibras musculares do 
coração, nas quais passam acima da artéria coronária e/ou de seus ramos, podendo ser de diversos comprimentos, em determinados ramos e 
diferentes frequências. Objetivo desse trabalho é verificar a existência de pontes de miocárdio no coração do veado-catingueiro, avaliando-se 
o comprimento e em qual região está localizado nas artérias coronárias.Utilizou-se, um adulto da espécie Mazama gouazubira, provenientes 
do CECRIMPAS (IBAMA nº 02027.002322/98-99) da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro – Guarapuava-Pr. Este exemplar 
foi encaminhado ao laboratório de Anatomia Veterinária da Universidade Federal do Paraná-Campus Palotina. No laboratório as artérias cor-
onárias foram canuladas e injetada com solução neoprene látex 650 para total repleção do leito arterial e, em seguida, foram fixados em solução 
aquosa de formaldeído a 10% para ulterior dissecação e avaliação quanto a presença da existência de pontes de miocárdio. O veado catingueiro 
estudado apresentou apenas uma ponte no terço proximal do miocárdio na artéria coronária esquerda origianada no seio da aorta ascendente, 
na região da cúspide semilunar, na face lateral esquerda à base do coração. Bifurca-se em ramo circunflexo e ramo interventricular paraconal, 
na qual esse passa pelo sulco interventricular paraconal apresentando uma ponte de miocárdio de 0,9 centímetros de comprimento no terço 
proximal do ramo. A existência de ponte de miocárdio no veado-catingueiro possui semelhança com animais ruminantes, devido à existência e 
a presença na artéria coronária esquerda no ramo interventricular paraconal, desta forma são análogos a estes. Porém os resultados são parciais, 
sendo que foi utilizado somente um veado catingueiro para essa pesquisa, necessitando assim, de mais animais para um resultado mais preciso, 
já que há variação entre a frequência e a ocorrência de pontes de miocárdio em indivíduos da mesma espécie.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jessica Fernanda Sinotti (Bolsista permanência)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                 Colaborador: Angelica Bonafede Martins, André Luis Filadelpho
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Aves, Bolsa cloacal, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL 

0314 VASCULARIZAÇÃO ARTERIAL DA BOLSA CLOACAL EM (GALLUS GALLUS DO-
MESTICUS) DA LINHAGEM COOB SLOW

O conhecimento sobre a bolsa cloacal e sua associação com o sistema imunológico é incompleto, sendo necessário maior estudo de sua morfo-
logia e fisiologia. O suprimento arterial da bolsa cloacal é realizado por ramos provenientes da artéria pudenda interna e que há um suprimento 
acessório feito por ramos bursocloacais da artéria mesentérica caudal e ainda participação de ramos das artérias sacral mediana e pudendas 
internas na nutrição da bolsa cloacal. A artéria mesentérica caudal é responsável pela nutrição do terço caudal do intestino terminal, cloaca e 
bolsa cloacal. A irrigação da bolsa cloacal é feita pela artéria pudenda interna direita e esquerda originária da artéria ilíaca interna. O objetivo 
deste trabalho é descrever as artérias que nutrem a bolsa cloacal das aves domésticas (Gallus gallus) na linhagem Coob Slow, descrevendo a 
sua origem, trajetória e distribuição. Para o estudo, utilizaram-se 10 aves adultas obtidas do aviário experimental da Universidade Federal do 
Paraná Campus Palotina. Estes exemplares tiveram o leito arterial preenchido com solução Neoprene Latex, corada com vermelho via artéria 
isquiática, e em seguida, foram fixados em solução aquosa de formalina 10% para posterior dissecação e descrição dos ramos da artéria cloacal. 
A artéria pudenda interna esquerda e direita é responsável pelo suprimento dos 10 casos analisados (100%) em associação ou não com a artéria 
caudal mediana, a qual contribui com ramos para (20%) dos exemplares, e bursocloacais esquerda e direita contribui com um ramo (100%) para 
o lado esquerdo, e com um ramo (80%), e com dois ramos (20%) para o lado direito. As artérias ilíacas internas não contribuíram em nenhum 
caso com um ramo saindo diretamente da referida artérias. Os ramos arteriais se dividem antes de penetrar no parênquima do órgão pelas faces 
ventral, dorsal, lateral e caudal. Face ao exposto podemos concluir que: A bolsa cloacal de aves (Gallus gallus) da linhagem Coob Slow foi 
irrigada por artérias bursocloacais, derivadas das artérias pudendas internas direita e esquerda. Dos vasos endereçados ao órgão, a artéria pu-
denda interna direita e esquerda corroboraram com uma ou duas artérias bursocloacais direita ou esquerda. Considerando a origem, o número, 
o território, os vasos e suas associações, o comportamento vascular arterial apresentou disposição própria para cada caso. Considerando a 
origem, o número, o território, os vasos e suas associações, o comportamento vascular arterial apresentou disposição própria para cada caso.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Júlia Bavaresco (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                Co-Orientador: Suzymeire Baroni; Milton Ronnau
Departamento: Campus Palotina        Colaborador: Matheus Gabriel Marques Peracchi, Karina Marques Morilha, Fernando França Giraldes
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Nutria, Dente, Histologia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL 

0315 ASPECTOS HISTOLÓGICOS DO DENTE DO NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)

O ratão do banhado (Myocastor coypus) é uma espécie de roedor, que habita o extremo sul da América do Sul, pode ser encontrado também 
em várias partes do mundo, como EUA e Europa. Podem viver às margens de rios e lagos, tem em média 60 à 100 cm de comprimento, 
pesando 6 á 9kg. Alimentam-se essencialmente de capim, raízes e plantas aquáticas. Também consomem folhas, grãos, carne e peixe. Têm 
dentes incisivos grandes e de coloração amarela alaranjada. Sua morfologia é pouco conhecida, em especial no que se refere ao aparelho 
digestório, apesar da importância crescente desses animais como modelos experimentais em laboratórios, bem como do seu potencial como 
fonte alternativa de alimento para o homem. O presente trabalho objetiva analisar os aspectos morfológicos dos dentes do ratão do banhado 
através de estudos macro e microscópicos. Foram utilizados dois animais para análise histológica, os espécimes utilizados são provenientes de 
atropelamentos em estradas na região do município de Palotina. Os animais foram enviados ao laboratório de anatomia onde foram fixados em 
solução de formaldeido a 10%, por no mínimo 72 horas para ulterior dissecação. Foram retirados os dentes incisivos e enviados ao laboratório 
de histologia. Este material foi descalcificado e posteriormente procedeu-se a lavagem em álcool 70º GL para desidratação em serie alcoólica 
crescente, e diafanização em serie de xilóis, inclusão em parafina. Os blocos obtidos foram cortados com 5 (micrometros) de expessura e em 
seguida corados por hematoxilina e eosina. As lâminas obtidas foram analisadas através da microscopia de luz binocular Olympus. A leitura 
foi realizada em magnitude de 40 e 100 vezes (x). Os achados histológicos mostram que o tecido apresenta uma espessa camada de esmalte, 
uma delgada porção de dentina com rica presença de fibras colágenas e prolongamentos odontoblásticos. A polpa também consiste de tecido 
conjuntivo frouxo rico em fibroblastos e odontoblastos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Karina Silva Marques Morilha (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck            Co-Orientador: Suzymeire Baroni; Milton Ronnau
Departamento: Campus Palotina    Colaborador: Julia Bavaresco, Matheus Gabriel Marques Peracchi, Fernando França Giraldes
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Catfisch, Esôfago, Histologia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0316 DESCRIÇÃO HISTOLÓGICA DO ESÔFAGO DO CATFISCH (ICTALURUS 
PUNCTATUS)

O Catfish (Ictalurus punctatus) é um peixe da família Ictaluridae. Geralmente seu corpo possui comprimento alongado, cabeça deprimida e 
coloração bem variada. Apresenta nadadeiras dorsais e peitorais. Tendo também como características barbilhões arranjados, definidos ao longo 
da região subterminal da boca, típico das espécies. Tendo em vista as poucas informações disponíveis na literatura pertinente ao assunto ora 
abordado e, ainda, considerando que são poucos os critérios utilizados para distinguir, com maior precisão a análise histológica do sistema 
digestório. Este trabalho visa à caracterização histológica do intestino delgado do catfish. Foram utilizados dois animais para análise his-
tológica, os espécimes utilizados são provenientes do curso de Aqüicultura da Universidade Federal do Paraná – Campus Palotina. Os animais 
foram enviados ao laboratório de anatomia onde tiveram a cavidade celomica aberta e retirado um fragmento de 3 cm da porção do esôfago. 
Este material foi fixado em formaldeido 10% e posteriormente procedeu-se a lavagem em álcool 70º GL para desidratação em serie alcoólica 
crescente, de diafanização em serie de xilóis, inclusão em parafina. Os blocos obtidos foram cortados com 5 micrometros de expessura e em 
seguida corados por hematoxilina e eosina. As lâminas obtidas foram analisadas atravez da microscopia de luz binocular Olympus. A leitura foi 
realizada em magnitude de 40e 100 vezes (x). A mucosa esofágica é revestida por um epitélio não queratinizado, com abundante presença de 
glândulas caliciformes. Na porção da lâmina própria, observa-se uma delgada camada de tecido conjuntivo frouxo com presença de fibroblastos 
e fibrócitos. Abaixo, encontra-se uma camada de tecido conjuntivo denso não modelado com relativa quantidade de glândulas mucosas seguido 
de um tecido muscular esquelético característico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Laura Zanella de Souza (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                          Colaborador: Luiza da Fonseca Bernardon, André Luis Filadelpho
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: nutria, músculos, antebraço
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0317 ASPECTOS ANATÔMICOS DOS MÚSCULOS DO ANTEBRAÇO DO NÚTRIA 
(MYOCASTOR COYPUS).

O Myocastor coypus mais conhecido como ratão-do-banhado (caxingui, nutria, ratão-d`água) é encontrado em toda extensão da América do 
Sul, no Brasil principalmente de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Seu habitat natural sendo em lagos, banhados e rios. Vive em média 15 anos. 
Um adulto normal pesa cerca de 9kg e mede cerca de 100 cm com cauda. O presente trabalho tem como objetivo sistematizar e descrever os 
músculos da região do antebraço do Myocastor coypus. Foram encaminhados ao Laboratório de Anatomia Animal da Universidade Federal do 
Paraná - Campus Palotina, cinco exemplares adultos, proveniente de atropelamento em estradas e rodovias no Município de Palotina – PR. Os 
animais foram submetidos aos procedimentos de fixação em solução aquosa de formol a 10%, mediante injeções intramusculares e intracavi-
tárias, e acondicionados em recipientes por um período mínimo de 72 horas para ulterior dissecação. Após os procedimentos de dissecação, os 
espécimes foram objeto de registros esquemático e fotográfico. As observações foram realizadas em 5 exemplares da espécie Myocastor Coy-
pus machos e fêmeas, visando identificar os músculos do antebraço, permitiu-nos fazer as seguintes observações: Cranial – Lateral: M. extensor 
radial do carpo; M.Abdutor longo do dedo I; M. extensor digital comum; M. extensor  ulnar lateral. Medial – Caudal: M. pronador redondo; M. 
pronador quadrado; M. flexor radial do carpo; M. flexor ulnar do carpo; M. flexor digital superficial dos dedos; M. flexor digital profundo dos 
dedos. Os músculos do antebraço do nutria podem ser comparados com os de um suíno (Artiodactyla Suidae) ou de um cão doméstico (Canis 
lupus familiaris), sendo mais semelhante aos do cão. A diferença é que o cão possui o M.Braquiorradial, M. Extensor do dedo 1 e dedo 2, M. 
Interósseo, M. Tensor da fascia do antebraço e M. Braquial.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luan dos Santos Timidati (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                        Co-Orientador: Gregório Corrêa Guimarães                 
Departamento: Campus Palotina                Colaborador: Felipe Gustavo Garcia, André Luis Filadelpho
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Tamanduá, Anatomia, Escápula
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL 

0318 DESCRIÇÃO ANATÔMICA DA ESCÁPULA DO TAMANDUÁ-MIRIM (TAMANDUA 
TETRADACTYLA)

O tamanduá-mirim (Tamandua tetradactila) é um mamífero euteriano, pertencente à ordem Edentata, Superordem Xenarthra, assim como o tatu 
e a preguiça sendo normalmente encontrado da Venezuela ao Sul do Brasil. Possui cabeça, membros e porção cranial do dorso com pelagem de 
coloração amarelada, sendo o restante do corpo com pelagem negra, formando uma espécie de colete. A cauda longa é preênsil e os membros 
torácicos possuem quatro grandes garras. Com hábito predominantemente noturno, os tamanduás-mirins são animais solitários, silenciosos e 
de índole pacífica. Em vida livre, são vistos ou sempre sozinhos, ou juntos em época de acasalamento ou com sua cria, porém, em cativeiro, 
aceitam viver conjuntamente. A base alimentar desses animais é composta basicamente por insetos, principalmente formigas e cupins. O obje-
tivo deste trabalho é dar sequência ao estudo de aspectos anatômicos dessa espécie animal, visando, além do conhecimento das estruturas de 
interesse, o fornecimento de subsídios para interpretação, anatomofuncionais relativos a anatomia da escápula. Foram encaminhados ao Labo-
ratório de Anatomia da Universidade Federal do Paraná – Campus Palotina, dois exemplares da espécie, encontrado atropelado em rodovias da 
região e, outros três encontrados na região de Lavras, Sul de Minas Gerais e encaminhados a UFLA.No laboratório os exemplares tiveram as 
partes moles retiradas, tais como pele, músculos, vísceras, vasos e nervos, com auxilio de bisturi, tesouras, curetas e pinças e deixadas em água 
para maceração. Após alguns dias, a peça foi retirada da água e lavada em água corrente e, submersa em solução de peróxido de hidrogênio 
vinte volumes, durante quarenta e oito horas, para clareamento e, posteriormente. A escápula é um osso plano, com comprimento equivalente 
a 5,5 cm e largura aproximada de 6,2 cm. A escápula é diferente dos outros animais, por apresentar em vez de um, dois processos espinhosos, 
sendo um cranial e outro caudal, na qual o espaço entre os dois é de 1,5 cm. Apresenta ainda um forame no espaço na porção compreendida 
entre o processo espinhoso cranial e a margem cranial, que da passagem a artéria e nervo supra-escapular. Ao fim do processo espinhoso caudal 
encontra-se o acrômio bem desenvolvido, cujo comprimento é de 3,9 cm, espessura correspondente à 0,3 cm e altura equivalente à 1,3 cm. 
Podemos concluir que em nenhum animal seja ele doméstico ou silvestre encontramos uma escápula com dois processos espinhosos, três fossas 
espinhosas e um forame escapular.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luana Torres da Rocha (PROBEM/UFPR)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                              Co-Orientador: Gregório Corrêa Guimarães
Departamento: Campus Palotina                      Colaborador: André Luis Filadelpho
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Veado Catingueiro, Aorta abdominal, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0319 RAMOS COLATERAIS PARIETAIS E TERMINAIS DA AORTA ABDOMINAL EM 
VEADO CATINGUEIRO (MAZAMA GUAZOUBIRA)

O Mazama gouazoubira, popularmente conhecido como veado catingueiro, é um cervídeo que habita regiões de cerrado, desde o sul do 
Amazonas até o norte da Argentina. Possui uma coloração marrom acinzentada, podendo ter uma cor marrom avermelhado, e a parte ventral 
da cauda e interior da orelha de coloração branca. Os machos possuem chifres, pequenos e simples. Já os filhotes se diferenciam dos adultos 
por suas manchas brancas nas laterais do corpo. É uma espécie de porte pequeno, tendo, na cernelha, 50 cm de altura e de 1 a 1,4 metros de 
comprimento. Seu peso é em média 18 kg, variando de 11 a 25 kg. A alimentação desse cervídeo é muito ampla, fazendo parte desta: broto de 
gramíneas, frutas, flores e leguminosas. Sua reprodução ocorre em todos os meses do ano. A respeito de sua morfologia, é raramente encon-
trada na literatura, salvo as abordagens feitas no parágrafo anterior. Deste modo, o objetivo desse trabalho é descrever e esquematizar os ramos 
parietais e terminais da aorta abdominal em Mazama goauzoubira. Primeiramente, a aorta abdominal emitiu a artéria celíaca, responsável por 
irrigar o estômago, baço, fígado, pâncreas e parte inicial do duodeno. Logo após podemos verificar a origem da artéria mesentérica cranial, 
irrigando o 90% dos intestinos e em sequência. Depois lateralmente a artéria renal direita e esquerda, que irrigam os rins e glândulas adrenais. 
Como o trabalho foi realizado com fêmeas, pode-se observar após a emissão das artérias renais a artéria ovárica que irriga o útero e os ovários. 
Mais caudalmente, é perceptível mais algumas ramificações, essas são: artéria mesentérica caudal que irriga a porção final do intestino grosso, 
artérias ilíacas externas e internas, que conduzem sangue para os membros pélvicos e, por fim a artéria sacral mediana. Pode-se notar que os 
ramos parietais e terminais da aorta são muito semelhantes entre o cervídeo estudado e demais ruminantes domésticos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maite Moreira Zampieri (PROBEM/UFPR)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck           Co-Orientador: Gregório Corrêa Guimarães, Matheus Camargos de Britto Rosa
Departamento: Campus Palotina   Colaborador: Gabriela Castro Lopes, Ana Cecília Cruvinel e Priscila Souza Mota
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Tamanduá-mirim, Plexo braquial, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL 

0320 ORIGEM DO PLEXO BRAQUIAL EM TAMANDUÁ MIRIM (TAMANDUÁ TETRA-
DACTYLA)

O Tamanduá tetradactyla, popularmente conhecido por tamanduá-mirim ou tamanduá-de-colete, encontra-se distribuído esparsamente por 
todas as regiões do estado, em uma ampla variedade de habitats terrestres, possui porre de tamanho e forma variada que lembra um colete, ali-
menta-se de insetos sociais, como as formigas. O plexo braquial é um conjunto de nervos que inerva o membro torácico, composto por nervos 
sensoriais e motores, cuja origem é a medula espinhal entre os segmentos C6 e T2. Foram enviados dois espécimes encontrados atropelamentos 
em estradas na região do município de Palotina-PR e encaminhados ao laboratório de Anatomia Veterinária da UFPR, e outros três encontrados 
na região de Lavras, Sul de Minas Gerais e encaminhados a UFLA. No laboratório foram fixados em solução formaldeído a 10%, por período 
mínimo de 72 horas para ulterior dissecação. No tamanduá-mirim evidenciamos o plexo braquial sendo formado por raízes dos segmentos da 
medula espinhal de C6 a T1, os quais se unem formando troncos e logo depois se distribuem em nervos para inervar o membro torácico. Os 
principais nervos observados derivados do plexo braquial foram o supra-escapular, subescapular parte cranial e parte caudal, axilar, radial, 
musculocutâneo ramo proximal e ramo distal, mediano, ulnar, toracodorsal e radial todos com origens distintas a partir das respectivas raízes. 
O nervo supra-escapular nesta espécie em apreço não passa por sobre a escápula para inervar os músculos da porção lateral, mas sim transpassa 
o osso a escápula e segue. Já o nervo mediano também possui uma passagem diferente do que já tínhamos visto em outras espécies onde na 
região do antebraço o referido nervo transpassa o úmero por um forame e continua até chegar à musculatura extensora da mão. Uma abordagem 
mais detalhada será realizada em comparação a outros animais da mesma família para verificar se existe semelhança ou se esta espécie possui 
um padrão individual.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012174

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maria Carolina Franco Quintino (PROBEM/UFPR)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                    Colaborador: André Luis Filadelpho
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Aves, Artéria mesentérica cranial e caudal, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0321 ORIGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ARTÉRIAS MESENTÉRICA CRANIAL E CAU-
DAL EM AVES (GALLUS GALLUS) DA LINHAGEM COBB-SLOW

As aves Cobb-Slow são matrizes de corte com alta eficiência e desempenho superior, contudo o estudo com estas aves traz informações que 
contribuem para o conhecimento anatômico e melhoramento genético. O objetivo do nosso estudo foi promover informações pertinentes à 
origem, ramificação e distribuição das artérias mesentérica cranial e caudal em aves da linhagem Cobb-Slow, para que com os dados obtidos 
se torne possível promover a abrangência no conhecimento dos aspectos morfológicos em diferentes linhagens avícolas. Foram utilizadas 15 
aves adultas obtidas do aviário experimental da Universidade Federal do Paraná – Campus Palotina, após morte natural e, encaminhadas ao 
Laboratório de Anatomia. Em seguida o leito arterial foi preenchido com solução de Neoprene Látex injetado via artéria isquiática, após este 
procedimento as aves foram fixadas em solução aquosa de formalina 10%. Posteriormente as peças foram dissecadas com a utilização de in-
strumentos cirúrgicos apropriados, paralelamente às dissecações foram realizados desenhos esquemáticos de cada exemplar, sendo estabelecida 
e anotada a origem e a ordenação de cada ramo. A artéria mesentérica cranial surgiu da face lateral direita da aorta descendente, caudalmente à 
artéria celíaca. Observou-se em todos os espécimes pesquisados que a artéria mesentérica cranial cedeu uma única artéria ileocecal e as artérias 
jejunais e ileais, sendo evidenciadas de 6 a 12 artérias ileais. O número de artérias jejunais variou de 13 a 21 não correspondendo aos demais au-
tores que encontraram de 6 a 12 artérias jejunais. A artéria mesentérica caudal é um ramo ímpar originado da aorta descendente. Quanto as suas 
ramificações, ela se dividiu em dois ramos, cranial e caudal. A artéria mesentérica cranial emergiu da face lateral direita da aorta descendente 
caudalmente à artéria celíaca e através das artérias ileocecal, jejunais e ileais distribuiu-se pelo jejuno, íleo, cecos e reto, terminando próximo 
ao divertículo vitelino em 100% dos casos. A artéria mesentérica caudal originou-se da face ventral da aorta descendente e após curto trajeto 
bifurcou-se em ramos cranial e caudal, distribuindo-se pelo reto, cólon, cloaca e bolsa cloacal. Notou-se também que em 96,66% dos casos o 
ramo cranial da artéria mesentérica caudal anastomosou-se com a artéria mesentérica cranial, através da artéria ileocecal.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Matheus Gabriel Marques Peracchi (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                      Co-Orientador: Suzymeire Baroni; Milton Ronnau
Departamento: Campus Palotina                 Colaborador: Julia Bavaresco, Karina Marques Morilha, Fernando França Giraldes
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Tilápia, Esôfago, Histologia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL 

0322 DESCRIÇÃO HISTOLÓGICA DO ESÔFAGO DA TILÁPIA (OREOCHROMIS 
NILOTICUS)

A tilápia é a segunda espécie de peixe cultivada em água doce de maior importância na aquicultura mundial. O conhecimento histológico do 
sistema digestório dos peixes tem extrema importância na elaboração de dietas que atendam as exigências nutricionais dos peixes, pois as modi-
ficações no sistema digestório estão relacionadas com o hábito alimentar dos mesmos. Tendo em vista as poucas informações disponíveis na 
literatura pertinente ao assunto ora abordado e, ainda, considerando que são poucos os critérios utilizados para distinguir, com maior precisão 
a análise histológica do sistema digestório de Oreochromis niloticus. O presente trabalho visa descrever aspectos morfológicos do esôfago 
a fim de fornecer subsídios para melhor compreensão dos aspectos histológicos do esôfago. Foram utilizados dois animais para análise his-
tológica, os espécimes utilizados são provenientes do curso de Aquicultura da Universidade Federal do Paraná - Campus Palotina. Os animais 
foram enviados ao laboratório de anatomia onde tiveram a cavidade celômica aberta e retirada um fragmento de três cm da porção do esôfago. 
Este material foi fixado em formaldeído 10% e posteriormente procedeu-se a lavagem em álcool 70 Gl para desidratação em serie alcoólica 
crescente de diafanização em série de xilois, inclusão em parafina. Os blocos obtidos foram cortados com cinco micrometros de espessura em 
seguida corados por hematoxilina e ensina. As lâminas obtidas foram analisadas através do microscópio de luz binocular Olympus. A leitura 
histológica preliminar mostra tecido epitelial de revestimentos estratificado não queratinizado e presença abundante de glândulas caliciformes 
produtoras de muco. Lâmina própria constituída de tecido conjuntivo frouxo com presença de glândulas esofágicas. Abaixo da lâmina própria 
há tecido muscular esquelético.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Naiélen Begnini (PROBEM/UFPR)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                   Co-Orientador: Rodrigo Patera Barcelos
Departamento: Campus Palotina           Colaborador: Daiane de Jesus Rodrigues, André Luis Filadelpho
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Ave Marinha, Larus fuscus, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0323 PREPARAÇÃO DE ESQUELETO DE GAIVOTA D’ASA ESCURA (LARUS FUS-
CUS) “TÉCNICA ANATÔMICA”

 Ave da família dos larídeos, e vive no litoral ou à margem de rios e lagos. É vista, com frequência, em vôo picado sobre as grandes extensões de 
água. A maioria das gaivotas faz seu ninho perto do mar, mas também existem algumas espécies que vivem junto a lagoas e outras águas inte-
riores. Caracterizam-se por asas longas, pernas curtas e dedos unidos por membrana interdigital, cauda arredondada e bico recurvado. Visando 
enriquecer o acervo do laboratório de Anatomia Animal da Universidade Federal do Paraná - Campus Palotina, preparou-se um esqueleto de 
gaivota d’sa escura de origem litorânea. A técnica empregada consistiu na retirada das partes moles, tais como pele, músculos, vísceras, vasos e 
nervos, com auxilio de bisturi, tesouras e pinças, tendo-se o cuidado de preservar todas as articulações intactas. A fim de representar a posição 
em que o animal se encontra na natureza, o esqueleto foi montado espelhando na posição de vôo. A ave em estudo foi encontrada sem uma 
perna, desconhecendo-se o motivo, as falanges são ligadas por membrana interdigital assemelhando-se a do pato cuja função é facilitar o nado 
da ave enquanto esta busca a captura de alimentos. Observou-se no esqueleto da ave uma característica como o bico recurvado e o corpo é 
semelhantes às demais aves que executam vôo e para isso possuem ossos pneumáticos, tornando-as leves. Embora a preparação do esqueleto 
da gaivota exija delicadeza, pelo fato de apresentar fragilidade óssea especialmente nas costelas, constatou–se que o procedimento é rápido 
e fácil. A preparação de esqueletos é de grande importância para instituições de ensino, onde por meio deles, podemos entender a arquitetura 
e local de fixação de partes moles do corpo em diferentes espécies. Esta técnica permite preparações ósseas de qualidade para pesquisa e uso 
didático. É importante que os laboratórios de anatomia de instituições de pesquisa e ensino possuam imensa diversidade de peças anatômicas 
para a utilização em aulas praticas, pois tanto em atividade cientificas quanto didáticas, fornecem informações seguras sobre as adaptações 
específicas, sustentação, postura e locomoção das mais variadas espécies.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafaela Rosa Maiochi (PROBEM/UFPR)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                Co-Orientador: Gregório Corrêa Guimarães
Departamento: Campus Palotina         Colaborador: Sara Engel, André Luis Filadelpho 
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Cachorro-do-mato, Plexo braquial, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0324 ORIGEM E DISTRIBUIÇÃO DO PLEXO BRAQUIAL DO  CACHORRO-DO-MATO 
(CERDOCYON THOUS)

O cachorro-do-mato, Cerdocyon thous, é um canídeo de médio porte (4 a 6 kg), de hábitos predominantemente noturnos e dieta onívora. Os 
principais itens consumidos na estação de seca são pequenos mamíferos (principalmente roedores murídeos) e répteis, ao passo que na estação 
chuvosa, frutos e insetos são as categorias mais importantes, podem ser encontrados em biomas como a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, 
Pantanal e Cerrado. Considerando a necessidade de se expandirem os conhecimentos sobre as espécies constituintes da fauna brasileira, ad-
jacente ao interesse da anatomia comparativa, o presente trabalho busca apresentar dados referentes à origem e distribuição do plexo braquial 
da espécie em questão. Foram enviados dois espécimes encontrados atropelamentos em estradas na região do município de Palotina-PR e 
encaminhados ao laboratório de Anatomia Veterinária da UFPR, e outros três encontrados na região de Lavras, Sul de Minas Gerais e en-
caminhados a UFLA. No laboratório foram fixados em solução formaldeído a 10%, por período mínimo de 72 horas para ulterior dissecação. 
Para a dissecação precedeu-se incisão, e rebatimento da pele e tecido subcutâneo da região axilar dos dois animais, à secção transversal dos 
músculos peitoral superficial e profundo, próximo ao esterno, e à individualização dos nervos que compõem o plexo braquial. Foram realizados 
esquemas, anotações e relatos fotográficos para posterior documentação. Com a individualização dos nervos, estes foram dissecados no sentido 
proximal, para a observação de suas origens aparentes e registro das raízes ventrais dos nervos espinhais cervicais e torácicos que contribuem 
na formação de cada nervo. No cachorro-do-mato o plexo braquial resultou das conexões estabelecidas entre os ramos ventrais dos três últimos 
nervos espinhais cervicais (C6, C7 e C8) e do primeiro espinhal torácico (T1). Os principais nervos observados derivados do plexo braquial 
foram o supra-escapular, subescapular parte cranial e parte caudal, axilar, radial, musculocutâneo ramo proximal e ramo distal, mediano, ulnar, 
toracodorsal e radial todos com origens distintas a partir das respectivas raízes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Raquel Granato Alves Rodrigues (PROBEM/UFPR)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                 Colaborador: Amanda Voltarelli, André Luis Filadelpho, Gregório Corrêa Guimarães
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Cachorro-do-mato, Músculos, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0325 DESCRIÇÃO DOS MUSCULOS DO OMBRO E BRAÇO DO CACHORRO DO 
MATO (CERDOCYON THOUS)

Objetivamos descrever os componentes musculares do ombro e braço do Cerdocyon thous e correlaciona-los com outras espécies de car-
nívoros. Foram enviados dois espécimes encontrados atropelamentos em estradas na região do município de Palotina-PR e encaminhados ao 
laboratório de Anatomia Veterinária da UFPR, e outros três encontrados na região de Lavras, Sul de Minas Gerais e encaminhados a UFLA. 
No laboratório foram fixados em solução formaldeído a 10%, por período mínimo de 72 horas para ulterior dissecação. Na dissecação foram 
identificados os músculos: músculo braquial cuja ação é flexionar a articulação do cotovelo e o subescapular que atua como ligamento colateral 
medial da articulação do ombro. O músculo ancôneo e tríceps braquial que estendem a articulação do cotovelo e o músculo infra-espinhoso 
que atua como ligamento colateral lateral da articulação do ombro. O m. deltóide localiza-se lateralmente ao ombro e possui duas porções: 
acromial e escapular; o m. redondo menor é pequeno e arredondado que se origina na borda caudal, estendendendo-se ao longo do m. infra-
espinhoso e insere-se distalmente a este músculo no úmero. O m. redondo maior origina-se na parte proximal da borda caudal da escápula e se 
insere, com o grande dorsal, na tuberosidade redonda maior ou na crista do tubérculo menor. O tensor da fáscia do antebraço situa-se na face 
medial do tríceps. Origina-se no músculo grande dorsal e na borda caudal da escápula e insere-se no olécrano e fáscia do antebraço. O m. supra-
espinhoso ocupa a fossa supra-espinhosa e avança sobre a parte cranial até o tubérculo maior. O m. bíceps braquial tem origem no tubérculo 
supraglenóide e insere-se na fáscia e tuberosidade do rádio. Também funciona como um fixador da articulação do ombro. Coracobraquial é 
um músculo originado por um tendão no processo coracóide que se insere distalmente ao tubérculo menor. O músculo braquial cruza a face 
cranial do cotovelo até inserir-se próximo ao bíceps na ulna e rádio. O subescapular ocupa a fossa subescapular e insere-se na parte caudal do 
tubérculo menor. O ancôneo se origina no úmero e insere-se no olécrano. O m. tríceps braquial é formado por quatro cabeças que convergem 
entre si e inserem-se no olécrano. Por fim o músculo infra-espinhoso que ocupa a fossa infra-espinhosa e, cruza a parte lateral da articulação do 
ombro até a área rugosa do tubérculo maior do úmero. Apesar de todos os componentes musculares do Cerdocyon thous serem semelhante aos 
carnívoros domésticos, este trabalho visa maiores detalhamentos em nossas investigações à cerca da anatomia comparativa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rodrigo Tomem Guimarães (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                    Co-Orientador: Gregório Corrêa Guimarães, André Luis Filadelpho
Departamento: Campus Palotina            Colaborador: Rodrigo Patera Barcelos
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Ratão-do-banhado, Plexo braquial, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0326 ORIGEM E DISTRIBUIÇÃO DO PLEXO BRAQUIAL NO NUTRIA (MYOCASTOR 
COYPUS)

O Nutria um animal pertencente ao Reino Animalia, ao Filo Chordata, à Classe Mammalia, à Ordem Rodentia, à Familia Myocastoridae e 
Genéro Myocastor. Possui sete gêneros em sua família, onde três estão extintos, registrando-se, no Brasil, a ocorrência apenas do gênero 
Myocastor, com uma única espécie vivente, o Myocastor coypus, conhecido como ratão-do-banhado, ou nutria. O objetivo deste trabalho é 
registrar aspectos anatômicos de natureza topográfica. No que se refere à topografia da região axilar dos membros torácicos, o seu conheci-
mento vem ao encontro do interesse da medicina de animais silvestres, em especial como subsídio para a prática das anestesias locais, assim 
como procedimentos de enfermagem e cirurgias nos membros torácicos, em especial no atinente inervação e musculatura do membro torácico. 
Levantar dados biométricos e correlacioná-los aos diferentes padrões biotipológicos dos animais em investigação. Investigar o comportamento 
anatômico do sistema nervoso, em especial aqueles relacionados à inervação do membro torácico. Para a realização do trabalho está sendo 
utilizados dez exemplares adultos de nutria, machos e fêmeas, proveniente de atropelamento em estradas rurais do Município de Palotina - PR. 
No Laboratório, esses animais foram submetidos aos procedimentos que viabilizem o estudo de sua morfologia pelo processo de fixação em 
solução aquosa de formol a 10%, por um período mínimo de 72 horas, para ulterior dissecação. Após esse período foram iniciadas as disse-
cações, as quais foram realizadas bilateralmente, obedecendo aos planos de incisões habituais, que partiram da pele, próximo ao esterno, até 
atingir o plexo braquial no espaço axilar. Após a fase de dissecação realizada, os espécimes foram objeto de registros esquemático e fotográfico, 
os quais se prestarão às análises e documentação. As dissecações realizadas levaram em consideração a identificação dos nervos na região do 
plexo braquial, bem como sua origem e inserção na musculatura do membro torácico, podendo observar-se seus territórios de distribuição na 
musculatura. A origem do plexo braquial do nutria é composta pelos ramos segmentares da medula espinhal, dos espaços intervertebrais das 
vértebras cervicais (C6, C7 e C8) e vértebra torácica (T1), originando três troncos principais. O primeiro tronco sendo formado pelos seguintes 
nervos: supra-escapular; subescapular ramo cranial; peitoral. O segundo tronco pelos nervos: toracodorsal; axilar; radial; subescapular ramo 
caudal. E o terceiro tronco constituído pelos nervos: músculocutâneo; mediano e ulnar.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sara Engel (PROBEM/UFPR)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Arlei José Birck                  Colaborador: Rafaela Rosa Maiochi, André Luis Filadelpho, Gregório Corrêa Guimarães
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Cachorro-do-mato, Arco aórtico, Anatomia
Área de Conhecimento: 20604025 - ANATOMIA ANIMAL

0327 ORIGEM E DISTRIBUIÇÃO DO ARCO AÓRTICO DO CACHORRO-DO-MATO 
(CERDOCYON THOUS)

O cachorro-do-mato, Cerdocyon thous, é um canídeo de médio porte (4 a 6 kg), de hábitos predominantemente noturnos e dieta onívora. Os 
principais itens consumidos na estação seca são pequenos mamíferos (principalmente roedores murídeos) e répteis, ao passo que na estação 
chuvosa, frutos e insetos são as categorias mais importantes. O objetivo deste trabalho é dar sequência ao estudo de aspectos anatômicos dessa 
espécie animal, visando, além do conhecimento das estruturas de interesse, o fornecimento de subsídios para interpretação, anatomofuncionais 
relativamente ao arco aórtico do cachorro-do-mato. Foram encaminhados ao Laboratório de Anatomia da Universidade Federal do Paraná – 
Campus Palotina, dois exemplares da espécie, encontrado atropelado em rodovias da região. No laboratório estes animais foram submetidos 
ao processo de fixação em solução aquosa de formaldeído a 10%, seguidas de injeções intramusculares e intracavitárias e, mergulhados em 
solução semelhante onde permaneceram por um período mínimo de 72 horas, para ulterior dissecação. Para a dissecação, primeiramente 
rebateu-se a pele, fazendo um corte na porção ventral paramediana do tórax, e afastando-se estruturas como costelas e esterno até que se evi-
denciasse a cavidade torácica na sua totalidade, então realizou-se a dissecação das artérias e veias do mediastino cranial. Após as dissecações 
efetuou-se anotações e registros fotográficos para documentação. No trabalho realizado de dissecação do cahorro-do-mato, podemos observar 
que do arco aórtico, o primeiro ramo a surgir foi à aorta torácica que se estende pelo lado direito, continuando do arco aórtico agora pelo lado 
esquerdo temos duas ramificações o tronco braquiocefálico e o tronco bicarotídeo destas mais duas ramificações a artéria carótida comum 
esquerda e a artéria carótida comum direita que estendem ventralmente. Do tronco braquiocefálico podemos observar artéria vertebral que se 
estende cranialmente, alem da subclávia esquerda essa da origem a artéria torácica interna, artéria axilar e a artéria cervical superficial. Do 
tronco braquiocefálico originam a artéria escapular dorsal e a artéria cervical profunda que se estendem craniolateralmente.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ANNA JULIA PIETROBON (Pesquisa voluntária)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Luiz Claudio Fernandes   Colaborador: Adriana Aya Yamaguchi, Sandro José Ribeiro Bonatto, Katya Naliwaiko
Departamento: Fisiologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Tumor de Walker, Óleo de Piexe, Proliferação
Área de Conhecimento: 20700008 - FISIOLOGIA 

0328 PROLIFERAÇÃO E MORTE CELULAR, IN VITRO, DE CÉLULAS DO TUMOR DE WALKER 256 NA 
PRESENÇA DE ÓLEO PEIXE BSA-COMPLEXADO E DE SORO OBTIDO DE RATOS COM TUMOR

Óleo de peixe (OP), rico em ácidos graxos poliinsaturados n-3 (AGPI), tem capacidade imunomodulatória e antitumoral. Suplementação 
com OP durante 30 dias a ratos Wistar portadores de tumor de Walker 256 reduz o crescimento tumoral, mas os mecanismos pelos quais isso 
acontece ainda não estão completamente esclarecidos. Oro Inka (OI), também rico em AGPI n-3, em especial ácido α-linolênico (ALA), tem, 
in vivo, efeitos antitumorais semelhantes aos do OP. Porém, não se sabe se isto corre por ação direta ou se o ALA é alongado a ácidos graxos 
maiores. Neste estudo, investigamos a proliferação e morte das células ascíticas de tumor de Walker 256 in vitro, na presença de soro de ratos 
controle e com tumor, bem como com os óleos complexados à BSA. Ratos Wistar foram inoculados intraperitonealmente com células do tumor 
de Walker 256. Após sete dias, estes foram ortotanasiados e o fluído ascítico coletado. As células foram cultivadas a uma concentração de 105 
células/mL em placas de 96 poços com meio de cultura RPMI-1640 enriquecido com SFB e antibióticos, 20 μL de solução (2-14C)-timidina 
e presença ou ausência de OP e OI complexados à BSA 2% nas proporções 1:5, 1:8, 1:10 e 1:20. Após 24h as células foram coletadas em 
coletor múltiplo. Outro experimento foi efetuado na presença de soro de ratos controle, ratos suplementados com OP ou OI e de portadores 
de tumor sem suplementação, em que as células ascíticas foram cultivadas na presença de soro diluído 1:5 e 1:10 por 48h e coletadas como 
anteriormente. O número de células foi estimado em contador Beckman LS 6500. A morte celular foi avaliada por citometria de fluxo usando 
anexina-V. Na presença de OP-BSA complexado nas proporções 1:5, 1:8, 1:10 e 1:20 a proliferação após 24h foi reduzida significativamente 
em cerca de 4 vezes, quando comparada aos controles (meio e BSA), enquanto que a presença de OI-BSA complexado não promoveu mesmo 
efeito. A proliferação na presença de soro de animais com tumor aumentou em 1,7 vezes. Quando o soro foi diluído à 1:10 esse efeito não foi 
observado. Na presença de soro obtido de animais sem tumor e de suplementados com OP ou OI, não foi observada alteração da proliferação 
comparada aos grupos meio e BSA. Um possível mecanismo pelo qual isto ocorreu foi devido a maior mortalidade das células provocadas pela 
presença do OP, que foi 3 vezes maior que a situação controle, o mesmo não sendo observado na presença de OI. Ainda, nossos dados sugerem 
que no soro de animais com tumor de Walker 256 há a presença de fator pró-proliferativo para as células tumorais.
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Aluno de Iniciação Científica: MARINA VOLANSKI TEIXEIRA NETTO (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Ana Vitoria Fischer da Silva               Colaborador: Lais Guimarães Alarça, Ananda Portella Felix, Carolina Zanatta
Departamento: Fisiologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Luteína, Carotenóides, Linfócitos T
Área de Conhecimento: 20700008 - FISIOLOGIA

0329 EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE LUTEÍNA SOBRE ÍNDICE DE PROLIFER-
AÇÃO DE LINFÓCITOS EM CÃES

Os carotenóides são pigmentos naturais que possuem características importantes na inibição e prevenção de inúmeras doenças. Dentre estes, a 
luteína vem ganhando muita atenção pelos seus efeitos imunomoduladores, atuando principalmente sobre os linfócitos T do sangue. Estudos 
realizados com animais e humanos demonstram que a concentração de luteína no sangue e nos tecidos está relacionada com o consumo de 
alimentos ricos nesse carotenóide. Em cães, pesquisas comprovaram que estes animais podem absorver a luteína da dieta, sendo esta absorvida 
pelos linfócitos, podendo melhorar não somente a saúde imunológica como a saúde em geral desses animais. O objetivo deste trabalho foi aval-
iar os efeitos imunomoduladores da suplementação de luteína em dieta de cães da raça Beagle. Dezesseis cães adultos foram distribuídos em 
dois grupos de oito animais cada, em delineamento inteiramente casualizado. Os cães foram alimentados por um período de 120 dias com dietas 
isonutritivas, diferindo apenas em relação à inclusão de 45g de luteína/kg de ração para a dieta do grupo teste. Durante o ensaio imunológico, 
os cães foram mantidos em baias individuais de alvenaria com solário, medindo 5 m de comprimento x 2 m de altura. Amostras de sangue 
foram coletadas no início e ao final do período experimental, para avaliação dos valores de produção de linfócitos totais e linfócitos T CD4+ e 
T CD8+, por meio de citometria de fluxo. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade para averiguar a distribuição normal e a seguir 
foi utilizado o teste  t de Student, adotando o valor p< 0,05 como nível de significância. A suplementação de luteína não alterou a quantidade de 
linfócitos totais e o índice de proliferação de linfócitos, porém resultou em maiores concentrações dos subtipos T CD4+ e T CD8+. Estes dados 
demonstram a eficácia do efeito imunomodulador da luteína, ajudando na melhora da saúde em geral desses animais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leonardo de Athayde Pinto (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Anderson Joel Martino Andrade       Colaborador: Thaís Claudino Clemente, Fabíola Nihi, Rosana Nogueira de Morais
Departamento: Fisiologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: ftalato, testosterona, toxicologia reprodutiva
Área de Conhecimento: 20701004 - FISIOLOGIA GERAL

0330 EFEITOS DO PLASTIFICANTE DI-(2-ETILEXIL) FTALATO (DEHP) SOBRE O 
TESTÍCULO FETAL DE RATOS.

Ftalatos são substâncias químicas usadas como plastificantes para conferir maleabilidade e flexibilidade aos plásticos à base de policloreto de 
vinila (PVC). Estudos mostram que algumas dessas substâncias, incluindo o DEHP, podem interferir no funcionamento do sistema endócrino 
de mamíferos, especialmente quando a exposição ocorre durante períodos críticos do desenvolvimento intrauterino. O presente estudo teve 
como objetivo avaliar os efeitos do DEHP sobre o testículo fetal de ratos, de forma a confirmar o potencial dessa substânica em inibir a ester-
oidogênese testicular em uma dose elevada. Nesse mesmo estudo, as progenitoras expostas foram monitoradas quanto as possíveis alterações 
nas concentrações de metabólitos fecais de hormônios esteróides ao longo da gestação. Ratas prenhes foram obtidas a partir do acasalamento 
de ratos Wistar adultos durante a fase escura do ciclo de luz, na proporção de um macho para três fêmeas. As fêmeas prenhes foram então 
tratadas do 13° ao 20° dia de gestação por via oral (gavage) com óleo de milho (n=10) ou 750 mg DEHP/kg/dia (n=7). No 20° dia de gestação, 
as ratas foram eutanasiadas e foram registrados o número de implantes, número, sexo e peso dos fetos, bem como a distância ano-genital dos 
fetos machos (marcador externo do grau de androgenização pré-natal). Os testículos fetais esquerdos de 1 a 2 machos por ninhada foram usa-
dos para a extração de esteróides com éter e posterior dosagem de testosterona por ensaio imunoenzimático. Não foram observados efeitos no 
ganho de peso durante a prenhez nem em outros parâmetros gestacionais, incluindo o número de implantes e o número, sexo e peso dos fetos. 
A concentração de testosterona intratesticular foi significativamente reduzida nos animais expostos ao DEHP, sendo essa redução de cerca de 
70% em relação ao controle. Além disso, a exposição ao DEHP ocasionou a redução na distância anogenital nos fetos machos, confirmando 
a insuficiência androgênica pré-natal. De maneira geral, esses resultados confirmam que altas doses de DEHP, como a utilizada no presente 
estudo, podem inibir a síntese de testosterona pelo testículo fetal e alterar o desenvolvimento pré-natal dependente de androgênios. Da mesma 
forma, dados complementares ao presente estudo indicam que a exposição ao DEHP nessa dosagem é capaz de inibir a esteroidogênese em 
diferentes condições fisiológicas (ex.: puberdade e gestação) e que esse efeito pode ser monitorado longitudinalmente por meio da quantifi-
cação de metabólitos fecais de hormônios esteróides ao longo do tratamento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tahnee Aiçar de Suss (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina 
Orientador: Luana Fischer                       Colaborador: Vanessa Mazanek Santos, Andressa Perin Martins 
Departamento: Fisiologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: TRPA-1, hiperalgesia, dor inflamatória
Área de Conhecimento: 20701004 - FISIOLOGIA GERAL 

0331 PARTICIPAÇÃO DO RECEPTOR TRPA1 NOS MECANISMOS ENVOLVIDOS NA IN-
DUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTADO CRÔNICO DE HIPERALGESIA INFLAMATÓRIA

O receptor ionotrópico TRPA1 pode ser ativado por diversos mediadores liberados durante a inflamação e, portanto, tem um papel central nos 
mecanismos nociceptivos inflamatórios.  Dados recentes obtidos em nosso laboratório demonstram que a ativação desse receptor é essencial 
na manutenção da hiperalgesia inflamatória aguda. No entanto, não se sabe se o TRPA1 também contribui para a indução e/ou manutenção de 
estados crônicos de hiperalgesia. Experimentos realizados em nosso laboratório demonstram que um estado hiperalgésico persistente pode ser 
induzido pela administração única do agente inflamatório carragenina 100µg (s.c.) da pata de ratos. Sete dias depois não se observa qualquer 
resposta hiperalgésica, mas quando uma pequena dose (10ng) de Prostaglandina E2 (PGE2) é administrada no mesmo sítio, uma intensa res-
posta hiperalgésica é observada, demonstrando que alterações plásticas induzidas pelo evento inflamatório prévio sensibilizaram os nocicep-
tores nessa região. O objetivo desse estudo é investigar a participação do receptor TRPA1 na indução e manutenção desse estado persistente de 
hiperalgesia. Para isso, verificamos se o bloqueio da função do receptor TRPA1 durante a indução do estado hiperalgésico crônico ou após sua 
instalação, ou seja, no momento ou sete dias depois da injeção de carragenina, respectivamente, afeta a hiperalgesia persistente induzida nesse 
modelo. Ratos wistar machos (200-280g) foram utilizados. A hiperalgesia foi avaliada através da medida do limiar nociceptivo mecânico pelo 
teste de Von Frey eletrônico após 60 e/ou 180 minutos da injeção das drogas. Os dados foram analisados por Anova seguido pelo teste de Tukey 
(nível de significância p < 0,05) e estão apresentados como média + EPM. A hiperalgesia induzida por uma baixa dose de PGE2 (18,3+1,0 g) 
foi significativamente aumentada quando precedida pela injeção do agente inflamatório carragenina sete dias antes (30, 0 +0,7 g), confirmando 
a indução do estado hiperalgésico persistente. A administração de HC 030031 (1200 mg), antagonista seletivo de TRPA1 (20,1+0,9 g) com 
carragenina, ou o tratamento prévio (4 injeções intratecais diárias de 5 nmol por dia) com antisense contra TRPA1 (12,8+0,2 g) preveniu  a 
instalação do estado persistente de hiperalgesia. A administração do antagonista de TRPA1 (24,4+0,5 g) com PGE2, ou o tratamento prévio com 
antisense contra TRPA1 (13,7+0,5 g) inibiu a manutenção do estado persistente de hiperalgesia. Esses dados sugerem que o receptor TRPA1 é 
essencial para a indução e para a manutenção de estados crônicos de hiperalgesia inflamatória.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vanessa Mazanek Santos (PIBIC-AF/FA)
Curso: Medicina 
Orientador: Luana Fischer        Colaborador: Tahnee Aiçar de Suss (Bolsista UFPR-TN), Andressa Perin Martins (Aluna de Mestrado)
Departamento: Fisiologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Hiperalgesia, Carragenina, Dor inflamatória
Área de Conhecimento: 20701004 - FISIOLOGIA GERAL

0332 MODELO PARA INDUÇÃO DE ESTADO CRÔNICO DE HIPERALGESIA IN-
FLAMATÓRIA EM TECIDO SUBCUTÂNEO DA PATA DE RATOS

A hiperalgesia inflamatória resulta da sensibilização dos neurônios nociceptivos por mediadores inflamatórios liberados no sítio da injúria. 
As alterações teciduais associadas às condições inflamatórias clínicas são duradouras, no entanto, modelos experimentais de hiperalgesia 
crônica são de difícil padronização e, portanto escassos. O objetivo desse trabalho foi padronizar um modelo para estudar os mecanismos 
hiperalgésicos crônicos induzidos em tecido subcutâneo da pata de ratos. Para isso avaliamos a capacidade de uma administração única do 
agente inflamatório carragenina (Cg) em induzir um estado de hiperalgesia persistente. A Cg é classicamente utilizada em estudos animais de 
dor e inflamação, induz uma importante reação inflamatória com produção de prostaglandinas e a liberação de aminas simpatomiméticas que 
medeiam, em última instância, a hiperalgesia observada nesse modelo. Foram utilizados ratos wistar (200-280g) e todas as drogas foram injeta-
das (s.c) na pata traseira. A hiperalgesia foi avaliada através da medida do limiar nociceptivo mecânico pelo teste de Von Frey eletrônico após 
60, 180 e 360 minutos da injeção das drogas. Os dados foram analisados por Anova seguido do teste Tukey (nível de significância p < 0,05) e 
estão apresentados como média + EPM. A injeção de Cg (100µg) na pata de ratos induziu uma significativa resposta hiperalgésica (34,0 + 1,0 
g comparada com a injeção de salina 4,2 +0,4 g). Três dias depois não se observa mais qualquer sinal de hiperalgesia. No entanto, quando uma 
pequena dose de PGE2 (10 ng) é administrada no mesmo local, três (33,6  + 0,3 g), sete (30 + 0,8 g), mas não 14 (19,6 +0,6 g) dias depois, 
uma intensa resposta hiperalgésica é observada (comparada com aquela induzida pela administração de 10 ng de PGE2 precedida por salina ao 
invés de Cg 18,3 +0,8 g). A co-administração de Cg com o inibidor de ciclooxigenase, indometacina (100 µg, 22+0,9 g) ou com o antagonista 
de receptores beta-2 adrenérgicos ICI 118,551 (1,5 µg, 16,7 +0,8 g) preveniu o estado de hiperalgesia persistente. A administração da subuni-
dade catalítica da proteína quinase A (pkA, 24 U, 33,7 +0,6) ou da isoforma épsilon da proteína quinase C (pkC, 9 µg, 30,4 +0,7) mimetizou 
o efeito da Cg induzindo hiperalgesia persistente. Esses dados demonstram que alterações plásticas induzidas pelo evento inflamatório prévio 
sensibilizam de forma persistente os nociceptores na região. Essa sensibilização é dependente da produção de prostaglandinas e da liberação 
de aminas simpatomiméticas e mediada pela ativação das proteínas quinases A e C.
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Aluno de Iniciação Científica: Priscyla Oliveira da Silva (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Farmácia 
Orientador: Rosalvo Tadeu Hochmuller Fogaça      Co-Orientador: Carlos Estevam Nolf Damiani
Departamento: Fisiologia                                         Colaborador: Fabrício Vieira, Ariani Cavazzani Szkudlarek, Ilana Kassouf Silva
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: hipertireoidismo, cardiovascular, inotropismo
Área de Conhecimento: 20702000 - FISIOLOGIA DOS ÓRGÃOS E SISTEMAS

0333 AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE CARDÍACA DE ANIMAIS COM HIPERTIRE-
OIDISMO

A hiperatividade da glândula tireoide causa excesso da secreção de hormônios tiroxina (T4) e triiodotironina (T3), caracterizando assim o 
hipertireoidismo. Os hormônios tireoideanos exercem uma ampla gama de ações no ser humano, dentre essas estão as alterações cardiovascu-
lares. No hipertireoidismo tem sido mostrado um aumento no desempenho cardíaco, seguido a longo prazo, por uma diminuição na eficiência 
cardíaca, além de uma alteração na resistência vascular periférica. Poucos estudos têm sido feitos com uso de modelo animal para avaliar as 
alterações cardíacas no hipertireoidismo. O hipertireoidismo foi induzido, em ratos (n= 6),  pela injeção i.p. de T3 (200 µg/kg) durante 10 dias, 
o grupo controle foi tratado com injeção i.p. de salina (n= 6). Para avaliação da função cardíaca realizou-se ecocardiografia (5500 Sonos, HP) 
com S12 (5-12MHz) e 15L6 (7-15MHz), e mediante papilar isolado, a potenciação pós pausa (PPP) em tempos de 1, 3, 5, 10 e 20 segundos, a 
velocidade máxima de contração  (df/dt max) e de relaxamento (df/dt min). Os resultados obtidos por ecocardiografia demostram que o hiper-
tireoidismo induz redução significativa nos valores de volume sistólico final, volume diastólico final, tempo de ejeção, tempo diastólico total, 
tempo de relaxamento isovolumétrico, área diastólica, área sistólica, variável A e relação E/A. Ocorreu aumento significativo da frequência 
cardíaca, fração de ejeção e débito cardíaco. Não houve alteração no tempo de contração isovolumétrica, débito sistólico, índice de Tei e tempo 
de desaceleração da onda E. Os valores de  PPP foram menores no hipertireoidismo em todos os tempos de pausa testados. Os valores obtidos 
de df/dt max e df/dt min foram maiores nos animais hipertireoideos. Estes dados demonstram que o hipertireoidismo induz efeito lusitropicos e 
cronotrópicos positivos. A diminuição da PPP sugere que durante o período de pausa ocorreu diminuição na quantidade de cálcio armazenada 
no retículo sarcoplasmático de animais com hipertireoidismo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Carolina Damm dos Santos (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Marcelo de Meira Santos Lima            Co-Orientador: Anete Curte Ferraz
Departamento: Fisiologia                           Colaborador: Adriana Targa Dias Santos, Patrícia Andréia Dombrowski, Cláudio da Cunha
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Dopamina, Sono paradoxal, Rotenona
Área de Conhecimento: 20702019 - NEUROFISIOLOGIA 

0334 INDUÇÃO DE PREJUÍZOS COGNITIVOS PELA PRIVAÇÃO DE SONO PARADOXAL É DEPENDENTE 
DE DOPAMINA ESTRIATAL NO MODELO DE PARKINSONISMO INDUZIDO POR ROTENONA.

A doença de Parkinson (DP) decorre da degeneração dos neurônios dopaminérgicos da via nigroestriatal com consequente prejuízo na liberação 
de dopamina (DA) no estriado. Essas alterações geram prejuízos motores (clássicos) e não motores (ainda pouco compreendidos), dentre eles 
distúrbios de sono e prejuízos de memória. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi de investigar as alterações cognitivas e neuroquímicas, 
além dos prejuízos motores, produzidas pela privação de sono paradoxal (PSP) no modelo da DP induzido por rotenona. Utilizaram-se ratos 
Wistar machos distribuídos nos seguintes grupos: sham controle (n=10), sham PSP (n=10), rotenona controle (n=10) e rotenona PSP (n=10). Os 
animais passaram por cirurgias estereotáxicas para a infusão intranigral de rotenona ou veículo e no 1º. dia foram testados no campo aberto. No 
20ª dia os respectivos grupos passaram por um período de 1 dia de PSP, sendo novamente testados no campo aberto no 21ª dia. Concomitante-
mente, os grupos foram submetidos a sessões de treino no teste de reconhecimento de objetos, versão localização, (19º dia) e teste (21º dia). Os 
dados foram analisados por ANOVA de 2 vias seguido de Bonferroni. O grupo sham controle apresentou aumento no tempo de explorações do 
objeto novo comparado ao familiar (P< 0.05). Porém os grupos sham PSP e rotenona controle exploraram igualmente os objetos, indicando pre-
juízo cognitivo. Já o grupo rotenona PSP surpreendentemente explorou por mais tempo o objeto novo comparado ao grupo rotenona controle 
(P< 0.01). O teste do campo aberto indicou que o grupo sham PSP apresentou aumento na distância percorrida em comparação ao grupo sham 
controle (p< 0,01). Opondo-se a isso, o grupo rotenona controle apresentou redução da distância percorrida em comparação com o grupo sham 
PSP (p< 0,01). Imediatamente após os testes comportamentais, os animais foram decapitados para a dissecação dos estriados para o estudo neu-
roquímico das concentrações de DA, ácido homovanílico (HVA) e ácido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC). Observou-se uma redução de DA 
no grupo rotenona controle em comparação aos grupos sham controle (p< 0,05) e sham PSP (p< 0,01). Entretanto, o grupo rotenona PSP apre-
sentou aumento (p< 0,05) de DA comparado ao controle rotenona. Em conjunto, esses resultados sugerem que a PSP pôde produzir prejuízo 
cognitivo, numa tarefa dependente de DA semelhante àquela gerada pela lesão nigral induzida por rotenona, sem a influência de um viés motor.
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0335 ÓLEO DE PEIXE AUMENTA NÍVEIS DE BDNF E REVERTE DÉFICIT DE 
MEMÓRIA INDUZIDO PELA BULBECTOMIA OLFATÓRIA

Os ácidos docosahexaenóico (DHA) e eicosapentaenóico (EPA) são ácidos graxos poliinsaturados da família ômega-3 (AGPIs n-3) presentes 
nas membranas neuronais e que podem facilitar o crescimento e a diferenciação neuronal durante o período de desenvolvimento e maturação 
cerebral. Estudos anteriores realizados em nosso laboratório, com ratos suplementados com óleo de peixe (rico em DHA e EPA) sugerem 
que o mesmo apresenta um efeito antidepressivo. No presente estudo a bulbectomia olfatória (BO) foi usada como um modelo de declínio de 
memória dependente do hipocampo e depressão. O objetivo foi investigar o efeito do óleo de peixe (OP) sobre a memória em ratos adultos 
suplementados via transplacentária e via lactação e submetidos ou não a bulbectomia olfatória, através do teste de localização de objetos (LO) 
e do teste de campo aberto (CA). Após, os animais foram ortotanasiados e seus hipocampos removidos para análise do fator neurotrófico deri-
vado do encéfalo (BDNF). Ratas Wistar com 10 semanas foram distribuídas em dois grupos: grupo suplementado (OP, n=20) e grupo controle 
(C, n=20). O grupo OP recebeu diariamente 3g/kg via oral de OP 15 dias antes e durante o acasalamento, gestação e lactação até os 21 dias 
de vida dos filhotes machos. O grupo C recebeu apenas ração padrão durante o período. Aos 21 dias, os filhotes de ambos os grupos foram 
separados das mães e mantidos com ração e água ad libitum até os 80 dias, quando foram submetidos à BO e redistribuídos em 4 grupos de 20:  
C/SHAM, OP/SHAM, C/BO e OP/BO. Após 2 semanas, eles foram submetidos aos testes comportamentais. Os dados foram analisados pelo 
teste de Duncan precedido por ANOVA de duas vias. No Campo Aberto, o grupo C/BO apresentou valores aumentados para distâncias total 
(p< 0,04) e periférica (p< 0,03), tempo na periferia (p< 0,02) e velocidade (p< 0,02) em relação aos demais grupos. O grupo OP/BO igualou-se 
aos grupos C/SHAM e OP/SHAM, portanto revertendo a hiperatividade. No teste de LO, o grupo C/SHAM assim como o OP/SHAM demon-
straram aprendizado, enquanto o grupo C/BO diminuiu o tempo (p< 0,04), mantendo a frequência de exploração do novo objeto (p>0,05); 
prejuízo revertido com o uso do OP no grupo OP/BO (p< 0,0001). Em relação ao BDNF, a BO per se não alterou os níveis hipocampais desta 
neurotrofina, entretanto o uso do OP foi eficaz em aumentar os valores da mesma nos dois grupos suplementados (p< 0,01). A importância 
do BDNF hipocampal reside no seu papel sobre a memória espacial. Desta forma os dados sugerem que o OP reverta os déficits de memória 
aumentando os níveis hipocampais de BDNF.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Danielle Regina Bento Lessa da Silva (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Anete Curte Ferraz                    Co-Orientador: Marcelo de Meira Santos Lima
Departamento: Fisiologia                            Colaborador: Ana Márcia Delattre, Paula R. G. Kempe, Isabela Menezes
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Lipossacarídeo de Escherichia coli, doença de parkinson, Memória de reconhecimento
Área de Conhecimento: 20702019 - NEUROFISIOLOGIA

0336 ESTUDO DO EFEITO DA EXPOSIÇÃO MÚLTIPLA AO LIPOPOLISSACARÍDEO SOBRE A DEGE-
NERAÇÃO DOPAMINÉRGICA NA SUBSTANCIA NEGRA PARTE COMPACTA EM RATOS WISTAR

Nos últimos anos uma variedade de mecanismos foram propostos para explicar a etiologia da doença de Parkinson (DP) e sua progressiva 
perda neuronal dopaminérgica. Baseado nas hipóteses de que a DP é resultante da interação sinérgica de múltiplos insultos, e das evidencias 
que mostram que a reação glial e processos inflamatórios podem participar de uma série de eventos em cascata que levam à morte neuronal, 
neste estudo foi avaliado o efeito da exposição crônica ao lipopolissacarídeo (LPS) como fator desencadeante de uma perda progressiva dos 
neurônios dopaminérgicos, analogamente à realidade da perda gradual e contínua vista no paciente portado da DP. Para tanto, ratos Wistar 
com 12 semanas de idade foram submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação unilateral de cânula de espera para infusão intranigral de 
solução contendo 0,8μg/μl de LPS (grupo LPS) ou solução salina (grupo Sham). O dia da cirurgia foi considerado o dia 0, e as infusões foram 
realizadas nos dias 2, 6, 10 e 14 após a instalação da cânula. 48 horas após cada aplicação um grupo de animais foi ortotanasiado para quan-
tificação dos neurotransmissores através de técnica cromatográfica. Vinte animais que receberam 4 injeções foram analisados 30 dias após a 
ultima injeção. Os grupos foram submetidos a testes comportamentais para avaliação da motricidade através do campo aberto (CA) e memória 
de reconhecimento do novo obejeto. Os dados foram analisados por ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Duncan. No teste do CA 
os animais do grupo salina e LPS, independentemente do número de injeções, não demonstraram alteração em nenhum dos parâmetros anali-
sados. No teste de memória de reconhecimento do novo objeto, os animais dos grupos Sham permaneceram mais tempo explorando o objeto 
novo em relação ao familiar frente aos diferentes números de injeções (p< 0,02). No entanto, o grupo LPS apresentou prejuízo de memória 
que se manteve independentemente do número de injeções (p< 0,005). Muito embora todos os animais que receberam injeção intranigral de 
LPS tenham apresentado significativa redução na concentração de dopamina estriatal (p< 0,01) esta redução não foi influenciada pelo número 
de injeções aplicadas (p=0,23). Assim, conclui-se que a aplicação de LPS pode gerar um processo suficiente para reduzir a concentração deste 
neurotransmissor e afetar o desempenho do teste de memória, todavia esta redução não se apresentou progressiva.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Elis Angela Kurpiel Jose (IC-Voluntária)
Curso: Medicina 
Orientador: Marcelo de Meira Santos Lima             Co-Orientador: Anete Curte Ferraz
Departamento: Fisiologia                                        Colaborador: Mariana Bordinhão Proença, Marco Aurélio Mori
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Noradrenalina, Privação de sono paradoxal, Rotenona
Área de Conhecimento: 20702019 - NEUROFISIOLOGIA 

0337 INDUÇÃO DE PREJUÍZOS COGNITIVOS PELA PRIVAÇÃO DE SONO PARADOXAL DEPENDE DE 
NORADRENALINA ESTRIATAL NO MODELO DE PARKINSONISMO INDUZIDO POR ROTENONA.

A doença de Parkinson (DP) decorre da degeneração dos neurônios dopaminérgicos da via nigroestriatal com consequente prejuízo na liberação 
de dopamina (DA) no estriado. Essas alterações geram prejuízos motores (clássicos) e não motores (ainda pouco compreendidos), dentre eles 
distúrbios de sono e prejuízos de memória. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi de investigar as alterações cognitivas e neuroquímicas, 
além dos prejuízos motores, produzidas pela privação de sono paradoxal (PSP) no modelo da DP induzido por rotenona. Utilizaram-se ratos 
Wistar machos distribuídos nos seguintes grupos: sham controle (n=10), sham PSP (n=10), rotenona controle (n=10) e rotenona PSP (n=10). Os 
animais passaram por cirurgias estereotáxicas para a infusão intranigral de rotenona ou veículo e no 1º. dia foram testados no campo aberto. No 
20ª dia os respectivos grupos passaram por um período de 1 dia de PSP, sendo novamente testados no campo aberto no 21ª dia. Concomitante-
mente, os grupos foram submetidos a sessões de treino no teste de reconhecimento de objetos, versão localização, (19º dia) e teste (21º dia). 
Os dados foram analisados por ANOVA de 2 vias seguido de Bonferroni. O grupo rotenona PSP apresentou aumento na latência de exploração 
do objeto familiar comparado ao grupo sham controle (p< 0.01). O teste do campo aberto indicou que o grupo sham PSP apresentou aumento 
na distância percorrida em comparação ao grupo sham controle (p< 0,01). Opondo-se a isso, o grupo rotenona controle apresentou redução da 
distância percorrida em comparação com o grupo sham PSP (p< 0,01). Imediatamente após os testes comportamentais, os animais foram de-
capitados para a dissecação dos estriados para o estudo neuroquímico das concentrações de noradrenalina (NA) e 3,4-diidróxifeniletilenoglicol 
(DHPG). Observou-se uma redução de NA no grupo PSP rotenona comparado ao grupo controle rotenona (p< 0.05). De forma análoga, houve 
uma redução na formação do metabólito DHPG no grupo sham PSP comparados aos grupos sham controle (p< 0.05), rotenona controle (p< 
0.05) e rotenona PSP (p< 0.01). Em conjunto, esses resultados sugerem que a PSP associada à lesão nigral pôde produzir um prejuízo cognitivo 
relacionado à redução na liberação de NA estriatal.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Isabela Menezes (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Anete Curte Ferraz                   Co-Orientador: Marcelo de Meira Santos Lima
Departamento: Fisiologia                           Colaborador: Danielle R. B. L. da Silva, Paula R. G. Kempe, Ana Marcia Delattre
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Óleo de peixe, memória espacial, doença de Parkinson
Área de Conhecimento: 20702019 - NEUROFISIOLOGIA

0338 EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO CRÔNICA COM OLEO DE PEIXE SOBRE FATORES INFLAMATÓRI-
OS NA GERAÇÃO F1 PROMOVIDA PELA EXPOSIÇÃO PRÉ-NATAL AO LIPOPOLISSACARÍDEO

Baseados na hipótese de que a causa da doença de Parkinson (DP) é multifatorial e resultante da interação sinérgica de múltiplos insultos, al-
guns autores começaram a especular que fatores específicos, que ocorreram ainda com o indivíduo intra-utero, podem predispor à neurodegen-
eração. Estudo em animais demonstrou que a exposição pré-natal ao lipopolissacarídeo de Escherichia coli (LPS), que mimetiza uma infecção 
bacteriana durante a gestação em humanos, causou uma perda significativa nos neurônios dopaminérgicos da substancia negra parte compacta. 
Assim, o objetivo foi investigar o efeito lesivo desta toxina administrada num período crítico para o desenvolvimento do sistema nervoso 
central em associação com a suplementação com ácidos graxos poliinsaturados da família omega-3 sobre a função cognitiva e a motricidade 
na geração F1. Para tanto, ratas Wistar com 12 semanas de idade foram divididas em dois grupos: óleo de peixe (OP) que receberam durante 
a gestação e lactação suplementação diária com 3g/kg de óleo de peixe e grupo controle (C) sem suplementação.  No 11º dia de gestação cada 
grupo foi subdividido em dois e cada rata recebeu, via i.p., injeção com LPS (OP/LPS e C/LPS) na dose de 10.000 unidades de endotoxina 
(EU)/kg corporal ou volume idêntico de solução salina (OP/S e C/S). Os filhotes machos, aos 21 dias de vida foram submetidos a teste para 
avaliação da memória de localização do objeto e campo aberto. Os dados foram avaliados por ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste 
de Duncan. A injeção de LPS, nas ratas que mantiveram o processo de gestação, reduziu significativamente o número de filhotes por ninhada 
quando comparado às ratas que receberam injeção de salina (p< 0.001); redução que não foi influenciada pela suplementação com óleo de peixe 
(p=0.85). No teste de memória de localização do objeto, os animais dos grupos OP/S e C/S exploraram mais tempo o objeto cuja localização foi 
modificada em relação ao objeto referencia (p< 0,04), e os animais C/LPS exibiram tempos iguais para os dois objetos (p=0,17). No entanto, 
os animais OP/LPS exibiram aprendizagem semelhante a dos salinas (p< 0,005). No teste de campo aberto os animais do grupo LPS exibiram 
maior velocidade média em relação aos demais grupos (p< 0,03), sem apresentar diferença nos demais parâmetros. Concluindo, a exposição 
pré-natal ao LPS gerou déficit cognitivo, o qual foi revertido pela suplementação com óleo de peixe, possivelmente através de um mecanismo 
anti-inflamatório, que será posteriormente avaliado através de dosagem de citocinas pró e anti-inflamatórias.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcela Alexandra Vargas Castro (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina 
Orientador: Marcelo de Meira Santos Lima            Co-Orientador: Anete Curte Ferraz
Departamento: Fisiologia                                        Colaborador: Ana Márcia Delattre, Cláudia Pudell
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Serotonina, Privação de sono paradoxal, Rotenona
Área de Conhecimento: 20702019 - NEUROFISIOLOGIA

0339 INDUÇÃO DE PREJUÍZOS COGNITIVOS PELA PRIVAÇÃO DE SONO PARADOXAL DEPENDE 
DE SEROTONINA ESTRIATAL NO MODELO DE PARKINSONISMO INDUZIDO POR ROTENONA.

A doença de Parkinson (DP) decorre da degeneração dos neurônios dopaminérgicos da via nigroestriatal com consequente prejuízo na liberação 
de dopamina (DA) no estriado. Essas alterações geram prejuízos motores (clássicos) e não motores (ainda pouco compreendidos), dentre eles 
distúrbios de sono e prejuízos de memória. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi de investigar as alterações cognitivas e neuroquímicas, 
além dos prejuízos motores, produzidas pela privação de sono paradoxal (PSP) no modelo da DP induzido por rotenona. Utilizaram-se ratos 
Wistar machos distribuídos nos seguintes grupos: sham controle (n=10), sham PSP (n=10), rotenona controle (n=10) e rotenona PSP (n=10). 
Os animais passaram por cirurgias estereotáxicas para a infusão intranigral de rotenona ou veículo e no 1º. dia foram testados no campo aberto. 
No 20ª dia os respectivos grupos passaram por um período de 1 dia de PSP, sendo novamente testados no campo aberto no 21ª dia. Concomi-
tantemente, os grupos foram submetidos a sessões de treino no teste de reconhecimento de objetos, versão localização, (19º dia) e teste (21º 
dia). Os dados foram analisados por ANOVA de 2 vias seguido de Bonferroni. O grupo sham controle apresentou aumento no número de ex-
plorações do objeto novo comparado ao familiar (p< 0.05). Porém os grupos sham PSP e rotenona exploraram igualmente os objetos, indicando 
prejuízo cognitivo. Já o grupo rotenona PSP surpreendentemente explorou mais vezes o objeto novo comparado ao grupo rotenona controle 
(p< 0.01). O teste do campo aberto indicou que o grupo sham PSP apresentou aumento na distância percorrida em comparação ao grupo sham 
controle (p< 0,01). Opondo-se a isso, o grupo rotenona controle apresentou redução da distância percorrida em comparação com o grupo sham 
PSP (p< 0,01). Imediatamente após os testes comportamentais, os animais foram decapitados para a dissecação dos estriados para o estudo 
neuroquímico das concentrações de serotonina (5-HT), e ácido 5-hidróxiindolacético (5-HIAA). Observou-se aumento no turnover de 5-HT 
no grupo sham PSP comparado ao sham controle (p< 0.05) e rotenona controle (p< 0.05). Da mesma forma, o grupo rotenona PSP apresentou 
aumento dos níveis de 5-HIAA comparado ao grupo rotenona controle. Em conjunto, esses resultados sugerem que a PSP pôde produzir pre-
juízo cognitivo associado a aumentos na degradação da 5-HT estriatal de forma oposta aquela gerada pela lesão nigral induzida por rotenona.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paula Regina Gelinski Kempe (IC-Voluntária)
Curso: Biomedicina
Orientador: Anete Curte Ferraz                Co-Orientador: Marcelo de Meira Santos Lima
Departamento: Fisiologia                        Colaborador: Ana Márcia Delattre, Danielle R. B. L. da Silva, Isabela Menezes
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Lipopolissacarídeo de Escherichia coli, memória de reconhecimento, dopamina
Área de Conhecimento: 20702019 - NEUROFISIOLOGIA 

0340 EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM OLEO DE PEIXE SOBRE A PERDA NEURONAL DOPAMINÉ-
RGICA NA GERAÇÃO F1 PROMOVIDA PELA EXPOSIÇÃO PRÉ-NATAL AO LIPOPOLISSACARÍDEO

Embora a etiologia da doença de Parkinson ainda permaneça desconhecida, estuda-se que a redução das células dopaminérgicas pode estar as-
sociada a diferentes mecanismos. Alguns estudos em animais têm demonstrado que a exposição pré-natal ao lipopolissacarídeo de Escherichia 
coli (LPS), que mimetiza uma infecção bacteriana durante a gestação em humanos, pode causar uma perda significativa nos neurônios dopa-
minérgico da substancia negra parte compacta ao gerar um processo inflamatório. Assim, hipotetizamos que o fornecimento de ácidos graxos 
poliinsaturados da família ômega-3, presentes no óleo de peixe, durante uma janela temporal importante para o desenvolvimento do sistema 
nervoso central, pudesse desenvolver um papel crucial na modificação de fatores importantes envolvidos na etiologia desta patologia. Para 
tanto, ratas Wistar com 12 semanas de idade foram divididas em dois grupos: óleo de peixe (OP) que receberam durante a gestação e lactação 
suplementação diária com 3g/kg de óleo de peixe e grupo controle (C) sem suplementação.  No 11º dia de gestação cada grupo foi subdividido 
em dois e cada rata recebeu, via i.p., injeção com LPS (OP/LPS e C/LPS) na dose de 10.000 unidades de endotoxina (EU)/kg corporal ou 
volume idêntico de solução salina (OP/S e C/S). Os filhotes machos, aos 21 dias de vida foram submetidos a teste para avaliação da memória 
de reconhecimento do novo objeto e quantificação da concentração de dopamina (DA) estriatal e seu metabólito DOPAC (ácido 3,4-dihidrox-
ifenilacético). Os dados foram avaliados por ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Duncan. No teste de memória de reconhecimento 
do novo objeto, os animais dos grupos OP/S e C/S permaneceram mais tempo explorando o objeto novo em relação ao familiar (p< 0,01), e 
os animais C/LPS exibiram tempos iguais para os dois objetos (p=0,76). No entanto, os animais OP/LPS exibiram aprendizagem semelhante a 
dos salinas (p< 0,03). Nas dosagens estriatais, o grupo C/LPS apresentou níveis reduzidos de DA em relação aos grupos C/S e OP/S (p< 0,01), 
porém os animais OP/LPS aumentaram os níveis de DA em relação a todos os grupos (p< 0,02). Quanto aos níveis de DOPAC não houve 
diferença significativa entre todos os grupos experimentais. Concluindo, a exposição pré-natal ao LPS gerou redução de DA e déficit cognitivo, 
os quais foram revertidos pela suplementação com óleo de peixe, possivelmente através de um mecanismo anti-inflamatório.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paula Adamo de Almeida (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Carlos Estevam Nolf Damiani              Co-Orientador: Rosalvo Tadeu Fogaça
Departamento: Fisiologia                                        Colaborador: Robson Ruiz Olivoto, Ilana Kassouf Silba
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Anetol; músculo cardíaco; contração muscular
Área de Conhecimento: 20702027 - FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR

0341 EFEITOS DO ANETOL SOBRE AS PROTEÍNAS CONTRÁTEIS DE MÚSCULO 
CARDÍACO.

Avaliamos os efeitos do anetol sobre a mecânica cardíaca e seus mecanismos de ação. Utilizamos tanto a técnica de “fibra intacta” (trabéculas 
de papilares intactos submetidas a estímulos elétricos, 10 Hz) como a técnica de “fibra permeabilizada” (skinned fiber). Utilizamos ratos Wistar 
(250-300g). Após anestesia, papilares intactos foram dissecados, trabéculas foram isoladas, montadas e submetidas à estimulação elétrica. As 
soluções experimentais (pCa -log [Ca2+]) foram: Solução R (pCa 8,5), relaxante; Solução A (pCa 4,0), máxima força; acrescidas de 5 mM de 
EGTA. Os dados são expressos em mN/mm2. Estudos mostram que o aumento da tensão de repouso desenvolvida pelo anetol não estaria na 
dependência da liberação de Ca2+ pelo RS. Inferimos que esse efeito induzido pelo anetol poderia ser da própria função das pontes cruzadas. 
Em preparações com fibras intactas, após tratamento com BDM (30 mM), um composto que abole a contração muscular por diminuir o padrão 
de interação das pontes cruzadas, adicionamos anetol (0,7 mM). Os resultados mostraram que o aumento da tensão de repouso induzida pelo 
anetol foi abolido pelo BDM (0,064 ± 0,016 vs 2,145 ± 0,577; BDM vs Anetol; N=10). Outra possibilidade seria a de que o aumento da tensão 
de repouso induzida pelo anetol fosse por redução na concentração intracelular de ATP. Em músculo cardíaco, a redução de MgATP, a valores 
críticos, pode levar à formação tanto de não-ciclização (rigor, ATP-free) como de ciclização (ATP-ligação) das pontes cruzadas induzindo 
uma ativação cooperativa do filamento fino. Para avaliarmos os possíveis efeitos do anetol sobre a produção de ATP e ciclização das pontes 
cruzadas, as trabéculas foram permeabilizadas com Triton X-100 (1% vol/vol). Este é um detergente que solubiliza o sarcolema e todas as 
membranas subcelulares, possibilitando realizar a ativação do sistema contrátil com Ca2+ sob condições controladas. Assim, após tratamento 
das trabéculas com ATP (2 mM e 10 mM) adicionamos anetol (10 mM). Os resultados mostraram que nessas preparações, a tensão de repouso 
induzida pelo anetol foi revertida significativamente: (Anetol 10 mM + ATP 10 mM: 2,586 ± 0,337 vs Anetol 10 mM + ATP 2mM: 9,210 ± 
0,883; N=5). Em conjunto, os resultados sugerem que a tensão de repouso induzida pelo anetol seria, possivelmente, através de um mecanismo 
independente de Ca2+ o qual, poderia envolver uma ativação cooperativa do filamento de actina de músculo cardíaco devido a uma possível 
forte ligação das pontes cruzadas (estado de rigor).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luana de Oliveira (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Educação Física (Bacharelado) 
Orientador: Raul Osiecki
Departamento: Educação Física
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: ciclismo, fadiga muscular, dor muscular de início tardio
Área de Conhecimento: 20703007 - FISIOLOGIA DO ESFORÇO 

0342 EFEITOS DE UMA COMPETIÇÃO DE CICLISMO DE FUNDO SOBRE A FADIGA 
E A DOR MUSCULAR DE INÍCIO TARDIO

Os métodos que são utilizados para analisar o dano muscular induzido pelo exercício podem ser efetuados de diversas maneiras. O objetivo 
deste estudo foi de comparar alguns dos métodos, a fim de indicar suas similaridades ou disparidades perante os resultados. Para tanto, 15 
atletas de ciclismo (sexo masculino), com idade de 27,5 ± 6,3 anos, participaram uma corrida de fundo (130km) e realizaram diferentes tes-
tes indicando seus respectivos danos musculares. As coletas ocorreram pré, pós, 24, 48 e 72 h após a corrida e foram coletados os seguintes 
dados: Contração Voluntária Máxima, na extensão isométrica do joelho (membro dominante); marcadores bioquímicos (CK e LDH), através 
de coletas sanguíneas e percepção subjetiva de dor, através da Escala Visual Analógica (EVA).  Na contração voluntária máxima (N/m) não 
houve diferenças significativas em nenhum momento após a coleta, sendo os valores obtidos: 330,67 ±11,79 no pré-competição; 320,13 ±10,93 
24h após; 325,53 ±12,30 48h após e 329,27 ±12,03 72h após. Já os marcadores bioquímicos (CK e LDH) e percepção subjetiva de dor (obtida 
pela escala EVA) apresentaram um aumento estatisticamente significativo nos momentos pós-competição. Sendo os da CK (U/L): 339,37 
±54,26 pré-competição; 540,24 ±56,37 logo após; 956,46 ±231,34 24h após; 1029,46 ±270,19 48h após e 889,86 ±227,21 72h após. A EVA 
determinou os seguintes resultados: 0,60 ±0,20 pré-competição; 5,53 ±0,67 logo após; 2,53 ±0,46 24h após; 1,07 ±0,29 48h após e 0,40 ±0,20 
72h após. Conclui-se, então, que há diferenças de resultados nos diferentes métodos de quantificar o dano muscular induzido pelo exercício. 
Alguns apresentando-se mais sensíveis que outros, necessitando sempre de um acompanhamento mais ampliado com atletas, para que se possa 
detectar o real efeito promovido pela competição.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vanessa Porto Bernardo (IC-Voluntária)
Curso: Educação Física (Bacharelado) 
Orientador: Sergio Gregorio da Silva  Colaborador: Cosme Franklim Buzzachera, Ragami Chaves Alves, Sandro do Santos Ferreira
Departamento: Educação Física
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: autosselecionado, corredores, não corredores
Área de Conhecimento: 20703007 - FISIOLOGIA DO ESFORÇO

0343 RESPOSTAS PERCEPTUAIS E AFETIVAS EM CORREDORES E NAO CORRE-
DORES EM RITMO AUTOSSELECIONADO

Acredita-se que a prática de exercícios em ritmo autosselecionado influencia em respostas psicofisiológicas. Pode propiciar respostas de 
percepção de prazer/desprazer positivas; respostas perceptuais baixo-moderadas e tem também que de um modo geral a intensidade que difer-
entes populações buscam selecionar encontra-se dentro dos padrões mínimos estabelecidos pelo ACSM para melhora/manutenção da aptidão 
cardiorespiratória. Portando, o presente estudo comparou respostas perceptuais e afetivas de exercício físico na esteira em ritmo autosseli-
cionado entre corredores (n=14) e não corredores (n=14). Foram incluídos no grupo corredores (GC), aqueles que apresentaram participação 
em competições de corridas de longa distância (10.000 e 42.195 m.), com um volume semanal de treino maior que 30 quilômetros; no grupo 
não corredor (GNC) foram incluídos indivíduos que realizavam atividade física por até 30 minutos em menos de três vezes por semana. Cada 
participante foi submetido a duas sessões em dias distintos. Na primeira foram realizadas a avaliação antropométrica e o teste incremental 
máximo em esteira com ancoragem perceptual e afetiva. Na segunda sessão, foi realizado um teste de 20 minutos de exercício em intensidade 
autosselecionada em esteira. As respostas perceptuais e afetivas foram avaliadas com intervalos de 5 min. Foram encontradas diferenças esta-
tisticamente significativas entre os grupos na massa corporal, estatura e percentual de gordura, sem diferenças na idade. A percepção de esforço 
foi semelhante entre os grupos, enquanto a valência das respostas afetivas foi mais positiva no grupo dos corredores quando comparados ao 
grupo dos não corredores. Os resultados revelaram velocidade mais rápida aos corredores quando comparados aos não corredores, em ritmo 
autosselecionado. Estes achados sugerem que a prática de exercício pode influenciar positivamente as respostas perceptuais afetivas, mas não 
perceptuais de esforço, para o exercício autosselecionado. Pois, os corredores relataram mais respostas positivas e afetivas do que os não-
corredores, mas foram semelhantes às respostas de esforço.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ayane Furtado de Medeiros Alves de Azevedo (Bolsista permanência)
Curso: Química 
Orientador: Elaine Machado Benelli             Colaborador: Cecília Fabiana da Gama Ferreira 
Departamento: Bioquímica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Glnk, AFM, ESTRUTURA
Área de Conhecimento: 20800002 - BIOQUÍMICA

0344 INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DO PH NA ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 
DA PROTEÍNA GLN B DE HERBASPIRILLIUM SEROPEDICAE.

Diante da crescente pesquisa referente à estrutura de macromoléculas, é de grande interesse o estudo de diferentes métodos que permitam a 
determinação de estrutura de macromoléculas, destacando-se as proteinase a análise por Microscopia de Força Atômoca-MFA.  A proteína Gln 
B é uma proteína globular, envolvida na regulação de atividade das proteínas relacionadas com a utilização de fontes alternativas de fixação 
de nitrogênio em muitas bactérias, incluindo a Herbaspirillium seropedicae, e é um homotrímero de 36kDa. Neste trabalho são apresentados 
resultados iniciais referente à análise de imagens de Microscópio de Força Atômica,em modo dinâmico, de superfícies de mica e vidro com 5 
diferentes tipos de soluções tampão adsorvidas,ditas imagens padrão. Para tanto foi produzida célula competente BL 21-AI, seguida de inter-
nalização do plasmídeo Gln B HS-PET na célula competente, conseqüente crescimento em placa de Petri, e a purificação da proteína em coluna 
de Heparina. Foi realizada a quantificação das proteínas por meio do método Bradford. E como era de conhecimento as concentrações das pro-
teínas, foram realizadas diluições das amostras com as soluções tampão respectivas. As proteínas diluídas são depositadas, por drop deposition, 
nas superfícies de mica e vidro, e então seriam analisadas por Microscopia de Força Atômica. Para que seja feita uma interpretação correta das 
imagens de MFA das amostras é necessário fazer medidas dos padrões. Deste modo, as imagens são interpretadas a partir de comparações entre 
o comportamento das imagens das amostras e as imagens dos padrões.  Como foram feitas imagens somente dos padrões,que são o controle 
para as imagens das amostras, foram obtidas informações sobre o comportamento e estruturas dos componentes das soluções tampão. E como 
os tampões trabalhavam num pequeno gradiente de pH, seria possível também estudar o comportamento da proteína frente à variação do pH. 
Este método pode ser empregado para diferentes proteínas,e macromoléculas, desde que seja feito um estudo detalhado das soluções tampão 
em que a proteína esteja, ou do meio em que a macromolécula estudada esteja sendo trabalhada.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina Pierobom de Almeida (PIBIC/CNPq)
Curso: Nutrição
Orientador: Marcello Iacomini              Co-Orientador: Lucimara Mach Côrtes Cordeiro
Departamento: Bioquímica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: carboidratos, buriti, caracterização de polissacarídeos
Área de Conhecimento: 20800002 - BIOQUÍMICA

0345 EXTRAÇÃO, PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DOS POLIS-
SACARÍDEOS DA POLPA DO BURITI (MAURITIA FLEXUOSA)

A palmeira buriti (Mauritia flexuosa) é comum em toda a América tropical, incluindo Colômbia, Peru, Venezuela, Trinidad e em diversos 
estados do Brasil, em florestas fechadas ou abertas, em áreas de baixa altitude (até 1.000 m), sendo considerada a palmeira mais abundante do 
país. Seus frutos são bastante consumidos na região, na forma de doces, sucos, sorvetes, licores, sobremesas ou in natura. Há ainda, a utilização 
do óleo do buriti na fabricação de produtos cosméticos. Existem estudos sobre a composição química centesimal e sobre os óleos presentes no 
fruto do buriti, entretanto, não são encontrados estudos a respeito dos carboidratos estruturais presentes no mesmo. Os objetivos do presente 
estudo consistem, desta maneira, na extração, purificação e caracterização estrutural dos polissacarídeos presentes na polpa do buriti. Os frutos 
(1,47Kg) foram manualmente descascados, a polpa foi removida (179g), liofilizada e moída, produzindo 54,8g de polpa seca (69,4% de umi-
dade). A polpa desidratada foi deslipidificada com clorofórmio:metanol (1:1), em aparelho Soxhlet, produzindo 30,5% de lipídeos. Os polis-
sacarídeos foram sequencialmente extraídos, utilizando-se água fervente e KOH 10%, obtendo-se as frações aquosas (BW, rendimento 13%) 
e alcalinas (BK, rendimento 14%), respectivamente. As frações foram tratadas com α-amilase e submetidas ao processo de gelo/degelo. As 
frações solúveis neste procedimento (SBW, 11,6% e SBK, 11,3%) apresentam-se compostas por ramnose, arabinose, xilose, manose, galactose, 
glucose e ácidos urônicos nas seguintes proporções: 3,9:52,5:6,5:2,5:6,8:2,6:25 e 3,3:56,2:10,7:2,6:8,4:6,6:11, respectivamente. Estas frações 
passaram a ser purificadas por ultrafiltração em membranas com vários limites de exclusão, dando origem até o momento a duas amostras 
purificadas: SBK 50R e SBK 10R. Ambas as frações apresentam composições monossacarídicas similares, sendo que a alta % de xilose e ácido 
urônico observada indica provavelmente a presença de uma xilogalacturonana. O alto conteúdo de arabinose indica a presença de arabinanas. A 
determinação da estrutura química fina dos polissacarídeos presentes nestas frações está sendo realizada. A fração insolúvel PBK foi purificada 
pelo método de Fehling, originando as amostras PBK-SF e PBK-PF, sendo a última composta por uma xilana β (1, 4). Já a fração insolúvel 
PBW apresenta-se composta por dois polímeros, sendo eles uma arabinana linear β (1, 5) e uma α-glucana (1, 3) (1, 4).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jose Carlos Soares da Cruz Junior (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Joana Léa Meira Silveira            Co-Orientador: Renato Bochicchio
Departamento: Bioquímica                           Colaborador: Pauline Laís Nasatto, Marina de Oliveira Salvalaggio, Renato Rau
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: reologia, mel de abelhas nativas, Meliponinae
Área de Conhecimento: 20800002 - BIOQUÍMICA

0346 CARBOIDRATOS DE MÉIS DE ABELHAS NATIVAS: ANÁLISE FISICO-QUÍMICA

Mel é o produto natural elaborado por abelhas a partir de néctar de flores e/ou exsudatos sacarínicos de plantas. Os méis produzidos por abel-
has nativas apresentam um características químicas diferentes dos méis mais comumente comercializados no Brasil, os produzidos por  Apis 
(Apis melífera). Desse modo, é inviável utilizar uma mesma legislação para os diferentes tipos de méis fazendo necessária a caracterização 
físico-química desses produtos para legitimar a comercialização, evitando fraudes e adulterações. As espécies de abelhas nativas cujos méis 
foram analisados neste trabalho são: Jataí (Tetragonisca angustula), Mandaçaia (Melipona quadrifasciata), Tubuna (Scaptotrigona bipunctata), 
Guaraipo (Melipona bicolor) eTujumirim (Scaptotrigona xanthotricha). Para tanto, optou-se por realizar análises reológicas que compreendem 
análise de fluxo em cisalhamento contínuo, oscilatórios e dinâmicas termo-mecânicas. As curvas de viscosidade de as amostras de Jataí e Tu-
jumirim exibiram um comportamento Newtoniano semelhante a Apis. Já para amostra de Mandaçaia foi observado um comportamento pseu-
doplástico. Os valores de viscosidade aparente (η em γ = 0.01 s-1)dos méis de abelhas nativas variaram entre 5129 mPas – 274 mPas, menores 
do que o obtido para mel de Apis (9507 mPas).  As análises oscilatórias demonstraram um comportamento característico de solução viscosa 
com valores de   G” > G’ em toda a faixa de frequência analisada ( 0,01-100 Hz). Os valores de G” ( em 1 Hz)dos méis de abelhas nativas 
variaram entre 6,5 – 1,2 Pa, menores do que o obtido para mel de Apis (112,2 Pa).  As análises termo-mecânicas (10 oC – 70 oC) apresentaram 
decréscimo dos valores de G’ e G” com aumento da temperatura  para todas as amostras analisadas, sendo que a amostra de mel de Mandaçaia 
foi a única  amostra de méis nativos que retornou ao mesmo valor de G’ quando resfriada. Este comportamento também foi observado para 
o mel de Apis.  Esta  semelhança entre os valores de G’ durante o aquecimento e resfriamento representa que rampa de temperatura adotada 
permitiu que o mel retomasse suas características reológicas iniciais, o que é importante para a escolha do método de pasteurização ideal. Os 
resultados da análises reológicas demonstram que os méis de abelhas nativas tem comportamentos reológicos diferenciados dos méis de Apis 
o que justifica a aplicação desta metodologia  para avaliação e normatização deste produto. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafaela da SIlva Ramos (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas                         Orientador: Leda Satie Chubatsu                  
Co-Orientador: Helisson Faoro                    Colaborador: Kharina Midori Trindade, Valter A. Baura, Fabio S. Nunes, Emanuel 
M. de Souza, Cyntia M. Fadel-Picheth, Rose A. Monteiro, Luciano F. Huergo, Leonardo 
Departamento: Bioquímica                         Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: metagenômica, bioprosecção, composto marrom
Área de Conhecimento: 20800002 - BIOQUÍMICA

0347 CARACTERIZAÇÃO DE CLONE DE UMA BIBLIOTECA METAGENÔMICA COM 
FENÓTIPO DIFERENCIADO

A maior parte da diversidade microbiana presente no solo permanece desconhecida por não ser possível seu cultivo utilizando meios de cultura 
convencionais. Neste aspecto, a metagenômica permite o acesso diretamente ao DNA da microbiota ambiental sem a necessidade do cultivo. 
DNA de amostras de solo da Floresta Atlântica Paranaense foram utilizadas para a construção de bibliotecas metagenômicas utilizando fos-
mídeos mantidos em Escherichia coli. Durante um procedimento de triagem da biblioteca metagenômica, utilizando meio contendo 1% de 
tributirina, foi observado um clone (MAF1125F06) que produzia um composto marrom. Este clone foi isolado para análise, o DNA fosmidial 
foi purificado, nebulizado e fragmentos de 3 a 8 kb foram ligados em vetor pUC19 , originando a sub-biblioteca F06-3kb contendo 288 clones. 
Todos os clones tiveram seus plasmídeos purificados e utilizados para sequenciamento de DNA em larga escala a partir das extremidades, 
através dos iniciadores universal e reverso. A partir de 576 leituras de DNA foram gerados 5 sequências contínuas(contigs). Através de análises 
bioinformáticas utilizando o pacote de programas Phred-Phrap-Consed, verificou-se que o clone MAF1125F06 possui um inserto em torno de 
27 kb, que codifica para 32 prováveis proteinas (ORFS). A fim de preencher as lacunas não cobertas pelo sequenciamento, foram escolhidos 4 
clones para reação de inserção de  transposon. O sequenciamento desses clones está em andamento. A análise de sequência indicou que o clone 
MAF1125F06 apresenta genes que codificam para enzimas relacionadas ao metabolismo da tirosina: fumarilacetoacetase e homogentisato 
1-2, dioxigenase. Esses dados juntamente com análise por espectroscopia de infravermelho sugerem que o composto marrom corresponde a 
piomelanina, um polímero derivado de benzoquinona acetato, um produto de oxidação do homogentisato.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ramon Silva Costa (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Química 
Orientador: Diogo Ricardo Bazan Ducatti
Departamento: Bioquímica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: dihidropirina, síntese, fármaco
Área de Conhecimento: 20800002 - BIOQUÍMICA

0348 SÍNTESE DE DIHIDROPIRIDINAS

Um dos principais motivos da ineficácia do tratamento quimioterápico em pacientes com câncer é a Multidrug resistance (MDR), definida 
como a resistência das células tumorais à ação de diversos agentes quimioterápicos. Inibidores do canal de cálcio como as 1,4 – dihidropiridi-
nas (DHPs) apresentam a capacidade de reverter a MDR, demonstrando uma potencial aplicação como coadjuvantes na terapia tumoral. Esse 
projeto teve como objetivo a otimização da síntese de N-aril-dihidropiridinas utilizando a ciclocondensação de Hantzsch. Anilina, benzaldeído 
e metil acetoacetato foram utilizados como substratos iniciais no estudo da otimização da síntese de DHPs. A reação apresentou um rendimento 
de 9,7% quando realizada na ausência de solventes (solvent free, SF) e de 15,2% quando catalisada pelo aminoácido S-prolina. Devido aos 
baixos rendimentos observados, foi iniciado um estudo para otimizar a síntese dos intermediários necessários para formação do anel DHP. 
Dessa forma, foram realizadas reações entre o metil acetoacetato e a anilina, para a formação do intermediário enamina, e em paralelo a reação 
entre o benzaldeído e metil acetoacetato para produção do segundo intermediário enanona. Estas reações foram realizadas utilizando S-prolina 
como catalisador, em diferentes condições de temperatura e tempo. A formação dos intermediários foi monitorada por cromatografia por 
camada delgada. O intermediário enamina foi formado com um rendimento de aproximadamente 70,1% (SF, 55 oC, 2 h) e a enanona, de 74,4% 
(SF, 55 oC, 4 h), conforme estimado por análises de RMN 1H. Assim, a síntese da DHP foi realizada em duas etapas: formação isolada dos in-
termediários reacionais e, em seguida, a ciclocondensação. Após a otimização desse procedimento, a DHP alvo foi purificada por cristalização 
e cromatografia de sílica gel flash com um rendimento de 50,0% (metanol, 55 oC, 20 h). A caracterização foi realizada por análise de RMN 13C 
e 1H. Como conclusão, foi otimizado um novo método para a síntese de N-aril-DHPs utilizando S-prolina como organocatalisador. A partir da 
modificação dos substratos, novos compostos com potencial farmacêutico e possuindo o anel DHP poderão ser formados. Estes estudos estão 
em andamento em nosso laboratório.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: THAMIRIS GUERRA GIACON (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Nádia Krieger                             Co-Orientador: David Mitchell
Departamento: Química                               Colaborador: Robson Carlos Alnoch
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: enzima, lipase, imobilização
Área de Conhecimento: 20800002 - BIOQUÍMICA 

0349 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE SÍNTESE ENZIMÁTICA DO BIODIESEL EM 
BIORREATOR EM COLUNA

As lipases (triacilglicerol hidrolases, E.C. 3.1.1.3) têm aplicações clássicas baseadas em processos que utilizam reações de hidrólise de triacil-
glicerois em ácidos graxos e glicerol. A utilização de lipases em meios orgânicos tem possibilitado a sua aplicação nas reações de esterificação e 
transesterificação para a produção de ésteres, principalmente os metílicos e etílicos, devido sua participação na composição de biocombustíveis. 
Entretanto, a utilização da enzima livre nas reações de síntese em meio orgânico pode ser dispendiosa e seu descarte após a reação não se mostra 
economicamente viável. Visando a diminuição do custo do processo, a imobilização é vista como alternativa para o melhor aproveitamento 
da lipase, pois facilita a recuperação dos produtos e ajuda na estabilidade da enzima. O objetivo geral desse trabalho é estudar a imobilização 
de uma nova lipase obtida por metagenômica (Lip-lifC6G9) em um suporte inerte (Accurel MP-1000) e estudar os principais parâmetros que 
influenciam no processo de imobilização, bem como avaliar sua aplicação na síntese de ésteres que compõem o biodiesel. A cinética de imobi-
lização mostrou uma eficiência (E) de 87% em 48 h na proporção de 5 mg de enzima.g-1 de suporte. A atividade de hidrólise em meio orgânico 
contra o substrato trioleína foi de 160 U.g-1 de suporte. O processo de imobilização não causou nenhuma inativação ou desnaturação na enzima 
visto que houve uma retenção de atividade (R) de 152,8%. A enzima imobilizada se mostrou estável nas temperaturas de 30 e 40ºC, mantendo 
aproximadamente 95% da sua atividade residual após 8 h incubação. Também foi avaliada a estabilidade da enzima imobilizada frente a sol-
ventes orgânicos com diferentes log P por um período de 8 h de incubação. A enzima se mostrou estável em diferentes solventes orgânicos 
como n-heptano (log P 4,0), hexano (log P 3,5), etanol (log P 0,31) e acetona (log P -0,23) mantendo mais de 80% da sua atividade residual. A 
atividade de esterificação foi avaliada pela síntese de oleato de etila, contendo como substratos ácido oleico e etanol em um proporção 1:3 em 
hexano  e obteve-se a atividade de 16 U. g-1 de suporte e conversão em éster de 90,7% em 8 h. Esses resultados são promissores e fundamentam 
estudos futuros para a utilização de catálise enzimática de síntese de ésteres do biodiesel em sistemas livre de co-solvente.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lindomar Fernandes Pessoa (PIBIC-AF/FA)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Marise Fonseca dos Santos                    Co-Orientador: Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo
Departamento: Campus Palotina                             Colaborador: Fernando Furlan
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: bactérias promotoras do crescimento vegetal, trigo, fitohormônios
Área de Conhecimento: 20800002 - BIOQUÍMICA

0350 CONTEÚDO DE ÁCIDO INDOLACÉTICO E ENSAIO INDIRETO DA ACC DEAMINASE NO CO-CULTIVO 
DE TRIGO (TRITICUM AESTIVUM) E DE BACTÉRIAS PROMOTORA DO CRESCIMENTO VEGETAL

Os projetos em andamento no nosso grupo de pesquisa buscam avaliar genótipos de trigo nacional da COODETEC, que apresentassem uma 
resposta positiva quanto a associação benéfica em presença da bactéria endofítica e diazotrófica Herbaspirillum seropedicae (H. seropedicae). 
Esta associação benéfica é estabelecida para o H. seropedicae por promover o desenvolvimento vegetal, especialmente através da fixação bi-
ológica do nitrogênio e produção de fito-hormônio, assim como para o Azospirillum brasilense. O trigo foi proposto como planta para estudo 
visto a sua importância na alimentação da população mundial e para o estado do Paraná. A bactéria em associação com a planta pode influenciar 
no balanço hormonal vegetal. O etileno é um importante exemplo que mostra como esse balanço hormonal afeta o crescimento vegetal. Nos 
vegetais, o 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) é precursor da síntese do etileno. Baixos níveis de etileno podem promover o cresci-
mento de partes apicais do vegetal e crescimento e elongamento das raizes, mas em concentrações altas o etileno atua como inibidor do cresci-
mento e é conhecido como o fitohormônio da senescência. Por outro lado, nas bactérias, a presença da 1-aminociclopropano-1-carboxilato 
desaminase – lACC deaminase e a produção de auxinas estão positivamente correlacionadas com o crescimento da planta hospedeira através 
do controle dos níveis de etileno aumentados no estresse. Certas bactérias são capazes de reduzir os níveis de etileno pela degradação do ACC, 
através da produção da ACC desaminase bacteriana, que reduziria os níveis endógenos de etileno na planta. Neste trabalho, o objetivo foi de 
conhecera a produção de ácido indolacético AIA e a presença do produto atividade ACC-desaminase, a-cetobutirico, no meio de co-cultivo de 
plântulas de trigo das variedades CD 105 e Frontana na presença da bactéria H. seropedicae e Azospirillum brasiliense. Foram realizado ensaio 
de espectrofotométricos de AIA e de a-cetobutirico pelos métodos Sakowski e 2,4-dinitrofenilhidrazina, respectivamente. Foram observados 
efeitos diferenciados entre as variedades de trigo. Na ausência da bactéria no meio de co-cultivo a quantidade de AIA e a-cetobutirico foi maior 
que na presença das bactéria. A diminuição do AIA e a-cetobutirico foi mais acentuado para o CD105 que no frontana. Não houve indicio de 
atividade ACC desaminase nas condições de co-cultivo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maik Claiton Wiest (PIBIC-AF/FA)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Marise Fonseca dos Santos                Co-Orientador: Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo
Departamento: Campus Palotina                         Colaborador: Adeline Neiverth, Suellen Delai, Kleber Saatkanp
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: glutamina, sintetase, trigo
Área de Conhecimento: 20800002 - BIOQUÍMICA

0351 ATIVIDADE GLUTAMINA SINTETASE EM TRIGO (TRITICUM AESTIVUM L.) CVS COODETEC EM 
CASA DE VEGETAÇÃO ASSOCIADAS COM A BACTÉRIA HERBASPIRILLUM SEROPEDICAE.

A utilização de fertilizantes químicos nitrogenados em plantas não-leguminosas constitui um dos maiores custos na agricultura atual, além de 
causarem danos ao meio-ambiente. A fixação biológica de nitrogênio (FBN), realizada por bactérias diazotróficas associadas às plantas é de 
interesse para agricultura sustentável. A Glutamina sintetase (GS, E.C. 6.3.1.2) é a maior rota de assimilação de nitrogênio em plantas supe-
riores, que catalisa a conversão de nitrogênio inorgânico, na forma de íons amônio para glutamina, forma orgânica.. Em plantas C3, como o 
trigo, é predominantemente encontrada no floema e raiz. Em não-leguminosas, como o milho, foi demonstrado correlação positiva da atividade 
desta enzima na raiz e parte aérea em associação com bactérias endofíticas. A assimilação de íons amônia em cana-de-acúcar oriunda ou não 
da FBN foi demonstrada aumentar expressão de genes de GS citosólica. Neste trabalho, o estudo da atividade GS em diferentes cultivares de 
trigo brasileiro (cultivares COODETEC) em associação com H. seropedicae, uma bactéria associativa diazotrófica, com o objetivo de avaliar as 
respostas de cada variedade. Foram avaliados em casa de vegetação, os genótipos de trigo: CD 104, CD 105 CD 108, CD 111, CD 117, CD119, 
CD 120 e CD 150. Os tratamentos constaram de: 1 – Testemunha; 2 – Adição de N na forma de ureia, 142 Kg ha-1, (N); 3 – Adição de inóculo 
contendo H. seropedicae SmR1(106 células.mL-1) (Hs) e 4 – Adição de ureia associado ao inoculo contendo H. seropedicae SmR1(106 células.
mL-1) (N+Hs). As avaliações foram divididas em duas etapas. Para a primeira etapa de avaliações, foi feita uma coleta no estádio de embor-
rachamento /início da emergência da espiga, onde foram coletadas 1 das 4 plantas por vaso. Estas foram submetidas ao ensaio de massa fresca 
e glutamina sintetase em raízes. Por ocasião da colheita, foi feita a segunda etapa avaliações, correspondente a produtividade. Foram avaliados 
a massa da planta inteira, produção por planta (massa de sementes em gramas) e massa de 100 sementes. Foram observados que para o CD 105 
e CD 117 houve aumento da atividade GS na planta inoculada com Hs, entretanto não houve correlação com aumento de produtividade no fim 
do ciclo. O CD 120 apresentou superação da atividade na planta inoculada associada a ureia comparada com o controle o que se correlacionou 
com a produtividade. Fazendo análise completa dos dados é possível sugerir com associação proveitosa a do CD 120 com a bactéria H. sero-
pedicae. Apoio Fundação Araucária e CNPq.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Wagner da Rocha Pryjmak (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Marise Fonseca dos Santos                Co-Orientador: Nei Moreira
Departamento: Campus Palotina                         Colaborador: Luciano F. Huergo, Eliane C.G.Vendruscolo
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Fisiologia da reprodução, Proteínas do Plasma seminal, Taiassuídeos
Área de Conhecimento: 20800002 - BIOQUÍMICA

0352 PROTEÍNA DE PLASMA SEMINAL DE TAIASSUÍDEOS

Cateto (Pecari tajacu) e Queixada (Tayassu albirostris) são mamíferos da família Tayassuidae que vivem em rebanhos nas regiões quentes da 
América latina. Segundo a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), sua população foi reduzida durante os últimos 20 anos, 
especialmente por causa da perda de seu habitat e caça generalizada. A criação em cativeiro se torna muito importante para preservação destas e 
outras espécies. Entretanto o cativeiro é condição de estresse e não favorece a reprodução dos animais. A reprodução assistida torna-se uma im-
portante ferramenta. Os estudos relacionados a fisiologia reprodutiva são essenciais para auxiliar as técnicas de reprodução assistida. O plasma 
seminal é uma mistura de secreções originárias de várias glândulas do trato reprodutivo masculino. Várias proteínas são absorvidas à superfície 
do espermatozóide no ejaculado. Estas mantêm a estabilidade da membrana plasmática do esperma até sua capacitação começar no trato re-
produtivo feminino, onde sua remoção é um pré-requisito para fertilização O estudo das proteínas de plasma seminal de Taiassuídeos podem 
ser comparados com dados da literatura e auxiliar no estudo da fisiologia reprodutiva dos taiassuídeos. Neste trabalho amostras de sêmen 
foram coletadas de animais do Sul do Brasil no Paraná (Foz do Iguaçu: catetos; Cascavel: queixada). Para isto os animais foram anestesiados 
e sêmen coletado por eletro-ejaculação. O plasma seminal de três animais de cada espécie foi reunido. As proteínas do plasma seminal foram 
fracionadas por SDS-PAGE 12% e eletroforese bidimensional. Seus perfiz foram analisados e, percebido a baixa complexidade das amostras. 
As proteínas tanto do gel SDS-PAGE 12% quanto da eletroforese bidimensional foram retiradas para análise por espectrometria de massa, 
após digestão Tríptica. Entre as proteínas identificadas por MS-MALDI-TOF, de ambas as espécies, alguns foram relacionados com apoptose, 
e outros relacionados com ROS proteção, a espermatogênese e a proteínas ligantes de cálcio. Estes resultados parecem indicar sub-fertilidade 
devido ao repouso sexual prolongado ou estresse em função do cativeiro, conforme comparado com os dados da literatura. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Giovanni Razera (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Carlos Henrique Soccol                   Colaborador: Mitiyo Fukuda Miyaoka
Departamento: Não definido
Setor: Não definido
Palavras-chave: antioxidantes, fermentação, bioatividade
Área de Conhecimento: 20800002 - BIOQUÍMICA 

0353 PRODUÇÃO DE MOLÉCULAS BIOATIVAS POR RHIZOPUS SP.DURANTE A 
FERMENTAÇÃO EM SOJA

O antioxidante é uma molécula (pigmento natural, vitamina, minerais, outros compostos vegetais e ainda enzimas) capaz de inibir a oxidação 
de outras moléculas, através de sua própria oxidação. Este estudo baseia-se na produção de moléculas bioativas, em especial, com ação an-
tioxidante, através do processo de fermentação da soja por fungos do gênero Rhizopus sp.A partir dessa cepa foi preparada uma suspensão 
de esporos com tween 80 contendo pérolas de vidro. Com essa solução, foi feita uma contagem de esporos em câmara de Neubauer, para ser 
inoculado 107 mL/g de soja. Amostras de soja (Glycine max) ( cada qual pesando 100g ) foram lavadas com água corrente, seguido de um pe-
ríodo de imersão em água acidificada, a temperatura ambiente, overnight. Foram descascadas, submetidas a vapor fluente (100 °C/15 minutos) 
seguido de resfriamento. A seguir, a soja foi inoculada com suspensão de esporos, e o conteúdo homogeneizado. A mistura foi distribuída em 
bandejas perfuradas, forradas com papel alumínio perfurado. A mistura foi incubada a 30 °C, durante 72 horas, e amostras retiradas a cada 12 
horas. As amostras fermentadas foram submetidas à determinação de umidade (por método termogravimétrico).Para análise de antioxidante, 
foram pesadas 3g da amostra e misturadas ora a etanol 70% ora com água ultrapura, para as extrações sólido-líquido. O conteúdo foi filtrado 
e centrifugado a 4500 rpm/10 minutos. A atividade antioxidante foi realizada através do método DDPH (1,1-difenil-2picrilhidrazila), para 
verificar a atividade antioxidante. Uma curva padrão foi preparada com BHA a 0,1 mg/mL, seguindo a metodologia de Brand-Willians (1995).
Testaram-se 17 cepas diferentes, dentre elas, 5 linhagens apresentaram os melhores resultados de atividade antioxidante : LPB R.13 com 73,66 
% e 82,44 %; a cepa LPB R.05 com 77,21% e  82,30%; a cepa LPB R.04 com 78,94 %e 80,85 %; a cepa LPB R.06 com 76,99 % e 80,31%; a 
cepa LPB R. 09, com 71,98 % e 79,04 %; com as extrações em água ultrapura e extrações em  etanol P.A 70%, respectivamente.A estabilidade 
dos antioxidantes também foi testada.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aline Guimarães Santana (PROBEM/UFPR)
Curso: Biomedicina
Orientador: Thales Ricardo Cipriani                        Co-Orientador: Ana Helena Pereira Gracher
Departamento: Bioquímica                                    Colaborador: Marcello Iacomini
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: polissacarídeos sulfatados, coagulação sanguínea, hemostasia
Área de Conhecimento: 20801009 - QUÍMICA DE MACROMOLÉCULAS 

0354 AÇÃO DE UMA MANANA QUIMICAMENTE SULFATADA NA HEMOSTASIA

A hemostasia é um processo fisiológico de equilíbrio entre formação do coágulo (pró-coagulação), dos processos que impedem a formação do 
coágulo (anticoagulação) e dissolução do mesmo (fibrinólise), sendo que quando ocorre uma injúria em um vaso, os mecanismos pró-coagu-
lantes são ativados para impedir o processo hemorrágico. A fase seguinte é a anticoagulação, responsável por impedir a formação excessiva 
do coágulo, e quando o dano tecidual é reparado a fibrinólise atua destruindo o mesmo, sendo esta a fase final. Desequilíbrios nesse processo 
podem causar graves distúrbios tanto pró-trombóticos como tromboembolismo e trombose, quanto hemorrágicos como hemofilia e distúrbios 
dos anticoagulantes circulantes. Neste trabalho estamos avaliando a atividade sobre a hemostase, de uma manana com uma cadeia principal 
de unidades de α-D-Manp com ligações (1,6), parcialmente substituídas em O-2 por cadeias laterais de α-D-Manp quimicamente sulfatada, 
denominada de Mn-S1, a qual apresentou um grau de substituição de 1,66. Foi observada in vitro pelo teste de aPTT uma ação anticoagulante 
dose-dependente. Foram realizados testes específicos envolvendo proteínas isoladas da cascata de coagulação que mostraram que Mn-S1 é 
capaz de inibir a atividade da trombina tanto diretamente quanto na presença de antitrombina e de cofator II da heparina e ativar o Fator XII. 
Mn-S1 também se mostrou um agregador plaquetário em ensaios utilizando plasma rico em plaquetas. Esta dualidade, de um efeito pró- e 
anticoagulante, observada in vitro foi também verificada no modelo de trombose venosa in vivo, onde baixas concentrações Mn-S1 inibiram a 
formação de trombos e em altas concentrações houve uma ação pró-coagulante. Com o intuito de compreender melhor a relação entre estrutura 
e atividade de polissacarídeos sulfatados dentro do processo hemostático estudos sobre a estrutura química (ex: metilação), bem como aPTT 
ex vivo estão sendo realizados. Este polissacarídeo foi escolhido devido sua fácil obtenção e baixo custo, uma vez que é obtida de extrato de 
levedura, o qual é uma fonte relativamente barata, de fácil acesso e não animal. Este trabalho também contribui para um melhor entendimento 
de polissacarídeos sulfatados e hemostasia servindo de base para estudos que visem buscar uma aplicabilidade para os mesmos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Bárbara Bisinella de Faria (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Miguel Daniel Noseda              Co-Orientador: Maria Eugênia Duarte Noseda, Jenifer Mota Rodrigues
Departamento: Bioquímica                        Colaborador: Priscilla Mendes Smaniotto
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Polissacarídeos, Farelo de soja, Enterobactérias
Área de Conhecimento: 20801009 - QUÍMICA DE MACROMOLÉCULAS

0355 EXTRAÇÃO E CAPACIDADE DE LIGAÇÃO À BACTÉRIAS ENTEROPATOGÊNICAS DE 
POLISSACARÍDEOS QUIMIOTRANSFORMADOS DO FARELO DE SOJA

O Brasil é mundialmente o segundo maior produtor de soja (Glycine max (L.) Merrill). Sua destinação comum é obtenção de óleo refinado, 
processo este gerador de grandes quantidades de farelo de soja. A composição nutricional deste subproduto inclui alto teor de proteínas e 
carboidratos. No entanto a composição química do farelo de soja pode apresentar variações devido a diferenças nas condições ambientais, 
variedades genéticas e condições de processamento (umidade, tempo e temperatura de secagem, tostagem, entre outros). Desta forma o pre-
sente trabalho teve como objetivo extrair, comparar e avaliar a capacidade de ligação in vitro à bactérias enteropatogênicas dos polissacarídeos 
quimiotransformados obtidos de diferentes farelos de soja. Para obtenção dos polissacarídeos quimiotransformados, uma solução de farelo de 
soja acidificada foi submetida a tratamento em autoclave. Após filtração, neutralização, centrifugação e concentração, o sobrenadante obtido 
foi então tratado com TCA, para precipitação de proteínas, e em seguida os polissacarídeos foram precipitados com etanol, sendo coletadas 
frações ao longo do processo. Os teores de proteínas e carboidratos encontrados nas diferentes frações variaram entre 5,1 – 77,5% e 4,8 – 
83,5%, respectivamente. Análises químicas e espectroscópicas das frações permitiram concluir que elas são compostas principalmente por uma 
beta-galactana, formada de unidades beta-D-Galp-(1->4)-ligadas. Algumas frações apresentaram também teores significativos de arabinose, 
xilose, ramnose e ácido galacturônico, o que indica presença de pectinas. Os diversos extratos obtidos foram avaliados quanto a sua capacidade 
de ligação à bactérias enteropatogênicas (Salmonella sp.). Os resultados obtidos foram comparados aos do produto comercial hoje existente 
(BioMos®) encontrando-se, para algumas frações, resultados estatisticamente iguais ao mesmo. A capacidade de ligação evidenciada para 
soja é correlacionada por alguns autores com a presença de manose e sua respectiva ligação às lectinas encontradas nas fímbrias da parede 
celular bacteriana. No entanto os teores de manose determinados no presente trabalho são baixos (0 – 4,1%) o que pode indicar que, além dos 
carboidratos, as proteínas também possam estar envolvidas no processo de ligação à bactéria. Estes resultados demonstram o potencial uso 
biotecnológico dos extratos obtidos a partir do farelo de soja na prevenção de infecções causadas por bactérias enteropatogênicas diminuindo 
ou evitando o uso de antibióticos em animais de criação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ester Mazepa (CNPq-Balcão)
Curso: Farmácia 
Orientador: Miguel Daniel Noseda                      Co-Orientador: Maria Eugênia Duarte Noseda
Departamento: Bioquímica                                Colaborador: Patrícia Maria Stuelp Campelo
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Microalgas, Estrutura, Atividade antioxidante
Área de Conhecimento: 20801009 - QUÍMICA DE MACROMOLÉCULAS

0356 CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE POLIS-
SACARÍDEOS EXTRAÍDOS DA MICROALGA SCENEDESMUS SP.

Microalgas produzem diferentes tipos de polissacarídeos, que diferem entre si pelo padrão de ligações glicosídicas, ramificações e composição 
monossacarídica, e podem apresentar diversas propriedades farmacológicas interessantes, como imunoestimulante, antiviral e antitumoral. O 
objetivo deste trabalho foi determinar características estruturais dos polissacarídeos isolados da microalga Scenedesmus sp. (Chlorophyta), e 
determinar sua atividade antioxidante. A microalga foi cultivada em meio Guillard f/2, e a biomassa foi isolada após centrifugação (8000 rpm, 
20 min, 15ºC) e liofilização, sendo então submetida a extração aquosa a 2,5 %, temperatura ambiente, durante 3 h, sob agitação magnética 
constante. O polissacarídeo foi precipitado com 3 volumes de etanol, rendendo a fração Pwc (0,63%). O sobrenadante etanólico foi dialisado 
em membrana de 1 kDa, rendendo as frações SEwc-retido (0,55%) e SEwc-eluído (10,7%). O resíduo aquoso foi submetido a nova extração 
aquosa a 2,5 %, 80ºC, 2 h, e o polissacarídeo foi precipitado com 3 volumes de etanol, rendendo a fração Pwh (0,23%) e o sobrenadante 
etanólico SEwh (0,49%). O resíduo aquoso foi submetido a duas extrações alcalinas sequenciais a 80ºC, 2 h, com concentrações de NaOH 0,5M 
e 2M, respectivamente, rendendo as frações P1 (1,43%), SE1 (2,1%), P2 (0,65%) e SE2 (1,22%). A composição química das frações aquosas 
indicou baixo teor de carboidratos e proteínas em todas as frações. Quanto às frações alcalinas, observou-se um teor significativamente maior 
de proteínas em todas as frações, e baixo teor de carboidratos. O espectro de RMN de 13C da fração SEwc-eluído apresentou sinais tanto de 
carboidratos como de proteínas, sendo os primeiros mais intensos: sinais característicos do carbono anomérico (103.3 e 98.3 ppm), ligação em 
C-3 (entre 80 a 85 ppm), carbonos do anel (entre 65 e 75 ppm), C-6 livre (região próxima a 61 ppm). Os espectros de RMN de 13C das frações 
P2 e SE2 apresentaram sinais protéicos mais intensos, correspondentes a: grupos carboxílicos (entre 180 a 170 ppm), carbonos ligados por 
dupla ligação (entre 130 a 115 ppm), carbono ligado ao nitrogênio (entre 55 a 45 ppm), carbonos metilênicos (entre 40 a 20 ppm), e  carbonos 
metílicos (entre 20 a 15 ppm). As frações P2 e SE2 não apresentaram atividade antioxidante pelo método de formação do complexo fosfo-
molibdênico, porém a fração SE2 foi eficaz na inibição da peroxidação lipídica, devendo ser avaliada por outras metodologias para determinar 
seu potencial biotecnológico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nadiezda Coelho Maas (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Thales Ricardo Cipriani                 Co-Orientador: Marcello Iacomini
Departamento: Bioquímica            Colaborador: Ana Helena Pereira Gracher, Guilherme Lanzi Sassaki, Philip Albert James Gorin
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Anticoagulante, Antitrombótico, Polissacarídeos sulfatados
Área de Conhecimento: 20801009 - QUÍMICA DE MACROMOLÉCULAS 

0357 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTICOAGULANTE E ANTITROMBÓTICA DE 
POLISSACARÍDEOS QUIMICAMENTE SULFATADOS

A heparina, um polissacarídeo linear altamente sulfatado, é o fármaco mais utilizado na prevenção e tratamento dos problemas tromboem-
bolíticos. Ela atua como um anticoagulante, principalmente, por se ligar à antitrombina (AT) e ao cofator II da heparina (HCII), acelerando 
a taxa com que estes inibidores de proteases formam complexos com enzimas da coagulação, inativando-as. Contudo, o uso da heparina é 
limitado pelo alto risco de sangramento. Além disso, por ser obtida de tecidos suíno e bovino, a contaminação por patógenos animais é uma 
grande preocupação. Por estas razões, tentativas têm sido feitas para a obtenção de alternativas à heparina, incluindo diversos estudos com 
polissacarídeos naturalmente ou quimicamente sulfatados. A pectina cítrica (CP; Mw=120 kg/mol), um polissacarídeo composto por uma ca-
deia linear de [→4)-α-D-GalpA-(1→]n, foi submetida a um ou quatro ciclos de carboxi-redução, resultando nas amostras CP-CR1 e CP-CR4, 
com 40% e 2% de ácido galacturônico, respectivamente. Os polissacarídeos foram quimicamente sulfatados, originando CP-S (Mw=148 kg/
mol), CP-CR1S (Mw=132 kg/mol) e CP-CR4S (Mw=91 kg/mol). De acordo com as massas moleculares, a carboxi-redução das unidades de 
ácido galacturônico torna o polissacarídeo mais suscetível à clivagem durante o processo de sulfatação. Os polissacarídeos sulfatados (CP-S, 
CP-CR1S e CP-CR4S) apresentaram diferentes atividades anticoagulantes, dobrando os valores de APTT em concentrações de 28,7, 13,2, e 4,9 
µg/ml respectivamente. CP-CR1S e CP-CR4S também mostraram diferentes atividades antitrombóticas in vivo, com ED50 de 3,01 e 1,70 mg/
kg, respectivamente. Como a heparina, CP-CR1S e CP-CR4S inibiram a trombina por um mecanismo dependente de AT e HCII. O potencial 
hemorrágico das amostras também foi similar ao da heparina.  De acordo com análises de metilação, 91,1% e 50,2% das posições 6-O- em 
CP-CR4S e CP-CR1S foram sulfatados, respectivamente. Portanto, a substituição dos grupamentos carboxila por sulfato nesses polissacarídeos 
aumenta os efeitos anticoagulante e antitrombótico, sem aumentar o efeito hemorrágico. O polissacarídeo CP-CR4S mostrou-se mais eficiente, 
sendo aparentemente um promissor agente anticoagulante e antitrombótico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Simone Maria Malquevicz Paiva (PIBIC/CNPq)
Curso: Biomedicina
Orientador: Marcello Iacomini                 Co-Orientador: Yanna Dantas Rattmann e Lauro Mera de Souza
Departamento: Bioquímica                     Colaborador: Nessana Dartora
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Sepse, Eugenia uniflora, Flavonóides
Área de Conhecimento: 20801009 - QUÍMICA DE MACROMOLÉCULAS

0358 EFEITOS DE EUGENIA UNIFLORA L. (MYRTACEAE) NA SEPSE

Eugenia uniflora, popularmente conhecida como pitanga, cereja caiena ou nangapiri, pertence à família Myrtaceae. É uma planta adaptada a 
regiões tropicais e subtropicais,  nativa do Brasil entre outros países da América do Sul. A infusão das suas folhas e frutos é muito utilizada na 
medicina popular para o tratamento da inflamação, febre, hipertensão arterial e hiperglicemia. Neste estudo foram obtidos extratos e frações 
das folhas da E. uniflora, os quais foram caracterizados quimicamente e testados em camundongos com sepse. As folhas foram coletadas no 
Campus Politécnico – UFPR, trituradas e submetidas a extrações hidroalcoólicas. Em seguida esse extrato foi particionado em gradiente de 
polaridade com clorofórmio, acetato de etila, butanol e água (1:1, v/v), dando origem às suas respectivas frações. O extrato hidroalcoólico 
(EH) e as frações foram analisados por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (UPLC) com detecção por UV-PDA (photo-diode array) 
e Espectrometria de Massas (MS). A análise por UPLC-PDA do extrato e da fração butanólica (FB) demonstrou dois picos principais, com 
bandas de absorbância em λ 255/260 (banda B) e λ 350/360 (banda A) típicos de flavonóis. Em análise por UPLC-MS estes dois principais 
compostos deram origem a íons de m/z 463 e 447 (M-H)-, com fragmentos de m/z 316/317 e 300/301 respectivamente, indicando a presença 
de miricetina e quercetina ramnosídeos. As atividades biológicas do EH (100, 300 e 500 mg/kg) e da FB (75, 150 e 300 mg/kg) foram determi-
nadas em camundongos submetidos à sepse induzida por ligadura e perfuração do ceco (CLP, cecal ligation and puncture).Após a cirurgia, os 
animais foram tratados por via oral durante sete dias com veículo (água+ 3% etanol, v/v), com EH ou com a FB, e a letalidade destes grupos 
foi avaliada a cada 12 horas no decorrer do período de tratamento. Também foi investigada a atividade da mieloperoxidase nos pulmões, a 
dosagem de TNF-a e IL-1β no soro e a quantificação de INOS e COX-2 no íleo dos animais tratados ou não com o EH ou FB. O EH na dose de 
500 mg/Kg e a FB reduziram a letalidade na sepse e inibiram significativamente a infiltração pulmonar de neutrófilos, avaliada pela atividade 
da mieloperoxidase. Além disso, a FB inibiu a expressão das proteínas INOS e COX-2 no íleo dos camundongos e diminuiu a ativação das 
citocinas IL-1β e TNF-α no soro destes. Estes resultados confirmam o potencial anti-inflamatório desta planta e sugerem que a mesma pode ser 
usada como adjuvante para o tratamento da sepse.  
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Taís Franco de Carvalho (CNPq-Balcão)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Maria Eugênia Duarte Noseda         Co-Orientador: Miguel Daniel Noseda
Departamento: Bioquímica                              Colaborador: Siliane Denise Berté
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Polissacarídeos, Monostroma, Atividade 
Área de Conhecimento: 20801009 - QUÍMICA DE MACROMOLÉCULAS 

0359 RAMNANAS SULFATAS DA MACROALGA MONOSTROMA SP., SUA ESTRUTU-
RA QUÍMICA E ATIVIDADE BIOLÓGICA.

Macroalgas verdes marinhas sintetizam polissacarídeos com uma grande variabilidade estrutural. Alguns destes apresentam importantes ativi-
dades biológicas, como por exemplo, atividade antiviral e atividade anticoagulante. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar 
estruturalmente os polissacarídeos obtidos de Monostroma sp. e avaliar sua atividade antiviral contra os vírus herpes simplex HSV-1 e HSV-2. 
A alga seca e moída foi submetida seqüencialmente à extração aquosa à 25 e 80°C seguida de centrifugação. O sobrenadante obtido foi tratado 
com etanol (3v) e os polissacarídeos precipitados foram solubilizados em água, dialisados contra água destilada e liofilizados obtendo-se as 
frações My-1 e My-2 (1 e 50% de rendimento, respectivamente). A fração My-2 é altamente sulfatada (29%) e contem ácidos urônicos (6%). 
A análise de composição monossacarídica revelou a presença majoritária de ramnose (65%) e menores percentagens de glucose (20%) e xilose 
(5%). O espectro de RMN de 13C de My-2 apresenta sinais anoméricos em 104,4 ppm correspondente à unidades monossacarídicas na configu-
ração β-glicosídica. Os sinais na região de 103,0 à 97,9 ppm foram atribuídos às unidades de α-L-ramnose. Após dessulfatação química (fração 
My-2D) o espectro de RMN de 13C foi simplificado com sinais em 103,1 e 102,1-101,9 ppm atribuídos à unidades de α-L-ramnose 3-ligada 
e 2- e/ou 2,3-ligada, respectivamente. A alta intensidade do sinal em 17,9 ppm (CH3 de ramnose) está de acordo com o teor deste 6-deoxi 
açúcar determinado pela análise de composição monossacarídica. Os resultados obtidos demonstram que Monostroma sp. sintetiza ramnanas 
sulfatadas predominantemente 2- e 3-ligadas. A fração My-2 apresentou potente atividade antiherpética contra HSV-1 e HSV-2 (IC50 < 1,5 μg/
mL). Considerando a alta atividade antiviral e a ausência de citotoxicidade (CC50 > 200 μg/mL), estes polímeros apresentam elevado índice 
de seletividade (CC50/IC50) e podem ser considerados como potenciais agentes antivirais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vanessa de Fátima Reinhardt (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Nutrição
Orientador: Marcello Iacomini          Co-Orientador: Lucimara Mach Côrtes Cordeiro
Departamento: Bioquímica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Solanum melongena, berinjela orgânica, polissacarídeos
Área de Conhecimento: 20801009 - QUÍMICA DE MACROMOLÉCULAS

0360 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E APLICAÇÃO BIOLÓGICA DE POLISSA-
CARÍDEOS E COMPOSTOS GLICOSILADOS

A berinjela (Solanum melongena, Família Solanaceae) é um fruto tropical e sua produção mundial é a terceira mais importante entre as solaná-
ceas (FAO, 2000). A este fruto diversas propriedades medicinais já foram descritas, destacando-se seu uso no controle dos níveis de colesterol 
do sangue (AKANITAPICHAT et al., 2010). Neste trabalho, os frutos de berinjela foram liofilizados, triturados e deslipidificados com metanol-
clorofómio, obtendo-se 15% de rendimento de compostos de baixa massa molar, pigmentos e lipídios. O resíduo obtido foi submetido a ex-
trações sequenciais com água e KOH 10%, sob refluxo. As extrações aquosas forneceram três polissacarídeos distintos: uma arabinogalactana 
tipo I e um ácido poligalacturônico, todos solúveis em água fria; e uma arabinana, insolúvel em água fria. A arabinana é composta por 98% de 
arabinose e é formada por uma cadeia linear de unidades de α-L-Araf (1->5)-ligadas; o ácido poligalacturônico (PGA) é composto por unidades 
de α-D-GalA (1->4)-ligadas; a arabinogalactana tipo I(AG) é composta por Gal:Ara:GalA:Rha:Xyl:Glc, nas proporções 48:24:21:2:2:2 e con-
tém uma cadeia principal formada por unidades de β-D-Galp (1->4)-ligadas, substituídas em O-3 por cadeias laterais de α-L-Araf. A extração 
alcalina a 10%, após os processos de purificação por congelamento e degelo e ultrafiltração em membranas com limites de exclusão vari-
ados, forneceu uma heteroxilana (HX) solúvel em água fria. A heteroxilana é constituída por Xyl:4-O-Me-GlcA:Ara:Glc:Gal, nas proporções 
74:19:3:2:2 e contém uma cadeia principal formada por unidades β-D-Xylp (1->4)-ligadas, substituídas em O-2 por cadeias laterais compostas 
por unidades de 4-O-Me-α-D-GlupA (1->2)-ligadas. Para a completa caracterização estrutural dos polissacarídeos acima, são necessárias 
análises de metilação, que juntamente com as informações de RMN-13C, confirmarão os tipos de ligações glicosídicas existentes entre as 
unidades monossacarídicas que compões cada um dos polissacarídeos. Apoio financeiro: Pronex-Carboidratos, CNPq, Fundação Araucária.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Henrique Petry Feiler (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Rose Adele Monteiro                 Co-Orientador: Emanuel Maltempi de Souza
Departamento: Bioquímica                         Colaborador: Adriano Stefanello, Marco Aurelio de Oliveira, Leda Satie Chubatsu
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: NifA, Herbaspirillum seropedicae, Fixação de Nitrogenio
Área de Conhecimento: 20801017 - PROTEÍNAS

0361 CARACTERIZAÇÃO IN VITRO DE UMA VARIANTE N-TRUNCADA DA PROTEÍ-
NA NIFA DE HERBASPIRILLUM SEROPEDICAE

Herbaspirillum seropedicae é uma bactéria diazotrófica encontrada em associação endofítica com gramíneas de interesse econômico, como 
milho e cana-de-açúcar. Nesse organismo, a transcrição dos genes nif (que codificam os genes necessários para a fixação biológica do ni-
trogênio) é regulada pelo ativador transcricional NifA, uma proteína que possui três domínios modulares e é regulada negativamente por altas 
concentrações de amônio e oxigênio. A regulação por amônio é atribuída ao domínio N-terminal, que não é essencial para a atividade da pro-
teína; já a sensibilidade a oxigênio é inerente ao domínio central e ao interdomínio que conecta os domínios central e C-terminal, sendo credi-
tada a um motivo conservado de 4 cisteínas que poderia abrigar um cluster de ferro-enxofre. A presença de um cluster desse tipo é sugerida por 
evidências in vivo, mas jamais foi demonstrada e caracterizada in vitro. Neste trabalho, foi feita a otimização da expressão e da purificação de 
uma variante N-truncada da proteína NifA de H. seropedicae, denominada HisN185, com vistas à obtenção dessa proteína purificada contendo 
o cluster de ferro-enxofre formado para caracterização. Foram determinados protocolos eficientes para a purificação de HisN185 em atmosfera 
oxidante e atmosfera inerte, e foram feitos experimentos preliminares para mostrar sua interação específica com DNA e a presença do cluster 
de ferro-enxofre. Os resultados dos ensaios de alteração de mobilidade eletroforética (EMSA) mostraram que não há diferença na interação 
de HisN185 purificada em condições oxidantes ou inertes com DNA. Ensaios de varredura de espectro de luz visível sugeriram que a proteína 
purificada em anaerobiose possui baixo conteúdo do possível cluster de ferro-enxofre. Novos experimentos de otimização de expressão se 
fazem necessários para a obtenção de uma amostra de proteína mais enriquecida com cluster de ferro-enxofre.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tássia Karina Walter (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Elaine Machado Benelli                      Colaborador: Cecília Fabiana G. Ferreira
Departamento: Bioquímica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: proteína GlnK, superestrutura de proteína, filme de proteína
Área de Conhecimento: 20801017 - PROTEÍNAS 

0362 ANÁLISE ESTRUTURAL DAS PROTEÍNAS GLNK E GLNR DE S. MUTANS

Em qualquer forma de vida, as proteínas, juntamente com RNAs, compõem o conjunto de produtos funcionais dos genomas. O papel funcional 
de uma proteína está diretamente relacionado com sua estrutura, de modo que a análise estrutural de proteínas se tornou uma ferramenta im-
portante para compreensão do seu mecanismo de funcionamento na célula. Nesse contexto, este trabalho busca obter maiores informações a 
respeito da estrutura das proteínas GlnK e GlnR de Streptococcus mutans. Estas são proteínas da família PII, sendo a GlnK uma sinalizadora 
dos níveis intra- e extracelulares de nitrogênio e a GlnR envolvida na regulação global da transcrição de genes do metabolismo de nitrogênio. O 
Streptococcus mutans é uma bactéria gram-positiva colonizadora da superfície dental. Para purificar a proteína GlnK, o plasmídeo pMEP2 foi 
transformado em Escherichia coli BL21 codonplus e a superexpressão foi induzida com IPTG 0,4M. Posteriormente,  a proteína foi purificada 
por cromatografia de troca aniônica (Q-Sepharose) e de afinidade (Hi-Trap Heparin), sendo as eluições realizadas com gradiente de NaCl. A 
purificação foi monitorada por eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 15%). As frações puras foram dialisadas em 50 mM tampão 
fosfato de sódio pH 7,0 ou 7,5 ou em tampão Tris-HCl 50mM pH8,0, com 50mM de NaCl. Estas amostras nas concentrações de 100nM e 
10nM de proteína foram depositadas sobre mica e vidro, sendo posteriormente analisadas por Microscopia de Força Atômica (MFA) e por 
Fourier Transform Infrared-Attenuated Total Reflectance (FTIR-ATR). Devido a baixa solubilidade da proteina GlnR e sua instabilidade os 
estudos prosseguiram com a proteina GlnK. As imagens geradas por MFA revelaram em primeiro plano a presença de estruturas globulares 
e filamentosas de diversos tamanhos, que apareceram na solução controle (apenas tampão fosfato) e de proteina, sugerindo que fossem com-
ponentes da solução tampão. No plano de fundo das imagens geradas foi possível visualizar estruturas em anéis com diâmetro de 3,97(±0,41)
μm, nos diferentes pHs testados. Estes dados mostram que a proteina GlnK de S. mutans nestas condições apresentou morfologia semelhante 
a proteína GlnB de Herbaspirillum seropedicae. As medidas de FTIR-ATR revelaram a presença de estruturas do tipo α-hélice e folhas β, além 
de estruturas desordenadas, para a proteína GlnK em solução.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Winkert Raddatz (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Júlio César de Carvalho                 Colaborador: Carlos Ricardo Soccol, Vanessa Ghiggi, Allan Henrique Panisson
Departamento: Tecnologia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: microalgas, concentração, biopigmentos
Área de Conhecimento: 20801017 - PROTEÍNAS 

0363 CONCENTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE FICOCIANINA POR CRIOCONCEN-
TRAÇÃO

Algumas espécies de algas são conhecidas como produtoras de substâncias de interesse para diversas indústrias biotecnológicas, tal como 
corantes, aditivos alimentícios, podendo inclusive serem utilizadas diretamente como suplementos alimentares. Dentre esse grupo de algas, 
uma se destaca por sua composição protéica e pela produção de diversos corantes, a Spirulina platensis. Embora ela produza uma gama de 
proteínas fotossintéticas, como compostos clorofilados, ficoeritrina e aloficocianinas, o projeto focou-se no estudo da extração, concentração 
e purificação da ficocianina, pigmento de cor azulada produzido pela alga. A ficocianina foi extraída da Spirulina através de congelamentos e 
descongelamentos sucessivos em meio a tampão fosfato de pH 7,5, fazendo assim com que cristais de gelo fossem formados dentro das célu-
las, rompendo-as e liberando o composto na solução. Esse extrato foi então centrifugado a 10000 rpm durante 15 minutos para a remoção de 
debris celulares e possíveis pellets formados. Os pellets foram descartados e o sobrenadante, que continha ficocianina, foi armazenado. Com 
a suspensão de proteínas fez-se experimentos de crioconcentração, de maneira a concentrar a proteína e tentar particioná-la na fase líquida, 
separando-a das demais proteínas das células rompidas. Alíquotas da fração líquida formada durante a crioconcentração foram coletadas, 
dialisadas, liofilizadas e aplicadas em um gel de eletroforese de policrilamida, a fim de se verificar as proteínas existentes em cada estágio da 
crioconcentração, bem como sua quantidade e distribuição entre as fases crioconcentrada e congelada. Observou-se concentração de 1,2 vezes 
na crioconcentração, com recuperação de 60%, e pequena discriminação entre solutos no processo, o que indica que após otimização, a oper-
ação poderia ser usada para redução de volume mas não para purificação da proteína.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Larissa Faria (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Profa. Dra. Carmen Lúcia de Oliveira Petkowicz    Colaborador: Prof. Reinaldo F. Teófilo 
Departamento: Bioquímica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: maná-cubiu, polissacarídeos, pectina
Área de Conhecimento: 20801033 - GLICÍDEOS 

0364 OBTENÇÃO DE PECTINAS DA POLPA COMERCIAL DOS FRUTOS DE MANÁ-
CUBIU (SOLANUM SESSIFLORUM)

O maná-cubiu (Solanum sessiflorum) é um fruto originário da Amazônia, onde é usado como alimento, medicamento e cosmético. De acordo 
com informações informais os frutos são ricos em pectinas. Neste trabalho a polpa dos frutos seca e moída, que é disponível comercialmente, 
foi utilizada para extração de pectinas utilizando-se ácido cítrico. Inicialmente a polpa foi caracterizada quanto ao teor de umidade (11,17%), 
cinzas (6,01%), lipídeos (6,85%) e proteínas (9,50%). Para a extração das pectinas foi utilizado um planejamento experimental variando-se o 
pH da solução de ácido cítrico (1,1 a 3,9)  e o tempo de extração (17,6 a 102,4 min). As extrações foram feitas em banho fervente com 100mL 
da solução ácida e 4,00g da polpa comercial sob agitação constante. Após a extração, o material foi centrifugado e o sobrenadante precipitado 
com três volumes de etanol absoluto, sendo deixado em repouso por aproximadamente 20 horas. Em seguida a amostra foi centrifugada três 
vezes em álcool para desidratação e seca a vácuo. Após a secagem dos polissacarídeos foi calculado o rendimento e realizada a dosagem de 
ácido urônico pelo método do meta-hidroxibifenil. Para a dosagem de açúcares totais foi utilizado o método fenol-sulfúrico. Todas as amostras 
foram hidrolisadas e analisadas quanto à composição de monossacarídeos neutros por cromatografia líquido gasosa, revelando maiores teores 
de glucose e galactose. As amostras foram analisadas por cromatografia de gel permeação apresentando um perfil de eluição polimodal.  A 
amostra que apresentou maior rendimento (11,92%) foi proveniente da condição de pH 1,1 e 60 minutos a 100°C. Já a amostra com maior teor 
de ácido urônico (46,17%) foi obtida em condição de pH 2,5 e 60 minutos de extração. A partir da análise estatística dos resultados obtidos 
nas diferentes condições, foi estabelecida a condição ideal para extração que aliasse alto rendimento e alto teor de ácido urônico, indicativo da 
presença de pectina. O resultado da análise apontou como condição ideal solução de ácido cítrico em pH 2,5 por 50 a 100 minutos em banho 
fervente. Os resultados obtidos confirmam a presença de pectinas nos frutos de maná-cubiu.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafael Klosterhoff (PIBIC-AF/FA)
Curso: Nutrição
Orientador: Marcello Iacomini             Co-Orientador: Lucimara Mach Côrtes Cordeiro
Departamento: Bioquímica                 Colaborador: Nicolas Manzke Glänzel
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Acerola, Pectina, Polissacarídeos
Área de Conhecimento: 20801033 - GLICÍDEOS 

0365 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E APLICAÇÃO BIOLÓGICA DE POLISSAC-
ARÍDEOS E COMPOSTOS GLICOSILADOS

A acerola (Malpighia glabra) tem sua origem na América central, propagando-se pela América do sul, inclusive Brasil, devido à alta adaptação 
da planta ao clima e solo. Com grande importância nutricional, possui elevadas quantidades de vitamina C, carotenos, ferro, entre outras vitam-
inas e minerais. Destaca-se também sua importante capacidade antioxidante. O Brasil se caracteriza por ser um grande produtor, exportador e 
consumidor da acerola, que é utilizada em grande parte para a produção de sucos, polpas concentradas e de vitamina C. Este estudo tem como 
objetivo a extração, purificação e caracterização estrutural dos polissacarídeos presentes na polpa e casca da acerola.Os frutos foram obtidos no 
Mercado Municipal de Curitiba-PR. Em seguida, as sementes foram removidas e a polpa foi congelada e liofilizada, resultando em 47,37g de 
material (90,56% de umidade). Esta foi deslipidificada com clorofórmio:metanol (1:1) e os polissacarídeos foram extraídos com água e KOH a 
10%, sob refluxo, obtendo-se os extratos aquosos (ACW, rendimento 8%) e alcalinos (ACK, rendimento 2,6%), respectivamente. Estes extratos 
foram submetidos ao processo de purificação por congelamento e degelo, originando frações solúveis (ACWS, ACKS) e insolúveis (ACWP, 
ACKP)  em água fria. A fração ACWS apresentou-se composta por arabinose (52,1%), ácido urônico (37,9%), manose (2,4%), galactose 
(2,1%), xilose (1,8%), glucose (1,4%), fucose (1,1%) e ramnose (0,8%). A análise de r.m.n-13C indicou a presença de sinais correspondentes 
ao ácido poligalacturônico e de sinais correspondentes a uma arabinana. Esta fração foi submetida a purificação por ultrafiltração em membrana 
de 0,1 µm, originando as frações ACWSE e ACWSR, as quais estão sendo analisadas quanto a composição monossacarídica e homogeneidade. 
A fração solúvel em água fria ACKS, apresentou-se composta por arabinose (38,5%), xilose (26,5%), glucose (17,3%), galactose (9,8%), ácido 
urônico (2,6%), fucose (2,1%), manose (1,5%) e ramnose (0,9%). A análise de r.m.n-13C indicou a presença de sinais correspondentes a uma 
xiloglucana, a qual será posteriormente purificada. Apoio financeiro: Pronex-Carboidratos, CNPq, Fundação Araucária.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Regiane Stafim da Cunha (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Carmen Lúcia de Oliveira Petkowicz
Departamento: Bioquímica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Xiloglucanas, Reologia, Filmes de polissacarídeos
Área de Conhecimento: 20801033 - GLICÍDEOS 

0366 ISOLAMENTO DE XILOGLUCANAS DE SEMENTES DE ESPÉCIES NATIVAS 
PARA ESTUDOS COMPARATIVOS

As xiloglucanas de reserva possuem propriedades que possibilitam seu uso em diferentes aplicações industriais. Neste trabalho, as xiloglucanas 
foram isoladas das sementes de Hymenaea courbaril, Copaifera langsdorffii e Tamarindus indica, conhecidas como jatobá, copaíba e tamarindo, 
respectivamente. Os polissacarídeos obtidos foram caracterizados e investigados quanto a capacidade de formação de filmes. As sementes 
foram submetidas a inativação enzimática e o tegumento removido. Os cotilédones secos foram moídos e deslipidificados. Este material foi 
submetido à extração aquosa e os polissacarídeos solúveis precipitados com dois volumes de etanol. O precipitado foi lavado duas vezes com 
etanol e então seco a vácuo. O rendimento apresentado foi 21,45% para os cotilédones deslipidificados de H. courbaril, 21,75% para os de C. 
langsdorffii e 4,2% para os de T. indica. As amostras foram hidrolisadas, reduzidas, acetiladas e analisadas por cromatografia líquido-gasosa 
apresentando glucose, xilose e galactose como monossacarídeos constituintes. A presença de xiloglucanas foi confirmada pela análise de 
ressonância magnética nuclear de 13C. A cromatografia de gel permeação utilizando detectores de índice de refração e espalhamento de luz 
indicou as amostras como homogêneas e com massa molar de 1,049 x 106, 9,731 x 105 e 3,281 x 105 g/mol para as xiloglucanas de jatobá, 
copaíba e tamarindo, respectivamente. As análises reológicas (curva de fluxo e varreduras de frequência) das xiloglucanas em solução aquosa 
em concentração de 2% (p/v) revelaram a viscosidade e o comportamento viscoelástico das amostras. Os resultados foram semelhantes para 
as xiloglucanas de jatobá e de copaíba que, em taxa de cisalhamento de ~1 s-1 apresentaram viscosidade de  12300 e 10890 mPa.s, respectiva-
mente. Já o polissacarídeo de tamarindo, na mesma taxa de cisalhamento, apresentou viscosidade bastante inferior, 172,3 mPa.s. As soluções de 
xiloglucanas de jatobá na mesma concentração (volume = 7 mL) foram transferidas para placas de Petri e deixadas para secar a temperatura de 
22ºC para a formação de filmes. Inicialmente os resultados não foram satisfatórios, pois os filmes obtidos a partir das soluções de xiloglucana 
mostraram-se quebradiços. Diante destes resultados foi testada a adição de glicerol e tween. Os melhores resultados foram obtidos com a adição 
de glicerol 1% (p/v). Os filmes estão sendo avaliados quanto a espessura, gramatura e umidade.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Anna Claudia Savian (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Biomedicina
Orientador: Emanuel Maltempi de Souza     Co-Orientador: Rose Adele Monteiro
Departamento: Bioquímica                        Colaborador: Thalita Tuleski, Leonardo Magalhães Cruz, Fábio de Oliveira Pedrosa
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Celulose, wssD, Herbaspirillum
Área de Conhecimento: 20802005 - BIOQUÍMICA DOS MICROORGANISMOS 

0367 MUTAÇÃO DO GENES DE BIOSSÍNTESE DE CELULOSE WSSD  DE H. RU-
BRISUBALBICANS AFETA A ADESÃO E COLONIZAÇÃO DE RAÍZES DE MILHO

Herbaspirillum seropedicae e Herbaspirillum rubrisubalbicans são bactérias fixadoras de nitrogênio capazes de se associar endofiticamente 
com milho, arroz, trigo, sorgo e cana de açúcar. Entretanto, quando inoculados na variedade de cana de açúcar B4362, apresentam um padrão 
de colonização contrastante. H. seropedicae estimula o crescimento da planta e o aumento da produtividade,enquanto que H. rubrisubalbicans 
causa a doença da estria mosqueada. Para tentar esclarecer as diferenças de comportamento entre essas duas espécies bacterianas, suas sequên-
cia genômica destas foram comparadas in silico. No genoma de H. rubrisubalbicans M1 foi encontrado um agrupamento de genes envolvidos 
na biossíntese de celulose (wss) que está ausente em H. seropedicae  SmR1. Este grupo gênico contém oito genes que codificam para as 
proteínas YhjQ, WssB, WssC, WssD, WssE, WssF, WssG, WssH e WssI. A comparação de aminoácidos das proteínas Wss de H. rubrisub-
albicans com as proteínas Wss dos fitopatógenos Pseudomonas fluorescens e P. syringae, indicou que WssB, WssC e WssE correspondem às 
subunidades da enzima celulose sintase. A proteína WssD é uma endo-1,4-glucanase necessária para a biossíntese de celulose em Acetobacter 
xylinus. As proteínas WssG, WssH e WssI provavelmente são subunidades de uma celulose acetilase, indicando que a celulose sintetizada por 
H. rubrisubalbicans é modificada.Para verificar se a síntese de celulose está envolvida na interação entre esta bactéria e milho, construímos um 
mutante no gene wssD. A estirpe mutante TRT1 foi obtida por recombinação homóloga, e o padrão de adesão e colonização interna de raízes de 
milho por esta estirpe mutante foi determinado. O número de células da estirpe mutante TRT1 aderidas a raízes de milho foi 53 vezes menor que 
a da estirpe selvagem e o número de células colonizando endofiticamente a raiz de milho também foi substancialmente menor. Esses resultados 
indicam que o gene wssD está envolvido na colonização de raízes de milho.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernanda Holthmam (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Farmácia 
Orientador: Marcelo Müller dos Santos                Co-Orientador: Cícero Silvano Teixeira
Departamento: Bioquímica                                 Colaborador: Fabio de Oliveira Pedrosa, Emanuel Maltempi de Souza
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Herbaspirillum seropedicae, Polihidroxibutirato, PHB depolimerases
Área de Conhecimento: 20802005 - BIOQUÍMICA DOS MICROORGANISMOS

0368 MOBILIZAÇÃO DE POLIHIDRÓXIBUTIRATO EM HERBASPIRILLUM SEROPE-
DICAE SMR1

Herbaspirillum seropedicae é um diazotrofo endofítico capaz de produzir e armazenar o poliéster polihidróxibutirato (PHB) na forma de 
grânulos intracelulares. Este polímero atua como reserva de carbono e também de potencial redutor. No genoma de H. seropedicae SmR1foram 
encontrados 13 genes potencialmente envolvidos com a síntese e a degradação de PHB. Entre eles, dois genes denominados phaZ1 e phaZ2 
codificam prováveis PHB depolimerases, hidrolases envolvidas na degradação de PHB. A fim de entender como ocorre a mobilização dos 
grânulos de PHB em H. seropedicae, o objetivo deste projeto é construir estirpes mutantes dos genes phaZ1 e phaZ2, aplicando a técnica de 
deleção em fase e avaliar a capacidade destas estirpes em mobilizar o PHB intracelular. Como parte da estratégia experimental, as regiões 500 
pb a montante e a jusante dos genes phaZ1 e phaZ2 de H. seropedicae são amplificadas por PCR, clonadas em vetor do tipo T/A e sequencia-
das usando dideoxinuclotídeos fluorescentes. Após o sequenciamento, os dois fragmentos são subclonados no plasmídeo pK18mobsacB. Este 
vetor pode ser conjugado de E. coli para H. seropedicae, porém não é replicado nesta bactéria, fazendo com que o plasmídeo seja integrado ao 
cromossomo por recombinação homóloga através das regiões a montante ou a jusante dos genes alvo. Os recombinantes são selecionados por 
sensibilidade a sacarose e resistência a canamicina. As colônias de H. seropedicae que apresentam apenas a cópia deletada do gene alvo são 
selecionadas por análise de PCR. As estirpes selvagem de H. seropedicae SmR1 e mutantes phaZ1 e phaZ2 serão avaliadas quanto a capaci-
dade de mobilizar PHB em condições de baixa disponibilidade de carbono no meio de cultivo, e também, de sobrevivência em meio de cultivo 
sem carbono. Até o momento, os fragmentos a montante e a jusante do gene phaZ1 foram amplificados por PCR, clonados no vetor pCR2.1 e 
sequenciados. A sequência confirmou 100% de identidade dos produtos de PCR obtidos, com as regiões a montante e a jusante do gene phaZ1 
de H. seropedicae. Para obter um produto de deleção que possa ser subclonado no plasmídeo pK18mobsacB, os fragmentos de phaZ1 foram 
subclonados em pUC19. O produto de deleção do gene phaZ1 será subclonado em pK18mobsacB para se iniciar a seleção do mutante ΔphaZ1.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernanda Oliveira do Carmo (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Emanuel Maltempi de Souza         Co-Orientador: Rose Adele Monteiro
Departamento: Bioquímica                            Colaborador: Maria Augusta Schmidt, Roseli Wassem, Fábio de Oliveira Pedrosa
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Herbaspirillum rubrisubalbicans, Fixação Biológica de Nitrogênio, Zea mays
Área de Conhecimento: 20802005 - BIOQUÍMICA DOS MICROORGANISMOS

0369 O SISTEMA DE SECREÇÃO TIPO III DE H. RUBRISUBALBICANS ESTA EN-
VOLVIDO COM A INTERAÇÃO ENDOFÍTICA BENÉFICA COM MILHO

H. rubrisubalbicans é bactéria endofítica e fixadora de nitrogênio capaz de causar a doença da estria mosqueada na variedade B-4362 de cana-
de-açúcar e a doença da estria vermelha em algumas variedades de sorgo, mas pode ser isolada do interior de raízes, caule e folhas e plantas 
sadias de outras variedades cana-de-açúcar, arroz, sorgo ou milho. No genoma do H. rubrisubalbicans foram encontrados os genes hrp/hrc que 
codificam as proteínas do Sistema de Secreção do Tipo 3 (SST3) e também genes que codificam para pilus Tipo IV. Essas duas estruturas podem 
estar envolvidas na interação com vegetais. Uma estirpe mutante de H. rubrisubalbicans no gene hrpE, que codifica para a proteína HrpE do 
SST3, foi incapaz de causar a doença da estria mosqueada na variedade B-4362 de cana-de-açúcar, indicando que esse sistema é importante 
para o comportamento fitopatogênico desta bactéria. Mutantes nos genes pil, que codificam para proteinas do pilus tipo IV estão sendo con-
struídos para esclarecer o papel deste sistema na interação da bactéria com a planta. Com o objetivo de determinar se o SST3 está envolvido 
no estabelecimento de interação de H. rubrisubalbicans com plantas que não exibem sintomas de doenças, a colonização de raízes de milho 
pela estirpe mutante TSE foi estudada. Como controles foram utilizadas as bactérias H. rubrisubalbicans M1 (estirpe selvagem) e a bactéria 
promotora de crescimento vegetal Azospirillum brasilense FP2. As sementes de milho da linhagem Pioneer cv. 30F53foram inoculadas com as 
estirpes bacterianas e 10 dias após a inoculação foram determinados os comprimentos das raízes e folhas das plantas. Os resultados mostram 
que a inoculação do milho com a estirpe selvagem H. rubrisubalbicans M1 promove o crescimento da planta, enquanto que a inoculação do 
milho com a estirpe TSE prejudicou o crescimento. Estes resultados sugerem que o SST3 de H. rubrisubalbicans é importante para que essa 
bactéria possa atuar como promotora do crescimento vegetal em milho.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Francini Myszynski (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Fábio de Oliveira Pedrosa              Co-Orientador: Rose Adele Monteiro
Departamento: Bioquímica                             Colaborador: Eduardo Balsanelli, Leda Satie Chubatsu, Emanuel Maltempi de Souza
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Herbaspirillum rubrisubalbicans, LPS, rfbB
Área de Conhecimento: 20802005 - BIOQUÍMICA DOS MICROORGANISMOS

0370 CONSTRUÇÃO DAS ESTIRPES MUTANTES RFBB E WAAL DE HERBASPIRIL-
LUM RUBRISUBALBICANS M1.

O Herbaspirillum rubrisubalbicans eo Herbaspirillum seropedicae são bactérias endofíticas, fixadoras de nitrogênio encontradas em associação 
com plantas de interesse econômico como milho, sorgo e cana-de-açúcar. Os lipopolissacarídeos (LPS) são estruturas da membrana externa das 
bactérias gram-negativas, como o H. rubrisubalbicans e o H.seropedicae, e estão geralmente envolvidos na adesão e colonização do hospedeiro. 
A estirpe mutante de H. seropedicae SmR1 no gene rfbB, possui um LPS diferente da estirpe selvagem e teve a sua capacidade de aderir e 
colonizar endofiticamente raizes de milho diminuída, indicando o envolvimento de LPS neste processo. O produto do gene rfbB participa da 
síntese de dTDP-rhamnose que pode ser importante para a síntese de LPS. Com o objetivo de verificar se o gene rfbB de H. rubrisubalbicans 
M1 também está envolvido com a estrutura do LPS uma estirpe mutante no gene rfbB foi construída. O gene rfbB foi amplificado, interrompido 
por um gene de resistência à kanamicina (Km) e uma estirpe mutante foi obtida por recombinação homóloga e confirmada por PCR. Esta estirpe 
mutante apresentou um perfil eletroforético de LPS semelhante ao da estirpe selvagem, e o padrão de adesão e colonização endofítica de raízes 
de milho foi, também, semelhante aos da estirpe selvagem. Esses resultados sugerem que o produto do gene rfbB de H. rubrisubalbicans não 
está envolvido na síntese de LPS. Em vista deste resultado o gene waaL de H.rubrisubalbicans, que codifica para a enzima antígeno-O polime-
rase, que está envolvido na ligação do antígeno-O ao LPS, foi escolhido para a construção de um novo mutante. O gene waaL foi amplificado 
do DNA genômico bacteriano utilizando primers específicos e o produto de amplificação foi ligado ao vetor pTZ57R/T. Em seguida, o inserto 
contendo o gene foi interrompido pela inserção de um cassete de kanamicina (Km). As demais etapas necessárias para a obtenção da estirpe 
mutante no gene waaL estão sendo realizadas. Este mutante deverá permitir revelar o papel do LPS de H. rubrisubalbicans em sua interação 
com as plantas associadas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gracieli Ferrari (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Leonardo Magalhães Cruz              Colaborador: Maria Isabel Stets
Departamento: Bioquímica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Azospirillum brasilense, Trigo, MALDI-TOF
Área de Conhecimento: 20802005 - BIOQUÍMICA DOS MICROORGANISMOS

0371 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E MOLECULAR DE BACTÉRIAS ASSOCIADAS A PLANTAS DE 
TRIGO CONTROLE E SUBMETIDAS A INOCULAÇÃO COM BACTÉRIAS DIAZOTRÓFICAS

A fixação biológica de nitrogênio é o processo pelo qual este elemento químico é captado da atmosfera, onde se encontra na sua forma mo-
lecular relativamente inerte (N2), e é convertido em compostos nitrogenados (como amônio ou nitrato) usados em diversos processos químico-
biológicos do solo, especialmente importantes para a nutrição de plantas. Azospirillum brasilense é uma bactéria promotora do crescimento 
vegetal, capaz de fixar nitrogênio, que se associa com diversas plantas de interesse agrícola e é recomendada como inoculante para as culturas 
do milho e trigo. O objetivo do trabalho foi determinar a diversidade bacteriana associada á cultura do trigo submetido a diferentes doses de 
nitrogênio, condições de cultivo e inoculação com a estirpe Ab-V5 de A. brasilense. Bactérias foram isoladas de raízes de trigo com cinco dias 
de crescimento e caracterizadas por espectrometria de massa MALDI-TOF usando um espectrômetro Autoflex (Bruker Daltonics) equipado 
com um laser de nitrogênio e o software Flex Control v. 3.0 (Bruker Daltonics). Para a análise e agrupamento dos espectros foi utilizado o pro-
grama Speclust (http://bioinfo.thep.lu.se/ speclust.html). Representantes para os grupos obtidos foram selecionados para posterior sequencia-
mento do gene 16S rRNA. As sequencias obtidas foram comparadas com o banco de dados GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) visando 
à obtenção de uma identificação taxonômica. O número total de isolados em cada tratamento foi: Tratamento com inoculante e 50% de N, 28 
isolados; Tratamento sem inoculante e 50% de N, 30 isolados; Controle sem inoculante e sem N, 26 isolados; Amostras do solo, 11 isolados. 
Como resultados parciais foram identificados os isolados: Pseudomonas sp., Bacillus sp., Pantoea ananatis, Arthrobacter creatinolyticus e 
Agrobacterium larrymoorei.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Henrique Leonardo Ruchaud Corrêa (CNPq-Balcão)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Leda Satie Chubatsu             Co-Orientador: Marcelo Müller dos Santos
Departamento: Bioquímica                    Colaborador: Fabio de Oliveira Pedrosa, Emanuel Maltempi de Souza
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: polihidroxibutirato, ntrC, Herbaspirillum seropedicae
Área de Conhecimento: 20802005 - BIOQUÍMICA DOS MICROORGANISMOS

0372 ESTUDO DO METABOLISMO DE POLIHIDROXIBUTIRATO EM HERBASPIRIL-
LUM SEROPEDICAE

Herbaspirillum seropedicae é um diazotrofo endofítico capaz de produzir e armazenar em grânulos intracelulares um poliéster biodegradável 
conhecido como polihidroxibutirato (PHB). O polímero estocado atua como reserva de carbono e de potencial redutor. Uma característica 
importante que vem sendo observada é que baixos níveis de nitrogênio parecem estimular a produção de PHB, evidenciando uma provável 
relação entre a disponibilidade de nitrogênio no meio e a síntese do polímero. Em H. seropedicae, o sistema Ntr é composto pela enzima uridil-
iltransferase (GlnD, codificada pelo gene glnD), as proteínas transdutoras de sinal da família PII (GlnB e GlnK, codificadas pelos genes glnB 
e glnK), o transportador de amônio (AmtB, codificado pelo gene amtB) e o sistema de dois componentes NtrB-NtrC (codificado pelos genes 
ntrB e ntrC). Para verificar o efeito deste sistema na produção de PHB em H. seropedicae, a quantidade de PHB produzida foi medida na estirpe 
selvagem SmR1 e em mutantes do sistema NTR. As estirpes de H. seropedicae SmR1 e mutantes ntrC, glnB, glnK e amtB foram cultivadas em 
meio contendo diferentes concentrações de NH4Cl (5 mmol/L e 20 mmol/L) e analisadas quanto ao conteúdo de PHB produzido em diferentes 
fases de crescimento. A produção de PHB foi determinada por cromatografia gasosa a partir da cultura liofilizada submetida a uma reação de 
metanólise. A quantidade de PHB foi determinada como porcentagem de peso seco das culturas. Nas estirpes cultivadas em alta concentração 
de NH4Cl (20 mmol/L) a quantidade de PHB foi: 28,5% (SmR1), 52,5% (ntrC), 1% (glnK), 10% (glnB) e 20% (amtB). Quando as estirpes 
foram cultivadas em baixa concentração de NH4Cl (5 mmol/L), a quantidade de PHB na estirpe SmR1 e glnK foram de 53,5% e 24,1%, respec-
tivamente, indicando aumento no conteúdo de PHB quando a cultura é cultivada em baixa concentração de nitrogênio. Entretanto a quantidade 
de PHB nas estirpes ntrC, glnB e amtB quando cultivadas em baixa concentração de NH4Cl foi semelhante aquela obtida em alta concentração 
de nitrogênio, sugerindo um possível envolvimento de componentes do sistema Ntr no controle de síntese de PHB em H. seropedicae.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafaela Barbirato Ferreira (CNPq-Balcão)
Curso: Informatica Biomédica
Orientador: Emanuel Maltempi de Souza                 Co-Orientador: Helisson Faoro, Maria Berenice R. Steffens
Departamento: Bioquímica               Colaborador: Vânia Carla Silva Pankievicz, Rose Adele Monteiro, Fábio de Oliveira Pedrosa
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Bioprospecção, Metagenômica, Lipase
Área de Conhecimento: 20802005 - BIOQUÍMICA DOS MICROORGANISMOS 

0373 CARACTERIZAÇÃO DE CLONE DE UMA BIBLIOTECA METAGENÔMICA COM 
FENÓTIPO DIFERENCIADO

O recente progresso na área da metagenômica permitiu a descoberta de uma grande diversidade de enzimas com características interessantes 
para o campo da Biotecnologia como esteroseletividade, enantioseletividade, atividade em solventes orgânicos e a altas temperaturas. Em 
particular, as enzimas hidrolíticas são as mais investigadas e, entre elas, as lipases, devido à sua variabilidade e aplicação em diversos campos 
da indústria. Elas catalisam a hidrólise de acilgliceróis de cadeia longa formando ácidos graxos livres e glicerol. Seu mecanismo catalítico é 
baseado no mecanismo proposto para proteases, devido à semelhança estrutural entre o sítio ativo das mesmas: presença da tríade catalítica, 
composta por serina, histidina, aspartato/glutamato. O nível elevado de produção de lipases microbianas requer não somente a superexpressão 
eficiente dos genes equivalentes, mas também uma compreensão minuciosa dos mecanismos moleculares que regulam a sua dobra, secreção e 
atividade. As lipases, ou triacilglicerol hidrolases são classificadas em oito famílias, de acordo com sua sequência e propriedades bioquímicas. 
A partir da triagem que foi feita em uma biblioteca metagenômica construída a partir do DNA extraído de amostras de solo da Floresta Atlân-
tica Paranaense, foi identificada uma nova família de lipases denominada LipAP (Activated by Proteolysis), cuja principal característica é a 
dependência de uma protease para a sua ativação. Entretanto, a relação molecular entre a lipase e a protease e as características bioquímicas 
dessa nova família de lipases não foram determinadas, sendo esse o objetivo desse trabalho. Para tanto, as duas proteínas foram superexpressas 
a partir do vetor pET28a, purificadas e utilizadas em ensaios in vitro para determinação da relação lipase/protease. Em seguida, a lipase ativada 
será caracterizada bioquimicamente em relação à temperatura e ph ótimos, estabilidade em diferentes temperaturas e ph, e atividade em metais 
e detergentes. Na primeira etapa do trabalho os clones em vetor pET28a contendo os genes da lipase lipAP e a peptidase foram confirmados 
por restrição. A clonagem do gene lipAP no vetor pT7-7 também foi confirmada e permitirá ensaios de co-expressão. Esses plasmídeos foram 
transformados na estirpe Rosetta de E. coli para ensaios de superexpressão. A análise dos géis indicou que as proteínas estão sendo expressas 
corretamente com os tamanhos esperados, permitindo, como próximo passo, a determinação das melhores condições de expressão para obten-
ção de proteínas solúveis.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thiago Borba Kokot (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Fábio de Oliveira Pedrosa           Co-Orientador: Rose Adele Monteiro
Departamento: Bioquímica                          Colaborador: Eduardo Balsanelli, Emanuel Maltempi de Souza, Glaucio Valdameri
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Herbaspirillum, phaB, epsB
Área de Conhecimento: 20802005 - BIOQUÍMICA DOS MICROORGANISMOS

0374 CONSTRUÇÃO DE MUTANTES DE HERBASPIRILLUM RUBRISUBALBICANS NOS GENES FHAB E 
EPSB, POTENCIALMENTE ENVOLVIDOS COM O MECANISMO DE INTERAÇÃO PLANTA-BACTERIA.

A associação de Herbaspirillum com gramíneas inicia-se com a adesão da bactéria à superfície radicular, seguida de colonização dos pontos de 
emergência das raízes secundárias e penetração por descontinuidades da epiderme. Ocorre então rápida colonização e ocupação de espaços in-
tercelulares da raiz, assim como do aerênquima, xilema e, finalmente, partes aéreas da planta. Herbaspirillum rubrisubalbicans é uma Betapro-
teobacteria fixadora de nitrogênio promotora de crescimento vegetal, sendo ainda capaz de causar a doença da estria mosqueada na variedade 
norte-americana B-4362 de cana-de-açúcar. Esta doença é caracterizada pelo desenvolvimento de estrias vermelhas com manchas brancas nas 
folhas, tem pouca importância econômica e afeta poucas variedades, não matando a planta, apenas diminuindo a área fotossintética, a vida 
útil da folha e sua produtividade. Os fatores moleculares envolvidos na associação de H. rubrisubalbicans com plantas não são conhecidos. 
Análises do genoma deste microrganismo revelaram a presença de genes de exopolissacarídeos, lipopolissacarídeos, sistemas de secreção de 
proteínas, adesinas e flagelo, descritos como fatores de colonização. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar o envolvimento dos genes 
fhaB e epsB de H. rubrisubalbicans na biossíntese de adesinas e exopolissacarídeo, respectivamente, determinando suas funções na interação 
deste organismo com vegetais. As regiões genômicas de ambos os fatores foram estudadas e possibilitaram modelar uma via de biossíntese de 
EPS e a provável estrutura de um proteína FhaB. Os primers para construção da estirpe mutante no gene fhaB foram desenhados e os genes 
amplificados, mas as estirpes mutantes nos genes fhaB e epsB ainda não foram obtidas, impedindo a avaliação do papel desses genes na inter-
ação entre o H. rubrisubalbicans e a planta associada.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marina Gomes Sobral (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Cyntia Maria Telles Fadel Picheth             Co-Orientador: Emanuel Maltempi de Souza
Departamento: Patologia Médica  Colaborador: Cristina Beatriz Aroca Ribeiro, Carolina Lumi Tanaka, Cibelle de Borba Dalagassa
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Escherichia coli, proteoma, sal biliar
Área de Conhecimento: 20802005 - BIOQUÍMICA DOS MICROORGANISMOS 

0375 DETERMINAÇÃO DO PERFIL PROTEÔMICO DE ESCHERICHIA COLI ATCC 
25922

Escherichia coli é parte da microbiota intestinal, entretanto algumas estirpes podem causar infecções em humanos. As estirpes de E. coli  po-
dem ser isoladas em meios de cultura seletivos contendo o agente inibidor desoxicolato de sódio (DCS), um sal biliar, mas a resposta da bactéria 
a esse agente não é bem compreendida. O objetivo deste trabalho foi utilizar a análise proteômica, empregando a eletroforese bidimensional 
(2D), para comparar o padrão de proteínas expressas (proteoma) por E. coli ATCC 25922 cultivada em caldo LB, na ausência e na presença de 
2,5mM de DCS. As culturas foram incubadas em estufa estacionária a 37°C até atingir a densidade ótica de 0.02 em 600nm. Os extratos protéi-
cos de culturas realizadas em três períodos distintos foram preparados de acordo com o protocolo descrito no manual 2D-Electrophoresis (GE 
Healthcare). A quantificação de proteínas foi realizada através do método de Bradford. Quatrocentos microgramas dos extratos foram aplicados 
em tiras de 13 cm com gradiente de pH imobilizado na faixa de pH de 4 a 7 (GE Healthcare) e após a isoeletrofocalização (1ª. dimensão) foi 
realizada a separação protéica em SDS-PAGE (2ª. dimensão). Os géis foram corados com PhastGel Blue R, digitalizados e analisados com o 
programa ImageMaster 2D Platinum. Foram detectadas aproximadamente 300 bandas protéicas nos géis 2D da condição controle (sem DCS) 
e teste, com predomínio de proteínas com ponto isoelétrico (pI) na faixa de pH entre 5 e 7 em ambas as condições. Para comparar os géis, 
os parâmetros selecionados no programa ImageMaster 2D Platinum foram  report > 2 e teste t com valor de p < 0,05. Nessas condições não 
foi observada diferença no número das proteínas expressas em ambas as condições. No entanto, foi detectado um aumento, estatisticamente 
significativo, de aproximadamente 4 vezes na expressão de uma banda proteica com massa de 11000 Da e pI de 6,05 na presença de DCS. 
A banda foi retirada do gel, analisada por espectrometria de massas do tipo MALDI-TOF-TOF e os resultados comparados com o banco de 
dados Swissprot, levando à identificação da proteína Cold Shock Protein A (CspA). Essa proteína foi originalmente associada com o estresse 
ao choque ao frio. Entretanto é expressa em baixos níveis durante condições normais de crescimento e tem a sua expressão induzida sob outras 
condições de estresse como, por exemplo, no dano à membrana pelo tolueno. Os resultados deste trabalho sugerem que CspA também participa 
na resposta ao estresse provocado pelo DCS.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andressa Valerio (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Glaucia Regina Martinez  Colaborador: Amanda Armstrong Lemes, Paulo Roberto Worfel e Patrícia da Silva Peres
Departamento: Bioquímica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: oxigênio singlete, captação química, fotossensibilização
Área de Conhecimento: 20803001 - METABOLISMO E BIOENERGÉTICA

0376 AVALIAÇÃO DA APOPTOSE PELA AÇÃO DO OXIGÊNIO SINGLETE EM CÉLU-
LAS PRODUTORAS DE MELANINA

A Terapia Fotodinâmica (PDT) tem sido estudada como um tratamento para diversos tipos de tumores, em especial, para o câncer de pele. 
O efeito citotóxico desse tratamento está relacionado à produção de espécies reativas de oxigênio (ROS). Entre as possíveis ROS geradas, 
destaca-se a formação do oxigênio singlete (1O2), que é muito reativo. Um fotossensibilizador com propriedades favoráveis para tratamento 
fotodinâmico é o corante Rosa Bengala (RB) que, sob condições apropriadas, gera apenas o 1O2. Considerando que o melanoma é um câncer 
de pele com baixa resposta ao PDT usando outros fotossensibilizadores, o objetivo desse trabalho foi tentar entender como as células respon-
dem ao tratamento de fotossensibilização do RB pela avaliação da quantidade de ¹O2 formado e pela quantificação de citocromo c liberado 
como parâmetro de apoptose em células de melanoma murino B16-F10 e em melanócitos murinos Melan-a. O tratamento das células foi feito 
pela incubação com RB 0,5 mM e irradiação com luz acima de 550 nm por 10 min. O monitoramento da produção de ¹O2 foi realizado pela 
utilização do método de captação química pelo composto álcool furfurílico (FFA) 2 mM nas condições de irradiação por 5, 10 e 15 min na 
presença de RB 0,5; 1 e 5 mM. A detecção do FFA, assim como a do citocromo c liberado nas células após o tratamento foi feita por análises de 
HPLC. Com relação à detecção do citocromo c, obteve-se muita variação dos resultados dentro de um mesmo grupo de amostras indicando que 
alguma etapa do protocolo deve ser responsável pela variabilidade, indicando assim que uma revisão das etapas deverá ser feita para melhorar 
a reprodutibilidade do método. As análises de HPLC do FFA mostraram que este composto apresenta um tempo de retenção de 4,7 min e seus 
produtos de oxidação após reação com ¹O2 foram evidenciados como um único pico com tempo de retenção de 3,9 min. A quantificação do 
consumo do FFA pela análise das áreas dos cromatogramas mostrou que em 15 min de irradiação 15, 18 e 25% do FFA era consumido usando 
0,5; 1 e 5 mM de RB, respectivamente. Para a irradiação com 1 mM de RB por 90 min, o consumo do FFA chegou a 70%. A formação do 
produto foi crescente ao longo do tempo de irradiação. Esses resultados indicam que o sistema apresenta uma eficiência boa de geração de ¹O2 
e que nas condições usadas nas células foi possível estimar que cerca de 0,4 mM de ¹O2 pode ser gerado. Esse dado será de grande importância 
na interpretação dos resultados utilizando esse sistema de irradiação.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: estevan rafael tomazini (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: rose adele monteiro             Colaborador: marcelo bueno batista
Departamento: Bioquímica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Herbaspirillum seropedicae, FNR, metabolismo de nitrato
Área de Conhecimento: 20804008 - BIOLOGIA MOLECULAR

0377 DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE EXPRESSÃO DOS GENES NARXL E NARK 
EM ESTIRPES MUTANTES FNR- DE HERBASPIRILLUM SEROPEDICAE

Herbaspirillum seropedicae é capaz de crescer aerobicamente utilizando nitrato como única fonte de nitrogênio. Durante a análise do genoma 
de H. seropedicae foram encontrados genes que codificam para as enzimas nitrato redutase assimilatoria e dissimilatoria, para o transportador 
de nitrato tipo ABC (nasFED); para o transportador nitrato/nitrito (narK) e para as proteínas regulatórias NarX e NarL. Em Escherichia coli os 
genes narK e narX são induzidos em resposta a nitrato/nitrito e anaerobiose, e a proteína FNR está envolvida na ativação do gene narK. Esse 
trabalho tem o objetivo de determinar o envolvimento das proteínas FNR na regulação da expressão dos genes narXL e narK de H. seropedicae. 
As fusões narXL::lacZ ou narK::lacZ foram utilizadas para os ensaios de determinação da expressão destes genes. Foram feitos ensaios de 
determinação da atividade de β-galactosidase nas estirpes de H. seropedicae selvagem (SmR1) e mutantes por deleção MB1 (deleção no gene 
fnr1), MB2 (deleção no gene fnr2), MB3 (deleção no gene fnr3), MB13 (deleção nos genes fnr1 e fnr3), MB21 (deleção nos genes fnr2 e fnr1), 
MB23 (deleção nos genes fnr2 e fnr3) e MB231 (deleção nos genes fnr2, fnr3 e fnr1) contendo as fusões narXL::lacZ ou narK::lacZ na presença 
de 10mM de nitrato e em baixos (5%) e altos (20,8%) níveis de oxigênio. Foi observado que a fusão narK::lacZ é expressa em baixos níveis 
de oxigênio e que nos mutantes MB13 e MB231 essa fusão não é expressa. Esses resultados indicam que a expressão de narK é regulada por 
oxigênio e depende das proteínas FNR1 e FNR3 de H. seropedicae. A ativação do promotor de narK de E. coli também é dependente de FNR, 
indicando que o envolvimento de FNR na regulação do metabolismo de nitrato já foi observada em outros organismos. Os resultados obtidos 
com a fusão narXL::lacZ mostram que os genes narXL são expressos em altos e baixos níveis de oxigênio, sendo que os maiores níveis de 
expressão foram observados em 5% de oxigênio. Os genes narXL não foram expressos nas estirpes mutantes MB13 e MB231, e tiveram uma 
expressão reduzida no mutantes MB23, indicando que a proteína FNR1 parece ser a responsável pela expressão destes genes. Nossos resultados 
mostram que as proteínas FNR de H. seropedicae estão envolvidas na regulação do metabolismo de nitrato neste organismo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliana Muller Bark (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Biomedicina
Orientador: Sheila Maria Brochado Winnischofer          Co-Orientador: Cristiane Regina Zuconelli
Departamento: Bioquímica                                         Colaborador: Juliana de Carvalho Neme Kenski, Thiago Jacomasso 
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: hexahidroxitrifenileno (HTF), glioma, citotoxicidade
Área de Conhecimento: 20804008 - BIOLOGIA MOLECULAR 

0378 ANÁLISE DA AÇÃO CITOTÓXICA MEDIADA POR COMPLEXOS DE 
ARENORUTÊNIO(II) E O LIGANTE HEXAHIDROXITRIFENILENO (HTF).

Gliomas são tumores cerebrais caracterizados por alta invasividade, agressividade e letalidade. Dados afirmam que, nos Estados Unidos, cerca 
de 10 mil pessoas morrem por ano devido à ocorrência de gliomas. Os tratamentos atuais são ineficazes e resultam num prognóstico ruim, com 
sobrevida média do paciente de 15 meses. A cisplatina é uma droga utilizada no tratamento de tumores primários do cérebro, particularmente 
de gliomas, no entanto é altamente citotóxica e gera muitos efeitos colaterais, além de resistência por parte das células tumorais. Tendo em 
vista esses aspectos, a descoberta de novas drogas torna-se essencial. Uma das alternativas é o uso de complexos de rutênio. O objetivo desse 
trabalho foi avaliar a possível atividade antitumoral do complexo hexaoxitrifenileno-tris-c6-arenoclororutenio (II) (RuHTF) e do seu precursor 
hexahidroxitrifenileno (HTF) em linhagens de glioma humano U87MG e T98G. Inicialmente, medidas de viabilidade celular foram realizadas 
por coloração com cristal violeta. Realizou-se o tratamento das células de glioma com os referidos compostos em diferentes concentrações (5, 
10 e 25mM) durante 48 horas. Observou-se redução da viabilidade quando as células T98G e U87MG foram tratadas com o complexo RuHTF 
(10μM), atingindo 19% e 16% de redução, respectivamente. Além disso, observou-se redução significativa da viabilidade induzida apenas pelo 
precursor HTF, atingindo respectivamente, 41% e 50% de redução (na dose de 10μM). Os efeitos do HTF no ciclo celular foram avaliados por 
citometria de fluxo. Nossos resultados mostram que o tratamento com HTF (10mM, 48h) promove um significativo aumento da porcentagem 
de células na fase G2/M em ambas as linhagens. Ainda, nas células U87MG o HTF foi capaz de promover um aumento da porcentagem de 
células com DNA fragmentado, sugerindo que esse composto é também capaz de induzir morte celular. Análises de migração, realizadas 
através de ensaio de scratch, mostram que o HTF foi capaz de inibir significativamente a migração de ambas as linhagens tumorais. Nossos 
resultados mostram que o tratamento com o complexo RuHTF e o ligante livre HTF afetam a viabilidade de células de glioma humano T98G 
e U87MG, e que o precursor HTF sozinho é capaz de induzir parada do ciclo celular na fase G2/M e inibir o processo de migração celular. A 
ação antiproliferativa do HTF mostra-se promissora e justifica a análise dos mecanismos moleculares mediados por este agente, avaliando-se 
os níveis de expressão de mRNA de marcadores do ciclo celular (p21, p27) e de genes envolvidos em migração e invasão (MMPs e TIMPs).
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marina Soneghett Cotta (CNPq-Balcão)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Fábio de Oliveira Pedrosa              Co-Orientador: Leonardo Magalhães Cruz
Departamento: Bioquímica                             Colaborador: Giovana de Souza Magnani, Arnaldo Glogauer, Helisson Faoro
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: nifH, 16S rRNA, diversidade
Área de Conhecimento: 20804008 - BIOLOGIA MOLECULAR

0379 ANÁLISE DA DIVERSIDADE DE BACTÉRIAS E ARQUÉIAS TOTAIS E DIAZOTRÓFI-
COS EM UMA LAGOA DE EFLUENTES DE UMA INDÚSTRIA DE CARNES

O grupo de procariotos apresenta uma grande diversidade, algumas estimativas sugerem que existem entre 100.000 e 1.000.000 de espécies, 
mas atualmente apenas cerca de 7.000 espécies de Arquéia e Bactéria são conhecidas. Esta diferença se deve principalmente às espécies descri-
tas serem cultivadas, pois estes organismos são minoria na natureza. Porém, nas últimas décadas este quadro vem sendo revertido, utilizando 
uma abordagem independente de cultivo. A diversidade de comunidades microbianas pode ser estudada a partir da extração do DNA direta-
mente do ambiente, amplificação, clonagem e sequenciamento de genes marcadores. O presente trabalho tem como objetivo analisar e compa-
rar a diversidade total de bactérias e arquéias e a diversidade de organismos fixadores de nitrogênio em um solo degradado, utilizando a análise 
de sequências dos genes 16S rRNA (com primers seletivos para bactéria e arquéia) e nifH, respectivamente. O DNA utilizado para amplificar 
fragmentos do gene nifH e 16S rRNA foi extraído de maneira indireta do sedimento de uma estação de tratamento de efluentes de uma indústria 
de processamento de carnes. Foram obtidos fragmentos do tamanho desejado na amplificação dos genes. Os produtos de PCR dos genes 16S 
rRNA (bactéria) e nifH foram clonados em vetor pCR2.1 e o DNA plasmidial foi extraído e sequenciado. Um total de 99 sequências do gene 
nifH foi obtido e comparado com o banco de dados públicos, utilizando o programa BLASTx. Os fragmentos sequenciados compartilham alto 
grau de similaridade com sequências do gene nifH de Alphaproteobacteria (2%), Betaproteobacteria (15,2%), Gammaproteobacteria (59,6%), 
Deltaproteobacteria (1%) Firmicutes (1%) e organismos não cultivados (21,2%). Os resultados sugerem que a família Enterobacteriaceae, 
pertencente à classe Gammaproteobacteria é o grupo dominante nesta comunidade diazotrófica. Análises de 158 sequências de 16S rRNA rev-
elaram a presença dos seguintes taxa: Firmicutes (47,5%), Bacteroidetes (34,2%), Proteobacteria (13,9%) e bactérias não classificadas (4,4%). 
Na biblioteca do gene 16S rRNA foram encontrados  17 gêneros e na do nifH 12, e apenas um destes gêneros é comum às duas bibliotecas. 
Estes resultados indicam que os organismos que predominam na biblioteca do gene 16S rRNA são diferentes dos que predominam na biblioteca 
do gene nifH. Também é possível inferir que os fixadores de nitrogênio não parecem constituir um grupo predominante neste ambiente, pois 
não estão representados na biblioteca do gene 16S rRNA, provavelmente devido à riqueza do solo em compostos nitrogenados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vanessa Kessler Chicora (CNPq-Balcão)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Liu Un Rigo               Co-Orientador: Leonardo Magalhães Cruz
Departamento: Bioquímica          Colaborador: Maria Isabel Stets, Emanuel M. de Souza, Fábio de Oliveira Pedrosa
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Herbaspirillum, Diazotrófico, Inoculação em planta
Área de Conhecimento: 20804008 - BIOLOGIA MOLECULAR 

0380 ANÁLISE MOLECULAR DO GÊNERO HERBASPIRILLUM E ISOLADOS DIA-
ZOTRÓFICOS ENDOFÍTICOS DE ABACAXIZEIRO E BANANEIRA

O gênero Herbaspirillum é principalmente conhecido por conter bactérias diazotróficas capazes de assimilar nitrogênio atmosférico através 
de um processo denominado Fixação Biológica de Nitrogênio. No entanto, o gênero inclui também bactérias que não fixam nitrogênio e que 
apresentam grande diversidade fisiológica (ex., fixação de carbono, degradação de compostos fenólicos, produção de fitormônios, etc.). Algu-
mas das bactérias diazotróficas podem se associar a plantas e auxiliar o hospedeiro agindo como bactérias promotoras do crescimento vegetal. 
Atualmente o gênero Herbaspirillum possui 13 espécies descritas, isoladas de diferentes ambientes (endofítico, rizosfera, água e solo) e locali-
zações geográficas (Brasil, Europa, Coréia, Japão e Ilhas Canárias). Neste estudo, foram realizados ensaios de inoculação de algumas espécies 
do gênero em planta de arroz (Oryza sativa) e foram analisadas as capacidades de colonização epifítica e endofítica dos microorganismos 
testados na planta. Foram testadas as espécies H. seropedicae, H. rubrisubalbicans, H. huttiense, H. chlorophenolicum, H. autotrophicum e H. 
rhizosphaerae. Das seis espécies, três (H. seropedicae, H. rubrisubalbicans e H. huttiense) exibiram ambos os tipos de colonização (epifítica 
e endofítica). H. autotrophicum e H. rhizosphaerae apresentaram apenas colonização epifítica e H. chlorophenolicum não apresentou nenhum 
tipo de colonização. Desta maneira, destacou-se interesse pela colonização endofítica apresentada por H. huttiense, uma espécie isolada de água 
destilada. Decidiu-se então usar esta espécie para novos ensaios de associação com arroz. Inicialmente, o gene 16S rRNA foi amplificado e 
sequenciado a partir das bactérias reisoladas das plantas para confirmação da identidade taxonômica e submetidas a análises de espectrometria 
de massa MALDI-TOF, para confirmação do perfil espectrométrico. Para visualização in situ da colonização do tecido vegetal pela bactéria, a 
marcação de H. huttiense com o gene repórter gfp foi realizada por transferência por eletroporação do plasmídio pHRGFPGUS, mantido em E. 
coli S17. A marcação foi confirmada pela visualização das células em microscopia de fluorescência utilizando fotomicroscópio Jenaval Zeiss 
MF-AKS (Carl Zeiss Jena, Germany) e permitirá confirmar o padrão de colonização em plantas de arroz.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andressa Chequin (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Karin Braun-Prado                 Co-Orientador: Giseli Klassen
Departamento: Patologia Básica              Colaborador: Edneia A. S. R.Cavalieri, Graciele C. M. Manica, Liliane M. B. Klassen
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Rinite Alérgica, Epigenética, Técnica MSAP-PCR
Área de Conhecimento: 20804008 - BIOLOGIA MOLECULAR

0381 CARACTERIZAÇÃO DA ILHA CPG DO LÓCUS IL4-IL13 EM PACIENTES COM 
RINITE ALÉRGICA

A metilação de ilhas CpG do DNA é uma importante forma de regular a expressão de genes, podendo, inclusive, colaborar com o aparecimento 
de doenças autoimunes, como a rinite alérgica. Por se tratar de uma doença complexa (causas genéticas e epigenéticas), não há ainda um com-
pleto entendimento sobre seu funcionamento e nem formas eficazes de minimizar os efeitos colaterais de seus tratamentos, de maneira que pro-
jetos que contribuam para uma melhor compreensão desta são necessários. Uma das formas de caracterização do perfil de metilação é através 
da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase realizado com Iniciadores Aleatórios Sensíveis à Metilação (MSAP-PCR). Esta técnica permite 
a diferenciação entre padrões de metilação presentes em controles sadios e em pacientes com rinite alérgica através uma análise global do 
genoma. Previamente nosso grupo no laboratório de Epigenética da UFPR identificou polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs) no lócus 
IL4-IL13 e dando continuidade ao estudo caso-controle na rinite alérgica foi padronizada a técnica de MSAP-PCR. Para padronização, inicial-
mente foram utilizadas amostras de DNA obtidas a partir de 20 ml de sangue periférico de dois indivíduos considerados controle e caso (com 
rinite). Após a obtenção do DNA através da técnica de fenol/clorofórmio, utilizou-se 0,8 µg de DNA para restrição enzimática com cada uma 
das enzimas: MspI e HpaII (isoesquizômero de MspI, sensível a metilação). Em seguida foram realizadas PCR para amplificação dos genes 
MLH1 e P53 para verificar a eficácia da digestão e a integridade do DNA digerido, respectivamente. Após essa etapa, procedeu-se a execução 
da técnica de MSAP-PCR com o uso do par de primers MGC0/MGF2 e do primer simples MLG2. Para visualização das amplificações foram 
realizadas corridas eletroforéticas a 200V em géis de poliacrilamida 8% por 4 horas à 4°C. Após padronização das quantidades de enzimas de 
restrição, tempos e temperaturas de anelamento nas PCRs, quantidade de poliacrilamida e tempos de corrida nos géis, foi observada a presença 
de uma banda de DNA de aproximadamente 350pb obtida na PCR com o par de primers MGC0/MGF2 metilada na amostra do DNA controle. 
Segue-se agora a confirmação desse perfil distinto entre pacientes e controles com mais amostras de DNA, obtidas de indivíduos sadios e com 
rinite para posterior clonagem e caracterização da sequência de nucleotídeos para caracterização do gene diferencialmente metilado na rinite 
alérgica. Suporte financeiro: CNPq, CAPES, Fundação Araucária, UFPR-PIBIC

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Isabela Tiemy Pereira (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Giseli Klassen                Co-Orientador: Karin Braun-Prado
Departamento: Patologia Básica       Colaborador: Edneia A. S. R.Cavalieri, Graciele C. M. Manica, Liliane M. B. Klassen
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: câncer de mama, epigenética, MMP2
Área de Conhecimento: 20804008 - BIOLOGIA MOLECULAR

0382 ANÁLISE DO PERFIL DE METILAÇÃO DOS GENES MMP2 E MMPMT1 EM LINHAGENS TUMORAIS 
DE MAMA E EM TUMORES PRIMÁRIOS DE MAMA UTILIZANDO A TECNICA DE MSP.

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e a principal causa de morte entre as mulheres. Alterações na regulação 
da expressão gênica por eventos epigenéticos são mecanismos comuns neste tipo de câncer. MMP2 é uma metaloprotease capaz de degradar o 
colágeno tipo IV, um dos principais constituintes da matriz extracelular, esta enzima é reconhecida por atuar no mecanismo de metásteses em 
diversos tipos de câncer. Estudos recentes demonstraram que o gene MMP2 pode ser regulado por metilação do DNA em linhagem tumoral de 
mama MCF-7. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo aprimorar o estudo do perfil de metilação do promotor do gene MMP2 
em linhagens tumorais de mama e em tumores primários de mama utilizando a técnica de MSP (methylation specific PCR). Para isso, amostras 
de DNA foram isoladas das linhagens tumorais MDA-MB 231, MCF-7 e HB4a (linhagem normal). O DNA das amostras foi tratado com bis-
sulfito de sódio que modifica as citosinas não metiladas que são convertidas a timinas após a reação de PCR, enquanto as citosinas metiladas 
permanecem inalteradas. As ilhas de CpG do promotor do gene MMP2 das linhagens foram então amplificadas por PCR (fragmento de 383 pb), 
purificadas em gel de agarose 1% e ligadas ao vetor pGEMT®easy. Os produtos foram eletroporados em estirpe de E. coli DH10B e pelo menos 
oito clones recombinantes foram selecionados por α-complementação. O DNA plasmidial foi extraído e sequenciado, permitindo observar 
que a linhagem normal HB4a, que expressa o gene MMP2, apresentou 18,1% de metilação global. As linhagens tumorais que não expressam 
MMP2, MCF7 e MDA-MB-231, mostraram 87,7% e 81,1% de metilação global respectivamente. O perfil de metilação das linhagens tumorais 
permitiu planejar a localização dos iniciadores para a técnica de MSP capazes de distinguir as amostras metiladas das não metiladas. Nesse 
momento está sendo feita a padronização dos iniciadores de MSP para uso em tumores primários de mama. Concomitantemente, o promotor 
de gene MMP2 está sendo clonado e sequenciado de amostras de tumores primários de mama para a análise do perfil de metilação tumoral. Os 
resultados de sequenciamento obtidos da linhagem normal de mama HB4a, que expressa MMP2, e MDA-MB-231, que não expressa o gene, 
são novos e vem, portanto, acrescentar dados sobre os mecanismos epigenéticos de regulação da expressão gênica por metilação do DNA em 
câncer de mama. Suporte financeiro: CNPq, CAPES, Fundação Araucária, UFPR-PIBIC.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Campos Atherino (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Adriana Frohlich Mercadante      Co-Orientador: Breno Castello Branco Beirão
Departamento: Patologia Básica                   Colaborador: Ana Paula Lappas Giménez, Celso Fávaro Júnior, Evelyn Castillo Lima
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Proteína Príon Celular, Epitélio Olfatório, Duplo Híbrido 
Área de Conhecimento: 20804008 - BIOLOGIA MOLECULAR

0383 CONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ISCA CORRESPONDENTE À PRO-
TEÍNA PRÍON CELULAR (PRPC)

O sistema olfatório consiste basicamente de neurônios sensoriais presentes no epitélio nasal, de neurônios de segunda ordem e de interneu-
rônios presentes no bulbo, responsáveis por enviar a informação sensorial para os tratos encefálicos superiores. Já foi demonstrado que a 
proteína príon celular (PrPc) é importante na discriminação de odorantes, provavelmente por mediar interações das células no bulbo. PrPc 
é uma glicoproteína de 33-35 kDa ligada à membrana através de uma âncora de glicosilfosfatidilinusitol (GPI). Está presente em diversos 
tecidos, sendo encontrada com maior abundância nas células do sitema nervoso. Uma modificação conformacional de PrPc para sua isoforma 
patogênica (PrPSc) é responsável pelas encefalopatias espongiformes transmissíveis (TSE), em que há um depósito dessa proteína nas células 
do sistema olfatório. Como pouco se conhece sobre as funções de PrPc, seu entendimento pode ajudar a elucidar seus mecanismos molecu-
lares, bem como a transmissão das doenças relacionadas. Uma possível estratégia para tanto é a busca de parceiros moleculares de PrPc. Para 
dar início a busca pelos ligantes utilizando o sistema duplo-híbrido em leveduras, foi construída uma isca correspondente à PrPc em vetor 
pGILDA. Pretende-se utilizar essa isca para varredura de biblioteca de cDNA de epitélio olfatório (já disponível no laboratório). A partir de 
um plasmídeo pré-existente, contendo a sequencia correspondente ao PrPc 23-231, foram desenvolvidos oligonucleotídeos iniciadores para 
a amplificação do inserto. A esses iniciadores foram adicionados sítios de restrição para enzimas Eco RI e Bam HI, avaliados e selecionados 
com base na sequencia de PrPc após consulta ao programa NEB Cutter e ao sítio de multiclonagem(MCS) do vetor pGILDA. Após realização 
da reação em cadeia da polimerase (PCR), o inserto PrPc foi digerido com as enzimas Eco RI e Bam HI. O vetor pGILDA foi digerido com as 
mesmas enzimas. Procedeu-se a reação de ligação e a transformação em E. coli DH5α. Colônias contendo o inserto foram selecionadas, seus 
plasmídeos purificados e a construção foi positivamente validada pelo método da dupla digestão e sequenciamento. A isca foi então transfor-
mada em leveduras RFY 206 e sua expressão foi confirmada por Western blot. Realizou-se também o teste de autoativação e verificou-se que 
a isca correspondente a PrPc não foi capaz de autoativar os genes repórteres e, portanto, poderá ser utilizada nas varreduras pretendidas. O 
projeto foi financiado pelo CNPq.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Petra Cristina van den Bogert (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Geraldo Picheth                Co-Orientador: Izabella Castilhos Ribeiro dos Santos-Weiss 
Departamento: Patologia Médica        Colaborador: Henrique Ravanhol Frigeri, Samia Talise El Horr de Moraes, Karla Schoen. 
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Diabetes, Grelina, Polimorfismos
Área de Conhecimento: 20804008 - BIOLOGIA MOLECULAR

0384 ASSOCIAÇÃO DE POLIMORFISMOS DO GENE DA GRELINA COM O DIABE-
TES MELLITUS E BIOMARCADORES DE CONTROLE GLICÊMICO.

O Diabetes mellitus é uma patologia que afeta 8 a 10% da população brasileira, não tem cura e esta associado a nefropatia, retinopatia e doença 
cardiovascular. A grelina é um polipeptídeo de 28 aminoácidos produzido principalmente pelas células do estômago e associado ao processo de 
sinalização do estímulo de fome. Vários polimorfismos do gene da grelina foram identificados. Estes podem alterar a função da grelina e con-
sequentemente o balanço energético. Estudos sugeriram que polimorfismos localizados na região codificadora do gene da grelina (cromossomo 
3q25-26) podem estar envolvidos na etiologia da obesidade e afetar a secreção de insulina mediada pela glucose. Neste trabalho avaliamos 
o polimorfismo, A51Q (Arg51Gln, rs34911341) do exon 2 onde ocorre uma transição na base 152 (g.346G>A) com a substituição de uma 
arginina por uma glicina na posição 51 da grelina madura. O projeto tem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
UFPR (CEP/SD 565.102.08.06 e CAAE 0135.0.208.091-08). Foram genotipados por PCR-RFLP, 277 indivíduos classificados como saudáveis 
(grupo controle, CTRL, n= 111), diabéticos tipo 1 (DM1, n=39) e diabéticos tipo 2 (DM2, n=127). Foi utilizada a enzima de restrição SacI e os 
fragmentos foram resolvidos em gel de poliacrilamida 8% (29:1) e corados com brometo de etídeo. As frequências genotípicas (%; GG, GA, 
AA), para os grupos CTRL (97,3/2,7/0,0), DM1 (95,9/4,1/0,0) e DM2 (89,5/9,8/0,7) estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg e não foram sig-
nificativamente diferentes entre os grupos (P=0,053, teste exato de Fischer). A frequência do alelo raro 51Q (A,[95% Intervalo de confiança]) 
para os grupos CTRL (1,4% [0-3]) e DM1 (2,0% [0-4]) não foi diferente (P=0,583, Chi-quadrado) bem como entre os grupos DM1 e DM2 
(P=0,055). No entanto, os grupos CTRL (1,4%) e DM2 (5,6% [3-8) diferem na frequencia do alelo 51Q (P=0,012, Chi-quadrado). Em síntese, 
foi identificada uma associação entre o polimorfismo A51Q e o DM2 na população em estudo, em concordância com outro trabalho que avaliou 
uma população Finlandesa e encontrou o alelo 51Q como marcador de risco para o DM2 e hipertensão. Não foram observadas associações entre 
os genótipos com as concentrações de glicemia de jejum ou com o perfil lipídico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: PRISCILA AKEMI ARAKAKI (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Farmácia 
Orientador: Fabiane Gomes de Moraes Rego.           Co-Orientador: Izabella Castilho Ribeiro dos Santos-Weiss
Departamento: Patologia Médica             Colaborador: Larissa Pontes Alcazar-Veer, Rosângela Roginski Réa, Geraldo Picheth
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: gene KCNJ11;diabetes; variabilidade genética
Área de Conhecimento: 20804008 - BIOLOGIA MOLECULAR 

0385 VARIABILIDADE DO GENE KCNJ11 NO DIABETES MELLITUS TIPOS 1 E 2.

O Diabetes mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mun-
do. A pesquisa genética é um tema relevante no estudo clínico de diabetes, pois além dos fatores ambientais e estilo de vida, os componentes 
genéticos estão sendo associados ao desenvolvimento de vários tipos de diabetes. Atualmente vários estudos sugerem que o gene KCNJ11 seja 
um importante candidato a diabetogênese. O canal de potássio sensível à ATP (KATP) regula a secreção de insulina. O gene KCNJ11 (potas-
sium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 11, cromossomo 11p15.1) codifica para a subunidade Kir6.2 formadora do poro do 
KATP da célula beta-pancreática. Entre os polimorfismos de único nucleotídeo (SNPs) associados ao gene KCNJ11 a variação E23K (rs 5219) 
promove uma substituição (transição, G>A) do resíduo de glutamato para lisina na posição 23. O SNP E23K tem sido associado ao diabetes em 
várias populações embora com resultados controversos. Neste trabalho avaliamos a associação do SNP E23K com diabetes tipo 1 e 2 em estudo 
tipo caso-controle. O projeto tem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFPR. Foram genotipados 461 indivíduos 
predominantemente Euro-Brasileiros (>70%) classificados como saudáveis (grupo controle, CTRL, n=220), diabéticos tipo 1 (DM1, n=102) e 
diabéticos tipo 2 (DM2, n=139). A genotipagem foi realizada por PCR-RFLP (polimorfismo de tamanho de fragmentos de restrição) utilizando 
a enzima de restrição BanII. Os fragmentos de restrição foram resolvidos em gel de poliacrilamida 10% (29:1) e corados com brometo de 
etídeo. As frequências (%) genotípicas (EE, EK, KK), para os grupos CTRL (37,7/50,5/11,8), DM1 (34,3/52,0/13,7) e DM2 (38,2/48,9/12,9) 
estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg e não são significativamente diferentes (P=0,962, teste exato de Fisher). As frequências do alelo raro 
(K) para CTRL (37,0%), DM1 (39,7%) e DM2 (37,4%) não foram diferentes (P=0,232, Chi-quadrado). As frequências do alelo raro (K) ob-
servadas são similares às descritas em outras populações caucasoides (36-40%). Em síntese, o polimorfismo E23K não apresentou associação 
com o Diabetes mellitus tipo 1 ou 2 na população estudada.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Samia Talise El Horr de Moraes (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina 
Orientador: Geraldo Picheth                Co-Orientador: Henrique Ravanhol Frigeri
Departamento: Patologia Médica        Colaborador: Izabella Castilhos Ribeiro dos Santos-Weiss, Petra Cristina van den Bogert, Karla Schoen
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: -30G>A, glucoquinase, polimorfismo
Área de Conhecimento: 20804008 - BIOLOGIA MOLECULAR

0386 ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO -30G>A DA REGIÃO PROMOTORA DO GENE DA GLUCOQUI-
NASE COM O DIABETES MELLITUS E BIOMARCADORES DE CONTROLE GLICÊMICO.

O Diabetes mellitus (DM), em suas várias formas (tipo 1, tipo 2, e gestacional), afeta cerca de 10% da população mundial, sendo caracterizada 
por hiperglicemia resultante de um defeito na secreção da insulina, na ação da insulina ou em ambos. A glucoquinase (GCK) é uma enzima que 
atua como um sensor das células beta pancreáticas para a secreção de insulina estimulada pela glicose. Mutações no gene desta enzima afetam 
que afetam a atividade da GCK são responsáveis pelo diabetes monogênico designado MODY-2 (Maturity onset Diabetes of the Young, Type 
2, diabetes da maturidade de aparecimento precoce). Mais de 600 polimorfismos neste gene estão descritos. Neste trabalho, foi avaliado o poli-
morfismo -30G>A (rs1799884) da região promotora do gene da GCK em pacientes com diabetes tipo 2, gestacional e em indivíduos saudáveis 
em estudo tipo caso-controle. O projeto tem aprovação do Comitê de Ética (CEP/SD:565.102.08.06; CAAE:0135.0.208.091-08). Amostras 
de 200 indivíduos saudáveis (gestantes, n=100 e não-gestantes, n=100), diabéticos tipo 2 (DM2, n=56) e gestacional (DMG, n=100) foram 
selecionado de acordo aos critérios da Associação Americana de Diabetes. O DNA foi extraído de sangue total por método de salting out e nor-
malizado na concentração de 100 ng/µL. A genotipagem foi realizada por PCR-RFLP (fragmentos de tamanho de restrição) utilizando a enzima 
MwoI (NewEnglang BioLabs). Os fragmentos de restrição foram separados por eletroforese em gel de poliacrilamida a 10% em tampão TBE 
1X. Os géis foram fotodocumentados em sistema BioChemi – UVP. Todos os genótipos analisados estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg. As 
frequências (%) genotípicas (GG, GA e AA) e alélicas (alelo A, 95% intervalo de confiança) foram respectivamente: controle (64,5; 31,0; 4,5 e 
20,5[15-26]), DM2 (66,1; 28,6; 5,3 e 19,6[12-27]) e DMG (57,2; 38,0; 4,8 e 24,0[19-30]). As comparações da frequências genotípicas e alélicas 
entre os tipos de diabetes em estudo e o grupo controle não mostraram diferença significativa (p< 0,05; teste exato de Fisher bidirecional). As 
gestantes diabéticas portadoras do alelo -30A apresentaram glicemia em jejum significativamente menor comparada com o grupo controle. 
O polimorfismo em estudo não apresentou relação com os componentes do perfil lipídico (colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol e 
triglicérides). Em síntese, o polimorfismo -30G>A da região promotora do gene da glucoquinase não esta associado aos tipos de diabetes em 
estudo, e o alelo -30A esta associado à maior concentração de glicose em jejum em gestantes com DMG.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leonardo Augusto dos Santos Escaliante (CNPq-Balcão)
Curso: Farmácia 
Orientador: David Alexander Mitchell                 Co-Orientador: Nadia Krieger
Departamento: Bioquímica                                 Colaborador: Daniele Stock, Alessandra Biz
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Pectina, Pectinases, Fermentação em estado sólido
Área de Conhecimento: 20805004 - ENZIMOLOGIA 

0387 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PECTINASES POR FER-
MENTAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO.

Substâncias pécticas são macromoléculas glicosídicas de alta massa molecular que formam o maior componente da lamela média, uma fina 
camada de material adesivo extracelular entre as paredes primárias de células de vegetais superiores. Quimicamente, são complexos coloidais 
de polissacarídeos ácidos, compostos de unidades de ácido D-galacturônico unidos por ligações α-1,4. Enzimas pectinolíticas, em particular 
as poligalacturonases, são usadas na hidrólise da pectina. O produto desta hidrólise gera, entre outros, o ácido D-galacturônico, que pode ser 
utilizado para produzir compostos químicos de alto valor agregado, como o ácido múcico e ácido L-galactônico. A produção dessas enzimas 
pode ocorrer através da fermentação em estado sólido, utilizando o microrganismo adequado e resíduos agroindustriais, entre eles o resíduo 
cítrico, como substrato. A produção de enzimas por fermentação em estado sólido é um processo que tem como principal vantagem o seu baixo 
custo e a redução no consumo de água. O presente trabalho tem por objetivo principal a otimização do processo de produção de pectinases por 
fermentação em estado sólido em relação ao parâmetro da variação de nutrientes, para posterior aplicação em maior escala. A cepa utilizada 
foi isolada do maracujá, e selecionada previamente como uma boa produtora de pectinases. A suspensão dos esporos foi feita utilizando uma 
solução salina contendo (m/v): K2HPO4 0,3%, (NH4)2SO4 1,3%, MgSO4.7H20 0,5%, KCl 1%, FeSO4.7H2O 0,009% e a concentração dos 
esporos/mL de solução foi determinada por contagem em câmara de Neubauer. O substrato sólido umedecido com solução salina e solução 
de pectina em diferentes concentrações foi inoculado com a solução de esporos com um volume suficiente para uma concentração final de 
107 esporos por grama de substrato seco. A proporção de substratos utilizados foi de 70% de bagaço de laranja e 30% de bagaço de cana. 
Após a incubação por 24 h a 30°C, o sólido fermentado foi liofilizado. A atividade enzimática foi determinada utilizando o método de DNS 
(ácido 3,5-dinitrosalicílico) diretamente no sólido fermentado liofilizado. A melhor atividade da enzima foi de 306,6 U/gSS obtida do sólido 
fermentado produzido com uma concentração de 5% de pectina no substrato antes do inóculo. Pode se concluir que a presença de pectina até 
certa concentração (5%) no meio de fermentação induziu a produção de pectinases. Já em concentrações maiores houve inibição, o que pode 
ser explicado também pelo fato de haver menor concentração de solução nutriente no meio.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Elisiane Kuss Lourenço (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Michele Rigon Spier            Co-Orientador: Carlos Ricardo Soccol, Julio Cesar de Carvalho
Departamento: Engenharia Química       Colaborador: Eduardo Bittencourt Sydney, Vanessa Ghiggi, Denise Naomi Xavier Salmon
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: síntese, fosfatases, organismos fotossintéticos
Área de Conhecimento: 20805004 - ENZIMOLOGIA

0388 ESTUDO DA SÍNTESE DE ENZIMAS DO GRUPO DAS FOSFATASES POR OR-
GANISMOS FOTOSSINTÉTICOS

Microalgas pertencem ao reino vegetal e filogeneticamente são compostas de espécies procarióticas ou eucarióticas. São caracterizadas pela 
presença de pigmentos, responsáveis por coloração variada e por mecanismo fotoautotrófico. Nos últimos anos, tem sido focado o aprovei-
tamento do potencial biotecnológico desses organismos, principalmente devido à identificação de diversas substâncias capazes de serem 
sintetizadas. Enzimas são biocatalisadores de estrutura protéica, termolábeis e que aceleram a velocidade de uma determinada reação química. 
Fosfatases são enzimas que proporcionam a clivagem de fósforo inorgânico de sua forma orgânica. O objetivo do trabalho foi verificar a ocor-
rência de síntese de uma fosfatase pelas microalgas A e B, e estudar as variações físico-químicas para a otimização de sua produção. Realizou-
se um cultivo da linhagem A com diferentes concentrações de substrato (indutor) adicionadas aos respectivos meios seletivos para a indução 
da síntese da enzima (1, 2, 10 e 15 vezes a quantidade equivalente a (PO2)4-) existente no meio cultivo sintético. Os cultivos foram mantidos 
em salas climatizadas, com luminosidade controlada (22,3 µM/m2s) e foram agitados de forma manual diariamente para haver a difusão de 
CO2. Alíquotas foram retiradas dos meios de cultivos, nos tempos de 0, 3, 5 e 6 dias de cultivo e centrifugadas (5.000 rpm/5 minutos). O sobre-
nadante foi utilizado para a determinação da atividade de fosfatases por método espectrofotométrico (Heinonen e Lathi, 1981, modificado por 
Spier et al., 2010). Os cultivos foram realizados em duplicata e as análises em triplicata. Estudos preliminares mostraram que a concentração 
de 10 vezes maior de substrato apresentou os resultados mais promissores para a produção da enzima pela microalga A, apresentando uma 
produção de 225 U/L no sexto dia de cultivo. Entretanto mais estudos serão realizados para possibilitar a confirmação da produção da fosfatase 
pesquisada pela linhagem A. Esse estudo esta sendo realizado com o microrganismo B, e os resultados serão apresentados ao fim da vigência 
deste projeto de pesquisa. Também serão conduzidos estudos de variações físico-químicas e variação nas concentrações de nutrientes indutores 
nos meios de cultivo, para estimular a síntese da enzima de interesse e ainda possivelmente afirmar acerca da produção da enzima e selecionar 
o microrganismo fotossintético mais promissor.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Larissa Staack (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Michele Rigon Spier                                Co-Orientador: Carlos Ricardo Soccol
Departamento: Engenharia Química                          Colaborador: Priscila Zanette de Souza, Denise Salmon, Silvana Alban
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Fitase, Ganoderma, Purificação
Área de Conhecimento: 20805004 - ENZIMOLOGIA

0389 PURIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO SÓLIDA CONTENDO FITA-
SES PRODUZIDA POR FERMENTAÇÃO A PARTIR DE UM NOVO MICRORGANISMO 1

Fitases (EC 3.1.3) são enzimas que catalisam a hidrólise de fitatos em fosfatos inorgânicos e derivados fosfatados de mio-inositol. O fitato é 
considerado a principal forma orgânica de armazenamento de fósforos nas plantas e apresenta ação antinutricional, por ser um forte quelante 
de minerais essenciais (como cálcio, magnésio, ferro e zinco) e por reduzir a biodisponibilidade de algumas proteínas. Além disso, os animais 
monogástricos não são capazes de digerir essa forma orgânica de fósforo. Portanto, a adição de fitases na ração animal visa aumentar a bio-
disponibilidade de nutrientes, minerais e reduzir a excreção de nutrientes não absorvidos. Visando dar continuidade aos estudos que forneçam 
mais informações a respeito da estrutura das fitases produzidas pelo macromiceto Ganoderma applanatum, foram realizados processos de 
concentração e purificação parcial do extrato bruto contendo fitases. O extrato enzimático foi obtido através de fermentação no estado sólido 
durante 96 horas, tendo farelo de trigo como substrato e suporte, seguida de maceração, filtração e centrifugação a 4500 rpm / 4ºC / 15 minutos. 
A concentração e purificação parcial do extrato se deu por micro e ultrafiltrações, utilizando o QuixStand (GE, Suécia), um sistema de filtração 
tangencial. Para a microfiltração utilizou-se cartucho com poros de 0,2 μm, e para a ultrafiltração foram utilizados cartuchos com poros de 10 e 
300 kDa. As frações obtidas pelas filtrações foram submetidas à dosagem de atividade de fitase (Heinonen e Lahti, 1981 modificada por Spier 
et al., 2010), à análise de proteínas (Bradford, 1976) e à análise do perfil protéico através de SDS-PAGE (eletroforese em gel de poliacrilamida 
e dodecilsulfato de sódio), utilizando o sistema Mini-Protean Tetra Cell (Bio-Rad). Mantendo mais de 70% da atividade inicial, a ultrafiltração 
com cartucho de 300 kDa se mostrou eficaz na separação de proteínas presentes no extrato enzimático. Através de SDS-PAGE, e considerando 
que fração entre 10 e 300 kDa foi a que apresentou maior atividade de fitase, foi possível estimar o tamanho molecular da fitase de G. applana-
tum e o perfil protéico obtido pelo fungo. Através da ultrafiltração com cartucho de 10 kDa, foi possível concentrar a enzima e mantê-la ativa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: PRISCILA ZANETTE DE SOUZA (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Profª Drª Michele Rigon Spier              Co-Orientador: Prof°. Dr°. Carlos Ricardo Soccol
Departamento: Engenharia Química  Colaborador: Profª Drª Luciana Porto de Souza Vandenberghe, Larissa Staack, Mitiyo Miyaoka
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Fitase, Formulação, Fermentação 
Área de Conhecimento: 20805004 - ENZIMOLOGIA

0390 PURIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO SÓLIDA CONTENDO FITASES PRO-
DUZIDAS POR FERMENTAÇÃO A PARTIR DE UM NOVO MICRORGANISMO 2

Entre as hidrolases exógenas produzidas industrialmente, a fitase é uma das enzimas do grupo das fosfatases que mais se destaca, em virtude 
da suas aplicações e elevada bioeficácia. Essa enzima catalisa a hidrólise do antinutriente fitato em mio-inositol e ácido ortofosfórico. A reação 
eleva a biodisponibilidade de nutrientes importantes para animais monogástricos. Tendo como objetivo desenvolver um produto formulado 
em pó contendo fitases fúngicas produzida por MR-56, utilizou-se diferentes substâncias crioprotetoras. Algumas pesquisas literárias foram 
realizadas, e em conjunto com resultados obtidos em estudos anteriores, serviram de base para escolha dos crioprotetores que compuseram as 
formulações. Após o processo de fermentação no estado sólido, utilizando como substrato farelo de trigo, com duração de 96h, a enzima pro-
duzida foi extraída com solução aquosa por meio de maceração, filtração e centrifugação a 4500 rpm por 15 min. O ultrafiltro QuickStand (GE, 
Suécia), foi utilizado para a concentração da fitase. Em seguida, o volume ultrafiltrado contendo maior atividade enzimática foi fracionado. 
Algumas substâncias crioprotetoras foram solubilizadas nas frações volumétricas contendo a enzima antes do processo de liofilização visando 
a obtenção do produto em pó, avaliação do aspecto granular bem como a avaliação da estabilidade da atividade da enzima. Os resultados desses 
testes apontaram que as formulações de número 01, 06, 08 e 11 foram capazes de apresentar bom aspecto após o processo de liofilização e 
ainda manter a atividade da enzima. Um segundo estudo foi realizado com os quatro crioprotetores selecionados previamente, em diferentes 
concentrações, juntamente com a fitase liofilizada para o estudo de estabilidade do produto granulado à temperatura ambiente. A análise de 
atividade da enzima foi realizada semanalmente (Heinonen e Lahti, 1981 modificado por Spier et al., 2011), e os resultados obtidos demonst-
raram que algumas substância crioprotetoras são capazes de manter a estabilidade da atividade da fitase quando comparados com os resultados 
de estabilidade da enzima liofilizada sem o uso de crioprotetores.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Taynah Wenzel Martins (INCT)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Arandi Ginane Bezerra Junior               Co-Orientador: Ismael Leandro Graff
Departamento: Física                                               Colaborador: Cátia Cilene Nass Sebrão, Vânia Prtela Ditzel Westphalen
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Odontologia, Nanopartículas, Ablação
Área de Conhecimento: 20900007 - BIOFÍSICA

0391 NANOPARTÍCULAS METÁLICAS PARA APLICAÇÕES EM INATIVAÇÃO FOTO-
DINÂMICA NA ODONTOLOGIA

Atualmente, nanopartículas (NPs) têm sido bastante utilizadas como agentes fotossensibilizadores e de apoio para tratamentos fotodinâmicos 
que empregam fontes de luz de comprimento de onda específico (V. Amendola and M. Meneghetti, 2009). A este respeito, é possível classificar 
duas modalidades: a Terapia Fotodinâmica (photodynamic therapy - PDT) e a Inativação Fotodinâmica (photodynamic inactivation - PDI), 
sendo que a PDT é direcionada ao tratamento de tumores e a PDI tem caráter bactericida, por inibir o crescimento e desenvolvimento de mi-
croorganismos (V. S. Bagnato, 2008). Neste trabalho, descrevemos a produção de NPs de ouro por meio da técnica de ablação a laser (Pulsed 
Laser Ablation in Liquid - PLAL) (Z. Yan, D. B. Chrisey, 2012) em solventes importantes para a odontologia. Foram utilizados três solventes, 
geralmente empregados em procedimentos de endodontia, que apresentam tensões superficiais distintas: água, tergipol e propilenoglicol. Os 
colóides resultantes foram caracterizados com as técnicas de espalhamento dinâmico de luz (DLS) e de espectroscopia UV-Vis. Nosso objetivo 
é investigar o efeito da presença das NPs na fotoinativação da bactéria Enterococcus Faecalis, a mais resistente na área da endodontia. Para 
isso, as NPs foram combinadas com azul de metileno, um composto muito utilizado em PDI (H. Kagel, 2010), e esta solução foi aplicada em 
culturas de bactérias in vitro para, posteriormente, ser aplicada em dentes ex vivo. Nesta etapa do trabalho, foi empregado um laser de com-
primento de onda 650 nm e não foi observada qualquer mudança na taxa de morte das bactérias escolhidas. Este comportamento era esperado, 
pois a banda de absorção do azul de metileno não coincide com a ressonância de plásmon das NPs de ouro. Mais experimentos estão sendo 
realizados no sentido de produzir NPs de outros materiais, tais como prata e cobre, para realizar diferentes combinações de NPs, fontes de luz 
e fotossensibilizadores, visando a aperfeiçoar processos de PDI na odontologia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Isabella Aviles Fabossi (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Alexandra Acco      Co-Orientador: Arturo Alejandro Dreifuss Serrano 
Departamento: Farmacologia    Colaborador: Aline M. Stolf, Amanda Leite Bastos Pereira, Francislaine Aparecida dos Reis Lívero
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Uncaria tomentosa, Walker-256, Tumor
Área de Conhecimento: 21000000 - FARMACOLOGIA

0392 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E ANTINEOPLÁSICA DE FRAÇÕES ISOLADAS 
DE EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE UNCARIA TOMENTOSA EM RATOS

O câncer representa um conjunto de doenças que possuem em comum um crescimento desordenado de células que invadem quaisquer tecidos 
e órgãos do corpo. Dentre os tratamentos alternativos do câncer estão os extratos da planta Uncaria tomentosa (UT), um cipó proveniente da 
selva amazônica peruana. O projeto em questão foi proposto para elucidar em que fração encontra-se a maior atividade antitumoral da UT, e se 
esta depende de efeitos antioxidantes. O modelo de estudo utilizado foi o tumor Walker-256 e para isso foram inoculados, por via subcutânea, 
107 células tumorais em ratos. Utilizaram-se os seguintes grupos de animais (n=6): grupo controle (GC), grupo extrato bruto (BHE; com 
antioxidantes e alcalóides oxindólicos), grupo fração butanólica (BuOH; rica em antioxidantes) e grupo fração clorofórmica (CHCl3; rica em 
alcalóides oxindólicos). O GC recebeu água destilada e os demais grupos receberam 50 mg/kg de extrato bruto hidroetanólico ou o rendimento 
das frações BuOH (50%) e CHCl3 (10%), por via oral, 1x/dia, durante 14 dias. Parâmetros biofísicos (peso e volume do tumor) e de estresse 
oxidativo (Lipoperoxidação – LPO –, Glutationa Reduzida – GSH – e atividade das enzimas Catalase – Cat –, Glutationa-S-Transferase – GST 
– e Superóxido Dismutase – SOD) foram avaliados nos tecidos hepático e/ou tumoral no final do tratamento. A massa e o volume tumoral dos 
grupos BHE e BuOH foram semelhantes entre si e inferiores ao Controle. Para todos os parâmetros biofísicos e de estresse oxidativo estudados, 
a ClCH3 apresentou resultados semelhantes ao controle. As atividades de SOD e Cat no tecido hepático aumentaram nos tratamentos com 
BHE e BuOH. No tecido tumoral, os resultados das atividades de SOD foram inversos aos observados no fígado. As medidas de LPO hepática 
e tumoral reduziram nos tratamentos com BHE e BuOH em relação ao GC. Os resultados obtidos na atividade de GST e níveis de GSH não 
exibiram diferença estatisticamente significativa no tecido hepático, porém no tecido tumoral o BHE reduziu os valores de GSH. Conclui-se 
que os alcalóides oxindólicos não são os únicos detentores dos efeitos biológicos conferidos à UT. A modulação do estresse oxidativo parece 
ser importante contra o processo neoplásico provocado pela linhagem tumoral estudada. Acredita-se que haja um sinergismo de ações de com-
postos de diferentes classes químicas contidos no extrato bruto da Uncaria tomentosa, que refletiram no efeito antineoplásico observado sobre 
o tumor Walker-256.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Raphaella Chicorski (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Alexandra Acco             Co-Orientador: Francislaine Aparecida dos Reis Lívero Vieira
Departamento: Farmacologia           Colaborador: Aline M. Stolf, Arturo A. Dreisfuss
Setor: Ciências Biológicas 
Palavras-chave: Esteatose hepática; Etanol;Estresse Oxidativo 
Área de Conhecimento: 21000000 - FARMACOLOGIA 

0393 CARACTERIZAÇÃO DO MODELO DE ESTUDO DE ESTEATOSE HEPÁTICA ALCOÓLICA EM 
CAMUNDONGOS: INTERAÇÃO ENTRE ÁLCOOL E DIETA NO ESTABELECIMENTO DA DOENÇA

A esteatose hepática alcoólica (EHA) é uma característica patológica comum da metabolização hepática comprometida decorrente do consumo 
crônico de etanol. A EHA é um fator de risco para o desenvolvimento de patologias hepáticas avançadas e resulta do desequilíbrio no metabo-
lismo de lipídeos. Os mecanismos pelo qual o etanol induz esteatose são multifatoriais, estando envolvidos na sua patogênese o estresse oxi-
dativo e a deficiência proteica ou má-nutrição. A proposta deste trabalho é estabelecer um modelo de estudo para a EHA e assim compreender 
a interação entre o etanol e a dieta no desenvolvimento da doença. Foram utilizados 24 camundongos machos Swiss adultos provenientes do 
biotério do SCB da UFPR (protocolo CEEA nº 438), separados inicialmente em dois grupos (n=12) de acordo com as dietas sólidas recebidas, 
contendo ração hipoproteica (6% de proteína) ou normoproteica (23% de proteína). Os mesmos foram dividos novamente em dois grupos con-
forme a dieta líquida recebida, contendo etanol 10% ou água e acompanhados por 6 semanas. Ao término do tratamento, os animais foram an-
estesiados com quetamina e xilazina (i.p.) para coleta de sangue e fígado. Ensaios de bioquímica plasmática (Alanina aminotransferase – ALT 
e Aspartato aminotransferase – AST), estresse oxidativo (Superóxido Dismutase – SOD; Catalase – Cat; e Lipoperoxidação – LPO) e histologia 
hepática foram realizados. Foram encontradas alterações nos níveis de ALT e AST decorrente do tratamento e ação tóxica do etanol no grupo 
hipoproteico, porém não foi encontrada influência direta da dieta nestas alterações. Os níveis de SOD e Cat sofreram redução significativa no 
grupo tratado com álcool e dieta hipoproteica, apontada como resultante da dieta e não do tratamento com álcool. Já os níveis de LPO aumen-
tados no grupo tratado com álcool e dieta hipoproteica foram apontados como resultado conjunto da dieta e do etanol. A análise histológica 
do grupo hipoproteico tratado com etanol evidenciou acúmulo micro e macrogoticular de gordura nos hepatócitos, que atingiu de 10 a 50% da 
área do corte, e algumas vezes mais de 50%. Nas lâminas do grupo tratado com dieta hipoproteica e água também foram encontrados mínimos 
acúmulos de gordura, decorrentes da dieta. Já na análise histológica dos grupos normoproteicos não foram encontrados indícios de acúmulos de 
gordura. As diferenças obtidas nas análises de bioquímica plasmática, estresse oxidativo e na histologia corroboram a interação positiva entre 
etanol e dieta hipoproteica no desenvolvimento da esteatose, importantes para o estabelecimento do modelo de EHA.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carla Francielle da Silva (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Cristiane Hatsuko Baggio               Co-Orientador: Maria Fernanda de Paula Werner
Departamento: Farmacologia                            Colaborador: Luísa Mota da Silva, Isabela Tiemy Pereira, Lígia Moura Burci
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Arctium lappa L., refluxo gastro-esofágico, produtos naturais 
Área de Conhecimento: 21001006 - FARMACOLOGIA GERAL

0394 ATIVIDADE DO EXTRATO ETANÓLICO DE ARCTIUM LAPPA L. NO MODELO 
AGUDO DE REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO EM RATOS

A Arctium lappa L. é conhecida popularmente como bardana e utilizada na medicina popular por sua ação diurética, depurativa, estimulante da 
digestão e em condições dermatológicas. Estudos anteriores demonstraram que diferentes tipos de extratos da bardana apresentaram atividade 
gastroprotetora, inibindo a secreção ácida gástrica (Santos, 2007). Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi de avaliar o efeito protetor 
do extrato etanólico obtido das folhas de Arctium lappa (EE) no modelo de refluxo-gastroesofágico em ratos. Ratas Wistar (~200 g, n = 8), 
em jejum sólido de 12 h, foram anestesiadas e submetidas à ligadura do piloro e da região de transição entre o fundo e o corpo do estômago. 
Após 6 h, os animais foram sacrificados e os esôfagos retirados para avaliação do índice de lesão, análise histológica (H&E) e da atividade da 
mieloperoxidase (MPO). Para avaliação da secreção ácida gástrica foi realizada somente a ligadura do piloro e o conteúdo gástrico foi coletado 
após 4 h. Logo após as ligaduras, os animais foram tratados pela via intraduodenal (i.d.) com veículo (0,1 ml/100 g) ou EE (3, 10, 30 e 100 mg/
kg). O controle positivo, omeprazol (40 mg/kg), foi administrado pela via oral 1 h antes da cirurgia. O tratamento dos animais com o EE (10 e 
30 mg/kg, i.d.) e o omeprazol reduziu as lesões esofágicas em 59, 66 e 84%, respectivamente, quando comparados ao grupo controle (C: 3,5 ± 
0,2). A análise histológica realizada da mucosa esofágica também demonstrou a ação protetora do EE (30 mg/kg) e do omeprazol. A dose de 30 
mg/kg do EE e o omeprazol diminuíram a MPO em 67 e 63%, respectivamente (controle: 1,34 ± 0,12 mDO/mg de proteína), indicando uma 
diminuição da migração de neutrófilos. Além disso, o EE (3, 10, 30 e 100 mg/kg, i.d.) e o omeprazol inibiram a acidez total do conteúdo gástrico 
em 51, 36, 28, 48 e 91%, respectivamente, comparados ao grupo controle (C: 0,077 ± 0,004 mEq[H+]/ml). Estes resultados sugerem que o ex-
trato etanólico obtido das folhas de Arctium lappa apresenta atividade protetora esofágica em modelo experimental de refluxo-gastroesofágico, 
possivelmente através da inibição da secreção ácida gástrica. CEUA/BIO - UFPR (500).
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carlos Henrique Alves Jesus (Bolsista permanência)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Joice Maria da Cunha               Colaborador: Carina Fernanda Mattedi Nones, Hanna Câmara da Justa 
Departamento: Farmacologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: diabetes, dor neuropática, óleo de mostarda
Área de Conhecimento: 21001006 - FARMACOLOGIA GERAL

0395 ALTERAÇÕES NA PERCEPÇÃO AO FRIO COMO PREDITOR DA DOR NEUROPÁTICA 
DIABÉTICA: ENVOLVIMENTO DOS RECEPTORES TRPM8 E TRPA1.

A dor neuropática é uma das principais complicações do diabetes, caracterizando-se por dor espontânea, hiperalgesia e/ou alodinia. Pouco 
tem sido explorado acerca dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento da alodinia ao frio no diabetes, bem como o envolvimento dos 
receptores TRPM8 e TRPA1, o que é o objetivo deste estudo. Para isso, foram utilizados ratos machos Wistar (180-220 g; n= 8-10), tratados 
com tampão citrato (TC; 10 mM e pH 4,5; grupo  normoglicêmico-NGL) ou estreptozotocina (STZ; 50mg/kg, diluída em TC; grupo diabético-
DBT). Para avaliação da alodinia ao frio, animais NGL e DBT, foram submetidos à instilação de 100 µL de acetona em qualquer uma das patas 
traseiras previamente à administração de STZ (Basal 0; B0) e semanalmente até a 4ª semana (Basal 4, B4) após indução do diabetes. O número 
de lambidas e/ou sacudidas da pata (flinches) foi avaliado durante 2 minutos após a instilação.  A alodinia mecânica, mensurada através de 
Von Frey eletrônico, foi avaliada previamente a injeção de STZ (B0) e semanalmente até a 4ª semana (B4). Para avaliação do envolvimento do 
receptor TRPA1, os animais NGL e DBT receberam injeção intraplantar de óleo de mostarda (MO; 0,5 ou 1%, em 50 µL/pata) na 4ª semana 
após STZ. A resposta nociceptiva direta (flinches) foi avaliada durante 20 minutos a partir da injeção de MO, e em seguida o limiar mecânico 
de retirada foi reavaliado. O número de flinches desencadeados pela instilação de acetona foram significativamente maiores (37%) em animais 
DBT somente na 4ª semana após a indução do diabetes, enquanto que o limiar mecânico de retirada foi  já significativamente menor a partir 
da 2ª semana (37%),  com pico na 4ª semana (57%). Animais DBT não mostram diferença significativa no número de flinches induzidos pela 
administração i.pl. de MO (ambas as doses utilizadas) quando comparados a animais NGL. No entanto, a administração de MO (1%) promoveu 
uma redução de 50% no limiar mecânico em relação a B0 tanto em animais DBT quanto em NGL, e uma redução de 32% em relação a B4 em 
animais DBT. A dose de 0,5% promoveu, em relação a B0, uma redução de 55% no limiar mecânico em animais NGL e 71% de redução em 
animais DBT. Embora clinicamente as alterações na percepção ao frio predizem o desenvolvimento da alodinia mecânica, esse mesmo padrão 
não foi observado em modelo experimental de diabetes. O quadro diabético parece sensibilizar os receptores TRPM8 (acetona) sem interferir 
na atividade mediada por agonistas dos receptores TRPA1. No entanto, o agonista TRPA1 parece sensibilizar diferentemente os animais dia-
béticos frente ao estímulo mecânico. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Débora Assunção Aguiar (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina 
Orientador: Juliana Geremias Chichorro    Colaborador: Renata Cristiane dos Reis, Carina Fernanda M. Nones, Caroline M. Kopruszinski 
Departamento: Farmacologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: dor orofacial, NGF, NT-3
Área de Conhecimento: 21001006 - FARMACOLOGIA GERAL

0396 ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO DOS FATORES NEUROTRÓFICOS NT-3 E NGF NA HIPERALGESIA 
TÉRMICA OROFACIAL INDUZIDA PELA CONSTRIÇÃO NO NERVO INFRAORBITAL EM RATOS.

Existem evidências de que os fatores neurotróficos neurotrofina-3 (NT-3) e fator de crescimento neuronal (NGF) participam do processo 
nociceptivo, porém de forma antagônica. A administração intraplantar de NGF em ratos promove hiperalgesia mecânica e térmica, a qual 
pode ser prevenida pela injeção de anti-NGF, enquanto que a administração de NT-3 inibe o comportamento nociceptivo induzido por um 
agente inflamatório ou pela constrição do nervo ciático. Tendo em vista essas considerações, o objetivo desse estudo foi investigar o papel 
desses fatores neurotróficos em um modelo de dor neuropática orofacial. Para isso, foram utilizados ratos Wistar machos (180-220 g) e todos 
os procedimentos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética para o Uso de Animais do Setor de Ciências Biológicas da UFPR 
(autorização nº 432). A estimulação térmica ao frio foi feita pela aplicação de um spray de tetrafluoretano na região das vibrissas, seguida do 
registro do tempo de grooming facial durante dois minutos. A estimulação térmica ao calor foi feita pela aproximação de uma fonte de calor 
na região das vibrissas, seguida de registro da latência para que os animais afastassem a cabeça do estímulo ou apresentassem movimentação 
rápida das vibrissas. A responsividade dos animais aos estímulos térmicos foi medida antes e em intervalos de 1 hora após a administração de 
NT-3 (0.3 e 1 µg/50 µL) ou anti-NGF (1 e 3 µg/50 µL), no lábio superior direito, no 4º e 6º dias, respectivamente, após a constrição do nervo 
infraorbital (CION). A CION consiste na colocação de duas amarras frouxas, utilizando fio de seda 4.0, ao redor do nervo infraorbital direito 
de ratos anestesiados. Os ratos submetidos a esse procedimento apresentaram hiperalgesia térmica, ao calor e ao frio, com picos no 4º ao 6º dia 
após a cirurgia, quando comparados aos animais falso-operados. No dia 4 pós-cirúrgico, somente a injeção de NT-3 na dose de 1 µg/50 µL foi 
capaz de abolir a hiperalgesia ao calor, na 2ª e 4ª horas após a sua administração. O tratamento com anti-NGF reduziu a hiperalgesia ao calor 
da 1ª até a 4ª hora após sua administração, mas apenas quando administrado na maior dose (3 µg/50 µL). Entretanto, tanto o tratamento com a 
NT-3 quanto com o anti-NGF (mesmas doses acima) não modificaram a hiperalgesia ao frio induzida pela CION. Esses dados mostram que a 
NT-3 e o anti-NGF podem reduzir a hiperalgesia ao calor em um modelo de dor neuropática trigeminal em ratos, o que justifica uma investi-
gação adicional acerca de seus efeitos no processo nociceptivo orofacial.Apoio Financeiro: CNPq, CAPES/DS.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Franciele Franco Scarante (Pesquisa voluntária)
Curso: Biomedicina
Orientador: Joice Maria da Cunha                Colaborador: Carlos Henrique Alves Jesus, Hanna Camara da Justa
Departamento: Farmacologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: dor neuropática, alodinia mecânica, alodinia ao frio
Área de Conhecimento: 21001006 - FARMACOLOGIA GERAL

0397 ALTERAÇÕES NAS RESPOSTAS NOCICEPTIVAS A ESTÍMULO MECÂNICO E A AGONISTAS TRPM8 
E TRPA1 EM NEUROPATIA INDUZIDA POR CONSTRIÇÃO DO NERVO CIÁTICO EM RATOSa

A dor de origem neuropática manifesta-se através de alodinia mecânica e térmica. Embora os mecanismos fisiopatológicos envolvidos no 
desenvolvimento das dores neuropáticas variem dependendo da etiologia, a abordagem terapêutica é a mesma e comumente ineficaz. Em 
estudo prévio, utilizando modelo de dor neuropática diabética, nosso grupo observou que as alterações na percepção a estímulo frio inócuo 
não precedem o desenvolvimento de alodinia mecânica. O objetivo desse estudo, portanto, foi avaliar o desenvolvimento e a relação de tais 
sinais em um tipo de dor neuropática etiologicamente diferente da diabética, induzida pela lesão crônica do nervo ciático. Para isso, foram 
utilizados ratos machos Wistar (180-220g; n=3-7) divididos em dois grupos experimentais: 1) grupo falso operado (sham, S) e 2) grupo com 
neuropatia induzida pela constrição crônica do nervo ciático esquerdo (constrito; C, conforme proposto por Bennett e Xie, 1988). Ambos os 
grupos foram avaliados semanalmente até 4 semanas após a cirurgia, quanto à sensibilidade ao frio através da contagem do número de flinches 
após instilação de acetona (agonista TRPM8; 100 µL) na pata ipsilateral à cirurgia e quanto a resposta a estímulo mecânico através do teste 
de Von Frey eletrônico. Para avaliação do envolvimento do receptor TRPA1, ambos os grupos S e C receberam injeção intraplantar de veículo 
(óleo de milho, 50 µL/pata) ou óleo de mostarda (MO; 0,1%, 50 µL/pata) na 5ª semana após a cirurgia. A resposta nociceptiva direta (flinches) 
foi avaliada durante 20 minutos a partir da injeção de veículo ou MO. Observou-se que a constrição do nervo ciático induziu uma diferença 
significativa nas respostas nociceptivas frente à acetona e ao estímulo mecânico já a partir da 2ª semana pós-cirurgia. O grupo C teve redução 
do limiar mecânico significativamente diferente quando comparado ao grupo S, na 2ª. e 3ª. semana (23% e 26%, respectivamente), sendo que a 
maior diferença foi na 4ª semana (29%). O aumento de flinches em resposta à instilação de acetona foi estatisticamente diferente entre os grupos 
C e S na 2ª (117%) e 4ª semana (130%), com pico na 3ª semana (288%). Além disso, o tratamento com MO induziu um aumento de 106% do 
número de flinches nos animais C, quando comparados ao grupo S. O quadro neuropático induzido pela constrição do nervo ciático parece 
induzir alterações concomitantes na percepção ao frio e a estímulos mecânicos e sensibilizar ambos os receptores TRPM8 e TRPA1, revelando 
a importância de considerar as dores neuropáticas de diferentes etiologias como condições patológicas distintas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Letícia Alencar Hamm (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Maria Consuelo Andrade Marques        Co-Orientador: Maria Fernanda de Paula Werner
Departamento: Farmacologia                                   Colaborador: Ligia Moura Burci, Luisa Mota da Silva, Cristiane Hatsuko Baggio
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Piper tuberculatum, produtos naturais, trato gastrointestinal
Área de Conhecimento: 21001006 - FARMACOLOGIA GERAL

0398 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA PIPLARTINA ISOLADA DA FRAÇÃO DICLORO-
METANO DE PIPER TUBERCULATUM SOBRE O TRATO GASTROINTESTINAL

A Piper tuberculatum é utilizada na medicina popular por apresentar várias propriedades terapêuticas, entre as quais tem sido atribuído um 
efeito gastropotetor. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da piplartina, alcalóide isolado da fração diclorometano (DCM) dos frutos 
de Piper tuberculatum sobre o trato gastrointestinal, utilizando técnicas farmacológicas in vivo e ex vivo. Todos os procedimentos experimen-
tais foram aprovados pelo CEUA/BIO - UFPR (446). Ratas Wistar (~200g) mantidas em jejum sólido foram tratadas pela via oral (vo) com 
veículo (água - 0,1 ml/100 g), omeprazol (40 mg/kg) ou piplartina (4,5 mg/kg; equivalente à DE50 da fração DCM), 1h antes da administração 
de etanol PA para indução de úlcera aguda. Piplartina e omeprazol reduziram a incidência de úlceras gástricas em 81 e 90% (área de lesão 
do grupo controle 17,9 ± 2,1%) e preveniram a diminuição dos níveis de GSH (controle ulcerado: 286 ± 21, piplartina: 501 ± 21, omeprazol: 
613 ± 64 µg de GSH/ g de tecido). Contudo, somente o omeprazol, mas não a piplartina reestabeleceu o conteúdo de muco reduzido no grupo 
controle ulcerado (1835 ± 71; 1509 ± 116; 1171 ± 93 µg de Alcian Blue/g de tecido, respectivamente). A secreção ácida gástrica foi estudada no 
modelo de ligadura do piloro, sendo avaliados o conteúdo gástrico secretado durante 4 h em animais tratados com omeprazol (40 mg/kg, vo), 
veículo (água - 0,1 ml/100 g, intraduodenal (id)) ou piplartina (4,5 ou 15 mg/kg, id). Somente omeprazol e a maior dose de piplartina reduziram 
o volume e a acidez do conteúdo gástrico em 43 e 45% e 75 e 69%, respectivamente (controle:  9,1 ± 0,5 ml e 0,065 ± 0,004 mEq[H+]/ml). 
As vias muscarínicas e histaminérgicas não parecem estar envolvidas na redução do volume e da acidez do conteúdo gástrico pela piplartina, 
contudo, a piplartina reduziu o volume (5,3 ± 0,6 ml) e a acidez total (0,048 ± 0,007 mEq[H+]/ml) estimuladas pelo agonista de receptores 
CCK-2, pentagastrina (0,4 mg/kg, sc: 10,7 ± 0,8 ml e 0,089 ± 0,004 mEq[H+]/ml). Finalmente, concentrações crescentes de piplartina 1, 3, 10, 
30 e 100 µg/ml e omeprazol (345 µg/ml) inibiram a atividade da enzima H+,K+-ATPase isolada do estômago de coelho in vitro em 12, 25, 81, 
92, 94 e 97%, respectivamente (CE50 piplartina: 4,7 µg/ml). Este conjunto de resultados sugere que a piplartina, composto isolado da fração 
DCM parece ser o responsável pela maioria das ações gastroprotetoras da Piper tuberculatum.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Manuele Neufeld (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Farmácia 
Orientador: Joice Maria da Cunha                   Colaborador: Rosanne Bortolazzo Pinto, Anne Karoline Schreiber
Departamento: Farmacologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: dor, diabetes, morfina
Área de Conhecimento: 21001006 - FARMACOLOGIA GERAL

0399 EFEITO ANTINOCICEPTIVO SINÉRGICO ENTRE O DIAZÓXIDO, UM ATIVADOR DE CANAIS DE 
K+ SENSÍVEIS AO ATP, E MORFINA EM MODELO DE DOR NEUROPÁTICA DIABÉTICA.

A dor neuropática é um dos sintomas mais debilitantes do diabetes e é particularmente refratária ao tratamento com analgésicos opióides, como 
a morfina (MPH). Em modelos de dor inflamatória, foi estabelecido que a MPH exerce seu efeito antinociceptivo por ativar uma cascata in-
tracelular que culmina na abertura de canais de potássio (CK+), hiperpolarizando os neurônios nociceptivos. No entanto, o envolvimento dessa 
via na refratariedade da MPH em casos de dor neuropática diabética ainda não foi caracterizado, o que é o objetivo deste estudo. Para isso, 
foram utilizados ratos machos Wistar (180-220 g; n= 4-10), tratados com tampão citrato (TC; 10 mM e pH 4,5; grupo  normoglicêmico-NGL) 
ou estreptozotocina (STZ; 50 mg/kg, diluída em TC; grupo diabético-DBT). Quatro semanas após, animais NGL e DBT receberam formalina 
(FML; 0,5%, 50 μL) subcutaneamente na região dorsal da pata 20 min após a administração ipsilateral de salina (30 µL/pata); diazóxido (DZX; 
30 ou 100 µg/pata); morfina (MPH; 10 µg/pata) ou associação de DZX mais MPH (nas doses indicadas). A hiperalgesia química foi avaliada 
pela quantificação do número de sacudidas (flinches) da pata ipsilateral à injeção de FML no período de 1 hora, dividido em três fases (primeira 
fase, IF, 0-10 min; fase quiescente, 10-15 min e segunda fase, IIF, 15-60 min). Observamos que os animais DBT exibem potenciação dos 
comportamentos nociceptivos em resposta à FML quando comparados aos animais NGL em ambas as fases (IF:71% e IIF:120%). Enquanto 
que o tratamento isolado com MPH reduz significativamente o número de flinches em ambas as fases do teste da FML nos animais NGL (IF: 
49%; IIF: 88%), esse tratamento não alterou a resposta nos animais DBT. O tratamento isolado com DZX (ambas as doses) diminui signifi-
cativamente o número de flinches na IIF tanto em animais NGL quanto DBT (dose de 30 µg: NGL: 76%, DBT: 55%, dose de 100 µg: NGL: 
61%, DBT: 68%). Em animais DBT, o DZX (30 µg) foi capaz de reduzir número de flinches também na IF (43%). Em animais DBT, o trata-
mento local em associação DZX (somente na dose de 30 µg) mais MPH reduziu o número de flinches tanto na IF (59%) quanto na IIF (84%), 
sugerindo um efeito sinérgico desses fármacos uma vez que a redução máxima da resposta frente ao estímulo da FML, tanto em animais DBT 
quanto NGL, foi resultante da associação do DZX com a MPH. Estes resultados demonstram que o diabetes parece comprometer a abertura 
dos CK+ mediada pela MPH e que a administração de drogas capazes de abrir esses canais pode representar uma alternativa para o tratamento 
da dor neuropática diabética.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Melissa Raboni Alves Rodrigues (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Maria Fernanda de Paula Werner          Co-Orientador: Cristiane Hatsuko Baggio
Departamento: Farmacologia            Colaborador: Luiz K. S. Kanazawa, Thiago L. M. das Neves, Ellen Cristine Ogata Nomura
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Dor, Produtos naturais, Analgesia
Área de Conhecimento: 21001006 - FARMACOLOGIA GERAL 

0400 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DO SOBRENADANTE ETANÓLICO DA EXTRAÇÃO AQUOSA (SEEA) DE 
FOLHAS DA SPILANTHES OLERACEAE EM MODELOS DE NOCICEPÇÃO EM CAMUNDONGOS

A Spilanthes oleracea L. (Asteraceae), conhecida popularmente como jambu, é utilizada na medicina popular para afecções de boca e dor de 
dente, embora não existam estudos científicos que comprovem a eficácia e a segurança desta planta. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 
antinociceptivo de diferentes preparações a partir das folhas do jambu e através de fracionamento biomonitorado, investigando extratos e 
frações mais eficientes: sobrenadante etanólico da extração aquosa (SEEA), fração aquosa (Fa) do SEEA; Fração 4B da Fa e frações da fração 
4B. Camundongos Swiss fêmeas (~30 g) receberam pela via intraperitoneal SEEA (1, 10 e 100 mg/kg); FaSEEA (30 e 100 mg/kg); fração 4B 
(10 e 40 mg/kg) ou fração 4B-butanol (0,54 mg/kg), 30 min antes da administração de 20 ml de formalina (2,5%) no lábio superior direito dos 
animais, sendo que o tempo em que o animal permaneceu esfregando a região orofacial foi cronometrado e considerado como indicativo de 
nocicepção (s). Todos os procedimentos experimentais foram aprovados pelo CEUA (544). Estudos iniciais revelaram que o SEEA não causou 
sinais de toxicidade aguda nos animais, apresentando uma DL50 de 500 mg/kg e o teste do campo aberto indicou ausência de prejuízo na 
atividade locomotora. O SEEA 1, 10 e 100 mg/kg reduziu significativamente as duas fases da nocicepção induzida pela formalina, sendo que 
o efeito analgésico foi mais pronunciado na fase II, inibindo em 40±7, 32±8 e 76±7%, respectivamente quando comparado ao controle (159,1 
s). A FaSEEA (30 e 100 mg/kg) reduziu significantemente a fase II da formalina em 40±11 e 41±10%, respectivamente quando comparado 
ao controle (153,9 s). Além disso, a Fração 4B (10 e 40 mg/kg) reduziu a  fase II da nocicepção orofacial induzida pela formalina em 52±3 
e 65±5%, respectivamente (controle: 182 s). Finalmente, entre todas as frações obtidas da fração 4B, somente a fração 4B-butanol reduziu a 
fase II da nocicepção induzida pela formalina em 67±6% (controle: 140,8 s). Estes resultados demonstram que o fracionamento biomonitorado 
de preparações das folhas de jambu, as quais seguramente não contêm alquilamidas como o espilantol, contem outros princípios ativos com 
atividade antinociceptiva/antiinflamatória. No entanto, mais estudos são importantes para direcionar o isolamento de novos compostos, bem 
como para avaliar possíveis mecanismos de ação analgésica.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Valquíria Daniele Casanova Antunes (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Roberto Andreatini               Colaborador: Lea Rosa Chioca
Departamento: Farmacologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: sistema olfatório, anosmia, teste de discriminação olfatória
Área de Conhecimento: 21001006 - FARMACOLOGIA GERAL

0401 AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INTRANASAL DE GLUCONATO DE ZINCO 
NO BLOQUEIO DO OLFATO EM CAMUNDONGOS

A inalação do óleo essencial de lavanda e laranja tem apresentado efeito ansiolítico em estudos clínicos e pré-clínicos, porém pouco se sabe 
sobre seu mecanismo farmacológico. O uso desses óleos ocorre principalmente por via inalatória e a absorção dos componentes voláteis pode 
acontecer de duas formas: pela mucosa nasal e pulmonar ou pelo sistema olfatório. No caso, a ação pelo sistema olfatório poderia resultar da 
ativação de estruturas do sistema límbico relacionadas à ansiedade. Para verificar a participação do sistema olfatório no efeito ansiolítico dos 
óleos essenciais de lavanda e laranja é necessário validar um método para causar e avaliar o bloqueio do olfato. Estudos relataram que admin-
istração intranasal de Gluconato de Zinco (GZ) causa ruptura na ligação entre o epitélio e o bulbo olfatório levando ao bloqueio do olfato, 
condição conhecida como anosmia, em humanos e animais. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da administração intra-
nasal do GZ sobre o bloqueio do olfato. Para tanto, camundongos swiss machos adultos foram anestesiados e 30µl de GZ ou salina (controle) 
foram administrados em cada cavidade nasal. Os testes comportamentais utilizados foram: Discriminação Olfatória (avaliação do bloqueio do 
olfato) adaptado de Prediger et al. 2010, nos dias 2, 5, 8, 11, 15, 20 e 26 e Campo Aberto (locomoção) 7 dias após a administração intranasal 
de GZ ou salina. Para comparação entre os grupos no mesmo dia no teste de discriminação olfatória foi utilizado o Teste t de Student (valores 
representam a média±ep). Os animais tratados intranasalmente com salina apresentaram preferência pelo lado com odor não familiar, conforme 
observado com os resultados obtidos, por exemplo, no Dia 2: lado familiar (90,57±14,31; n=7) e lado não familiar (209,42±14,31; n=7). Já a 
administração intranasal de GZ causou bloqueio do olfato ou anosmia nos camundongos, pois esses não conseguiram diferenciar os lados da 
caixa com odor familiar e não familiar, não apresentando preferência por um dos lados. Tal fato é elucidado com os resultados obtidos, por 
exemplo, no Dia 2: lado familiar (165,22±13,60; n=9) e lado não familiar (134,77±13,60; n=9). Essa condição de anosmia permaneceu por 
26 dias após o tratamento. Não foi observada diferença entre os grupos quanto à locomoção dos animais. O número de cruzamentos do grupo 
salina foi de 179±53 e do grupo GZ foi de 168±52 (t= 0,59, NS; n=16/grupo). Concluindo, o GZ é capaz de provocar bloqueio do olfato ou 
anosmia em camundongos e seu efeito é possível de ser avaliado no teste de discriminação olfatória.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ALESSANDRA MEDEIROS RODRIGUES SOARES (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina 
Orientador: Roseli Boergen de Lacerda    Colaborador: João Felipe Galbiatti Muncinelli, Juliane Rompkoski, Gislaine Naomi Shimizu
Departamento: Farmacologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Etanol, Sensibilização, Adição
Área de Conhecimento: 21003009 - NEUROPSICOFARMACOLOGIA 

0402 INTERFERÊNCIA DO RECEPTOR GABA-B NA REVERSÃO DOS EFEITOS AN-
SIOLÍTICO E ESTIMULANTE DO ETANOL EM CAMUNDONGOS.

O efeito ansiolítico do etanol é importante na dependência pela sua propriedade reforçadora negativa, enquanto o efeito estimulante é impor-
tante pela sua propriedade reforçadora positiva. Existem evidencias de que o baclofeno, um agonista GABA-B, é capaz de impedir o desen-
volvimento de sensibilização induzida pelo etanol em camundongos e de impedir a expressão do efeito ansiolítico do etanol em ratos. Esta 
pesquisa teve por objetivo avaliar esta influência do baclofeno na reversão dos efeitos estimulante e ansiolítico do etanol. Foram utilizados ca-
mundongos ingênuos machos (n=79), pesando 20-30g; com 45 dias ao início do experimento, tratados i.p. durante 28 dias com salina (S, n=37) 
ou etanol (E, 2g/kg, n=39). Esses animais foram expostos, após 10 minutos das suas injeções, ao labirinto em cruz elevado (LCE), ao campo 
aberto (CA) e à caixa de movimentação espontânea (CME) nas situações basal (sem droga) e após o tratamento crônico (28º dia). Então, os 
tratamentos foram suspensos durante 3 dias e no 4º dia os animais foram subdivididos para receber salina, etanol (2 g/kg) ou baclofeno (2 doses: 
1,25 ou 2,5 mg/kg), durante 7 dias, constituindo os seguintes grupos: SS (n=10), SB1(n=10), SB2(n=8), EE (n=10), ES (n=10), EB1 (n=8), EB2 
(n=11). No 8o dia todos os animais foram desafiados com etanol (2g/kg) e, 10 minutos após, expostos aos testes LCE, CA e CME. Os dados dos 
resultados obtidos  estão apresentados em média e erro padrão e foram analisados por teste “t” de Student (teste do 28º dia) e por ANOVA (teste 
de reversão). Primeiramente, observou-se no teste do 28º dia que os animais tratados cronicamente com etanol desenvolveram sensibilização 
para o efeito estimulante na CME (S= 83±7,2; E= 185±7,9, t=8,30, p<0,001) e no CA (S= 66±5,4; E=217±17,9, t=8,62, p<0,001) e apresen-
taram efeito ansiolítico no LCE (S=24±2,2; E=52±2,9, t=7,25, p<0,001). O tratamento durante 7 dias com baclofeno não modificou nem o 
efeito estimulante na CME (SS=136±12,7; EE=135±14,5; ES=135±17,1; SB1=168±24,5; EB1=154±16,2; SB2=98±8,2; EB2=136±17,2) e no 
CA (SS=163±14,4; EE=175±15,7; ES=183±35,1; SB1=228±35,9; EB1=166±20,4; SB2=155±19,6; EB2=176±19,9) nem o ansiolítico no LCE 
(SS=47±3,2; EE=54±4,8; ES=39±6,8; SB1=45±5,4; EB1=51±6,8; SB2=45±7,0; EB2=42±6,7). Portanto, os dados sugerem que o a ativação do 
receptor GABA-B não reverte os efeitos estimulante e ansiolítico do etanol, pelo menos durante esse período de tratamento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Gadens Zamboni (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Roseli Boerngen de Lacerda           Colaborador: Alessandra Medeiros Rodrigues Soares, Camila Marquette Wille
Departamento: Farmacologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Etanol, Sensibilização, Receptor GABA-B
Área de Conhecimento: 21003009 - NEUROPSICOFARMACOLOGIA 

0403 INTERFERÊNCIA DO RECEPTORGABA-B SOBRE O EFEITO EXCITATÓRIO 
DO ETANOL NA EXPRESSÃO DA SENSIBILIZAÇÃO

Existem evidências de que o baclofeno, um agonista GABA-B, é capaz de impedir o desenvolvimento de sensibilização induzida pelo etanol 
em camundongos e de impedir a expressão do efeito ansiolítico do etanol em ratos. Porém, a interferência desse receptor nos efeitos do etanol 
e nas suas propriedades reforçadoras ainda não está bem esclarecida. Nesse sentido, esse estudo objetivou avaliar a participação do receptor 
GABA-B na expressão da sensibilização desenvolvida para o efeito estimulante do etanol. Foram utilizados 80camundongos Swiss machos 
(±10 por grupo) com 45 dias ao início do experimento e peso de 20 a 30 gramas. Os animais tiveram seus comportamentos basais avaliados  na 
caixa de movimentação espontânea (CME). Sete dias após, os animais foram distribuídos aleatoriamente para tratamento intraperitoneal 
diário com salina (S) ou etanol (E; 2g/kg) durante 28 dias. No 28o dia, os animais foram novamente submetidos ao teste comportamental para 
avaliação de desenvolvimento de sensibilização. Após esse tratamento, os animais tiveram suas injeções suspensas durante seis dias e no 7º 
dia foram submetidos ao teste comportamental após administração aguda de salina, etanol (2 g/kg), etanol + baclofeno 1,25 mg/kg (E+B1) ou 
baclofeno 2,5 mg/kg (E+B2), constituindo os seguintes grupos: SS, SE, SB1+E, SB2+E, EE, ES, EB1+E, EB2+E, com o objetivo de avaliar 
o efeito da administração do baclofeno sobre a expressão dos efeitos estimulante do etanol. Os dados estão apresentados pela média e erro 
padrão e foram analisados por ANOVA seguida do teste de Duncan. No desafio de expressão, o etanol 2g/kg estimulou tanto os animais pre-
viamente tratados com etanol crônico como os com salina quando comparados aos tratados com etanol e desafiados com salina (Ambulação 
CME: SE=109±19,3; EE=117±10,9; ES=65±9,6). Quando o baclofeno foi administrado juntamente com o etanol no desafio, o efeito estimu-
lante do etanol foi antagonizado numa relação dose-efeito, prevalecendo o efeito depressor do baclofeno (SB1+E=81±17,2; EB1+E=79±12,3; 
SB2+E=30±9,7; EB2+E=56±12,7).Os dados sugerem que o baclofeno impede a expressão do efeito estimulante do etanol. Como o efeito 
estimulante é sugerido como propriedade reforçadora positiva contribuindo para o desenvolvimento de dependência, pode-se inferir que o 
baclofeno possa ser útil no tratamento da dependência ao álcool.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Marquette Wille (IC-Voluntária)
Curso: Medicina 
Orientador: Roseli Boerngen de Lacerda           Colaborador: Camila Gadens Zamboni, Alessandra Medeiros Rodrigues Soares
Departamento: Farmacologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: GABA-B, etanol, AGONISTA
Área de Conhecimento: 21003009 - NEUROPSICOFARMACOLOGIA

0404 INTERFERÊNCIA DO RECEPTOR GABA-B SOBRE A EXPRESSÃO DO EFEITO 
ANSIOLÍTICO DO ETANOL.

O efeito ansiolítico do etanol tem sido relacionado às suas propriedades reforçadoras assim como no desenvolvimento de dependência.  O 
conhecimento do papel dos diferentes sistemas de neurotransmissores na neurobiologia da dependência pode fornecer subsídios para a terapia 
farmacológica do alcoolismo. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da administração de um agonista do receptor GABAérgico subtipo 
B, baclofeno, sobre a expressão do efeito ansiolítico do etanol. Foram utilizados 79 camundongos Swiss machos (±10 por grupo) com 45 dias 
ao início do experimento e peso de 20 a 30 gramas. Os animais tiveram seus comportamentos basais avaliados no labirinto em cruz elevado 
(LCE). Sete dias após, os animais foram distribuídos aleatoriamente para tratamento intraperitoneal diário com salina (S) ou etanol (E; 2g/
kg) durante 28 dias. No 28o dia, os animais foram novamente submetidos ao teste comportamental para avaliação da resposta de ansiedade no 
LCE. Após esse tratamento, os animais tiveram suas injeções suspensas durante seis dias e no 7º dia foram submetidos ao teste comportamental 
após administração aguda de salina, etanol (2 g/kg), etanol + baclofeno 1,25 mg/kg (E+B1) ou baclofeno 2,5 mg/kg (E+B2), constituindo os 
seguintes grupos: SS, SE, SB1+E, SB2+E, EE, ES, EB1+E, EB2+E, com o objetivo de avaliar o efeito da administração do baclofeno sobre 
a expressão do efeito ansiolítico do etanol. Os dados estão apresentados pela média e erro padrão e foram analisados por ANOVA seguida do 
teste de Duncan. No desafio de expressão, os animais previamente tratados com etanol crônico apresentaram efeito ansiolítico quando desa-
fiados somente com etanol ou com a associação B2+ E (%TA LCE: ES=19±5,5; EE=42±4,5; EB1+E=28±4,4; EB2+E=42±7,0), enquanto os 
animais previamente tratados com salina crônica não apresentaram qualquer alteração da ansiedade quando desafiados com salina, etanol ou a 
associação de B1+E ou B2+E (SS=23±4,7; SE=41±6,0; SB1+E=46±9,7; SB2+E=35±13,0).Os dados sugerem que a dose maior do baclofeno 
não impediu o efeito ansiolítico do etanol o qual sempre se expressa quando o etanol é administrado aguda ou cronicamente. No entanto, a dose 
menor bloqueou o efeito ansiolítico do etanol. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Pasquini de Souza (IC-Voluntária)
Curso: Biomedicina
Orientador: Janaina Menezes Zanoveli             Co-Orientador: Joice Maria da Cunha
Departamento: Farmacologia                           Colaborador: Helen de Morais
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Diabetes, Depressão, Vitamina E
Área de Conhecimento: 21003009 - NEUROPSICOFARMACOLOGIA

0405 EFEITO DO TRATAMENTO CRÔNICO COM VITAMINA E EM RATOS DIABÉTI-
COS: AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL E BIOQUÍMICA

Evidências mostram uma alta prevalência de transtornos psiquiátricos, como a depressão, em pacientes diabéticos. Esta associação pode ser 
uma conseqüência direta das complicações decorrentes da hiperglicemia, tais como o aumento do estresse oxidativo. O presente estudo inves-
tigou o potencial efeito antidepressivo da Vitamina E (vit E), bem como seu potencial em reduzir o estresse oxidativo. Para tal, ratos machos 
Wistar (180-250 g; n=6-10) normoglicêmicos (N) ou com diabetes induzido quimicamente por estreptozotocina (DBT, 50 mg/kg, i.p.) foram 
submetidos a um tratamento crônico (28 dias) com vit E (300 mg/kg, v.o.) ou veículo (VEI). Como controle positivo para o efeito antidepres-
sivo, animais foram tratados sub-cronicamente (3 dias) com imipramina (IMI, 15 mg/kg/ml; ip). Os animais foram submetidos ao teste de na-
tação forçada para avaliar índices de depressão como o tempo de imobilidade (TI) e latência da primeira imobilidade (LI). O grupo de animais 
tratados com vit E, logo após o teste, foi eutanasiado e seus hipocampos (HIP) e córtex pré-frontais (CPF) coletados para a realização da análise 
bioquímica de peroxidação de lipídios (LPO), uma medida indireta do estresse oxidativo. Foi observado em ratos DBT, quando comparados 
com ratos N, um aumento significativo no TI (26%) e uma diminuição na LI (85%), sugerindo efeito do tipo depressivo. Como esperado, a IMI 
administrada em ratos DBT reverteu significativamente este efeito do tipo depressivo observado tanto em animais DBT (diminuição de 24% no 
TI e aumento de 376% na LI), como em animais N (diminuição de 32% no TI e aumento de 103% na LI). Já o tratamento com vit E também 
mostrou uma redução significativa no efeito do tipo depressivo, porém este efeito foi observado apenas em animais DBT (diminuição de 20% 
no TI e aumento de 453% na LI), sugerindo uma possível especificidade deste tratamento para a redução da depressão relacionada ao diabetes. 
Mais ainda, um aumento significativo no ganho de peso nos animais DBT tratados com vit E foi observado (52%), mas não naqueles tratados 
com IMI. Por fim, nossos dados mostram que animais DBT tiveram um aumento significativo na LPO quando comparado com animais N (HIP: 
aumento de 43%; CPF: aumento de 43%). Nossos dados mostram que apenas o tratamento com vit E foi capaz de reverter a LPO tanto no HIP 
(redução de 16%) quanto no CPF (redução de 21%), sugerindo um efeito neuroprotetor. Os resultados apontam que o tratamento com vit E 
pode ser uma alternativa, como adjuvante, no tratamento da depressão em pacientes diabéticos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernanda Stumpf Tonin (PIBIC-AF/FA)
Curso: Farmácia 
Orientador: Maria Aparecida Barbato Frazão Vital             Co-Orientador: Janaina Kohl Barbiero
Departamento: Farmacologia                                              Colaborador: Ronise Martins Santiago
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Doença de Parkinson, LPS, Rotenona
Área de Conhecimento: 21003009 - NEUROPSICOFARMACOLOGIA 

0406 ESTUDOS DAS ALTERAÇÕES MOTORAS EM MODELOS ANIMAIS DE PARKIN-
SONISMO

A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais freqüente e a primeira doença neurológica a ser modelada. Neste 
sentido, os modelos animais da DP têm auxiliado no entendimento da doença. Os modelos da Rotenona e do lipopolissacarídeo (LPS) foram 
mais recentemente propostos. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos da exposição prévia ao LPS e possível potenciali-
zação da toxicidade com a administração de Rotenona. Foram avaliados a função motora e sinais de depressão nos animais. Para tanto, foram 
utilizados ratos Wistar machos, divididos aleatoriamente em quatro grupos: controle (n=7), Rotenona (n=7), LPS (n=8) e LPS + Rotenona 
(n=8). Inicialmente, os animais receberam via intraperitoneal (i.p.), de acordo com o grupo a que pertenciam, uma injeção de LPS (100 μg/
kg) ou veículo (salina). Após duas horas, foi administrada Rotenona (2.5 mg/kg) ou veículo (óleo de girassol) pela mesma via. Em seguida, foi 
realizada a avaliação do comportamento motor dos ratos através do teste do campo aberto 24 horas, 7, 14, 21 e 28 dias após a administração 
das drogas. Os parâmetros avaliados foram: freqüência de locomoção e de levantar e tempo de imobilidade em segundos (s) de cada animal. 
Ainda, no 28º e 29º dias, os animais foram treinados e testados durante 15 minutos e 5 minutos, respectivamente, no teste da natação forçada 
modificado para investigar sinais de depressão. Os resultados foram analisados por ANOVA seguido do teste de Tukey ou Bonferroni. Os ratos 
que receberam Rotenona apresentaram hipolocomoção em relação ao grupo controle 24 horas e 7 dias após a administração das drogas. O 
grupo LPS exibiu hipolocomoção 14 e 21 dias. Os animais do grupo LPS + Rotenona mostraram redução da locomoção e levantar e aumento 
do tempo de imobilidade 24 horas, 7, 14 e 21 dias, em relação ao grupo controle. No teste de natação forçada, foi observado que os animais LPS 
e LPS+Rotenona apresentaram maior tempo de imobilidade bem como menor tempo de natação em relação ao grupo controle. Os resultados 
indicam que a rotenona e o LPS induziram sinais de parkinsonismo nos animais. Mais ainda, a associação das toxinas causou aumento dos 
sinais depressivos dos animais, sugerindo um sinergismo que precisa ser melhor investigado como modelo animal da DP.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Isadora Pozzetti Siba (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Roberto Andreatini                          Co-Orientador: Marcela Pereira
Departamento: Farmacologia                             Colaborador: Moacir Geraldo Pizzolatti, Adair Roberto Santos
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Miricitrina, Depressão, Óxido Nítico
Área de Conhecimento: 21003009 - NEUROPSICOFARMACOLOGIA

0407 AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO MONOAMINÉRGICA E DA VIA DO ÓXIDO 
NÍTRICO NO EFEITO ANTIDEPRESSIVO DA MIRICITRINA.

É proposto que a depressão está relacionada à diminuição de alguns neurotransmissores, como as monoaminas serotonina (5-HT), dopamina 
(DA) e noradrenalina (NA), ou ao excesso de óxido nítrico (NO). Estudos anteriores sugerem que a miricitrina (MIR) apresenta potencial efeito 
antidepressivo. A MIR possui atividade inibitória sobre o NO, sendo possível que sua ação antidepressiva ocorra pela via do NO, podendo 
também estar envolvida com vias monoaminérgicas. A definição destas vias na ação antidepressiva da MIR é o objetivo do presente trabalho. 
Camundongos Swiss foram submetidos a diferentes tratamentos e 30 min após a aplicação da última droga foram submetidos aos testes do 
campo aberto (CA) e do nado forçado (NF), para o estabelecimento dos parâmetros basais (PB) de locomoção no CA e de imobilidade (IMB) no 
NF. Nos experimentos foram utilizados esquema de 3 drogas, que consistiam em controle (salina-SAL; sc), controle positivo (droga com efeito 
antidepressivo - CP; sc) e droga inibidora/ ativadora da via envolvida (droga que reverte o efeito do controle positivo-DP; ip). Cada animal 
recebeu 2 drogas, resultando em 4 grupos: SAL/SAL, SAL/CP, DP/SAL e DP/CP. No teste piloto (TP) do NO, os animais eram tratados com 
SAL ou L-arginina (200mg/kg; DP) 10 min antes da aplicação do 7-Nitroindazole (7-NI 6mg/kg; CP) ou da SAL. No TP da 5-HT, o animal 
era tratado por 4 dias, com p-cloro-fenil-alanina (PCPA 100mg/kg; DP) ou SAL, com a última aplicação 15 min antes da SAL ou fluoxetina 
(FLU 10mg/kg; CP). Já no TP da NA/DA, os animais eram tratados com alfa-metil-p-tirosina (alfa-MPT; 250mg/kg; DP) ou SAL 4h antes 
da aplicação da desipramina (15mg/kg; CP) ou da SAL. Posteriormente aos TP, a MIR substituiria as DP. Entretanto nos testes utilizados não 
se observou resultados dos PB coerentes com a literatura. O 7-NI não reduziu a IMB dos animais na NF. Na mesma linha, a fluoxetina não 
reduziu significativamente a IMB no NF em comparação com o controle. Já em relação à administração de alfa-MPT, os animais morriam após 
os testes, mesmo com a diminuição da concentração desta para 100 mg/kg. Podem existir vários fatores que contribuíram para estes resultados 
negativos, entre eles, o modelo experimental (ME) utilizado não está sendo efetivo, ou atualmente nossos animais não respondem aos trata-
mentos utilizados. Isto será testado primeiramente utilizando-se animais provenientes de outro biotério, e se ainda assim os resultados forem 
negativos, será adotado outro ME de depressão, como a suspensão pela cauda.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jessica Cristina Coelho Gaspar (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Claudio da Cunha                    Co-Orientador: Etieli Wendler
Departamento: Farmacologia                     Colaborador: Suelen Lucio Boschen
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: neuropsicofarmacologia, nucleus accumbens, neurobiologia
Área de Conhecimento: 21003009 - NEUROPSICOFARMACOLOGIA

0408 ESTUDO DO PAPEL DO ESTRIADO NA APRENDIZAGEM E MEMÓRIA EM 
MODELOS ANIMAIS

Na visão moderna dos grupos que estudam as funções cognitivas  dos núcleos da base, eles funcionam como um sistema de seleção de ações 
para demandas ambientais específicas. O condicionamento clássico consiste no aprendizado da associação de um estimulo condicionado 
(EC) com um estímulo incondicionado (EI). Já o condicionamento instrumental acontece quando se faz necessário emitir um comportamento 
adequado em resposta a um EC previamente pareado com um EI, sendo este prazeroso ou aversivo. Chama-se de ação–consequência a as-
sociação que é aprendida no condicionamento instrumental, cuja resposta é reforçada ou inibida pela consequência; e de hábito estímulo-
resposta o processo de emissão de uma resposta comportamental automática frente a apresentação do EC, após um longo período de treino. 
Neste trabalho foram induzidas lesões, através de cirurgia estereotáxica, em diferentes áreas do estriado de ratos Wistar (Dorsomedial – DMS 
e Dorsolateral-DLS), equivalente à região do caudado putâmen no homem, para investigar o papel de cada região estriatal em diferentes for-
mas de aprendizado. No condicionamento instrumental, o animal recebeu 5 sessões de treino na esquiva ativa de duas vias, na qual deveria 
associar o EC (som) com o EI (choque nas patas) a fim de apresentar um comportamento adequado (esquiva) frente a apresentação do som. O 
comportamento de imobilidade (freezing) frente ao som foi avaliado em 4 sessões de treino para investigar o aprendizado do condicionamento 
pavloviano de medo. A confirmação da lesão foi feita pela histologia dos cortes encefálicos com a técnica de coloração de Nissl e a analise 
estatística foi realizada perante a confirmação dos ratos lesionados através de ANOVA de duas vias e post-hoc de Newman-Keuls. O efeito das 
lesões no condicionamento pavloviano de medo mostraram que o grupo DMS teve um aumento significativo no tempo de freezing comparado 
com os grupos DLS e SHAM. Já no condicionamento instrumental, não há diferença significativa entre os grupos DMS e SHAM em todas as 
sessões de teste, enquanto a lesão do DLS causou uma redução significativa no número de esquivas comparado com os grupos SHAM e DMS 
nas sessões de teste 1, 2 e 3. Conclui-se, portanto, que lesões no DLS afetaram o aprendizado instrumental na esquiva de duas vias enquanto, 
enquanto a lesão no DMS causou um aumento no tempo de freezing. O estriado, portanto, é importante nos processos de cognição que fazem 
parte do aprendizado de associações e de emissão de respostas adequadas frente a essas associações. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: JULIANNE MEYER SOARES (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: MARIA BARBATO FRAZÃO VITAL          Colaborador: Janaina Kohl Barbiero, Ronise Martins Santiago
Departamento: Farmacologia
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: haloperidol, aripiprazol, quetiapina
Área de Conhecimento: 21003009 - NEUROPSICOFARMACOLOGIA

0409 ESTUDO DOS EFEITOS EXTRAPIRAMIDAIS COM OS ANTIPSICÓTICOS HALOPERIDOL 1MG/
KG, QUETIAPINA 50MG/KG, ARIPIPRAZOL 1MG/KG EM MODELOS ANIMAIS.

Um dos efeitos colaterais mais temidos com o advento do tratamento medicamentoso  antipsicótico foi o efeito extrapiramidal. Este efeito  
consiste numa série de sintomas que envolvem o sistema motor, como o parkinsonismo e a discinesia tardia. Os antipsicóticos de segunda 
geração revolucionaram o tratamento da esquizofrenia pois além de atuarem sobre os sintomas negativos da doença apresentavam baixo po-
tencial de ocasionar efeitos colaterais extrapiramidais quando comparados aos de primeira geração. O mecanismo de ação dos antipsicóticos 
típicos ou de primeira geração é principalmente pelo bloqueio dos receptores D2 da dopamina no sistema límbico. No entanto, o bloqueio D2 
destes medicamentos é inespecífico e, portanto, atua também na via nigroestriatal gerando os indesejáveis efeitos extrapiramidais. As drogas de 
segunda geração são mais específicas, possuem menor afinidade pelos receptores D2, no caso do aripiprazol possui potencial agonista  parcial, 
e também atuam em outros receptores, como os serotonérgicos 5-HT2. Assim sendo, foi possível encontrar um tratamento mais completo e 
seguro. O objetivo desta pesquisa foi comparar o efeito farmacológico de drogas de primeira e de segunda geração pela análise comportamen-
tal de animais de laboratório. Foram utilizados ratos Wistar entre 200 e 300 gramas os quais foram dividido sem 4 grupos, sendo eles: salina, 
Aripiprazol (1mg/Kg), Quetiapina (50mg/Kg) e Haloperidol (1mg/Kg). Através da análise dos animais no campo aberto foi possível verificar 
que os antipsicoticos de segunda geração não são capazes de influenciar o comportamento dos animais quanto à capacidade exploratória e de 
movimento, no teste da pata verificou-se que apenas os animais tratados como antipsicótico de primeira geração mostraram aumento no tempo 
de retração dos membros posteriores e anteriores o que indica que embora tenha eficácia antipsicótica, o haloperidol possui alto potencial de 
ocasionar efeito extrapiramidal nos animais. No teste de natação forçada somente foi possível verificar alteração significativamente diferente no 
comportamento dos animais tratados com haloperidol, o qual aumentou o tempo de imobilidade dos animais, quando comparados com o grupo 
salina.  Desta forma foi possível concluir que os antipsicóticos de segunda geração estudados não mostraram, com este experimento, potencial 
antidepressivo, no entanto também não causaram efeitos extrapiramidais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leonardo de Castro e Souza (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Cláudio da Cunha              Co-Orientador: Suelen Lúcio Boschen
Departamento: Farmacologia              Colaborador: Etiéli Wendler
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: dopamina, núcleos da base, aprendizado
Área de Conhecimento: 21003009 - NEUROPSICOFARMACOLOGIA

0410 O PAPEL DOS NÚCLEOS DA BASE NA APRENDIZAGEM

A função da dopamina já foi muito bem estudada quando se trata de ações motivadas pela recompensa, entretanto seu papel no aprendizado de 
como evitar eventos aversivos ainda não foi muito bem elucidado. O objetivo geral desse trabalho é investigar o papel de receptores dopami-
nérgicos D2 no núcleo accumbens (NAc) e no estriado dorsolateral (DLS) de ratos no aprendizado e performance das respostas condicionadas 
de esquiva (CAR, do inglês conditioned avoidance response). Como hipóteses temos que, ao passo que os receptores D2 do NAc possuem 
um papel no aprendizado de CAR quando esse ocorre rapidamente os receptores D2 do DLS atuariam nesse aprendizado quando ele ocorre 
lentamente. Ratos Wistar machos adultos receberam administrações sistêmicas, intra-NAc ou intra-DLS (pré ou pós-treino) do agonista de re-
ceptores D2 (quimpirole) ou do antagonista ((-)sulpiride) e foram submetidos a duas sessões da esquiva ativa de duas vias. Os principais efeitos 
observados foram: (i) sulpiride e quimpirole nas doses pré-sinápticas (mais baixas) reduziram o número de CAR e aumentaram o número de 
falhas de fuga; (ii) doses pós-sinápticas de quimpirole aumentaram o número de cruzamentos inter-tentativas e de falhas de fuga; (iii) a admin-
istração pré-treino de sulpiride reduziu o número de CAR nas sessões de treino e teste na infusão intra-NAc, efeito que foi observado somente 
na sessão de teste para infusão intra-DLS; (iv) a administração pós-treino de sulpiride reduziu o número de CAR na sessão teste quando infun-
dido no NAc, mas não no DLS. Os resultados mostram que a ativação de receptores D2 no NAc é crítica para a adaptação rápida da resposta 
ao estímulo aversivo condicionado e incondicionado enquanto a ativação desses receptores no DLS é necessária para o aprendizado lento de 
como responder a esses mesmos estímulos baseado em experiências prévias.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renata Mercer Zaia (CNPq-Balcão)
Curso: Farmácia 
Orientador: Roberto Andreatini                 Co-Orientador: Prof. Paulo Roberto Dalsenter
Departamento: Farmacologia                    Colaborador: Leone Bárbara Deola Gonçalves da Silva
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: mifepristona, neonatal, modelo de mania
Área de Conhecimento: 21003009 - NEUROPSICOFARMACOLOGIA

0411 MIFEPRISTONA NEONATAL EM RATOS COMO MODELO DE MANIA.

O Transtorno de Humor Bipolar (THB) é uma condição psiquiátrica que está presente em 1 a 3% da população mundial. O THB é caracterizado 
por recorrentes mudanças de humor incluindo mania, depressão, e episódios mistos e, afeta principalmente pessoas em idade produtiva. O 
episódio maníaco é caracterizado principalmente por sintomas de euforia, irritabilidade e aumento de atividade e pelo menos 5% da população 
mundial já apresentou mania ou hipomania. Atualmente, existem poucos modelos animais propostos para avaliação de drogas antimaníacas. 
Os modelos de mania já conhecidos induzem o aumento da atividade locomotora pela administração aguda ou repetida de psicoestimulantes 
(p.ex. anfetamina), ouabaína ou através da privação de sono (situação de estresse). A mifepristona é um potente antagonista de receptores 
glicocorticoide (GRs) e de progesterona. Estudo prévio sugere que administração neonatal de mifepristona acarreta aumento da atividade 
motora na vida adulta. Portanto, esse trabalho teve como objetivo investigar se a mifepristona neonatal seria um possível modelo animal de 
mania. Ratos (variedade Wistar) foram expostos à mifepristona subcutânea (20µg, 100µg e 200µg) em dose única nas primeiras 24h de vida. 
Em fase adulta, foram submetidos a duas fases de testes de preferência a sacarose e de campo aberto, sendo que na segunda os testes foram 
realizados após stress agudo. Os resultados foram analisados pelo Teste de Kruskal – Wallis seguido de Teste de Dunn. Foi observada uma 
diminuição significativa da locomoção em todos os grupos na segunda etapa de testes em relação à primeira, como esperado. Ocorreu ainda 
uma diminuição significativa de 18% na locomoção e 18% no tempo de permanência na periferia do campo aberto no grupo exposto à menor 
dose de mifepristona durante a primeira fase dos testes. Estudos mostram que altos níveis de cortisol são encontrados em transtornos de humor 
graves, como transtorno bipolar, bem como em ratos com comportamento depressivo. A mifepristona bloqueia os GRs, diminuindo o seu efeito 
através destes receptores. Entretanto, em uma subdose, poderia ter ocorrido bloqueio parcial, com o cortisol conseguindo exercer sua função 
no período neonatal. Conclui-se que os animais tratados com 20 µg de mifepristona possuem hipolocomoção quando comparados com o grupo 
controle. A partir desses resultados iniciais, aparentemente a mifepristona neonatal não parece ser potencialmente um modelo de mania.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniel Cittadella Dominico (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina 
Orientador: José Eduardo da Silva-Santos               Co-Orientador: Priscila de Souza, Sandra Crestani
Departamento: Farmacologia                   Colaborador: Nathan M.Catolino, Caroline C. Kazama, Arquimedes Gasparotto Júnior
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Hipertensão, Plantas medicinais, Pereskia grandifolia
Área de Conhecimento: 21004005 - FARMACOLOGIA CARDIORENAL

0412 ESTUDO DOS MECANISMOS DE AÇÃO ENVOLVIDOS NO POSSÍVEL EFEITO 
HIPOTENSOR DA PERESKIA GRANDIFOLIA HAWORTH EM RATOS.

A Pereskia grandifolia Haworth (Cactaceae), conhecida popularmente como Ora-pro-nobis, é uma plantanativa da restinga brasileira e que tem 
indicação na medicina popular como emoliente, expectorante e anti-hipertensivo. Estudos recentes de nosso grupo de pesquisa têm compro-
vado seu efeito hipotensor e diurético em ratos. Neste trabalho investigamos os mecanismos pelos quais se dá a ação hipotensora da Fração 
Aquosa da P. grandifolia (FAPG). Todos os procedimentos experimentais foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética para o Uso de 
Animais (CEUA/UFPR), sob protocolo 593/2012. Fêmeas de Ratus norvegicus foram anestesiadas com uma solução de xilazina (20 mg/kg) e 
cetamina (100 mg/kg). Em seguida, a veia jugular esquerda e a artéria carótida direita foram isoladas e canuladas com cateteres de polietileno 
(P10 e P20) para administração de drogas e registro da pressão arterial média (PAM), respectivamente. Os registros foram obtidos por meio de 
transdutores de força acoplados ao software específico (MacLab). Para cada mecanismo testado a FAPG foi administrada na dose de 10 mg/kg, 
escolhida por apresentar a melhor ação hipotensora em experimentos anteriores. A FAPG promoveu redução dos níveis pressóricos em torno 
de 19,34 ± 1,60 mm Hg, que se repete após a administração de indometacina (5 mg/kg), droga inibidora da enzima ciclo-oxigenase e conse-
quentemente da formação de endoperóxidos cíclicos vasodilatadores. A administração da FAPG não foi capaz de inibir os efeitos hipertensores 
induzidos pela angiotensina II  (31,10 ± 1,40 mm Hg) na dose de 10 pmol/kg, ou pela fenilefrina (58,17 ± 9,50 mm Hg) na dose de 10 nmol/
kg, sugerindo pouca ou nenhuma atividade em receptores AT1 e α-1 adrenérgicos. A FAPG, por outro lado, teve seus efeitos hipotensores com-
pletamente inibidos (0,67 ± 2,71 mm Hg) na presença de atropina (1 mg/kg), droga bloqueadora de receptores muscarínicos da acetilcolina. 
A ativação desses receptores tem como um dos mecanismos de transdução a produção de óxido nítrico pela ativação da enzima Óxido Nítrico 
Sintase (NOS). Os efeitos da FAPG, no entanto, não foram inibidos na presença de infusão contínua de um inibidor da NOS (L-NAME, 7 
mg/kg/min). Esses resultados indicam que a FAPG pode ter seu efeito hipotensor induzido pela ativação direta dos receptores muscarínicos. 
Entretanto o envolvimento de outros mediadores ainda precisa ser investigado, além da identificação dos componentes bioativos presentes nas 
folhas desta espécie responsáveis pelos efeitos hipotensivos observados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nathan Matostica Catolino (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina 
Orientador: José Eduardo da Silva-Santos                  Co-Orientador: Sandra Crestani, Priscila de Souza
Departamento: Farmacologia                        Colaborador: Daniel C. Dominico, Caroline C. Kazama, Arquimedes Gasparotto Jr.
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Pereskia, grandifolia, Hipertensão
Área de Conhecimento: 21004005 - FARMACOLOGIA CARDIORENAL

0413 ESTUDO DO POSSÍVEL EFEITO HIPOTENSOR DA PERESKIA GRANDIFOLIA 
HAYWORTH EM RATOS NORMOTENSOS ANESTESIADOS

Pereskia grandifolia é um cacto natural da restinga brasileira conhecido como ora-pro-nobis e utilizado na medicina popular como expecto-
rante, antissifilítico e anti-hipertensivo. Em razão da indicação etnofarmacológica, este trabalho visou a investigação da possível ação hipoten-
sora do extrato hidroetanólico de P. grandifolia (EHPG) e da fração aquosa (FAPG) obtida a partir do mesmo. Para tal, ratos Wistar machos e 
fêmeas foram anestesiados com xilazina (20 mg/kg) e cetamina (100 mg/kg) e tiveram a artéria carótida esquerda canulada e conectada a um 
transdutor de pressão, acoplado a um polígrafo computadorizado (AD Instruments, Austrália) para o registro da Pressão Arterial Média (PAM). 
Todos os procedimentos foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais (CEUA/UFPR), sob protocolo 593/2012. 
O EHPG foi administrado nas doses de 10, 30 e 100 mg/kg, por via oral (vo), sendo registrada a PAM 1,5, 3 e 6 h após. No tempo 3 h, animais 
tratados com 30 mg/kg de EHPG apresentaram PAM de 98,32 ± 5,48 mm Hg, significativamente menor se comparada com o grupo controle 
(veículo – água destilada; PAM = 115,80 ± 4,63 mm Hg). Nos demais períodos e doses não foram observadas alterações da PAM. De forma 
semelhante, o grupo tratado com a FAPG (10 mg/kg – vo), 3 h antes do registro, apresentou PAM de 64,82 ± 5,57 mm Hg (PAM no grupo 
controle = 96.93 ± 9.61 mm Hg). A FAPG, administrada por via intravenosa (iv) nas doses de 3, 10 e 30 mg/kg, reduziu a PAM em 12,9 ± 2,7, 
23,4 ± 4,2 e 33,4 ± 5,4 mm Hg em ratos machos e em 10,1 ± 1,6, 19,4 ± 1,6 e 29,2 ± 3,2 mm Hg em fêmeas. Os dados comprovam que a ação 
da FAPG é independente de gênero e, a partir disso, todos os experimentos foram conduzidos com fêmeas. A administração da FAPG em ratos 
espontaneamente hipertensos (spontaneously hipertensive rats – SHR) diminuiu a PAM em todas as doses testadas (3, 10 e 30 mg/kg), sendo a 
dose mais efetiva (10 mg/kg) capaz de reduzir a PAM em 29,2 ± 3,7 mm Hg. Em animais submetidos à infusão contínua de fenilefrina (20 nmol/
kg/min, iv) a FAPG diminuiu a PAM em 30,5 ± 2,8, 38,6 ± 2,6 e 51,9 ± 4,2 mm Hg nas doses de 3, 10 e 30 mg/kg (iv), respectivamente.  Os re-
sultados obtidos indicam que o EHPG e principalmente a FAPG possuem constituintes ativos capazes de reduzir a PAM, tanto na administração 
por via oral quanto intravenosa, sendo esses efeitos ainda mais significativos em animais hipertensos. Novos estudos devem ser conduzidos 
para avaliar os mecanismos envolvidos neste efeito hipotensor, bem como para caracterizar o(s) composto(s) responsável(is) por eles.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna da Silva Soley (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Daniela de Almeida Cabrini        Co-Orientador: Daniel Augusto Gasparin Bueno Mendes 
Departamento: Farmacologia                         Colaborador: Michel F. Otuki, Kátia Christina Zuffellato- Ribas, Bárbara G. A. Ferrreira.
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: plantas medicinais, anti-inflamatório tópico, inflamação de pele
Área de Conhecimento: 21006008 - ETNOFARMACOLOGIA 

0414 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA DO EXTRATO BRUTO DA 
PLANTA PSYCHOTRIA NUDA (CHAM. & SCHLECHT.).

O gênero Psychotria (Rubiaceae) é freqüentemente utilizado na medicina popular devido à ação anti-inflamatória e analgésica. Resultados 
anteriores demonstraram que o extrato bruto hidroalcoólico da Psychotria nuda (EBPN), espécie nativa da Mata Atlântica, foi capaz de reduzir 
parâmetros inflamatórios em modelos agudos de inflamação de pele. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito tópico do EBPN frente 
a processos inflamatórios crônicos. Para isso, foi utilizado o modelo crônico de indução de inflamação de pele, onde os animais recebem apli-
cações múltiplas de óleo de cróton (0,4 mg/orelha) em dias alternados, durante 9 dias. Os tratamentos com o EBPN (1,0 mg/orelha) e dexam-
etasona (0,05 mg/orelha), foram administrados topicamente a partir do 5º dia de experimento (12 h/12h) e o edema avaliado diariamente. No 
9° dia os animais foram eutanasiados e amostras de tecido das orelhas foram pesadas e coletadas para avaliação da atividade enzimática da 
mieloperoxidase (MPO), N-acetil-β-D-glucosaminidase (NAG), histológica e imunohistoquímica. Os resultados mostraram que o EBPN e a 
dexametasona foram capazes de reverter a formação do edema desde o início do tratamento, e o aumento de peso das orelhas em 44,4 ± 2,6% 
e 70,1 ± 1,6%, respectivamente, quando comparados ao grupo controle. Os tratamentos com EBPN e dexametasona também foram capazes 
de reduzir a atividade da enzima MPO em 81,3 ± 4,0% e 100,0 ± 0,1%, respectivamente. Nos grupos tratados com dexametasona, a atividade 
da enzima NAG foi reduzida em 57,7 ± 3,5%, enquanto o EBPN não mostrou nenhuma alteração neste parâmetro, quando comparado ao 
grupo controle. A partir das análises histológicas e imuhistoquímicas, observou-se que o EBPN foi capaz de reduzir a migração leucocitária, 
o aumento da espessura da orelha e o número de células em proliferação na epiderme (PCNA) em 79,5 ± 1,6%, 52,6 ± 3,2% e 76,1 ± 1,6%, 
respectivamente. Enquanto, a dexametasona promoveu reduções de 71,8 ± 1,8%, 66,3 ± 3,5% e 83,1 ± 1,0%, respectivamente, quando com-
parados ao grupo controle. Estes resultados demonstram que o EBPN possui atividade anti-inflamatória no modelo crônico, pois foi capaz de 
promover a redução da formação do edema, peso, migração e proliferação queratinócitos da epiderme. Esses são resultados promissores, uma 
vez que não há estudos sobre as propriedades terapêuticas e as características fitoquímicas desta planta.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Noruê Salum (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Paulo Roberto Dalsenter          Co-Orientador: Juliane Centeno Müller 
Departamento: Farmacologia                     Colaborador: Lea Chioca, Roberto Andreatini, Anderson Joel Martino-Andrade.
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: fluoxetina, ensaio in utero e lactação, análises neuroquímicas
Área de Conhecimento: 21007004 - TOXICOLOGIA

0415 AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL E DO DESENVOLVIMENTO SEXUAL DE RA-
TOS WISTAR EXPOSTOS À FLUOXETINA IN UTERO E LACTAÇÃO.

Nas duas últimas décadas houve um grande aumento no uso do antidepressivo fluoxetina por mulheres gestantes e lactantes. Esse aumento 
foi acompanhado por informações limitadas e muitas vezes controversas sobre os efeitos neuroquímicos a longo prazo que a exposição a esta 
droga poderia produzir no concepto ou neonato. Assim, o presente trabalho teve como objetivo investigar possíveis alterações nos níveis de 
neurotransmissores e seus metabólitos em estruturas cerebrais relacionadas com depressão e ansiedade em ratos Wistar expostos à fluoxetina in 
utero e lactação.Para tanto, ratas Wistar prenhas (± 90 dias) foram expostas via oral à fluoxetina (0,4, 1,7 e 17 mg/kg) ou água destilada (5 mL/
kg) do 7º dia de prenhez ao 21º dia de lactação. Os filhotes fêmeas e machos foram avaliados somente na vida adulta (± 100 dias), quando foram 
eutanasiados e as estruturas córtex pré-frontal e hipocampo foram dissecadas e congeladas imediatamente a -70 °C para posterior detecção e 
quantificação dos neurotransmissores e seus metabólitos por cromatografia líquida de alta eficiência. As análises neuroquímicas mostraram 
uma redução significativa nos níveis de noradrenalina (NA), do ácido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC) e do ácido 5-hidroxindolacético 
(5-HIAA) no córtex pré-frontal de fêmeas expostas à fluoxetina na dose de 0,4 mg/kg, e de machos expostos à fluoxetina na dose de 1,7 e 17 
mg/kg. Além disso, NA foi significativamente diminuída no hipocampo de filhotes  machos expostos à 0,4 mg/kg de fluoxetina. Da mesma 
maneira, filhotes machos expostos a fluoxetina na dose de 1,7 mg/kg tiveram uma redução significativa nos níveis de 5-HIAA hipocampais. 
Em contrapartida, as quantidades de neurotransmissores e seus metabólitos no hipocampo de filhotes fêmeas não diferiram do grupo controle 
em nenhum dos grupos tratados com fluoxetina. Estas alterações neuroquímicas moduladas pela exposição à fluoxetina no início da vida foram 
sexualmente dimórficas e variaram de acordo com a dose. Estes resultados indicam que a fluoxetina pode causar efeitos neuroquímicos a longo 
prazo quando administrada em períodos críticos de neurodesenvolvimento.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina Haluche Lautert (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Luiz Felipe Caron                    Co-Orientador: Tobias Fernandes Filho
Departamento: Patologia Básica                Colaborador: Breno Castello Branco, Celso Fávaro Junior, Max Ingberman
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: avicultura, DNA bacteriano total, resposta imune
Área de Conhecimento: 21100004 - IMUNOLOGIA

0416 AVALIAÇÃO DE DNA TOTAL NO SISTEMA IMUNOLÓGICO DE AVES DE CORTE

As aves utilizadas para a produção comercial passaram por um largo processo de seleção genética objetivando aumentar a capacidade produ-
tiva. Porém, esses animais são debilitados imunologicamente, uma vez que as características produtivas e imunológicas competem entre si pela 
alocação dos recursos metabólicos. Paralelo a isso, sistemas intensivos de produção, caracterizados por adensamento populacional, causam um 
estado de estresse crônico, sendo deletério ao sistema imune gerando perdas econômicas significativas. Partindo deste pressuposto, torna-se de-
sejável investir em estratégias que modulem a resposta imune. Há indícios de que o DNA bacteriano possa estimular o sistema imune, como já 
descrito em galinhas e humanos, uma vez que nele prevalecem sequências CpG não metiladas, diferentemente dos vertebrados, que apresentam 
sequências CpG metiladas. O CpG bacteriano é reconhecido como não-próprio por organismos superiores e assim, atua como imunomodu-
lador. Essas seqüências são consideradas padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs). O PAMP CpG é reconhecido por receptores 
da família Toll-like (TLR) que são constitutivamente expressos por subconjuntos de células imunes. A ativação desses receptores desencadeia 
uma resposta imune inata e a produção de citocinas. O CpG bacteriano pode se ligar e ativar diferentes tipos de células, incluindo macrófagos, 
células dendríticas e mastócitos. Nesse contexto, o presente estudo visa verificar os efeitos do DNA bacteriano total no sistema imune de aves 
de corte, testando sua funcionalidade como molécula imunoestimulante. A técnica eleita para a avaliação do perfil imune de 84 aves (Gallus 
gallus domesticus) foi a citometria de fluxo. Do total das aves, 21 pertencerão ao grupo controle e 63 ao grupo que receberá aplicação de DNA 
total. O grupo experimental será subdividido em 3 subgrupos de 21 aves. Cada subgrupo receberá respectivamente 5, 25 e 50μg de DNA. Du-
rante o período de teste, o sangue periférico das aves será coletado e submetido à citometria de fluxo para avaliação dos parâmetros CD4, CD8, 
CD28, linfócito B, macrófagos, TCRvβ1 e MHCII. O DNA total bacteriano foi extraído no Laboratório de microbiologia Yasuyoshi Hayashi 
da UFPR a partir de Escherichia coli DH5α não patogênica, seguindo-se o protocolo modificado de Raeder & Broda (1985). A integridade e a 
concentração do DNA extraído foram respectivamente avaliadas por perfil eletroforético em gel de agarose e espectrofotometria.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Larissa Wünsche Risolia (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Luiz Felipe Caron                  Colaborador: Celso Fávaro Junior, Max Ingberman, Tobias Fernandes Filho
Departamento: Patologia Básica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: imunidade, aves, arginina
Área de Conhecimento: 21100004 - IMUNOLOGIA

0417 AVALIAÇÃO DE ARGININA NO SISTEMA IMUNOLÓGICO DE AVES DE CORTE

A avicultura industrial contemporânea busca a produção de proteína animal em grande escala. Procura-se intensificar este meio de produção 
através da exploração da genética, da nutrição, do manejo e da sanidade. Ao longo das seleções para características de produção, houve como 
consequência uma redução do potencial imunológico destes animais, entretanto poucas vezes há conhecimento sobre o estado imunológico 
da granja. A imunocompetência destas aves pode ser avaliada por vários parâmetros, como a população de linfócitos do sangue periférico. É 
importante a avaliação imune para que se mensure o risco de doenças associadas ao manejo intensivo e para a prevenção das mesmas. Nutri-
entes como vitaminas, minerais e aminoácidos são substratos para a imunidade. A arginina é um aminoácido essencial na dieta de aves que 
regula os aspectos funcionais de monócitos e de linfócitos T e B. A sua falta faz com que haja o bloqueio da proliferação celular de linfócitos 
T, redução da maturação precoce de linfócitos B na medula óssea e na proporção destas células nos linfonodos e no baço. Em uma das vias 
de metabolização do aminoácido há a produção de Óxido Nítrico, que participa de um mecanismo citolítico de macrófagos. Ao proporcionar 
aos animais ambas as características, produtividade e imunidade, a suplementação de arginina torna-se um ferramenta interessante à produção 
e sanidade avícola.  O presente estudo consiste em analisar a relação da suplementação alimentar de frangos de corte com arginina e o status 
imune através de marcações moleculares para CD4,CD8, CD28, linfócito B, macrófagos, TCRvβ1 e MHCII por citometria de fluxo. Serão 
utilizados 84 animais, divididos em 4 grupos de 21 animais cada, sendo um controle que receberá uma alimentação padrão e os grupos experi-
mentais com suplementação de arginina de 1%, 1,2% e 1,5% respectivamente. Estas concentrações serão utilizadas de acordo com estudos 
preliminares (D’amato et al., 2010). Além da coleta de sangue periférico para a citometria de fluxo, também haverá a mensuração e pesagem 
do baço e da bolsa cloacal dos animais até os 14 dias. A partir destes parâmetros será possível a análise da importância da suplementação com 
o aminoácido, bem como a sua melhor concentração para o adequado status imune das aves. Durante todo o experimento serão acompanhados 
o desempenho zootécnico e sanitário, a conversão alimentar, a evolução do peso vivo e a avaliação clínica do status sanitário do plantel. Desta 
forma será possível mensurar se há uma relação entre a suplementação com o composto e estes itens.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: SABRINA KARIM SILVA (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Enfermagem
Orientador: Larissa Magalhães Alvarenga              Co-Orientador: Juliana Ferreira de Moura
Departamento: Patologia Básica                            Colaborador: Juliani Ramada, Alessandra Becker Finco, Aline Zorzetto
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Loxosceles sp., anticorpos monoclonais, imunoensaios 
Área de Conhecimento: 21101000 - IMUNOQUÍMICA

0418 DESENVOLVIMENTO DE UM TESTE DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PARA ACIDENTES CAUSADOS 
COM A ARANHA-MARROM LOXOSCELES INTERMEDIA, USANDO ANTICORPOS RECOMBINANTES.

Loxoscelismo são lesões cutâneas necróticas degenerativas e/ou falha da função renal e distúrbios hematológicos provocados por acidentes 
com aranhas do gênero Loxosceles, popularmente conhecidas como “aranha marrom”. Quando existe suspeita de acidente por Loxosceles é 
realizada a administração do soro antiloxoscélico, que deve ser feito nas primeiras 72 horas, pois, após esse período, a eficácia da soroterapia é 
reduzida. A equipe de saúde enfrenta dificuldades em identificar precocemente o loxoscelismo, porque não há testes específicos para a identifi-
cação das toxinas no sangue dos pacientes acidentados. O objetivo desse trabalho, portanto, é caracterizar anticorpos específicos contra venenos 
Loxocélicos, como ferramentas capazes de identificar componentes presentes no veneno de aranhas do gênero Loxoceles. Para isso anticorpos 
policlonais e um anticorpo monoclonal, o mAb12, foram empregados em ensaios de imunoprecipitação e ELISA. O mAb 12, previamente pre-
parado pelo grupo, foi purificado por imunoafinidade em Sepharose-Proteína-A. Já os anticorpos policlonais específicos foram obtidos, a partir 
de soro eqüino anti-loxosceles fornecido pelo CPPI, por cromatografia de imunoafinidade, na qual foi imobilizado veneno de L. intermédia (Li) 
em CNBr-Sepharose. Foi produzido um conjugado anti-L.intermedia-HRP pela ligação dos anticorpos policlonais específicos para Li à peroxi-
dase, e utilizados no teste de ELISA. Resultados mostraram que o mAb 12 e os anticorpos equinos policlonais anti-L.intermedia reconhecem 
proteínas das três espécies principais de Loxosceles encontradas no Paraná (L. intermedia, L. gaucho e L. laeta) nos diferentes imunoensaios 
empregados. O passo seguinte será a avaliação do ELISA sanduíche produzido com as amostras dos pacientes acidentados com as aranhas do 
gênero Loxosceles. Os resultados obtidos nesse trabalho irão auxiliar na produção futura de um teste diagnóstico para loxoscelismo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Antonio Leonardo Kraieski (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: : Elizabeth Santin              Colaborador: Ricardo Mitsuo Hayashi, Lucinéia Nakonesny, Mariana Camargo Lourenço
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: eclosão, jejum, imunidade
Área de Conhecimento: 21102007 - IMUNOLOGIA CELULAR 

0419 EFEITO DA JANELA DE NASCIMENTO SOBRE O SISTEMA IMUNOLÓGICO DE 
FRANGOS DE CORTE

Dentro de uma mesma incubadora ocorrem diferentes períodos de eclosões, chamado de janela de nascimento (JN). O presente estudo teve 
como objetivo avaliar a presença de células CD3+ no timo, baço, e tecido linfoide associado ao sistema gastrintestinal de pintos de corte 
provenientes de dois pesos de ovos, com eclosão em diferentes períodos (JN). Foram utilizados 1152 ovos oriundos de matrizes com 38 se-
manas de idade, distribuídos em um delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 2, sendo 3 períodos de JN 
(+32 h de JN, entre 32 e 16 h de JN – 32 h JN e entre 16 e 0 h de JN – 16 h JN) e dois pesos de ovos (leves e pesados). Durante o período de 
nascimento, em cada intervalo, o nascedouro foi aberto e 20 pintinhos eclodidos de cada período e de cada peso foram identificados com anilhas 
coloridas para cada grupo experimental. Após identificação, os pintinhos permaneceram dentro do nascedouro até o momento estipulado para 
abertura das máquinas de acordo com o procedimento padrão do incubatório (504 horas). No momento padrão de abertura das máquinas (504 
horas), os animais foram eutanasiados e necropsiados. Foram coletados timo, baço, duodeno, jejuno e íleo para analise por imunoistoquímica 
da contagem de células CD3+. A contagem de células CD3+ no timo teve influência no fator período de janela de nascimento (p< 0,05), onde 
se observou que quanto maior o período de permanência no nascedouro após eclosão (+ 32 h JN), menor a contagem de células CD3+ nesse 
órgão. No desdobramento dos resultados de presença de células CD3+ no baço, quanto ao período de permanência dentro do nascedouro, 
animais oriundos de ovos leves com + 32 JN e 16 h JN apresentaram maior contagem de células CD3+ que animais oriundos de ovos pesados 
nestes períodos. Dentre os animais oriundos de ovos leves, aqueles com menor tempo de permanência no nascedouro após eclosão (16 h JN) 
apresentaram maior contagem de células CD3+. Nos animais oriundos de ovos pesados, aqueles com 32 h JN apresentaram mais células CD3+ 
no baço, seguidos de 16 h JN e + 32 h JN. Em duodeno, jejuno e íleo não houve diferenças significativas na contagem de células CD3+ nos 
grupos avaliados. Estes achados sugerem a hipótese de transporte destas células para outros tecidos (órgãos linfoides secundários), ou morte 
celular. Aves que nasceram precocemente e permaneceram por maiores períodos dentro do nascedouro após a eclosão apresentaram menor 
presença de células CD3+ no timo e baço comparado aqueles animais que eclodiram mais próximo do horário padrão de abertura da máquina.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pablo Nascimento Martins (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Carolina Camargo de Oliveira     Colaborador: Simone M. de Oliveira, Katia F. do Nascimento, Francine B. Potrich
Departamento: Biologia Celular
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: B16F10, homeopatia, citotoxicidade
Área de Conhecimento: 21102007 - IMUNOLOGIA CELULAR 

0420 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTI-TUMORAL “IN VITRO”DE COMPLEXOS 
IMUNOMODULADORES HOMEOPÁTICOS

Dentre os diversos tipos de cânceres destaca-se o melanoma maligno cujos tumores possuem alta capacidade metastática. Sua ocorrência é 
frequente na população, geralmente ocasionando a morte do paciente quando em estágios avançados, pois nesse estagio são normalmente 
insensíveis aos tratamentos convencionais. Além de pouco eficientes, os tratamentos comuns possuem diversos efeitos colaterais, levando 
ao comprometimento da qualidade de vida dos pacientes. Sendo assim, há a necessidade de obtenção de tratamentos mais eficazes e com 
menos efeitos colaterais. Complexos produzidos a partir tinturas altamente diluídas visam aumentar a resposta imunitária sem possuir efeitos 
colaterais, sendo então uma estratégia interessante no combate ao câncer. O objetivo desse estudo é avaliar os efeitos de compostos altamente 
diluídos sobre células de meloma. Para tanta, as células foram mantidas em meio DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle Medium) suplementado 
com 10% de soro fetal bovino (SFB), contendo penicilina 100U/ml, e estreptomicina 100μg/ml, a 37ºC/5% CO2. As células foram desaderidas 
com scrappers e plaqueadas em placas de 96 poços (1000/poço), para a realização dos experimentos de melanogênese, ou 24 poços (10000/
poço) em lamínulas para análise morfólogica. Três grupos foram utilizados: controle, controle do tratamento (HS) e tratado com M2 (Canela e 
associações). As células foram tratadas inicialmente 24h após o plaqueamento a uma concentração de 10% do composto (v/v), recebendo dose 
reforço de 1% após 48 ou 72h. Foi realizada a quantificação de melanina, utilizando padrões de avaliação colorimétrica após adição de NaOH e 
DMSO em comprimento de onda de 490 nm. A morfologia foi analisada em microscopia de luz, utilizando corante Azul de Toluidina com fins 
de estabelecer uma análise comparativa entre os grupos e também com experimentos realizados anteriormente, utilizando-se GIEMSA. Os re-
sultados obtidos até o presente momento não demonstraram nenhuma variação estatisticamente significativa entre os 3 grupos avaliados para a 
produção de melanina.  As imagens obtidas com o corante atual mostram melhoras significativas em relação á quantidade de detritos e artefatos 
em relação ao protocolo utilizado anteriormente, porém a analise morfológica também não apresentou diferença significativa entre os grupos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Priscilla Caldeira Viter Alves (Outro)
Curso: Farmácia 
Orientador: Iara José Taborda de Messias-Reason          Co-Orientador: Angelica Beate Winter Boldt 
Departamento: Patologia Médica
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: MASP-2, Hepatite C, PCR-SSP Multiplex
Área de Conhecimento: 21103003 - IMUNOGENÉTICA

0421 INVESTIGAÇÃO DO POLIMORFISMO GÊNICO DE MARCADORES DA RES-
POSTA IMUNE INATA NA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE C

O vírus da hepatite C (HCV) infecta aproximadamente 130 milhões de indivíduos no mundo. Estima-se que aproximadamente 15% dos 
indivíduos infectados eliminem o vírus espontaneamente, 25% desenvolvem quadro clínico leve e 60% evoluem para a forma crônica e pro-
gressiva. A principal via de transmissão é pela exposição ao sangue contaminado. O complemento tem um papel importante na imunidade 
inata e pode ser ativado pela via das lectinas quando há o reconhecimento de padrões de açúcares associados a patógenos por MBL ou por 
FCNs. Estas proteínas interagem com duas serina proteases, conhecidas como serina proteases associadas à MBL (MASP-1 e MASP-2). Uma 
vez ativada, MASP-2 leva a opsonização dos patógenos por fagocitose, bem como a destruição pelo complexo lítico. Certos polimorfismos 
gênicos de MASP2 estão associados a uma diminuição da proteína no soro e a uma redução do seu efeito funcional, sendo enquadrados como 
causadores de imunodeficiência primária. Este trabalho tem por objetivo, verificar uma possível associação entre os polimorfismos p.D120G, 
g.1947877G>A no intron 4 g.1948154A>G no intron 5 de MASP2 e a susceptibilidade à infecção por HCV. Para tal, foi utilizado PCR-SSP 
multiplex para genotipar 180 amostras controles de pacientes saudáveis e 180 amostras de pacientes portadores do HCV. Os haplótipos en-
contrados foram DAG, DGA, DGG e GAG. Não houve desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg para as distribuições genotípicas. Embora 
houvesse uma tendência para um maior número de haplótipos DGA em pacientes com fibrose 2 e 3 e genótipo 1, esta não foi significativa. 
Este haplótipo DGA está associado com níveis mais elevados de MASP-2. Também não houve diferença estatisticamente significativa entre 
controles e pacientes para os genótipos e haplótipos investigados. Embora não tenha havido, neste trabalho, associação entre a hepatite C e os 
haplótipos ou genótipos investigados, esse resultado pode mudar com o aumento da amostragem e o detalhamento do haplótipo. Sendo assim, a 
avaliação dos fatores como fibrose hepática e genótipo viral podem ser investigados mais profundamente e relacionados com a doença. Outros 
fatores como à capacidade de cronificação da doença, à resposta ao tratamento e à capacidade de manter uma resposta virológica sustentada 
também poderão ser investigados futuramente.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rodrigo Pedroso Madlener de Almeida (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Juliana Ferreira de Moura           Co-Orientador: Larissa Magalhães Alvarenga, Vanete Thomaz-Soccol
Departamento: Patologia Básica                   Colaborador: Rafaela Lenzi Fogaça, Mariângela Borges
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Phage Display, Cisticercose Bovina, ELISA
Área de Conhecimento: 21104000 - IMUNOLOGIA APLICADA 

0422 VALIDAÇÃO DE MÉTODO SOROLÓGICO PARA O DIAGNÓSTICO DA CIS-
TICERCOSE BOVINA.

A cisticercose é uma importante doença parasitária provocada pelo desenvolvimento dos metacestódeos de Taenia saginata (Cysticercus bovis) 
e de Taenia solium (Cysticercus celullosae) nos tecidos bovinos e suínos. Além de causar prejuízos à pecuária de corte e ser considerada como 
um grande problema de saúde pública, ensaios diagnósticos sensíveis e precisos para detecção da parasitose no animal vivo permanece como 
um desafio, uma vez que atualmente o teste que é feito é uma inspeção visual post mortem cuja sensibilidade é baixa. Com o objetivo de de-
senvolver uma técnica de detecção ante mortem da cisticercose bovina, utilizou-se a técnica de Phage Display, a qual consiste em selecionar 
pequenas sequências peptídicas expressas na superfície de bacteriófagos modificados geneticamente através de anticorpos provenientes de 
bovinos infectados com larvas de T. saginata. Os fagos que reagiram com os anticorpos possuem, então, em sua superfície viral, polipeptídeos 
similares às sequências aminoacídicas (epitopos) de proteínas dos cisticercos. Os fagos com melhor reatividade foram utilizados em testes 
ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) para verificar sua habilidade em distinguir soros de bovinos positivos ou negativos para cist-
icercose, cuja confirmação deu-se através do uso de controles positivos e negativos. Os testes ELISA foram feitos sensibilizando-se a placa com 
os fagos em diferentes concentrações (108 a 1011 fagos/ml) ou com o antígeno bruto de C. bovis (10 µ/ml) para comparação. Após um período 
de 16 horas, as placas foram bloqueadas com caseína (2%) e em seguida os soros, diluídos em 1:100 em tampão de incubação, foram  adicio-
nados. O resultado foi obtido utilizando-se anti-IgG Bovina conjugada com peroxidase. As absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro 
para inferência do resultado. Com isso, foi possível determinar quais concentrações de fagos permitem o melhor desempenho do ensaio na 
identificação dos soros de bovinos, positivos para cisticercose, bem como definir se algum dos fagos ou um conjunto deles pode ser usado na 
elaboração deste teste padrão, que permita analisar os bovinos individualmente de maneira rápida, prática e mais confiável.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mayara Cristina Garcia Machuca (IC-Voluntária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Elizabeth Santin                 Colaborador: Mariana Camargo Lourenço, Larissa Pickler, Jéssica Giuriatti
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Salmonella Minnesota, Aves, Probiótico
Área de Conhecimento: 21200009 - MICROBIOLOGIA

0423 AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE ÁCIDOS ORGÂNICOS, BACILLUS SUBTILIS E 
MANANOLIGOSSACARÍDEOS NA ALIMENTAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE

As salmoneloses representam um grave problema de saúde pública, e alguns sorotipos de Salmonella pouco diagnosticados no passado, 
como a Salmonella Minnesota (SM),  tem apresentado maior  prevalência nos casos atuais de toxiinfecção alimentar. O objetivo do presente 
estudo foi  avaliar o uso em conjunto de Neoacid® produto a base de ácidos orgânicos (Ac. Lático e fórmico incorporado a triglicerídeos de 
cadeia média e lecitina de soja além dos ácidos fumárico e cítrico na forma livre), probiótico a base de Bacillus subtilis (109 UFC/g) e um 
produto composto de mananoligossacarideos no controle de SM em papo e ceco de frangos. Foram alojados 60 frangos de corte de 1 a 35 dias 
de idade,  divididos em 3 tratamentos: T1 – Controle negativo sem inoculação de SM; T2 – Controle positivo com inoculação de SM; T3 - 
Neoacid® (2kg/T) + probiótico a base de Bacillus subtilis - 109 UFC/g, (450g/T) + produto composto de mananoligossacarídeos na ração e 
inoculados com SM. Aos 15 dias de idade os animais do T2 e T3 foram inoculados com 1 mL de solução de SM (108 UFC/mL) via oral. Aos 35 
dias de idade os animais foram eutanasiados e necropsiados para coleta de papo e ceco de forma asséptica e posterior análise de Salmonella. O 
procedimento de contagem de Salmonella em papo e em ceco foi realizado de acordo com a metodologia previamente descrita por Pickler et al. 
2012. Os resultados das  contagens foram transformados em Log10 e submetidos a  ANOVA e posterior teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Aos 35 dias de vida, não houve redução significativa no isolamento de SMno papo das aves do T3 quando comparado ao controle positivo 
sem produtos. No ceco, aos 35 dias, observou-se que o uso dos produtosna ração reduziu significativamente (3,80±1,61) a contagem de SM 
com relação ao grupo controle inoculado  (4,30±4,28).  No controle negativo  não houve isolamento de Salmonella sp. O uso dos produtos 
Neoacid®, probiótico a base de Bacillus subtilis (109UFC/g) e um produto composto de mananoligossacarídeos reduziu o isolamento de SM 
no ceco das aves aos 35 dias de idade, porém não de forma expressiva para garantir uma eficiência segura.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: João Guilherme Rodenbusch Destro (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Ida Chapaval Pimentel                      Co-Orientador: Patrícia do Rocio Dalzoto
Departamento: Patologia Básica                         Colaborador: Angela Bozza, Felipe Neves Ferrari
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: fungos, café, ocratoxina A
Área de Conhecimento: 21200009 - MICROBIOLOGIA

0424 INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO DE ASPERGILLUS OCHRACEUS PRODUTOR DE 
OCRATOXINA A POR MICRO-ORGANISMOS ISOLADOS DE GRÃO DE CAFÉ

A bebida do café (Coffea arabica) é uma das mais consumidas e apreciadas em todo o mundo, sendo o Brasil o seu maior produtor. Porém a 
produção nacional encontra entraves devido à baixa qualidade de aroma e sabor e riscos de conter substâncias tóxicas para o consumidor. Os 
grãos de café possuem uma microbiota natural altamente diversificada, composta por bactérias, actinobactérias e por leveduras e fungos fila-
mentosos. Os últimos são os principais agentes na redução de qualidade do café, através de fermentações indesejadas, e produção de substân-
cias tóxicas, denominadas micotoxinas. A ocratoxina A é uma micotoxina encontrada em grãos de café contaminados com fungos do gênero 
Aspergillus, especialmente A. carbonarius, A. westerdijkae, A. ochraceus e A. niger e possui ação teratogênica, possivelmente carcinogênica, 
imunossupressora e nefrotóxica, além de ser termotolerante e de difícil excreção pelo organismo. Logo, é de grande importância buscar formas 
de minimizar as contaminações de grãos de café por fungos e assim melhorar a qualidade e segurança do produto final. No presente trabalho 
foi estudado a inibição de uma linhagem padrão de A. ochraceus ATCC 22947 produtora de ocratoxina Apor leveduras previamente isolados 
de grãos de café (C. arabica) safra 2009, provenientes do Campo de Genótipos de Café do IAPAR em Mandaguari e do Colégio Agrícola de 
Santa Mariana, ambas regiões produtoras do Estado do Paraná. Foi realizado teste de crescimento radial utilizando 10 leveduras previamente 
identificadas por sequenciamento da região ITS do rDNA, sendo 2 pertencentes à espécie Aureobasidium pullulans, 4 pertencentes ao gênero 
Pichia e 4 pertencentes à ordem Saccharomycetales. Foi observada uma inibição de 35,71% do crescimento da linhagem de A. ochraceus ATCC 
22947 por uma das leveduras pertencentes à espécie Aureobasidium pullulans. Para as leveduras isoladas do gênero Pichia foram observadas 
inibições de 71,43%, 76,43%, 83,57% e 85,00% do crescimento da cepa padrão, e para duas das leveduras pertencentes à ordem Saccharomy-
cetales foram obtidos valores de 73,21% e 74,28% de inibição do crescimento da linhagem padrão.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernanda Freitas de Oliveira (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo            Co-Orientador: Marise Fonseca dos Santos 
Departamento: Campus Palotina                                      Colaborador: Elisiane Inês Dall’Oglio Chaves, Joel A. C. Abreu
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Bactérias diazotróficas, trigo, milho
Área de Conhecimento: 21200009 - MICROBIOLOGIA 

0425 ESTUDO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE BACTÉRIAS ENDOFÍTICAS ASSOCIADAS AS RAÍZ-
ES DE TRIGO E MILHO EM ÁREAS DE MATA NATIVA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ.

As bactérias endofíticas constituem um amplo grupo de microrganismos, que associados as plantas representam um enorme potencial a ser 
explorado, por contribuírem beneficamente com o crescimento de várias espécies vegetais. O objetivo do presente trabalho foi verificar a 
diversidade bacteriana endofítica associadas às raízes de plantas de trigo e milho em três áreas de mata nativa na Região Oeste do Paraná. As 
plantas foram coletas de três áreas de solo: arenoso (A1), latossolo roxo (A2) e hidromórfico (A3). O isolamento foi realizado após 60 dias 
da germinação, no LABIOGEN da Universidade Federal do Paraná – Campus Palotina, utilizando-se 7 meios de cultura sólidos DIGS, NFb, 
JNFb, LG, LGD, LGI e LGI-P, com diferentes diluições seriadas. Através dos isolamentos foram obtidos 46 bactérias, sendo 17 de plantas de 
trigo: A1 – 6 isolados (1-DIGS; 1-JNFb, 1-LG, 2-LGD, 1-LGI-P); A2 – 10 isolados (1-NFb, 1-JNFb, 2-LG, 3-LGD, 1-LGI, 2-LGI-P) e A3 – 1 
isolado do meio LG. Nas plantas de milho foram obtidos 29 isolados: A1 – 16 isolados (3-DIGS; 1-NFb, 5-JNFb, 2-LG, 4-LGD, 1-LGI-P); 
A2 – 7 isolados (1-DIGS; 3-JNFb, 1-LG, 1-LGD, 1-LGI-P) e A3 – 6 isolados (2-DIGS; 1-NFb, 2-JNFb, 1-LGD).Os 46 clones de rDNA 16 S 
selecionados para este trabalho, foram amplificados com os primers Y1-Y3. Os produtos de PCR foram digeridos com enzimas de restrição 
Hinf I, Hae III e RSa I. Os fragmentos de DNA digeridos foram separados por eletroforese (gel de agarose a 2%), visualizados em luz UV 
e fotografados. Para análise estatística e agrupamentos foi utilizado o programa UPGMA do pacote estatístico GENES (Cruz, 2001). Como 
resultados obtidos, os produtos clivados geraram fragmentos de tamanho variado entre 1 e 7, 6.7% dos clones apresentaram padrão de banda 
único e 94.3% dos clones apresentaram clones contendo sequências polimórficas em diferentes frequências na amostra analisada. Também, foi 
possível observar de 1500 pb a 100 pb fragmentos por enzima de restrição, com 23 perfis para a enzima Hinf I, 20 para Hae III e 16 para RSa 
I. A combinação dos padrões de restrição permitiu a distinção de 20 haplótipos, não havendo relação entre a origem dos isolamentos. Contudo, 
avaliando individualmente os perfis das enzimas, foi possível observar alguns perfis exclusivos e alguns comuns em relação à origem das 
linhagens bacterianas. As próximas etapas do trabalho serão aumentar o número de enzimas de restrição e identificar as linhagens por meio do 
sequenciamento do gene do 16S rRNA de acordo com o padrão de clivagem.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Suélen Pujarra (IC-Voluntária)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Roberta Paulert         Colaborador: Angélica Luana Kehl da Silva, Fernando Garrido de Oliveira, Monica Grezzi Lima
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: macroalga, ulvana, quitosana
Área de Conhecimento: 21200009 - MICROBIOLOGIA

0426 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE POLÍMEROS MARINHOS

Compostos presentes em organismos marinhos podem desempenhar importantes funções biológicas como, por exemplo, atividade antimicro-
biana direta, antiinflamatória, antitumoral, antioxidante e indução de resistência em plantas. Na busca de novas moléculas com propriedades 
antibacteriana e antifúngica, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial inibitório dos dois polissacarídeos marinhos ulvana e quitosana 
frente a bactérias e fungos. A ulvana é um polissacarídeo sulfatado extraído de espécies da macroalga verde Ulva e composto por unidades 
de ramnose, ácidos urônicos, xilose e glicose. A quitosana é obtida por desacetilação da quitina de carapaça de crustáceos e é formada por 
unidades de glicosamina e N-acetil-glicosamina. Este trabalho se justifica pela abundância de Ulva fasciata no litoral brasileiro, a grande dis-
ponibilidade de resíduos de carapaça de camarão como subprodutos de indústrias e também pela potencialidade destes dois polímeros, tanto 
na medicina quanto para uso na agricultura. Em todos os ensaios biológicos foram utilizados os polímeros nas concentrações de 0,05; 0,5 e 
1%. Os experimentos foram realizados em duplicata. A atividade antibacteriana dos polissacarídeos foi determinada pelo método de difusão 
em ágar frente a bactérias Escherichia coli ATCC 8739, Bacillus cereus ATCC 11778, Staphylococcus aureus ATCC 22664 e Staphylococcus 
saprophyticus. Além disto, o efeito de cada concentração da ulvana e da quitosana foi avaliado no teste de inibição de crescimento micelial em 
meio ágar batata frente ao fungo fitopatogênico isolado de pepino (Fusarium sp.). Os resultados obtidos demonstraram que os polímeros nas 
concentrações testadas não apresentaram atividade antibacteriana e, portanto, nenhum halo de inibição foi verificado nas placas. Por outro lado, 
o fitopatógeno Fusarium sp. teve seu crescimento micelial inibido pela quitosana após 15 dias de incubação. As placas controle apresentaram 
o diâmetro médio de 6,9 cm enquanto que as placas contendo 0,05; 0,5 e 1% de quitosana tiveram crescimento entre 2,5 e 3,7 cm, diferindo 
estatisticamente do controle pelo teste de Scott-Knott. Por outro lado, a ulvana não apresentou atividade antifúngica nas três concentrações 
testadas. Experimentos futuros deverão ser realizados para verificar então a capacidade da ulvana de induzir resistência em plantas. De acordo 
com os resultados obtidos, a quitosana poderá ser utilizada na agricultura no controle de fitopatógenos por apresentar atividade antifúngica e 
ser um subproduto encontrado em grande disponibilidade no Brasil.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 227

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kleber Saatkamp (PIBIC-AF/FA)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo           Co-Orientador: Marise Fonseca dos Santos
Departamento: Campus Palotina                                     Colaborador: Fernando Furlan, Maik Wiest
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Fixação Biológica de Nitrogênio, trigo, estresse
Área de Conhecimento: 21201005 - BIOLOGIA E FISIOLOGIA DOS MICROORGANISMOS

0427 AVALIAÇÃO DO ESTRESSE HÍDRICO EM VARIEDADES DE TRIGO EM ASSO-
CIAÇÃO BENÉFICA COM BACTÉRIAS DIAZOTRÓFICAS

O trigo (Triticum aestivum) é um dos principais alimentos, cerca de dois terços da população mundial tem o trigo e seus derivados como base de 
sua dieta alimentar diária, sendo uma das principais fontes de calorias e proteínas. O objetivo deste trabalho foi verificar o crescimento vegetal 
de genótipos de trigo comerciais associadas com A. brasilense (A) sob estresse hídrico. Foram utilizados neste estudo, os genótipos CD 104 
e CD105 (Coodetec) e, plântulas foram obtidas in vitro segundo protocolo de Neiverth et al. (2010). Após 28 dias de cultivo em meio MS, as 
plântulas foram transferidas individualmente para tubos de ensaio contendo meio MS ¼ e com PEG – 6000 (0,3MPa). Estas foram inoculadas 
e co-cultivadas A. brasilense (A) (106 células), sendo o controle plântulas não inoculadas. Foram avaliados: a massa fresca e seca (g), onde a 
parte aérea fresca depois de pesada foi colocada em estufa de secagem a 65oC por 72h e, o teor de nitrogênio total (NT) pelo método de KJEL-
DAHL (Bremner e Mulvaney, 1982). Como resultados obtidos, para o genótipo CD 104, os tratamentos não alteraram a massa foliar das plantas 
avaliadas, independente do tratamento aplicado. Já, para o CD 105, a presença da bactéria não trouxe vantagens às plantas, pelo contrário, a 
presença da bactéria diminuiu a massa foliar fresca e seca. Em relação ao NT,  em ambas as cultivares,  a presença da  bactéria (A+PEG)  e o 
estresse (PEG), demonstraram resultados inferiores aos teores de NT foliar das plântulas controle. Tais resultados permitem concluir que esta 
estirpe não contribuiu para a Fixação Biológica de Nitrogênio, conseqüentemente com o crescimento vegetal ou para a maior tolerância ao 
estresse em condições in vitro. Os dados representam resultados parciais do projeto, uma vez que, outros 8 genótipos serão avaliados quanto a 
associação com esta rizobactéria.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Douglas Ari Burin (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Elisabete Takiuchi                      Colaborador: Jessica Cristhine Gallego, Andressa Fernanda Kunz, Patrícia Grolli
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: rotavírus, bovino, eletroforese
Área de Conhecimento: 21201013 - VIROLOGIA

0428 DETECÇÃO DO ROTAVÍRUS GRUPO A EM AMOSTRAS FECAIS DE BEZER-
ROS POR ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA.

O rotavirus (RV) é reconhecido como o principal agente viral na etiologia das diarreias neonatais dos bezerros.  Os rotavírus são classificados 
em sete grupos distintos, designados pelas letras A a G. Em bezerros o RV grupo A (RV gpA) é o mais frequentemente detectado em quadros 
clínicos de diarreia no período entre o nascimento e o desmame, ocasionando perdas econômicas consideráveis na bovinocultura. No Brasil, 
os estudos que abordam as características epidemiológicas da infecção por rotavírus em bezerros de rebanhos leiteiros concentram-se princi-
palmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná. Entretanto, até o momento, são inexistentes os estudos que 
avaliem a frequência de ocorrência em rebanhos leiteiros especificamente no Noroeste do Paraná. O genoma viral é constituído de 11 segmen-
tos de RNA de cadeia dupla (RNAfd) de pesos moleculares distintos. A alta concentração de partículas virais excretadas nas fezes no período 
agudo da doença possibilita o uso da técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida (EGPA) para fim de diagnóstico e classificação viral de 
acordo com a análise de migração dos segmentos genômicos. O presente trabalho teve como objetivo detectar, por meio da técnica de EGPA, o 
RV gp A em rebanhos bovinos leiteiros. Foram avaliadas 83 amostras de fezes de bezerros, das quais 20 de consistência líquida e 63 variando 
de pastosa à normal. A faixa etária dos animais testados era de 10 e 120 dias, provenientes de propriedades leiteiras dos municípios de Cascavel, 
Marechal Candido Rondon, Mundo Novo, Palotina, Toledo e Maripá. Inicialmente foram preparadas suspensões fecais 10% (p/v) em tampão 
TRIS-Cálcio (pH 7,2). Alíquotas do sobrenadante das suspensões foram submetidas à extração do ácido nucléico pela associação das técnicas 
fenol clorofórmio-álcool isoamílico associada a  sílica-isotiocianato de guanidina e em seguida submetidas à EGPA a 7,5% e corado por nitrato 
de prata. Em cinco das 83 amostras testadas, foi possível a identificação do RV gp A. Destas positivas na EGPA, a faixa etária predominante foi 
de 30 a 60 dias de idade, caracterizadas por fezes liquidas com tonalidade branco-amarelada. Ainda foram identificadas quatro amostras com 
um perfil de migração atípico para o RVgpA, sendo necessário estudos moleculares futuros. Visto a importância da região Noroeste do Paraná 
na cadeia produtiva do leite no Brasil e a participação do RV nos quadros de diarreia neonatal, reforça-se a necessidade de estudos epidemi-
ológicos futuros e avaliação de métodos de controle e profilaxia desta virose.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: JESSICA CRISTHINE GALLEGO (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: ELISABETE TAKIUCHI         Colaborador: Douglas Ari Burin, Andressa Fernanda Kunz, Patrícia Grolli
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: rotavírus, bovino, egpa
Área de Conhecimento: 21201013 - VIROLOGIA

0429 UTILIZAÇÃO DE MATRIZ DE SÍLICA COMO METODOLOGIA DE EXTRAÇÃO DE ÁCI-
DO NUCLÉICO PARA O DIAGNÓSTICO DO ROTAVÍRUS BOVINO GRUPO A

O rotavírus grupo A (RV gp A) é um importante enteropatógeno que determina perdas econômicas consideráveis para a exploração pecuária 
bovina leiteira. O genoma viral é constituído por 11 moléculas de RNA fita dupla (RNAfd), de diferentes pesos moleculares. A eleição do mé-
todo de extração de ácido nucleico constitui etapa fundamental para o sucesso do diagnóstico. A extração com matriz de sílica e isotiocianato 
de guanidina agrega vantagens como rendimento, pureza e integridade do produto, que são fatores fundamentais para a condução de estudos 
moleculares futuros. O objetivo do trabalho foi utilizar a matriz de sílica em solução contendo isotiocianato de guanidina para extração do 
RNA viral e detecção por eletroforese em gel de poliacrilamida (EGPA). Foram analisadas 30 amostras fecais de bezerras (10 a 120 dias) 
provenientes de rebanhos leiteiros do PR. Foi preparada a suspensão fecal 10% (p/v) em tampão TRIS-Cálcio (pH 7,2), homogeneizada e cen-
trifugada por 15´ a 2800 g. Alíquotas de 450 µL do sobrenadante foram inicialmente tratadas com tampão de (dodecil sulfato de sódio a 10%) 
e então submetidas em solvente orgânico (fenol/clorofórmio – álcool isoamílico); banho maria por 15´ à 56°C e posterior centrifugação. A fase 
aquosa foi processada com 40µL sílica e 900 µL de solução de isotiocianto de guanidina acrescido de Triton (L6) durante 30´ para adsorção do 
ácido nucléico. As amostras foram centrifugadas a 10.000 g. por 30´´, desprezando sobrenadante por inversão, seguindo-se a etapa de adição 
de 500 µL solução L2 (isotiocianato de guanidina); centrifugação e descarte. Após etapas sucessivas de lavagem dos pellets de sílica com 
etanol 70% e acetona, foi adicionada água ultra pura, seguida de imersão em banho-maria à 56ºC durante 15´ para eluição do ácido nucléico. 
Após centrifugação, o sobrenadante foi recolhido em um novo microtubo. As amostras extraídas foram submetidas à EGPA a 7,5% e coradas 
com nitrato de prata. Das 30 amostras analisadas, foi possível a identificação do RVgp A em oito delas. Entre as qualidades do sal tiocianato de 
guanidina estão o potencial desnaturante, forte inibidor das ribonucleases e capacidade de recuperar em grande quantidade e pureza RNA total 
a partir de pequenas quantidades de tecidos ou células. Uma vez que estudos moleculares (caracterização genotípica) das amostras positivas 
estão previstos na continuidade do projeto, a metodologia utilizada mostrou-se satisfatória e vantajosa para o objetivo e perspectivas futuras.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bárbara Perdonsini Lima (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina 
Orientador: Sonia Mara Raboni      Colaborador: Andressa Gervasoni Sagrado, João Paulo Franzoni, Nayara Carvalho Polido Beloto
Departamento: Não definido
Setor: Não definido
Palavras-chave: hepatite viral; HIV; hepatotoxicidade
Área de Conhecimento: 21201013 - VIROLOGIA 

0430 AVALIAÇÃO CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA DAS HEPATITES B E C E CO-INFECÇÃO COM HIV 
1.AVALIAÇÃO CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA DAS HEPATITES B E C E CO-INFECÇÃO COM HIV 1.

Os vírus da Hepatite B, C e o HIV compartilham rotas similares de transmissão e por este motivo é comum encontrarmos indivíduos co-
infectados. A co-infecção, por sua vez, pode acarretar numa evolução mais rápida da doença hepática, diminuir o tempo para o aparecimento da 
aids e também ter uma alta frequência de hepatotoxicidade relacionada ao uso da terapia antirretroviral. Dados do Estado do Paraná reportam 
um total aproximado de 25.000 pacientes portadores de HIV/AIDS notificados, com taxa de prevalência no estado de 0.6%. Com relação às 
hepatites virais, segundo dados do SINAN, nos últimos 5 anos foram notificados 14.898 casos de hepatites, sendo 48,4% pelo vírus B, 19,4% 
pelo vírus A, 28,1% pelo vírus C e 0,8% co-infecção pelos vírus B e C. Não há relatos recentes sobre a prevalência da co-infecção HIV/HCV 
e HIV/HBV na região de Curitiba e nem sobre o impacto desta na evolução do HIV. Esta pesquisa teve como um de seus principais objetivos 
analisar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes co-infectados pelos vírus HCV, HBV e HIV atendidos nos ambulatórios de referência do 
HC-UFPR, além de avaliar a frequência de progressão para doença hepática crônica e para aids.  Para isso conduziu-se um estudo prospectivo, 
no qual foram revisados prontuários médicos de pacientes co-infectados HIV, HCV e/ou HBV, atendidos nos ambulatórios de referência do 
HC-UFPR. As variantes clínicas e epidemiológicas retiradas dessa seleção foram analisadas por meio de estatística descritiva. Até o momento 
foram analisados 69 prontuários médicos, destes 43 (62,3%)♂ e 26 (37,7%)♀, com idade mediana de 44 anos. Com relação ao comportamento 
de risco, 52,2% relata uso de drogas, sendo a maioria (66,7%) de uso EV. Dentre os pacientes que relataram sua preferência sexual, 60,9% 
referiram ser heterossexuais, 47,9% tinham 1 a 2 parceiros/ano e 13% mais de 5 parceiros/ano. 65,2% do pacientes avaliados são brancos, 
68,1% procedentes de Curitiba e Região Metropolitana e 36,2% com escolaridade abaixo de 7 anos. A análise estatística completa permanece 
em andamento. Conclusões preliminares evidenciam características importantes com relação ao perfil epidemiológico dos pacientes co-infec-
tados, entre elas a prevalência do uso de drogas injetáveis, a heterossexualidade e o baixo grau de escolaridade. Mostra-se ainda necessária 
uma investigação sistemática que permita a detecção precoce da co-infecção, possibilitando nestes casos a instituição de terapia específica e 
consequentemente um melhor prognóstico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Júlia Ferreira (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Vagner Gularte Cortez  
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Micobiota, Novos registros, Agaricales
Área de Conhecimento: 21201030 - MICOLOGIA

0431 ESTUDO DA FAMÍLIA AGARICACEAE CHEVALL. (BASIDIOMYCOTA) NO 
PARQUE ESTADUAL DE SÃO CAMILO, PALOTINA, PR

Segundo as estimativas mais recentes, o número de fungos no planeta Terra pode superar 5 milhões de espécies; no entanto, apenas cerca de 100 
mil foram descritas, o que representa uma diversidade muito grande para ser descoberta. A família Agaricaceae, pertencente à ordem Agaricales 
do filo Basidiomycota, é destacada por ser de grande interesse econômico e cultural, tendo utilização na biotecnologia, na culinária e também 
na medicina, além da evidente importância ecológica nos mais variados ecossistemas mundiais. Este projeto teve como objetivo principal 
contribuir ao conhecimento da diversidade da família Agaricaceae no Parque Estadual de São Camilo (PESC). Localizado no município de 
Palotina, região oeste do estado do Paraná, sob as coordenadas 24°18’00”–24°19’30” sul e 53°53’30”–53°55’30” oeste, o PESC representa 
um remanescente de Floresta Estacional Semidecidual (Bioma Mata Atlântica) com cerca de 400 hectares. As coletas foram realizadas quinze-
nalmente, no período de agosto de 2011 a junho de 2012, tendo sido analisadas também exsicatas coletadas a partir de maio de 2010. Foram 
percorridos dois caminhos dentro do parque: a trilha de visitação e a estrada interna do parque; o procedimento de coleta incluiu o registro fo-
tográfico dos espécimes in situ e acondicionamento dos mesmos em potes plásticos para transporte. No laboratório, os fungos foram analisados 
macroscopicamente e também microscopicamente, tendo sido utilizado um microscópio óptico equipado com câmera e software onde foram 
mensuradas as estruturas microscópicas. Posteriormente, os fungos foram desidratados e preservados na coleção de fungos da UFPR - Campus 
Palotina. Foram estudados 87 exemplares de Agaricaceae pertencentes aos gêneros Agaricus, Lepiota, Leucoagaricus, Leucocoprinus, Mac-
rolepiota e Rugosospora. Até o presente momento foram identificadas as seguintes espécies: Macrolepiota colombiana, Leucoagaricus lilaceus, 
L. rubrotinctus, Leucocoprinus cretaceus, Lepiota elayophylla e Rugosospora pseudorubiginosa. As espécies Macrolepiota colombiana e Leu-
coagaricus rubrotinctus representam o primeiro registro para o estado do Paraná, enquanto que as demais espécies são primeiro registro para 
o oeste do estado. Dentre os espécimes ainda não identificados, alguns podem representar espécies novas para a ciência, no entanto requerem 
análises mais profundas que estão em andamento. Com a continuidade das coletas e das análises microscópicas, espera-se que a lista de espé-
cies de Agaricaceae encontradas no PESC seja substancialmente ampliada. Apoio: CNPq.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Raphael de Lima Dias (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Vagner Gularte Cortez
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Agaricales, Micobiota, Taxonomia
Área de Conhecimento: 21201030 - MICOLOGIA

0432 ESPÉCIES DE PLUTEACEAE KOTL. & POUZAR (BASIDIOMYCOTA) NO 
PARQUE ESTADUAL DE SÃO CAMILO, PALOTINA, PR

O Paraná possui uma micobiota relativamente bem estudada, possuindo mais de 1700 fungos registrados, porém a maior parte das ocorrên-
cias se limita a Curitiba e suas proximidades, onde predominam Florestas Ombrofilas Mista e Densa. O presente estudo teve como objetivo 
contribuir ao conhecimento da micobiota do oeste do Paraná particularmente da família Pluteaceae. Os fungos desta família possuem como 
características principais: basidiomas pluteoides, lamelas livres com coloração rosada, basidiósporos lisos, trama da lamela inversa e são 
distribuídos em três gêneros: Chamaeota (W. G. Sm.) Earle, Pluteus Fr. e Volvariella Speg., abrangendo cerca 360 espécies. Pluteus é o maior 
gênero, reunindo cerca de 300 espécies, das quais 45 são conhecidas no Brasil e 34 no estado do Paraná. Volvariella compreende cerca de 50 
espécies no mundo, sendo 17 no Brasil e 10 no estado do Paraná. O local de estudo foi o Parque Estadual de São Camilo (PESC), uma uni-
dade de conservação localizada no município de Palotina situada entre as coordenadas 24°18’00” - 24°19’30 S e 53°53’30” - 53°55’30” W. O 
PESC compreende um remanescente de Floresta Estacional Semidecidual inserido no domínio de Mata Atlântica e possui uma área de 387,30 
hectares. O material estudado foi obtido a partir de coletas realizadas aproximadamente quinzenalmente no período de agosto de 2011 a junho 
de 2012. O procedimento de coleta consistiu no registro fotográfico dos espécimes in situ e acondicionamento dos mesmos em potes plásticos, 
sendo cada fungo embalado individualmente em toalhas de papel para evitar a contaminação e eventuais danos. Também foram analisadas ex-
sicatas previamente coletadas nos anos de 2010 e 2011. Foram avaliadas as características macroscópicas utilizando-se um microscópio estere-
oscópio Motic e para avaliar as características microscópicas utilizou-se um microscópio óptico Motic BA310 com câmera acoplada Moticam 
2500. As medidas foram mensuradas usando o programa Motic Image Plus 2.0 e as análises seguiram de  acordo com técnicas padronizadas 
para este grupo de fungos.Foram coletados 59 espécimes, pertencentes aos gêneros Pluteus (51) e Volvariella (8). Foram identificadas até o 
momento as seguintes espécies: Pluteus argentinensis Singer, P. globiger Singer, P. nigrolineatus Murrill, P. cf. spinulosus Murrill e Volvariella 
perciliata Courtec. Pluteus argentinensis é citada pela primeira vez para o Brasil e P. globiger tem sua distribuição ampliada ao estado do Par-
aná. Prováveis novas espécies de Pluteus encontram-se em estudo. Apoio: CNPq.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Diogo Henrique Ferreira de Paula (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: David Alexander Mitchell                             Co-Orientador: Nadia Krieger
Departamento: Bioquímica                                              Colaborador: Alessandra Biz, Daniele Stock
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: pectinases, ácido d-galacturônico, fermentação no estado sólido
Área de Conhecimento: 21202001 - MICROBIOLOGIA APLICADA

0433 PRODUÇÃO DE PECTINASES POR FERMENTAÇÃO NO ESTADO SÓLIDO 1

O ácido D-galacturônico é um açúcar que pode ser utilizado diretamente na indústria alimentícia e cosmética ou servir de um intermediário 
químico na síntese de outros compostos de maior valor agregado como o FDCA (ácido 2,5-furandicarboxílico). Este açúcar pode ser obtido 
através da hidrólise da pectina, por via ácida ou enzimática. A hidrólise enzimática é mais apropriada, pois ocorre em condições brandas de 
temperatura e pressão e atinge um maior rendimento de açúcar. As pectinases, que são o conjunto de enzimas que catalisam a hidrólise da 
pectina, podem ser produzidas por fungos filamentosos através de fermentação em estado sólido (FES) ou fermentação submersa (FS). A FES 
é mais vantajosa que a FS, pois pode utilizar resíduos agroindustriais (como o bagaço de laranja, bagaço de cana, farelo de trigo), como fonte 
de carbono, além de necessitar de menos água durante o processo. O objetivo deste trabalho foi determinar as condições de maior produção de 
pectinases por FES. Foram realizadas fermentações variando algumas condições, tais como: cepa microbiana, substrato e tempo de cultivo. Os 
fungos Aspergillus niger CH4, A. niger AW96, A. niger AD96, A. niger ATCC 1015 e Aspergillus sp. (isolada de maracujá) foram cultivados 
em meio sólido contendo 70% (m/m) bagaço de laranja não lavado, bagaço de laranja lavado ou farelo de trigo e 30% bagaço de cana (m/m). A 
umidade foi ajustada para 70% (m/m em base úmida) com uma solução salina. O sólido foi inoculado com 107 esporos/g e foi incubado a 30°C. 
Amostras foram retiradas em intervalos de 4 em 4 horas e a atividade enzimática foi determinada em cada condição. As determinações das 
atividades de pectinases dos sólidos fermentados foram feitas utilizado as preparações enzimáticas, extraídas com 100 mL de tampão acetato 
0,2 M, pH 4,5, para cada 5 gramas de sólido, em agitador orbital a 200 rpm, 30°C, por 30 min. O ensaio de hidrólise para a determinação da 
atividade foi feito em banho-maria a 37°C, por 40 min, e os açúcares redutores formados foram dosados por DNS (Miller, 1959), utilizando-
se uma curva-padrão de ácido D-galacturônico. A atividade de pectinases é dada em μmol de ácido D-galacturônico formado por minuto, por 
grama de substrato seco. As melhores condições foram: Aspergillus sp . isolado do maracujá, tempo de fermentação de 24 h, e substrato bagaço 
de laranja lavado 70% (m/m) e bagaço de cana 30% (m/m), onde se obteve a atividade de 15,9 U por grama de sólido seco, e são satisfatórias 
para dar base a estudos futuros. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Joyce Ana Teixeira (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Patricia do Rocio Dalzoto                            Co-Orientador: Ida Chapaval Pimentel 
Departamento: Patologia Básica                                    Colaborador: Paulo Marangoni, Angela Bozza 
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: fungos endofíticos, Zea mays, Espectroscopia no infra-vermelho
Área de Conhecimento: 21202001 - MICROBIOLOGIA APLICADA

0434 DIVERSIDADE E VARIABILIDADE GENÉTICA DE FUNGOS ENDOFÍTICOS E EN-
TOMOPATOGÊNICOS EM DIFERENTES VARIEDADES DE MILHO (ZEA MAYS L.)

Os fungos endofíticos podem ter função de proteção, auxiliando na adaptação das plantas às quais estão associados, o que torna seu estudo 
bastante relevante. Devido ao seu cultivo extensivo em várias partes do Brasil, principalmente no Paraná, o milho (Zea mays L.) se torna 
suscetível a pragas, necessitando de um controle em larga escala, desempenhado pelos agrotóxicos. Estes agentes, apesar de sua eficiência, 
prejudicam certos insetos que auxiliam na reprodução das plantas e são nocivos aos consumidores finais, além de poluirem o ambiente. Com o 
intuito de diminuir o uso destas substâncias agressivas, tem se buscado estratégias eficientes no controle de pragas, principalmente por meio de 
micro-organismos. A diversidade de fungos endofíticos encontrada na natureza é muito grande e, para que trabalhos futuros na área de controle 
biológico de pragas possam ser realizados, os isolados devem estar corretamente armazenados e sua identificação deve ser acurada. O presente 
trabalho teve como objetivo caracterizar macro e micromorfologicamente fungos endofíticos de milho, previamente isolados de 10 plantas, 
coletadas em Curitiba-PR, em etapas anteriores do projeto. Foram gerados 500 fragmentos foliares, dos quais foram obtidos 54 isolados, rep-
resentando uma porcentagem de infecção de 10,8%. Os micro-organismos foram purificados e separados em grupos morfológicos, conforme 
as características das colônias cultivadas, tendo sido obtidos 19 grupos distintos. Cerca de 72% dos isolados já foram identificados ao nível de 
gênero, sendo Penicillium sp o mais frequente (35%), seguido de Alternaria sp (25%), Epicoccum sp (18%), Bipolaris (6%) e Cladosporium 
sp (3%). Aproximadamente 13% dos isolados analisados não produziram estruturas reprodutivas, sendo classificados como Micelya sterillia. 
Dentre estes gêneros, Penicillium, Epicoccum e Bipolaris são fungos saprófitos encontrados no ambiente, e que podem ter potencial patogênico 
aos humanos imunodeprimidos. Alternaria pode ser, em alguns casos, um patógeno vegetal e Cladosporium é um dos fungos mais comumente 
encontrados no ar e, em geral, são considerados contaminantes. Os fungos já identificados tiveram seus DNAs purificados para posterior se-
quenciamento de regiões ITS do DNA ribossomal. A etapa seguinte deste projeto consistirá de identificação dos isolados ao nível de espécie, 
por meio de sequenciamento de regiões ITS do DNA ribossomal. A partir dos resultados obtidos será possível padronizar a coleção biológica 
do LabMicro-DPAT-UFPR, de modo que os dados possam ser disponibilizados a toda comunidade acadêmica.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Everton Geraldo Capote Ferreira (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Luciana Grange                           Co-Orientador: Marco Antonio Bacellar Barreiros
Departamento: Campus Palotina                   Colaborador: Jean Fausto de Carvalho Paulino, Walkyria Neiverth, André Barazetti 
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: endofíticos, diversidade, REP-PCR
Área de Conhecimento: 21202001 - MICROBIOLOGIA APLICADA

0435 AVALIAÇÃO GENÉTICA DE BACTÉRIAS ENDOFÍTICAS OBTIDAS DE ÁREAS DA REGIÃO 
OESTE DO ESTADO DO PARANÁ SOB DIFERENTES MANEJOS DE CULTIVO.

 As rizobactérias endofíticas possibilitam redução nos impactos ambientais e nos custos de produção na agricultura, devido aos seus potenciais 
biotecnológicos para a fixação biológica de nitrogênio (FBN) e utilização como promotoras de crescimento vegetal (BPCV). Sendo assim, 
o presente trabalho teve como objetivo avaliar a diversidade genética de indivíduos endofíticos isolados de distintos solos provenientes de 9 
manejos agrícolas diferentes entre si, mais uma área de mata ciliar, através de técnicas moleculares. O DNA genômico das estirpes foi extraído 
de colônias puras, obtendo-se um total de 323 amostras. Após isto, houve a diluição das mesmas, a fim de alcançar concentrações ideais e 
uniformes. Posteriormente as amostras foram quantificadas via espectrofotômetro para analisar o grau de pureza. Para a verificação da con-
centração e pureza, os DNAs foram corridos em gel de agarose 1,5%. Escolheu-se 269 estirpes isoladas para a caracterização genética e esta 
foi realizada pela reação de rep-PCR (Repetitive Element Polymorphism) com “primer” específico BOX e os perfis polimórficos apresentados 
foram analisados e agrupados com auxílio do programa BioNumerics. Também foram realizados cálculos quanto aos índices de diversidade 
e riqueza genética a partir do programa SPADE. Obteve-se um total de 25 agrupamentos com mais 16 bactérias consideradas perfis isolados 
quando comparados a 60% de similaridade, não havendo nenhum grupo que apresentou todos os perfis a partir de um único tipo de manejo 
ou classe de solo. Dentre os grandes grupos (GG), o GG17 foi o que apresentou maior número de perfis (70) com isolados advindos de todos 
os tipos de manejo e classe de solos, destacando entre estes, o manejo correspondente à mata ciliar, pois este contribuiu com o maior número 
de perfis (16). Quanto aos índices de diversidade, riqueza e grupos esperados em coleta futura, estes apontaram o manejo com monocultivo 
de cana-de-açúcar e alto teor de fósforo (P) aplicado sob a forma de vinhaça, como sendo o mais favorável à diversidade. Contudo, quanto a 
maior riqueza e grupos esperados em coleta futura, o destaque foi para o manejo com sucessão milho-soja em plantio convencional e a menor 
média quanto a estes índices foi observada para o manejo com sucessão milho-soja orgânico sobre plantio direto. Portanto, a tipagem genética 
por BOX-PCR das estirpes isoladas neste trabalho permitiu verificar uma alta diversidade em todas as regiões avaliadas demonstrando que a 
classe de solo, manejo e tipo de vegetação influenciaram na dominância de determinados grupos genéticos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alessandra Snak (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Marivone Valentim Zabott        Colaborador: Kira Maria Agostini, Paola Fernanda Lenzi, Cleuza Aparecida da Rocha Montanucci
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: mamiferos silvestres, helmintos, coproparasitologico
Área de Conhecimento: 21300003 - PARASITOLOGIA 

0436 LEVANTAMENTO PARASITOLÓGICO DE MAMÍFEROS EM CATIVEIRO DO 
PARQUE MUNICIPAL DANILO GALAFASSI EM CASCAVEL-PR.

Animais em zoológicos estão submetidos ao estresse constantemente, tanto pelo cativeiro quanto pelas visitações, o que diminui a resposta 
imune e consequentemente aumenta a frequência de doenças parasitárias, sendo muitas delas zoonoses. O objetivo desse trabalho foi monitorar 
as infecções parasitárias nos mamíferos cativos no Parque Municipal Danilo Galafassi (Zoológico Municipal de Cascavel-PR). Foram coleta-
das 288 amostras de 31 recintos no período de agosto/2010 a março/2012 e analisadas através de dois métodos coproparasitológicos: método 
de Willis-Mollay, baseado na flutuação de ovos e oocistos em solução de cloreto de sódio e o método de Hoffman, Pons e Janer, sedimentação 
simples, que tem como objetivo a pesquisa de ovos e larvas.  Obteve-se 107 (37,15%) amostras positivas, dentro das quais 31 (28,97%) apre-
sentaram infecção mista. Os parasitos encontrados foram Capillaria sp., Trichuris sp., Eimeria sp. Ancylostoma sp., Strongyloides sp., Toxocara 
sp., Isospora sp., Spirometra sp., Aelurostrongylus sp., Superfamília Strongyloidea e classe Cestoda. Os animais que apresentaram um número 
maior de amostras positivas foram: Nasua nasua (quati) com 76,9%;e os Callithrix sp. (saqui) com 75%. Os animais com maior taxa de infecção 
mista foram: Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) com 57,14% e os Nasua nasua com 46,15%. Já a espécie que apresentou maior variedade de 
parasitos foi o Puma concolor (puma) com sete espécies diferentes de endoparasitos. Os animais que obtiveram todos os resultados negativos 
foram Panthera onca (onça pintada), Leopardus pardalis (jaguatirica), Panthera tigris (tigre), Alouatta caraya (Bugio) e Mazama nana (veado 
cambuta). Os resultados revelam que em algumas espécies animais há uma positividade maior para parasitos. Isso pode estar relacionado 
com número de animais no recinto, idade, medidas sanitárias e com o nível de estresse desses. Nenhum animal apresentou quadro de doença 
parasitária, embora em felinos parasitados foi observado baixo peso, sendo em alguns casos instituído tratamento anti-helmíntico e medidas de 
controle. De um modo geral o controle baseou-se na limpeza e desinfecção do recinto e remoção das fezes e análises parasitológicas além de 
tentar evitar a entrada de animais sinantrópicos nos recintos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: KIRA MARIA AGOSTINI (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Marivone Valentim Zabott    Colaborador: Alessandra Snak, Paola Fernanda Lenzi, Luis Eduardo Da Silveira Delgado
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: coproparasitológico, parasitologia, cativeiro
Área de Conhecimento: 21300003 - PARASITOLOGIA

0437 LEVANTAMENTO COPROPARASITOLÓGICO DOS ANIMAIS EM CATIVEIRO DO PARQUE MU-
NICIPAL DANILO GALAFASSI, ZOOLÓGICO DE CASCAVEL, PARANÁ, BRASIL.

O Brasil é um dos seis países com maior diversidade biológica do mundo. A utilização de parques como abrigo para animais originários de 
apreensões, excedentes de centros de triagem ou de outras instituições, é um dos recursos para proteção e conservação da fauna silvestre. A 
mudança de ambiente para o animal gera estresse, que diminui a imunidade e proporciona o surgimento de muitas doenças, entre ela as doen-
ças parasitárias. Estudos nesta área são importantes, pois animais silvestres são reservatórios de diversos parasitos que influenciam na saúde 
dos animais, do ecossistema e do ambiente. Este levantamento foi realizado no Parque Municipal Danilo Galafassi (Zoológico Municipal de 
Cascavel-PR) no período de agosto/2010 a março/2012. Foram analisados 477 amostras de fezes, das quais 288 amostras pertenciam a 23 
espécies de mamíferos; e 189 amostras eram de 37 espécies de aves. As análises coproparasitológicas realizadas foram Willis-Mollay, que se 
baseia na flutuação de ovos e oocistos em solução de cloreto de sódio (NaCl); e Hoffman Pons e Janer, sedimentação simples, que tem como 
objetivo a pesquisa de ovos de trematódeos, cestódeos, acantocéfalos e larvas. Nas 288 amostras de mamíferos analisadas, 107 (37,15%) apre-
sentaram resultado positivo, e destas 31 (28,97%) amostras com infecção mista. Os ovos e/ou larvas dos parasitos isolados através dos exames 
realizados foram Ancylostoma sp., Strongyloides sp., Toxocara sp., Capillaria sp., Trichuris sp. Spirometra sp., Isospora sp., Aelurostrongylus 
sp., ovos da Superfamília Strongyloidea e classe Cestoda. Nas 189 amostras de aves analisadas, 102 (53,97%) foram positivas, e 40 (39,21%) 
apresentaram infecção mista. Os parasitos encontrados nas amostras incluíam Trichuris sp., Eimeria sp., Capillaria sp., Strongyloides sp., ovos 
da Superfamília Strongyloidea e Ascaroidea. Fatores relacionados ao tamanho do cativeiro, a forma com que os animais são confinados, a 
presença de contactantes externos, alimentação e fornecimento de água, induzem ao estresse e favorecem a proliferação e disseminação das 
doenças parasitárias. Portanto estudos na área de levantamento parasitológico de animais em cativeiro contribuem para o conhecimento da 
fauna parasitária, auxiliam na manutenção do bem-estar dos animais, e na adoção de medidas de controle e profilaxia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paola Fernanda Lenzi (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Marivone Valentim Zabott  Colaborador: Alessandra Snak, Cleuza Aparecida da Rocha Montanucci, Kira Maria Agostini
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: coproparasitológico, helmintos, aves
Área de Conhecimento: 21300003 - PARASITOLOGIA 

0438 LEVANTAMENTO PARASITOLÓGICO DE AVES EM CATIVEIRO DO PARQUE 
MUNICIPAL DANILO GALAFASSI EM CASCAVEL-PR

Doenças parasitárias costumam ser mais frequentes e causar quadros mais graves em animais que vivem em cativeiro, quando comparados 
àqueles que possuem vida livre. Isso se deve a diversos fatores, como por exemplo o estresse, a higiene e a área restrita, contribuindo para que 
determinadas espécies de parasitos possam concluir seus ciclos, causando infestações. O objetivo desse trabalho foi monitorar as infecções 
parasitárias nas aves cativas no Parque Municipal Danilo Galafassi (Zoológico Municipal de Cascavel-PR). Foram coletadas e analisadas 189 
amostras de fezes de 37 diferentes espécies de aves cativas, provenientes de 22 recintos, no período de agosto/2010 a março/2012. Estas foram 
acondicionadas em frascos e refrigeradas até posterior análise. Foram utilizados dois métodos coproparasitológicos: flutuação de Willis-Mollay 
que consiste na flutuação de ovos e oocistos em solução de cloreto de sódio e método de sedimentação simples de Hoffman, Pons e Janer 
que tem como objetivo a pesquisa de ovos de trematódeos, cestódeos, acantocéfalos e larvas. Das amostras analisadas, 102 (53,97%) foram 
positivas e dentro destas, 40 (39,21%) apresentaram infecção mista. Os ovos e/ou larvas de parasitos encontrados com maior frequência foram 
Eimeria sp., Trichuris sp., Capillaria sp., Strongyloides sp. e pertencentes as superfamílias Ascaroidea e Strongyloidea, sendo esses consid-
erados patogênicos para aves. Apesar disso não foram registrados casos de doença clínica no período avaliado. Os resultados das análises de 
apenas um recinto foram negativas em todo o período avaliado, sendo este o recinto que abrigava as espécies Jabiru mycteia e Cariama cristata 
(Tuiuiu e Seriema). Como medidas de controle foi proposto realização de limpeza e desinfecção dos locais de alojamento, tratamento dos ani-
mais, análises coproparasitológicas regulares, bem como evitar a entrada de animais sinantrópicos. Estes últimos são considerados a principal 
fonte de infecção, pois acabam invadindo os recintos em busca de alimentação levando agentes para os animais cativos. O tratamento com 
anti-helmínticos foi instituído somente em casos de alta carga parasitária para evitar a resistência aos mesmos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Paula Cunha (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas 
Orientador: Wanderson Duarte da Rocha          Co-Orientador: Monica Mendes Kangussu-Marcolino
Departamento: Bioquímica                               Colaborador: Emanuel Maltempi de Souza, Jean-Paul Herman, Andrea R. Ávila
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Trypanosoma cruzi, Cre recombinase, DiCre
Área de Conhecimento: 21301000 - PROTOZOOLOGIA DE PARASITOS

0439 GERAÇÃO DE UM SISTEMA DE NOCAUTE MEDIADO POR RECOMBINASE 
CRE EM TRYPANOSOMA CRUZI

O estudo de organismos causadores de doenças negligenciadas, entre elas a Doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, tem aumen-
tado nos últimos tempos, pois tais conhecimentos auxiliam na prevenção e tratamento destas doenças. Contudo, os estudos de função gênica em 
T. cruzi são limitados pela ausência da maquinaria de RNAi e grande número de genes codificados por famílias multigênicas. Adicionalmente, a 
deleção de genes essenciais por recombinação homóloga utilizando metodologias clássicas inviabiliza a determinação da função desses genes. 
Diante da escassez de ferramentas para manipulação do conteúdo gênico em T.cruzi, o objetivo deste trabalho foi à avaliação de um sistema de 
nocaute condicional utilizando a recombinase CRE. A CRE é uma recombinase sítio-específica que catalisa a recombinação entre duas sequên-
cias LoxP para deletar, inverter ou inserir um trecho de DNA. Devido sua toxicidade intrínseca e a necessidade de uma maior regulação de sua 
atividade, o sistema DiCre (CRE dimerizada regulada por ligante) foi escolhido para obter nocautes condicionais em T. cruzi. Para a criação 
dos cassetes de expressão do sistema em ambas as espécies, as os genes que codificam as proteínas DiCre59 e DiCre60, previamente clonados 
em vetor pCDNA (JULLIEN et al., 2003), foram clonadas em vetor pROCK TK Hygro, gerando o plasmídio pODiCre Hygro. Para testar a 
atividade da DiCre em T. cruzi um segundo plasmídeo, pROCK FEKO Pur Neo, foi obtido pela transferência de um cassete contendo dois sítios 
LoxP flanqueando os genes de timidina quinase  e resistência a puromicina (SCAHILL et al., 2008) para vetor derivado de pROCK GFP Neo. 
Ambos os plasmídeos linearizados foram transfectados em formas epimastigotas de T. cruzi em diferentes combinações, sendo integrados na 
porção do genoma equivalente ao gene de beta-tubulina. Testes de indução pelo ligante rapamicina seguido análise por Southern blot revelaram 
que o sistema funciona, porém com baixa eficiência de recombinação. Uma vez que o sistema apresenta uma baixa taxa de recombinação, e 
que teste apontaram insensibilidade do T. cruzi a expressão do gene suicida, nós propomos estratégias alternativas para a utilização do sistema 
CRE/LoxP em T. cruzi que estão em fase de construção.  Suporte Financeiro: CNPq, CAPES/REUNI, Fundação Araucária.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Laiane Lemos (IC-Voluntária)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Wanderson Duarte da Rocha            Co-Orientador: Monica Mendes Kangussu-Marcolino
Departamento: Bioquímica              Colaborador: Normanda Souza Melo, Santuza Maria Ribeiro Teixeira, Patrícia Rosa de Araújo
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: amastina, função, localização
Área de Conhecimento: 21301000 - PROTOZOOLOGIA DE PARASITOS

0440 EXPRESSÃO E DELEÇÃO DOS GENES QUE CODIFICAM ISOFORMAS DAS 
PROTEÍNAS AMASTINAS DE TRYPANOSOMA CRUZI

Protozoários da família Trypanosomatidae, além de acometerem diversos organismos incluindo o homem, também despertam interesse de 
pesquisadores que visam entender os aspectos peculiares de sua biologia molecular e celular. A identificação e caracterização de proteínas 
expressas diferencialmente durante o ciclo de vida de parasitos é impulsionada pela possibilidade destas proteínas participarem da interação 
parasito-hospedeiro. As proteínas amastinas, inicialmente descritas como amastigotas específicas em Trypanosoma cruzi e Leishmania do-
novani, foram classificadas em quatro subfamílias (α, β, γ e δ), baseando-se em análises filogenéticas. Elas têm função desconhecida e estão 
presentes em pelo menos seis cópias em T. cruzi, nos cromossomos 26, 32 e 34, segundo dados de genoma. As pδ-amastinas são encontradas em 
três cópias no cromossomo 34 (nomeadas pδ1) alternadas por genes de tuzina, e no 26 em cópia única denominada pδ2 que está acompanhada 
de um pseudogene de tuzina. Já as β-amastinas estão localizadas em sequência no cromossomo 32 (β1 e β2). A fim de caracterizar a função 
destas proteínas propomos superexpressar e/ou deletar os membros da família das amastinas em T. cruzi, sendo necessária a construção de 
vetores específicos e posterior transfecção. Foram construídos os vetores de superexpressão: pTREX_pδ2-AmaGFP, pTREX_β1-AmaGFP e 
pTREX_β2-AmaGFP, que foram transfectados e as populações transfectantes (resistentes à G418) selecionadas. Foram realizados ensaios de 
localização das amastinas, que nos permitiu verificar padrões de localização distintos. Outras análises, como variações nas curvas de cresci-
mento e taxa de diferenciação, estão em andamento. Para realizar nocaute das β-amastinas e da pδ2-amastina foram construídos vetores para 
deleção por recombinação homóloga. Os vetores Up32PacDn32 e Up32NeoDn32, que interrompe os alelos de ambas β-amastinas, foram di-
geridos, purificados e introduzidos por eletroporação em formas epimastigotas de T. cruzi. Até o momento não obtivemos sucesso na obtenção 
de parasitos duplo resistentes. Semelhante ao realizado para as β-amastinas, nós construímos os vetores Up26PacDn26 e Up26NeoDn26, que 
conferem resistência a puromicina e neomicina, que estão em fase de preparação para introdução em formas epimastigotas. Como perspectivas, 
temos a transfecção de todos os cassetes destinados à deleção das β-amastinas e da pδ2-amastina, seleção de população resistente e análise de 
possíveis alterações fenotípicas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Brenda Cecilia De Maman Ribeiro (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Biomedicina
Orientador: Débora do Rocio Klisiovicz        Colaborador: Francelise Bridi Cavassin, Juciliane Haidamak, Raquel Thiana Maciel
Departamento: Patologia Básica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Panstrongylus megistus, biologia molecular, Paraná
Área de Conhecimento: 21303002 - ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA DE PARASITOS E VETORES 

0441 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE TRIATOMÍNEOS DO ESTADO DO PAR-
ANÁ UTILIZANDO MARCADORES MITOCONDRIAIS.

A Doença de Chagas é incluída como uma das prioridades dentro da lista de doenças tropicais da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma 
vez que provoca perdas importantes de anos de vida, afeta aproximadamente 20 milhões de pessoas em 23 países endêmicos e causa reper-
cussões sociais e econômicas, representando um grande problema de saúde principalmente nos países latino-americanos, e em regiões com 
carências econômicas. Esta doença tem como agente etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi Chagas, 1909, que é transmitido a animais 
por meio da picada e posterior defecação de seus vetores, que são triatomíneos infectados. Como verifica-se a re-colonização da espécie em 
diversas regiões latino-americanas, estudos apontam para a vigilância epidemiológica constante, sendo que a incidência  da doença é altamente 
relacionada com a distribuição desses triatomíneos. São por estes motivos que as medidas de controle desta enfermidade se apoiam essencial-
mente na luta contra os  vetores, que são os responsáveis principais da transmissão desta protozoose aos humanos. Atualmente, Panstrongylus 
megistus é a espécie de triatomíneo mais frequente encontrada no estado do Paraná, e pouco se conhece sobre seu comportamento, diversidade 
biológica e seu papel na transmissão de T. cruzi no Paraná. O presente trabalho tem como objetivo, mediante o sequenciamento de  marcadores 
de DNA mitocondrial -  região ND1, COI e Citocromo B -, caracterizar molecularmente espécimes de P. megistus no estado do Paraná e de 
outros estados. Ainda não foi possível obter um protocolo capaz de produzir sequências nucleotídicas dos fragmentos das regiões COI e ND1. 
Porém, para o gene Citocromo B foram obtidas, até o momento, sequências nucleotídicas de 30 espécimes com 1134 pares de bases. Em análise 
filogenética observa-se uma nítida separação dos insetos paranaenses dos demais estados. Também estão sendo procedidas análises para verifi-
car se a distribuição dos haplótipos coincide com as do DNA ribossomal nuclear já sequenciados para estes espécimes.  

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Letícia Carneiro Gomes (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Eliane Carneiro Gomes            Co-Orientador: Walfrido Kühl Svoboda
Departamento: Saúde Comunitária            Colaborador: Bernardo Wessler Dagustim,Beatriz Böger, Daniel Miranda Andretta
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: saúde, febre amarela, primatas não humanos
Área de Conhecimento: 21303002 - ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA DE PARASITOS E VETORES

0442 AGENTES BIOLOGICOS E SAÚDE

O projeto tem como objetivo compreender a relação dos agentes biológicos com a saúde por meio do acompanhamento das etapas quanto as 
analises dos agentes biológicos e/ou interpretação dos resultados obtidos .Para isso  foi feito um estudo das zoonoses, como por exemplo  febre 
amarela  que tem como um dos  portadores, os primatas.Segundo a Organização Mundial da Saúde, zoonoses são doenças naturalmente trans-
mitidas de animais vertebrados para humanos, e vice-versa,sendo  estas doenças representam um problema de Saúde Pública mundial. Ela tam-
bém  classifica como zoonose todas as doenças, ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e os seres humanos, sendo 
que mais de 200 delas, ou 80% das doenças transmissíveis a humanos, enquadram-se dentro desta classificação . Sendo a febre amarela uma 
importante zoonose em que a transmissão pode ocorrer em áreas urbanas, silvestres e rurais (“intermediária”, em fronteiras de desenvolvimento 
agrícola). As manifestações da febre amarela não dependem do local onde ocorre a transmissão. O vírus e a evolução clínica são idênticos. 
A diferença está apenas nos transmissores e no local geográfico de aquisição da infecção. A transmissão da febre amarela em área silvestre é 
feita por intermédio de mosquitos do gênero (principalmente) Haemagogus. O ciclo do vírus em  área silvestre é mantido através da infecção 
de macacos e da transmissão transovariana  no próprio mosquito. A infecção humana ocorre quando uma pessoa não imunizada entra em áreas 
de cerrado ou de florestas.Desta forma para facilitar o estudo desta doença e de outras zoonoses, diversas classificações têm sido propostas.  
Tem-se realizado uma pesquisa buscando a coleta de material biológico como o sangue dos primatas não humanos para pesquisar a presença 
de vírus da febre amarela e/ ou outros vírus, se fazendo análises das amostras e dos dados obtidos, para posterior avaliação dos resultados e 
conclusões. Assim, busca-se encontrar os focos de zoonoses e por meio de técnicas de biologia  molecular como a PCR (reação em cadeia de 
Polimerase) se fazer a determinação do vírus, contribuindo com medidas preventivas em saúde pública.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aline Ferreira (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Marcelo Henrique de Farias Medeiros   Colaborador: Ana Paula Borowsky de Borba, Andre Y. Borba, Daniele Kulisch
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: reserva alcalina, concreto armado, carbonatação
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

0443 USO DE CAL HIDRATADA PARA REPOSIÇÃO DE RESERVA ALCALINA DE CONCRE-
TO COM ADIÇÃO POZOLÂNICA: UM ESTUDO SOBRE CARBONATAÇÃO NATURAL.

Estudos e estatísticas vem demonstrando, ao longo do tempo, que a carbonatação e penetração de cloretos são os principais responsáveis pela 
degradação de estruturas de concreto armado localizadas em grandes centros. Isso ocorre devido a maior concentração de dióxido de carbono 
nessas regiões. O CO2 é um componente que reage com o hidróxido de cálcio (portlandita), potássio e sódio remanescentes do processo de 
hidratação do concreto, formando carbonatos como o carbonato de cálcio que reduz o pH da estrutura de concreto, enfraquecendo dessa forma 
a sua proteção contra a corrosão da armadura. Esse fato explica a crescente busca por materiais e métodos que resultem em concretos mais 
duráveis. É demonstrado também que o emprego de adições minerais, geralmente com atividade pozolânica, garante maior durabilidade quanto 
à exposição a ambientes marinhos, porém resultam em uma diminuição do desempenho do concreto armado quanto à proteção ao ataque de 
dióxido de carbono. Este estudo tem por objetivo verificar se existe a maior propensão a carbonatação em concretos com adição pozolânica e 
se a adição de 5% de hidróxido de cálcio, em relação a massa de aglomerante, contribui para que esta desvantagem técnica seja superada. A 
metodologia aplicada consistiu em dosar nove traços de concreto, compondo três famílias distintas: com metacaulim, com metacaulim mais cal, 
e o concreto de referência. Após a definição dos traços, foram realizados os seguintes ensaios no estado endurecido: resistência à compressão 
(de acordo com a NBR 5739), absorção por imersão (conduzido de acordo com a NBR 9778) e resistência à penetração de cloretos segundo a 
norma ASTM C1202-05. Além dos ensaios citados, o acompanhamento do avanço da frente de carbonatação durante 32 meses foi o foco desta 
pesquisa. Os resultados confirmam a maior tendência de carbonatação dos concretos com adição de material pozolânico. Já o emprego da cal 
com o teor de 5% não se mostrou eficiente para compensar a redução da reserva alcalina provocada pela ação pozolânica.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Paula Borowsky de Borba (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Marcelo Henrique Farias de Medeiros           Colaborador: Carlos Gustavo Nastari Marcondes
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: nanotubos de carbono, concreto, adição
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

0444 USO DE NANOTUBOS DE CARBONO NA CONFECCÇÃO DE COMPÓSITOS 
DE CIMENTO PORTLAND: EFEITO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS

O concreto armado é amplamente utilizado por causa de sua versatilidade e baixo custo. Por esta razão, procura-se estudar meios de torná-
lo ainda melhor. Apesar de possuir uma boa resistência à compressão, o concreto possui uma baixa resistência à tração, sendo esta função 
destinada ao aço de suas armaduras. Recentemente, pesquisas científicas têm sido realizadas com um material relativamente novo, conhecido 
por sua alta resistência à tração, baixo peso e grandes propriedades eletrocondutoras, chamado nanotubo de carbono.  Devido à sua grande 
resistência à tração iniciaram-se estudos sobre a adição deste material ao concreto, visando melhorias das propriedades mecânicas deste. O 
presente trabalho faz parte de uma pesquisa maior que visa estudar diferentes efeitos da adição de nanotubos de carbono ao concreto. Foram 
utilizados quatro traços de concreto: com adição de nanotubos em pó, com adição de dispersão de nanotubos feita em laboratório, com adição 
uma dispersão de nanotubos de carbono industrializada, chamada de Aquacyl, e o traço de referência (sem nanotubos de carbono). O foco foi 
de estudar as propriedades de resistência mecânica e a influência que a adição deste material causa na fluidez do concreto. Os ensaios realiza-
dos foram: resistência à compressão, resistência à tração por compressão diametral e abatimento do tronco de cone. Os resultados mostraram 
melhora considerável da resistência à compressão dos traços que continham nanotubos de carbono com relação ao traço de referência. Já na 
resistência à tração, a melhora não foi muito significativa. Notou-se que o abatimento do concreto diminuiu consideravelmente quando os 
nanotubos de carbono foram adicionados, e, portanto, pode-se concluir que a adição deste material reduz a fluidez principalmente no caso de 
adição dos nanotubos em pó.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: CIBELE MAGGIONI MARTINS (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Marienne do Rocio de Mello Maron da Costa              Colaborador: Alécio Junior Mattana 
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Cal hidratada, NBR 7175, argamassa
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

0445 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA CARACTERI-
ZAÇÃO DA QUALIDADE DA CAL HIDRATADA

A cal como material de construção vem sendo utilizada desde milhares de anos a.C, seja como reforço de solos na construção de estradas, ou 
também como aglomerante em argamassas. No Brasil, a maioria das cales fabricadas são resultado da calcinação de calcários/dolomitos meta-
mórficos de idades geológicas diferentes, geralmente muito antigas. Na região sul e sudeste predominam os dolomitos e calcários magnesianos 
e no restante do país há predominância dos calcários calcíticos. No comércio encontram-se basicamente dois tipos de cal para a construção civ-
il, a cal virgem e a cal hidratada, sendo a primeira o principal produto da calcinação das rochas, e a segunda um produto da reação da primeira 
com a água. Pode-se fazer outra subdivisão das cales hidratadas, em cal hidratada cálcica, dolomítica e magnesiana, subdivisões estas que são 
feitas de acordo com o hidróxido presente predominante. O mercado da construção civil incorporou diversos fornecedores deste aglomerante 
devido à sua facilidade de produção, porém seus produtos devem apresentar requisitos mínimos de aceitação para que sejam comercializados. A 
NBR 7175:2003- Cal hidratada para argamassas, estabelece exigências químicas e físicas que devem ser respeitadas pelo produto cal hidratada, 
que são obtidas através de ensaios de caracterização propostos. Novas técnicas laboratoriais estão disponíveis, apresentando resultados com-
plementares, ou até mesmo resultados similares aos de norma, sendo executados com maior precisão e facilidade de execução. Dentre essas 
técnicas complementares, destacam-se a Termogravimetria, Espectometria de Fluorescência de Raios X e Difratometria de Raios X na análise 
química e Granulometria a Laser na análise física. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo apresentar novas técnicas de caracterização, 
ensaiando-se um universo amostral amplo de cales hidratadas comercializadas no Brasil, e verificando-se se estas técnicas apresentam resul-
tados representativos que possam complementar a norma brasileira. A partir dos resultados obtidos foi possível observar que a metodologia 
analítica proposta complementa a caracterização química e física estabelecida na norma de especificação NBR 7175, demonstrando também 
ser uma alternativa mais rápida para a obtenção dos resultados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Diego Jesus de Souza (Outro)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Marcelo Henrique Farias de Medeiros
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Adensamento, Resistência, Ensaios
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

0446 INFLUÊNCIA DO TIPO DE ADENSAMENTO NA RESISTÊNCIA DO CONCRETO 
EM ENSAIOS LABORATORIAIS.

A vibração consolida o concreto em dois estágios: primeiro pelo movimento das partículas que compõem o concreto, e então pela remoção do 
ar retido no material em estado fresco. Através da vibração, o concreto é assentado sujeitando as partículas individuais a uma rápida sucessão 
de impulsos, causando movimento diferenciado. As partículas se consolidam à medida que o ar retido é forçado para a superfície, permitindo 
que o concreto flua nos cantos e se comprima contra a parede da forma do corpo de prova. Este processo elimina os vazios e proporciona uma 
maior resistência ao produto acabado. Dada a importância de uma eficaz vibração, o presente estudo compara a resistência de corpos de prova 
moldados com um mesmo concreto, porém vibrados através de três diferentes métodos: adensamento manual, vibrador de imersão e mesa vi-
bratória. O intuito é confrontar os resultados para os três tipos de adensamento, de modo a produzir o conhecimento da equivalência ou não, dos 
métodos dentro de um programa de controle de resistência do concreto através da moldagem de corpos de prova. Para uma comparação mais 
abrangente, foram empregados três traços de concreto para cada método de vibração utilizado, sendo eles 1:3,5 (traço rico), 1:5 (traço inter-
mediário) e 1:6,5 (traço pobre) todos com o teor de argamassa igual a 53%, valor obtido empiricamente, e realizados conforme a  ABNT NBR 
12655 “Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento – Procedimento”, seguindo a condição A de preparo do concreto. Os 
procedimentos empregados para a preparação dos corpos-de-prova seguem a ABNT NBR 5738 “Concreto – Procedimento para moldagem e 
cura de corpos-de-prova”. Podemos notar que a influência dos tipos de adensamento ficou mais evidente nos resultados à compressão do traço 
1:5 (resistências mais altas para adensamento com agulha de imersão) e no traço 1:3,5 (resistências mais altas para adensamento manual). No 
traço 1:6,5 não houve influência significativa. No geral, a resistência não variou muito: menos de 1MPa no traço 1:6,5; 4MPa no traço 1:5; e 
3 MPa no traço 1:3,5.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Edson Suares da Cunha Junior (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Marcelo Henrique de Farias Medeiros          Colaborador: Carlos Gustavo Nastari Marcondes
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: nanomateriais, nanotubos, argamassa
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

0447 USO DE NANOTUBOS DE CARBONO NA CONFECÇÃO DE COMPÓSITOS DE 
CIMENTO PORTLAND: EFEITO NA PENETRAÇÃO DE ÁGUA

Um dos maiores problemas de durabilidade do concreto armado é a corrosão de armaduras, causada principalmente pela penetração de agentes 
agressivos como os íons cloretos e o dióxido de carbono. Para uma melhora do desempenho deste material, reduzir a sua permeabilidade é 
imprescindível.  Isto é feito através de alguns artifícios, tais como redução da relação água/cimento, emprego de aditivos e estudos objetivando 
um maior empacotamento de partículas, que veio a culminar com a adição de nanomateriais. Pesquisas anteriores mostram que nanoparticulas 
reduzem a porosidade de pastas de cimento devido ao seu tamanho, pois ajudam a preencher os vazios existentes. Nessa área, um material 
promissor que vem sendo estudado é o nanotubo de carbono, composto por átomos de carbono em formato de estruturas cilíndricas de escala 
nanométrica. Neste trabalho foram avaliadas as propriedades de absorção de água pelo concreto através dos ensaios: de permeabilidade à água, 
de absorção de água por capilaridade, de absorção de água por imersão e o de absorção de água pelo método da pipeta. Estudar a penetração 
de água no concreto serve para entender a influência deste nanomaterial na regulação do transporte de massa através do concreto, uma vez que 
os íons cloretos se transportam por via da água. Com o objetivo de avaliar se ocorreria a diminuição na absorção de água pelo concreto com 
adição de nanotubos de carbono, foram dosados quatro traços de concreto: referência (sem nanotubos de carbono), com adição de dispersão de 
nanotubos de carbono (em que os nanotubos foram dispersos em laboratório antes de serem adicionados ao concreto), com adição de nanotubos 
de carbono em pó e Aquacyl, que é um produto vendido com os nanotubos já dispersos. Com os resultados observou-se uma diminuição de 
absorção de água em todos os ensaios, à exceção do ensaio de capilaridade, o que leva a crer que houve uma diminuição do tamanho dos poros 
no concreto que continha adição de nanotubos de carbono.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Alves de Paula (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Sergio Scheer                   Co-Orientador: Adriana de Paula Lacerda Santos
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Modelagem BIM, CAD5Dhabitação de interesse social, Habitação de interesse social
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

0448 ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE MODELO BIM 5D PARA CONJUNTO DE HABI-
TAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Buscando a inovação no desenvolvimento de ambientes de projeto e acompanhamento da construção de empreendimentos de construção civil, 
o presente trabalho tem por objetivo a elaboração, análise e realização de simulações de um modelo BIM 5D para um conjunto habitacional 
do programa “Minha Casa Minha Vida” da Caixa econômica Federal. Para tanto  foi selecionado como estudo de caso o projeto de uma obra 
composta por quatro residências localizada no município de Fazenda Rio Grande no estado do Paraná. A fim de realizar o estudo da obra foi 
desenvolvido um projeto 2D composto da implantação e plantas de cada unidade. Em seguida foi desenvolvido um modelo 3D utilizando o 
software Revit Architecture da Autodesk. A fim de introduzir o conceito  BIM (Building Information Modeling) ao projeto, foram inseridas 
informações, elementos e componentes construtivos no modelo que possibilitam visualização de cada unidade em 3D, com essas informações 
podendo então elaborar cronogramas e orçamentos. Tendo em mãos os quantitativos foram introduzidas taxas de produção, dividido o canteiro 
em locações lógicas e aplicados custos unitários para materiais, equipamentos e mão-de-obra para desenvolver um Modelo 5D. Isso possibilita 
a extração de informações referentes a custos e prazos, produtividade e composição de equipes de construção e demonstrar o que aconteceria 
com cronogramas e orçamentos quando feita uma alteração ao projeto. Tendo essas informações integradas ao modelo pode-se, por fim, de-
senvolver análises e simulações referentes  à locação do terreno, geometria do projeto, materiais, técnicas e elementos construtivos utilizados 
e verificar que impacto essas mudanças causam nos custos e prazos da obra, otimizando a construção, lucros e impactos do projeto. Dentro 
do escopo de um enfoque de representação multidimensional (CADnD), um modelo BIM 5D possibilita que o cliente tenha uma nova gama 
de informações e visualização do projeto em um modelo totalmente integrado de modo que conheça bem o empreendimento sendo analisado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Calixto (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Marcelo Henrique Farias de Medeiros              Colaborador: Isabela Oliveira
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Sulfato, Argamassa de Reparo, Pozolana
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

0449 ADIÇÕES POZOLÂNICAS EM ARGAMASSAS DE REPARO: EFEITO DO 
ATAQUE POR SULFATOS

Manifestações patológicas no concreto surgem em decorrência de diversos fatores, que, quando aliados ao envelhecimento da estrutura − e 
sua consequente degradação −, exigem reparos para que a mesma possa continuar a desempenhar sua função com segurança. Tal reparo deve 
possuir características compatíveis as do substrato ao qual será aplicado, garantindo boa aderência e adequada durabilidade, sendo que esta 
última tende a ser severamente comprometida caso a estrutura se encontre em ambiente agressivo, como em locais de alta concentração de 
águas sulfatadas (recorrente em regiões marítimas, esgoto, águas subterrâneas, efluentes industriais e agrícolas, etc.). Portanto, este trabalho 
tem por objetivo avaliar a durabilidade de reparos localizados de argamassa, executados em estruturas de concreto quando expostas a estes 
ambientes. Nesse sentido, foram moldadas barras de 40x40x160 mm de concreto com um traço de referência, que foram cortadas ao meio para 
em seguida ter sua outra metade reconstituída pela argamassa de reparo ensaiada (no estudo compreenderam-se cinco argamassas distintas, 
variando dosagem e adições pozolânicas). Para cada tipo de argamassa existiram séries de corpos de prova submetidos a três tipos de exposição: 
imersão em água, sulfato de sódio e em sulfato de magnésio, todos com temperatura constante de 65º C. Após 28 dias imersos nas referidas 
soluções, os corpos de prova − secos em ambiente laboratorial − foram submetidos ao ensaio de resistência de aderência, a fim de investigar o 
efeito do ataque por sulfatos nesta propriedade do reparo localizado. Em suma, os resultados indicam que os corpos de prova expostos ao agente 
deletério (sulfatos de magnésio e sódio), apresentaram menores valores de resistência de aderência, indicando degradação muito mais acelerada 
quando comparados aos imersos somente em água. O prosseguimento do estudo e a adição de novas variáveis ao conjunto esclarecem melhor 
os mecanismos das reações, enfatizando a importância do desenvolvimento deste trabalho. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, este 
tipo de abordagem deverá ser conduzida em breve.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: José Roberto Hino Junior (PET)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Marcelo Henrique de Farias Medeiros       Co-Orientador: Dominique Elena Giordano Gonzalez                 
Departamento: Construção Civil                  Colaborador: Giovanni E. R. de S. C. Menezes, Sabrina R. Pinto, Thomás B.Verderesi
Setor: Tecnologia 
Palavras-chave: Verticalização; Urbanização; Curitiba
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

0450 A VERTICALIZAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA: UM ESTUDO COM FOCO NO 
BAIRRO CRISTO REI   

A verticalização das cidades é um processo decorrente do crescimento demográfico em metrópoles e regiões de grande atratividade quanto a 
questões de comércio, educação, segurança, lazer, saúde, entre outros. Entretanto, é comum que a evolução vertical dos bairros ocorra sem 
uma avaliação minuciosa dos possíveis impactos na sociedade de forma geral. Ilhas de calor, elevação de ruído, congestionamento do trânsito, 
perda de patrimônio histórico podem ser citados como consequências da verticalização, que geralmente ocorre nos centros das cidades e vai se 
espalhando lentamente para a periferia, cujas moradias de menos de quatro andares vão dando lugar às edificações maiores. Por isso, é preciso 
que se tenha um estudo para saber quais os prejuízos que tal processo gera na população para que se possam propor alternativas de melhorias. 
O processo de verticalização é inevitável e seu impacto sobre a população também. A principal questão é saber como controlá-lo fazendo com 
que se possa usufruir dos seus benefícios, mas com o mínimo de desvantagens geradas. Em Curitiba esse fenômeno teve início em meados 
das décadas de 20 a 40 do século XX. A crescente necessidade de compactação das habitações da classe média devido ao encarecimento dos 
terrenos da capital estimulou o surgimento de edifícios com mais de quatro pavimentos. Com a contribuição das novas tecnologias dos eleva-
dores e do concreto foi possível atingir maiores alturas. Segundo estudo realizado em 2010, pela Associação dos Dirigentes de Empresas do 
Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR), entre as 20 cidades mais verticalizadas do país, Curitiba ocupa a décima sétima colocação. Sendo 
assim, este trabalho visa uma análise da verticalização do bairro do Cristo Rei e é parte de um estudo mais abrangente sobre as consequências 
da verticalização sobre a cidade de Curitiba. Para isso foi realizada uma consulta ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da Cidade de 
Curitiba (IPPUC) com dados dos últimos anos, associada a uma pesquisa de campo sobre características demográficas, infraestrutura urbana 
e número de residências e edifícios na região de estudo. A partir disso, pode-se chegar a uma conclusão que o bairro do Cristo Rei atualmente 
está passando por um acelerado processo de verticalização. Embora a economia do bairro tenha se aquecido, esse processo trouxe impactos 
negativos na vida urbana da região como o sobrecarregamento das vias.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leandro Brito de Gouvêa (Outro)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Sergio Scheer                           Co-Orientador: Helena Fernanda Graf
Departamento: Construção Civil                Colaborador: Sérgio Fernando Tavares
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Energia Incorporada, Sustentabilidade, BIM
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

0451 DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTES DE PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO – 
ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL DE HABITAÇÃO PELA ENERGIA INCORPORADA E BIM

A indústria do setor da construção civil é grande consumidora de energia e recursos naturais e, no viés da sustentabilidade, é necessária 
uma preocupação com a utilização desses recursos, pois eles são finitos. O método de análise do consumo energético do processamento dos 
materiais compreende a energia incorporada dos mesmos, ou seja, o cálculo de todo o gasto energético durante o ciclo de construção, o qual 
contempla a energia utilizada para a extração, modificação e transporte da matéria-prima. A energia incorporada nos materiais em uma edifi-
cação comtempla de 29% a 49% de toda energia consumida em um ciclo de vida de 50 anos. A partir dessas informações, o presente trabalho 
apresenta o cálculo da energia incorporada de uma residência utilizando software que permitem BIM. A edificação utilizada como objeto de 
estudo compreende uma habitação de interesse social do programa “Minha Casa Minha Vida”. O escopo teórico dessa pesquisa foi definido 
como a energia incorporada total da edificação e os resultados são obtidos através de método existente oriundo de estudos realizados anterior-
mente sobre análise do ciclo de vida energético de edificações brasileiras. Software que permite BIM (Building Information Modeling) num 
enfoque que permite a interoperabilidade de dados e a colaboração em projetos de diferentes especialidades é utilizado visando automatizar 
o processo para obtenção dos resultados. Pesquisas nacionais fornecem tabelas de energia incorporada para os materiais utilizados no modelo 
da edificação por massa e por volume. Neste trabalho a energia incorporada é apresentada por volume (em megajoule por metro cúbico - MJ/
m³) devido à facilidade de obtenção dos volumes dos materiais a partir do modelo construído virtualmente. A escolha da utilização de software 
que permitem BIM ocorre porque, ao se construir o modelo, são incorporadas informações à geometria. Após a modelagem da edificação, 
a extração dos volumes totais dos materiais utilizados pode ser feita facilmente e com considerável precisão, sendo os dados apresentados 
em tabelas. Combinando os valores de energia incorporada previamente obtidos e o software que permitem BIM, é possível obter o valor da 
energia incorporada total da edificação. Como parte de uma estratégia de avaliação multidimensional da habitação a construir (CADnD), este 
processo para mensurar o impacto ambiental de uma edificação permite rápidos estudos de viabilidade da edificação através da comparação 
entre diferentes variações de projeto, facilitando as tomadas de decisões quanto à sustentabilidade da habitação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maria Angélica Castelli Martinez (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Marcelo Henrique Farias de Medeiros
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Chuva Dirigida, Precipitação, Curitiba
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

0452 O ÍNDICE DE CHUVA DIRIGIDA NA CIDADE DE CURITIBA

A durabilidade dos edifícios está relacionada a diversos fatores, tais como geometria da edificação, os materiais utilizados na construção, e 
principalmente a agressividade do meio e as condições de exposição da edificação. A precipitação pluviométrica associada ao vento é uma das 
principais fontes geradoras de manifestações patológicas nas edificações, e como não é possível eliminá-la, precauções devem ser tomadas 
de modo a minimizar seus efeitos. O índice de chuva dirigida é um meio de equacionar esta questão de modo a facilitar sua consideração na 
análise de durabilidade de edificações. Essa pesquisa tem por objetivo a definição do Índice de Chuva Dirigida anual (ICD) para a cidade de 
Curitiba, tal como a análise da variação do ICD ao longo dos anos, meses e estações do ano, e também a definição de Índices de Chuva Dirigida 
Direcional (ICDd), que avalia a chuva dirigida nas direções dos pontos cardeais(N, S, E, O) e colaterais (NE, SE, SO, NO). O método dessa 
pesquisa envolveu um método de cálculo semi-empírico que se baseia em relações de dados de vento e precipitação pluviométrica.Os dados 
de chuva e vento (velocidade e direção) dos últimos cinco anos foram obtidos com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná). Para o ICD 
anual, foi calculada a média de chuva e de velocidade de vento de cada ano, e depois a média dos ICDs dos cinco anos estudados. Separando 
esses mesmos dados em meses, obtiveram-se os ICDs mensais, e da mesma forma os ICDs de cada estação do ano. Para o cálculo do ICDd, os 
dados de direção do vento foram transformados em oito direções, abrangendo os pontos cardeais e colaterais. Depois de calculados os ICDd 
nas devidas direções, foi elaborada uma roseta de chuvas, com a finalidade de visualizar as direções predominantes de chuva dirigida. Esta 
roseta serve para entender as diferenças na incidência de chuva dirigida em diferentes faces das fachadas de um edifício. Este trabalho resultou 
na produção de dados que geraram um maior entendimento da influência da chuva dirigida na cidade de Curitiba, sua variação com a mudança 
das estações, meses, e anos, e também sua variação direcional. A principal contribuição do trabalho foi a geração de dados de chuvas dirigidas 
para a cidade em estudo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafael Molinari Cheang (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Sergio Scheer               Co-Orientador: Helena Fernanda Graf
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: BIM, Conforto térmico, Sustentabilidade
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

0453 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO TÉR-
MICO EM EDIFICAÇÕES COM O AUXÍLIO DE SOFTWARES CAD-BIM.

A indústria da construção é responsável pelo consumo de mais da metade de toda a energia produzida no mundo e, indiretamente, responsável 
por mais da metade de todas as emissões dos gases nocivos ao meio ambiente. Uma opção para a melhoria desse panorama é a utilização de 
elementos e componentes da arquitetura passiva na fase de projeto visando reduzir o consumo energético de sistemas artificiais de iluminação 
e climatização. Os conceitos da arquitetura passiva são aplicados aos projetos de acordo com o clima e as características físicas – relevo e am-
bientes construídos – do entorno do local de implantação da edificação. Se corretamente empregados, proporcionam maior conforto ambiental, 
principalmente lumínico e térmico, sem ou com menor quantidade necessária de energia para o uso da edificação. O conforto ambiental térmico 
é caracterizado por uma faixa de temperaturas que proporciona às pessoas uma sensação térmica confortável. Para atingir o conforto térmico, 
de forma sustentável, em ambientes construídos, é preciso garantir às superfícies de seu invólucro um baixo valor de transmitância térmica para 
locais com clima predominantemente frio, como Curitiba. A transmitância térmica é o inverso do somatório do conjunto de resistências térmi-
cas correspondentes às camadas de um elemento ou componente, incluindo as resistências superficiais interna e externa. Existem materiais que 
podem ser usados para a diminuição da transmitância térmica de uma superfície e, consequentemente, reduzir a amplitude térmica do ambiente 
para esse tipo de clima. Visando diminuir o consumo de energia necessário para climatização (aquecimento/resfriamento) artificial para a ma-
nutenção da temperatura em uma faixa agradável, nesta pesquisa são apresentadas propostas de intervenção para o edifício do CESEC – Centro 
de Estudos em Engenharia Civil do campus Centro Politécnico da UFPR – Universidade Federal do Paraná. Para permitir tais propostas, é 
realizado um experimento tendo como escopo físico a ala voltada para o pátio interno do pavimento superior (ala de gabinetes e pesquisa). 
Temperatura e energia de climatização da ala são obtidas para variações dos elementos que compõem as janelas da faixada. Para obter os resul-
tados da pesquisa, foi utilizado o software Revit Architecture 2012 para a modelagem do edifício e o software Ecotect para as simulações do 
objeto de estudo. As simulações são feitas para cada variação, para as quais são considerados os vidros (simples e duplo, com e sem película), a 
esquadria (metálica e plástica, com ventilação e vedada) e proteção solar (com e sem brise soleil). A partir dos resultados obtidos, a proposta de 
adaptação compreende a aplicação in loco da variação com melhor desempenho térmico e energético, considerando a viabilidade econômica.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tomás Bastos Lima (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Marcelo Henrique de Farias Medeiros         Colaborador: Francielle Cristina da Rocha
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: potencial de corrosão;teor de umidade;estruturas de concreto
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

0454 LEITURAS DE POTENCIAL DE CORROSÃO NO CONCRETO ARMADO: INFLUÊNCIA DA CON-
TAMINAÇÃO POR CLORETOS, DA ESPESSURA DE COBRIMENTO E DO TEOR DE UMIDADE.

A técnica do potencial de corrosão, desde sua primeira descrição em laboratórios americanos pela equipe de Stratfull em 1957, é utilizada como 
um método eletroquímico de auxílio ao monitoramento da corrosão de armaduras de estruturas de concreto armado. Com os resultados obtidos 
durante a aplicação do método, é comum que se faça o mapeamento de valores através de isolinhas de potencial de corrosão, de modo a iden-
tificar regiões onde as condições termodinâmicas são favoráveis ao início do processo de corrosão, ainda que a armadura não apresente sinais 
na superfície de concreto que a envolve. O objetivo do método não é quantificar a corrosão do aço, tendo em vista que a taxa de corrosão não é 
determinada com o procedimento. Apesar de ser um método extremamente útil para uma análise inicial de manifestações patológicas de estru-
turas de concreto armado, a técnica sofre a influência de inúmeros fatores capazes de modificar os resultados obtidos durante sua aplicação. Tais 
fatores estão ligados às características do concreto, ao ambiente e aos procedimentos adotados no momento da efetuação das leituras. Este é o 
foco deste trabalho, estudar alguns dos possíveis fatores de influência nas medidas de potencial de corrosão a fim de fornecer informações para 
orientar os meios técnico e científico que façam uso deste tipo de técnica de avaliação não destrutiva. Os parâmetros avaliados são a espessura 
de cobrimento, o teor de umidade do concreto e o estado de contaminação do concreto por íons cloreto.  Os dados foram avaliados utilizando a 
ferramenta estatística denominada análise de variância e, após ensaios de caracterização dos corpos de prova e de diversas leituras de potencial 
de corrosão ao longo do tempo, pode-se dizer que a espessura do cobrimento não apresentara influência significativa nos resultados do moni-
toramento realizado. Por outro lado, o teor de umidade do concreto e o grau de contaminação apresentam influência relevante nos resultados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Peres de Souza (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Marienne do Rocio de Mello Maron da Costa         Co-Orientador: Isac José da Silva
Departamento: Construção Civil                                                Colaborador: Leidimara Aparecida Martins, Eduardo Pereira
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Argamassas colantes, Quick Open Time, Retenção de Água
Área de Conhecimento: 30101018 - MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUÇÃO

0455 AVALIAÇÃO DE ARGAMASSAS COLANTES NO ESTADO FRESCO- VERIFICAÇÃO DA RELAÇÃO 
ENTRE O TEMPO EM ABERTO (QUICK OPEN TIME) E A RETENÇÃO DE ÁGUA

A maior utilização de revestimentos cerâmicos em fachadas e pisos determinou uma maior demanda por argamassas específicas para este 
fim, e estudar as propriedades destas argamassas (colantes) é fundamental para adequados desempenhos do sistema de revestimento. Das 
propriedades das argamassas colantes, propriedades no estado fresco determinam a sua aplicabilidade em obra, e influenciam diretamente o 
seu desempenho no estado endurecido, principalmente a resistência de aderência, no caso do revestimento cerâmico.O tempo em aberto de 
argamassas colantes é o tempo máximo, contado a partir do momento da abertura dos cordões, no qual a aplicação de placas cerâmicas sobre 
a argamassa fresca ainda é possível, mantendo um valor mínimo de resistência de aderência. O ensaio de Quick Open time (QOT), ainda não 
normalizado, é rotineiro na indústria de argamassas colantes, e determina o tempo em aberto útil destas argamassas, sendo função da perda de 
água para o substrato ou por evaporação para o meio ambiente. Este tem um custo alto devido ao uso de substratos de concreto com absorção 
controlada, que só podem ser utilizados em no máximo 2 ensaios. Por isso é interessante buscar opções mais baratas que avaliem de modo 
parecido a propriedade em questão, nesse caso optou-se pela verificação do ensaio de retenção de água. Desta forma, este trabalho objetiva 
a avaliação do tempo em aberto de argamassas colantes no estado fresco (Quick Open Time) por meio do ensaio de retenção de água.Para 
efeito de comparação realizou-se ensaios de Retenção de Água e Quick Open Time, medidos de 5 em 5 minutos após estendida a argamassa 
em cordões, durante 30 minutos, para 20 amostras formuladas em laboratório, com teores diferentes de aditivos (éteres de celulose e resinas 
poliméricas). Cabe salientar que para a determinação da retenção de água utilizou-se de uma adaptação da NBR 13277, que trata de argamassas 
para revestimento em geral, para argamassas colantes. O aparato de ensaio sofreu algumas mudanças, para maior sensibilidade nos resultados. 
Para determinar do teor de água de cada formulação aplicou-se o ensaio de deslizamento (NBR 14085).As porcentagens de cobrimento das 
placas cerâmicas (impregnação) com argamassa colante ao longo do tempo, obtidas pelo ensaio de QOT, e as curvas de perda de água ao longo 
do tempo pela argamassa, determinadas pelo ensaio de Retenção de Água, quando comparadas, revelaram ter entre si uma relação próxima da 
linear. Portanto avaliar a retenção de água revelou-se como uma possível alternativa ao ensaio de QOT, com a vantagem de ser mais barato.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mauro Vitor Greco Tavora (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Marcelo Henrique Farias de Medeiros             Colaborador: Aline Ferreira
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Concreto Auto-adensável, Resíduo de britagem, Ensaios de trabalhabilidade
Área de Conhecimento: 30101018 - MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUÇÃO

0456 CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL COM EMPREGO DE AGREGADO MIÚDO DE 
RESÍDUO DE BRITAGEM DE ROCHA

O avanço na tecnologia de aditivos fluidificantes ocorrido nas últimas décadas possibilitou o uso de concretos com propriedades diferenciadas 
nos estados fresco e endurecido. A idéia de um concreto que se auto-adensa, sem apresentar segregação ou formação de ninhos de concretagem, 
preenchendo todos os espaços das formas e melhorando a qualidade superficial é interessante e atrativa, aliando-a com um potencial de redução 
em até 90% de mão obra em uma concretagem e tendo em vista a crescente escassez de mão-de-obra qualificada na construção civil devido ao 
aquecimento do mercado nacional e prazos de entrega cada vez mais curtos tornam o Concreto Auto-Adensável (CAA) indispensável! Sem 
considerar a economia de energia e redução de ruído a partir da eliminação dos equipamentos de vibração. Esta pesquisa teve como objetivo 
principal unir ao CAA o uso de resíduo de britagem de rocha como agregado miúdo e assim trazer como conseqüência positiva a redução no im-
pacto ambiental causado pela extração de areia natural do leito de rio e também dar uso a este resíduo normalmente descartado. O experimento 
consistiu em usar o método de dosagem proposto por Tutikian; Dal Molin (2008) para um concreto com areia natural, obtendo-se um diagrama 
de dosagem. A partir deste diagrama, escolheu-se um concreto com uma resistência fixada e foi feita a substituição do agregado natural por 
resíduo de britagem de rocha, observando em seguida as conseqüências desta prática. Após este procedimento foram feitas adaptações no traço 
de modo a corrigir possíveis mudanças indesejadas nas propriedades no estado fresco do CAA que são: fluidez, habilidade passante e resistên-
cia a segregação, observadas em ensaios característicos para o CAA.  No estado endurecido foram também realizados ensaios de resistência 
à compressão, resistência à tração por compressão diametral e módulo de elasticidade. A adição de materiais finos se mostrou de fundamental 
importância na adaptação do traço com a substituição da areia natural pelo resíduo de britagem como agregado miúdo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: THAISA MARIANA SANTIAGO ROCHA (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: LEONARDO FAGUNDES ROSEMBACK MIRANDA
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Canteiro de obra, Reciclagem, Argamassa
Área de Conhecimento: 30101018 - MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUÇÃO 

0457 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSAS 
COM AREIA RECICLADA PRODUZIDA EM OBRA: ESTUDO DE CASO PARA A REGIÃO DE CURITIBA

As atividades da indústria da Construção Civil interferem muitas vezes de forma permanente no meio ambiente e por isso este setor é consid-
erado o principal gerador de resíduos sólidos da sociedade. A geração destes resíduos se torna grave por apresentar-se em grande volume, e por 
isso a reciclagem dos resíduos de construção civil (RCC) tornou-se uma solução para esta situação, pois além de atenuar o impacto ambiental 
gerado por este setor ainda pode reduzir seus custos. A areia resultante deste processo é capaz de substituir a areia natural, se dosada correta-
mente, em argamassas de revestimento. Caso contrário, algumas manifestações patológicas, como pulverulência superficial, baixa aderência 
e outras causadas pela presença de contaminantes na areia podem surgir nos revestimentos. O presente trabalho tem como objetivo validar a 
proposta de Miranda (2010) de dosagem racional e de propriedades de controle de desempenho de argamassas de revestimento feitas com areia 
reciclada em obra, porém com resíduos obtidos em Curitiba/PR, uma vez que naquele trabalho foram usados apenas resíduos coletados na 
cidade de Recife/PE. Para este propósito, foram coletadas 4 amostras contendo, predominantemente, resíduos de blocos, azulejos cerâmicos, 
argamassa e concretos. Os resíduos foram moídos, armazenados e então caracterizados em laboratório quanto às seguintes propriedades: teor de 
finos, composição granulométrica, absorção de água e massa unitária. Para garantir um consumo de cimento mínimo das argamassas de 160 kg/
m3, foram realizados ensaios preliminares de densidade de massas fresca que resultaram nas seguintes proporções de mistura cimento:agregado 
(massa seca) 1:7,5 para argamassas com 100% de areia reciclada, 1:8 para argamassas com 50% de areia reciclada e 50% de areia natural 
e 1:1:7 para a argamassa de referência (0% areia reciclada). Em campo, foram realizados ensaios de determinação de umidade e slump test, 
controle de fissuração, resistência de aderência à tração e moldados corpos de prova para determinação da resistência à tração e à compressão. 
Com os resultados obtidos, foi possível concluir que os revestimentos de argamassas produzidos apresentaram um bom desempenho e que a 
metodologia proposta por Miranda (2010) pode ser aplicada em Curitiba/PR sem a necessidade de adaptar os parâmetros de controle propostos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafael Ramon Aguiar Rossa (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: ADRIANA DE PAULA LACERDA SANTOS
Departamento: Engenharia de Produção
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: edificação sustentável, moradia popular, hidráulica
Área de Conhecimento: 30101018 - MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUÇÃO

0458 SOLUÇÕES PARA A CASALEGO NA DIMENSÃO MATERIAIS E RECURSOS DO 
LEED

O grande déficit habitacional e a lenta evolução tecnológica da construção civil (sob a ótica da sustentabilidade ambiental) constituem-se em 
graves problemas para o Brasil. O objetivo desta pesquisa foi desenvolver uma habitação popular (Casalego) que pudesse ser ambientalmente 
sustentável e que tivesse baixo custo para construção. A princípio, os estudos concentraram-se em aspectos mais gerais, como o projeto da 
casa e a escolha dos materiais que seriam utilizados na Casalego. Com o andamento da pesquisa optou-se por trabalhar no desenvolvimento 
do projeto hidro-sanitário para a Casalego. A escolha dos materiais, dos equipamentos, do método de execução dos serviços necessários para o 
projeto da Casalego baseou-se em Estudos de Casos e em estudos bibliográficos sobre o tema.  Além de entrevistas com profissionais da área 
de engenharia civil, buscou-se fazer visitas à indústrias que produzem casas populares. Durante as visitas e pesquisas da bibliografia buscou-
se identificar os materiais e equipamentos utilizados na fabricação das casas sempre buscando identificar possibilidades de baixo custo e alta 
sustentabilidade ambiental. Durante o processo de escolha de materiais e métodos construtivos foi utilizado como referência os critérios da 
certificação LEED (Leadership in Energy and Environment Design) e do PURA (Programa de Uso Racional da Água) para identificar o nível 
de sustentabilidade ambiental alcançado nas diferentes etapas do projeto pela Casalego. O projeto hidro-sanitário desenvolvido para a Casalego 
contempla o uso da energia solar para o aquecimento da água, o sistema de reaproveitamento da água da chuva, o uso de dispositiivos para 
controlar o fluxo da água e a proximidade das áreas molhadas para reduzir a quantidade de material necessária para realizar as instalações 
hidro-sanitárias.  Estas situações adotadas atendem os requisitos de certificação do LEED e as orientações do PURA, desta forma conclui-se 
que a dimensão hidro-sanitária da Casalego atendem os requisitos da sustentabilidade ambiental.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruno dos Santos (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Mildred Ballin Hecke                        Co-Orientador: Marco André Argenta
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: evinci, bioengenharia, algoritmo
Área de Conhecimento: 30102006 - ESTRUTURAS

0459 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA BIMODULAR ATRAVÉS DE ALGORITMO 
GENÉTICO ACOPLADO A PROGRAMA DE MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

O comportamento bimodular é uma característica presente em boa parte dos materiais, como cimentos, cerâmicas, grafite e estruturas biológi-
cas como os ossos. Essa característica faz com que os materiais se comportem de maneiras diferentes quando submetidos a esforços de tração 
e compressão apresentando diferentes módulos de elasticidade. Mas devido a dificuldade na obtenção de parâmetros mecânicos desse tipo de 
material em decorrência da complexidade de se produzir ensaios mecânicos isentos de erros, isso é decorrente da grande probabilidade dos 
corpos de prova apresentarem falhas como bolhas de ar e impurezas no material. Uma possível abordagem desse problema é feita a partir de 
análise inversa utilizando simulações computacionais. A análise inversa utiliza dados que geralmente são resultados para encontrar parâmetros 
que geralmente são valores de entrada. Uma das técnicas de análise inversa mais utilizadas é o algoritmo genético. Essa técnica computacional 
é empregada quando há pouca informação sobre o problema a ser resolvido. Ele pode ser aplicado a uma grande quantidade de problemas 
devido a sua generalização e consegue produzir soluções com um nível muito bom de confiabilidade. Entretanto, o alto nível de sofisticação 
exigido do algoritmo para se adequar a problemas complexos gera uma grande demanda de tempo computacional. Esse modelo computacional 
se baseia na Teoria da Evolução das Espécies, em que os indivíduos melhor adaptados ao meio sobrevivem e se reproduzem. Analogamente 
o algoritmo genético busca dentro de um campo de possíveis soluções, encontrar uma solução ótima através da interação entre um grupo de 
soluções, em que as que apresentam maior adequação ao problema possuem maior chance de gerar bom resultados. Assim, soluções melhor 
adaptadas possuem maior probabilidade de interação. Nesta pesquisa foi desenvolvida uma técnica para determinação da altura da linha neutra 
em vigas bi-apoiadas composta por material bimodular, pois ela não está no centro da viga devido as diferentes respostas do material quando 
submetido a esforços de tração e compressão. Essa metodologia utiliza um algoritmo em linguagem Python de programação acoplado ao pro-
grama de elementos finitos Abaqus®.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Isaac Aguiar Oliveira (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Mildred Ballin Hecke           Co-Orientador: Marco André Argenta
Departamento: Construção Civil            Colaborador: Emílio Graciliano Ferreira Mercuri
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Dano, Osso Trabecular, Perda de Rigidez
Área de Conhecimento: 30102006 - ESTRUTURAS

0460 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO DANO EM ESTRUTURAS ÓSSEAS TRA-
BECULARES UTILIZANDO ELEMENTOS FINITOS

A mecânica do dano em meios contínuos leva em conta os efeitos da degradação de materiais sólidos, submetidos a algum tipo de carga, por 
meio de redução das propriedades de resistência e rigidez do material. A mecânica do dano trata da consequência da resposta do material de 
um processo de, pode-se dizer, microfissuração distribuída que se desenvolve numa etapa preliminar à formação da fissura. Além disso, alguns 
materiais possuem microdefeitos ou vazios que favorecem o acúmulo de microtensões. Esse microdefeito entende-se por dano inicial de um 
material, ou seja, tal material entra em um processo de rompimento de suas ligações atômicas. O tecido ósseo é um tecido conjuntivo com 
função principal de sustentação do corpo. Na organização macroscópica são obsevadas duas regiões distintas: uma camada mais compacta 
externamente e outra mais esponjosa internamente. Tal tecido esponjoso possui espaços medulares mais amplos, sendo formado por várias 
trabéculas, que dão um aspecto poroso ao osso. O osso trabecular é formado por lâminas ósseas dispostas em vários sentidos, deixando es-
paços livres entre si, ocupados pela medula óssea, que é a encarregada de elaborar as células sanguíneas. Inicialmente, a partir de imagens de 
microtomografias, serão adquiridas as geometrias de uma amostra de osso trabecular. O objetivo desse trabalho é montar um modelo simples 
que demonstre o dano em uma estrutura de osso trabecular, analisando as suas influências como a perda de rigidez e resistência. Como o osso 
é um material muito complexo, a verificação dos resultados das aplicações da mecânica de dano se dará através das comparações dos desloca-
mentos e tensões entre um modelo íntegro e um modelo danificado buscando entender e identificar as regiões danificadas, assim como ocorre 
em diversos artigos da literatura.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012244

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vitor Roberto Thomaz (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Mildred Ballin Hecke                Co-Orientador: Marco André Argenta
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Anisotropia, Parâmetros geométricos, Tecidos Biológicos
Área de Conhecimento: 30102006 - ESTRUTURAS

0461 ANISOTROPIA GEOMÉTRICA DE TECIDOS BIOLÓGICOS

Na análise de tecidos biológicos tem-se uma estrutura mais complexa do que as normalmente estudadas na engenharia, devido à variação 
de suas propriedades e seu formato irregular. Na engenharia, em geral, a caracterização física dos materiais é obtida por pesagens, medições 
volumétricas e sua geometria, comumente regular, é criada a partir de figuras primitivas como triângulos, retângulos, cilindros, facilitando 
sua criação digital. Já os tecidos biológicos, em sua grande maioria, apresentam uma geometria complexa, que pode caracterizá-los como ani-
sotrópicos, ou seja, apresentam um comportamento distinto para cada direção analisada. Uma das formas de se analisar esses materiais é a utili-
zação de imagens obtidas por meio de microtomografias. A microtomografia é uma técnica não destrutiva que reconstrói e modela interiores de 
amostras na escala micrométrica e obtém informações sobre suas características tridimensionais. A partir das imagens obtidas pelo detector de 
raios X, função do coeficiente de atenuação, são reconstruídas as fatias tomográficas transversais utilizando-se o algoritmo de Feldkamp modi-
ficado. E sobre essas fatias, são aplicados métodos para a quantificação da anisotropia geométrica da amostra. Neste trabalho são estudados 
quatro métodos distintos: o método do comprimento médio de interceptação (CMI) e o método baseado nos princípios do momento de inércia 
e do produto de inércia, escritos sob a forma de um tensor de inércias (TI), que calculam o grau de anisotropia e as direções anisotrópicas; o 
método do tensor de nível de cinza que calcula os volumes, densidade aparente e densidade do pixel; e o método do box counting que calcula a 
dimensão fractal, utilizada para quantificar a irregularidade geométrica da amostra. Estes foram implementados em linguagem de programação 
Python e os resultados aplicados na analise do tecido ósseo, especificamente o osso trabecular, que devido a sua complexidade exigiu imagens 
em escala micrométricas, obtidas por meio de um microtomógrafo de alta resolução. O conhecimento dessas características geométricas per-
mitiu um melhor entendimento do comportamento do tecido ósseo e suas propriedades possibilitando quantificar e diagnosticar fenômenos 
como a remodelação óssea ou doenças como a osteoporose.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Anna Caroline de Souza (PET)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Setsuo Iwakeri                      Co-Orientador: Ivan Venson
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: cimento-madeira;construção de habitações; construção civil
Área de Conhecimento: 30102022 - ESTRUTURAS DE MADEIRAS 

0462 UTILIZAÇÃO DO PAINEL CIMENTO MADEIRA NO SEGMENTO DE CONS-
TRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA

Os painéis cimento-madeira são painéis aglomerados, essencialmente de partículas de madeira com aglutinante mineral, que possui excelentes 
características tecnológicas - resistência ao fogo, resistência ao ataque de fungos e cupins, além de seu bom isolamento térmico e acústico, 
tornando os painéis cimento madeira uma boa alternativa de fabricação para a área de construção civil. Na sua produção requer menos exigên-
cias em relação à matéria prima quanto sua forma, dimensões e defeitos naturais, em comparação dos painéis mais comumente utilizados no 
ramo da construção civil brasileira (MDF, OSB, MDP). Um dos pontos que inviabiliza a produção em larga escala, é a cultura brasileira que 
prefere construções em alvenaria; a falta de estudos sobre métodos construtivos em sistemas modulares e o não reaproveitamento de resíduos 
do processamento industrial madeireiro e a autossuficiência na produção de cimento do país, são outros pontos que inviabilizam a produção. 
O objetivo do estudo consiste em analisar causas da pequena utilização do painel cimento madeira na construção civil no Brasil. Os pontos 
analisados na pesquisa envolveram o mercado de painéis cimento madeira, motivos que fazem a indústria não produzi-los e, juntamente, a falta 
de conhecimento acadêmico nestes ramos. No Brasil existe apenas uma empresa que produz este tipo de painéis, localizada em Blumenau, 
em escala mundial são produzidos desde 1976, tendo como pioneiro a Alemanha, a escala de produção é aproximadamente 2,5 milhões de m³. 
Alguns aspectos técnicos que dificultam a produção de painéis cimento madeira estão relacionados à incompatibilidade de algumas espécies 
com a cura do cimento – devido a substâncias químicas naturais da madeira; a cultura de que os produtos derivados de madeira possuem baixa 
resistência mecânica, e não tem boa durabilidade externa, diminui a aceitação do produto em construções civis; a falta de conhecimento e 
otimização das matérias primas empregadas torna o valor agregado da peça elevado. Um incentivo governamental, para a produção dos painéis 
cimento madeira, poderia ser viabilizado através da construção de habitações sociais, além de incentivos no setor privado da construção civil, 
visando o reaproveitamento de materiais e criação de novos empregos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aline Cristina da Silva Tavares (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Eduardo Dell’avanzi
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: ancoragem, bulbos, solo grampeado
Área de Conhecimento: 30103002 - GEOTÉCNICA

0463 ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE ANCORAGENS INJETADAS A PARTIR 
DE ENSAIOS EM MODELOS FÍSICOS REDUZIDOS

Áreas de ocupação irregulares fazem parte do cenário urbano de diversas cidades brasileiras. O crescimento demográfico acelerado, a falta 
de planejamento urbano e de investimentos em condições básicas de saneamento, agravam ainda mais este cenário e, como conseqüência, 
acidentes com deslizamentos de encostas ocupadas irregularmente são cada vez mais freqüentes. Diversas técnicas de estabilização de encos-
tas envolvem soluções com uso de ancoragens no terreno. Dentre elas, a técnica de solo grampeado é uma alternativa que apresenta diversas 
vantagens sobre outras técnicas, tais como o baixo custo de instalação, a rapidez na execução do projeto e a maior facilidade de construção 
em áreas de difícil acesso. Observa-se no mercado que a técnica de solo grampeado tem sido aplicada com o uso de grampos injetados com 
tubos manchetes. A utilização de tubos manchete induz a formação de bulbos de argamassa no interior da massa de solo, contribuindo para 
um aumento substancial da capacidade de carga ao arrancamento do mesmo. Observa-se, contudo, uma ausência de uma metodologia para 
dimensionamento dos bulbos, tais como a definição da distância ótima entre bulbos e a relação entre diâmetro do bulbo e capacidade de carga 
última da ancoragem. O objetivo deste trabalho é estudar o efeito da presença de bulbos ao longo de uma ancoragem visando o desenvolvi-
mento de uma metodologia racional de dimensionamento dos bulbos de ancoragem tais como a otimização da distância entre ancoragens e 
respectiva carga máxima. O estudo foi realizado em laboratório com a construção de modelos reduzidos de ancoragens e respectivos bulbos. As 
ancoragens foram construídas com varetas de PVC, bolas de isopor de 10mm de diâmetro (para simular os bulbos de ancoragem), cola e areia. 
Foram confeccionados cinco arranjos de ancoragem com diferentes distâncias entre bulbos. Cada arranjo foi testado através de um ensaio de 
arrancamento vertical. O equipamento de ensaio foi constituído por um cilindro de acrílico vertical preenchido com areia em uma determinada 
densidade relativa e um sistema de aplicação de carga constituído por um sistema de roldana e um recipiente para carregamento com água. Os 
deslocamentos da ancoragem durante o ensaio foram medidos com a utilização de relógios comparadores. Os resultados indicam que a capaci-
dade de carga da ancoragem é dependente da distância entre bulbos, igual a aproximadamente 2,5 vezes o diâmetro do bulbo da ancoragem.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gustavo Vensão Peruchi (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Emílio Graciliano Ferreira Mercuri               Co-Orientador: Eduardo Dell’Avanzi
Departamento: Engenharia Ambiental
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: fator de segurança, estabilidade de taludes, encostas naturais
Área de Conhecimento: 30103002 - GEOTÉCNICA

0464 COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE ESTABILIDADE DE TALUDES APLICA-
DOS EM ENCOSTAS NATURAIS

O progressivo desmatamento, as grandes taxas de precipitação e a urbanização de áreas sujeitas a riscos aumentam muito as chances de 
deslizamento de taludes. O escorregamento de encostas causa sérios danos ao meio ambiente, desvalorização da propriedade quanto à questão 
econômica e turística, além de oferecer perigo à vida humana. Nesse contexto, surge o interesse de avaliação da estabilidade de taludes. Tal es-
tudo pode indicar os riscos de um deslizamento ou escorregamento de um talude e, desta forma, evitar danos maiores. Nota-se a importância do 
estudo ao analisar as consequências de desastres naturais como, em março de 2011, os deslizamentos de encostas em Antonina e em Morretes. 
O projeto em andamento propõe uma comparação entre alguns métodos de análise de estabilidade de taludes (Fellenius, Bishop e Spencer) 
no que se refere ao método que oferece melhor fator de segurança e também à maior exequibilidade. A escolha de um método determinístico 
tem influência direta no resultado calculado de chance de deslizamento de terra e, ao final do projeto, será possível indicar qual método é mais 
adequado para ser aplicado em encostas naturais. O fator de segurança é considerado único e a superfície de ruptura é bem definida. Após es-
sas considerações, observa-se que a diferença do fator de segurança entre os métodos pode chegar a 50%, devido às hipóteses admitidas e aos 
diferentes modos de calcular o fator de segurança. O método de Fellenius, por exemplo, é feito apenas pelo equilíbrio dos momentos, enquanto 
o método de Bishop considera também o equilíbrio das forças verticais. As hipóteses admitidas para cada método são avaliadas para se identi-
ficar a aplicação do método para uma situação real. Vários cenários devem ser considerados e simulados, como variações na força de empuxo, 
no formato da superfície de terra, na inclinação e na altura da encosta, e  serão analisados os efeitos da alteração do valor de cada variável  do 
fator de segurança. É importante destacar a utilidade do projeto também para a restrição às áreas com baixos fatores de segurança ou então para 
indicar a necessidade de obras geotécnicas para obter melhores fatores de segurança.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alan Brezolin Bortolotto (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Alexandre Kolodynskie Guetter                Co-Orientador: Marcelo Marques
Departamento: Hidráulica e Saneamento
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: fetch, onda, Salto Caxias
Área de Conhecimento: 30104009 - ENGENHARIA HIDRÁULICA

0465 ESTUDO COMPARATIVO DE DETERMINAÇÃO DA ALTURA DE ONDAS EM 
RESERVATÓRIOS DE BARRAGENS

O espelho d’água (fetch) submetido ao movimento do vento estabelece a altura da onda resultante em águas continentais. A maioria dos méto-
dos empregados nestas estimativas necessita de uma solução precisa e confiável do fetch. A preferência pelo método vai depender das carac-
terísticas do corpo d’água em questão, podendo ser aplicável tanto para águas oceânicas quanto para águas interiores como baías, lagos e res-
ervatórios, sendo este último, o objeto de estudo deste trabalho. Desta forma, a presente atividade visa promover a importância da capacidade 
de determinação de campos de ondas em águas interiores através da pesquisa, propondo uma solução clássica, a qual é baseada na aplicação do 
método de determinação da distribuição espacial do fetch para águas oceânicas, adaptado para águas interiores via processamento automatizado 
e assim efetuar a determinação do campo de ondas no reservatório de Salto Caxias, o qual se constitui no último dos reservatórios em cascata no 
Rio Iguaçu, no sul do estado do Paraná. As alturas de ondas foram estimadas pelo método paramétrico SMB através do modelo computacional 
ONDACAD, em estágio de validação, o qual utiliza como dados de entrada o fetch e a velocidade do vento. Os ventos foram relacionados a 
períodos de recorrência através de análise de frequência regional, permitindo a representação do campo de ondas para períodos de retorno de 
10, 20, 50 e 100 anos. O modelo ONDACAD aliado ao sistema HIDRONDA foi o responsável pela geração dos mapas temáticos tanto do 
fetch, o qual é imprescindível para a posterior obtenção do campo de ondas, e naturalmente a própria estimativa das alturas de onda. A consulta 
às imagens geradas permitiu a identificação das maiores ondas para cada uma das 16 direções bem como a localização destas no reservatório.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daiane Luiza Cordeiro (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Roberto Fendrich
Departamento: Hidráulica e Saneamento
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Relação Intensidade x Duração x Freqüência (I x D x F), Drenagem, Pluviometria
Área de Conhecimento: 30104009 - ENGENHARIA HIDRÁULICA

0466 RELAÇÃO INTENSIDADE X DURAÇÃO X FREQÜÊNCIA DA ESTAÇÃO PLUVIOGRÁFICA MARILÂN-
DIA DO SUL, ATUALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE GUARAPUAVA E PARANAVAÍ

Para utilização de dados de chuva em projetos de Engenharia de Drenagem, deve-se conhecer a relação entre as quatro características funda-
mentais da chuva: Intensidade, Duração, Freqüência e Distribuição. A determinação dessa relação é feita a partir de dados históricos de postos 
pluviográficos. Em estudo feito para o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia – CONCITEC, (Fendrich, 1986), com uma série histórica 
de intensidades máximas de chuva compreendida entre 1976 e 2010 (34 anos), para a Estação Pluviográfica de Guarapuava, e com uma série 
histórica entre 1975 e 2010 (35 anos), para a Estação Pluviográfica de Paranavaí, obteve as equações finais das duas estações, para os tempos 
de recorrência Tr = 02, 05, 10, 20 e 50 anos, respectivamente. O presente Estudo teve por objetivo a obtenção da relação Intensidade versus 
Duração versus Freqüência (IxDxF) para os dados pluviográficos da Estação Marilândia do Sul (Código ANA: 02351063), bem como a atual-
ização dos parâmetros das duas outras relações, das Estações de Guarapuava (Código ANA: 02551010) e Paranavaí (Código ANA: 02352017), 
todas pertencentes à Fundação Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR, localizadas nos municípios de Marilândia do Sul, Guarapuava e 
Paranavaí, no Estado do Paraná. Através da análise comparativa das duas Equações (1986 e 2012), dos erros em diversos tempos de recorrên-
cia e intervalos de duração, concluiu-se que as Equações de Chuvas Intensas de Guarapuava e Paranavaí, determinadas por (Fendrich, 1986), 
continuam válidas para o dimensionamento de obras de drenagem nos dois municípios do Estado do Paraná. Determinada a Relação Intensi-
dade x Duração x Freqüência (IxDxF), para a Cidade de Marilândia do Sul, recomendamos que passados mais alguns anos, o procedimento de 
atualização seja realizado para o refinamento dos parâmetros da Equação determinada em 2012, para obtenção das vazões de projeto, em obras 
hidráulicas de drenagem, com maior rigor e precisão.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lis Marie Veiga (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Miriam Rita Moro Mine
Departamento: Hidráulica e Saneamento
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Hidroeletricidade, Mudanças Climáticas, Bacia do Prata
Área de Conhecimento: 30104009 - ENGENHARIA HIDRÁULICA

0467 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

A participação hidrelétrica nos países da bacia do rio da Prata na América do Sul é bem expressiva e alta a nível mundial. Propõe-se analisar 
no contexto das mudanças climáticas, a geração de energia elétrica nessa bacia. Para isso o modelo de simulação do sistema com o Método da 
Energia Natural foi aplicado convertendo a série de vazões em séries de energia natural para todo o sistema, e embora haja limitações no caso 
de existência de diversidade hidrológica – caso do Sul e Sudeste brasileiro – há alguns ajustes que permitem contornar isso. Do método de 
simulação de Monte Carlo é possível fazer a avaliação da energia garantida (demanda que poderá ser atendida sem falhas ao longo do horizonte 
de planejamento) usando séries de vazões sintéticas representando cenários futuros de mudanças climáticas globais. Até 1980, utilizava-se o 
método determinístico ou histórico, que contava com avaliação da capacidade máxima contínua; contudo críticas a esse método levou a aval-
iação através de termos probabilísticos e processos estocásticos. Para o caso brasileiro, no que tange a ocorrência das mudanças climáticas, em 
que temos um período de regularização plurianual, fez-se a geração de séries sintéticas a partir da adoção de um tipo de processo estocástico 
não estacionário. Essa geração foi obtida através de modelos de circulação geral (GCM) associados a um modelo downscaling que produziram 
séries não estacionárias de temperatura e precipitação para os cenários climáticos futuros, e transformou em vazões mensais por modelos hi-
drológicos chuva-vazão. Para aplicação da simulação do sistema é necessário que as vazões mensais sejam estacionárias e, portanto removeu-se 
a tendência não estacionária, aplicando um modelo autorregressivo ou para casos mais complexos modelos de desagregação. A transformação 
chuva-vazão é feita a partir de dados de entrada – precipitação e evapotranspiração – fornecidos por cenários de chuva e temperatura dos mod-
elos regionais de circulação atmosférica (RCM) e com base nos modelos de redes neurais artificiais (RNA) faz-se a obtenção de cenários de 
vazões mensais que são entradas para os modelos de avaliação do impacto das mudanças climáticas na geração hidroelétrica. O modelo RNA 
é um modelo matemático baseado em estímulos e respostas, e para que esse modelo seja capaz de representar um fenômeno físico, ele deve 
passar por um treinamento que no caso modelagem chuva-vazão é ajustar uma função adequada aos dados amostrais.  Esse modelo foi treinado 
e validado em nove estações-chave do subsistema elétrico interligado Sul-Sudeste do Brasil.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Barbara de Toledo Montandon Dumont (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Tobias Bernward Bleninger                 Co-Orientador: Cláudia Pereira Krueger
Departamento: Engenharia Ambiental
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: drifters, Google Earth, velocidade
Área de Conhecimento: 30104017 - HIDRÁULICA

0468 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE POSPROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE 
BOIAS DE DERIVA E TRACADORES EM CONJUNTO COM MEDICOES DE ADCP

A avaliação de dados de velocidade são essenciais para a análise de escoamentos naturais, bem como estudos relacionados a distribuição e 
dispersão de substancias em sistemas aquáticos. A tecnologia mais usada para elaborar medições de velocidades e níveis são os perfiladores 
acústicos (Acoustic Doppler Current Profiler - ADCP) que medem os três componentes espaciais em um perfil vertical, bem como a profun-
didade. O perfilado pode ser instalado fixo num local ou fixado num barco para medir velocidades e níveis em seções. A obtenção de dados 
sincronizados de vários pontos somente é possível com vários medidores ADCP, que geralmente não são disponíveis. Para compensação e 
complementação são usadas bóias, equipadas com GPS (drifters), que são lançadas em vários pontos e várias profundidades: assim permitindo 
a descrição Lagrangeano de velocidades. Existem também técnicas de sensoreamento remoto que permitem a gravação e identificação de 
partículas artificiais anteriormente colocadas na superfície para aumentar o número de traçadores e melhorar a análise espacial de velocidades 
(Particle-Tracking-Velocimetry – PTV). Este projeto visou o desenvolvimento de métodos que permitam o processamento e análises de dados 
obtidos de drifters (derivas) e partículas traçadoras. E, em seguida, o pós-processamento dos dados. Para o teste, foi percorrido um trajeto e 
logo em seguida processado e visualizado no software Google Earth e TrackMaker. Entre eles, foram comparados o nível de eficácia entre cada 
um. O teste visou observar o formato do arquivo a ser salvo, a possibilidade de ser transferido ou convertido para outros softwares, se a sua 
utilização é de fácil manejo, como obter velocidade, distância percorrida, perfil de altitude, como importar o trajeto para outro arquivo a fim de 
fazer cálculos mais específicos, entre outros. Para o primeiro teste, o trajeto foi feito com GPS Garmin GPS45, devido ao seu fácil manejo. Foi 
calculada a velocidade, o perfil de altitude, a velocidade média, e a distância percorrida. Uma das ferramentas do programa TrackMaker permite 
abrir o trajeto no Google Earth. Com isso foi possível comparar o mesmo trajeto, porém em programas diferentes. Um outro processamento 
e cálculo foi realizado com o Garmin FR60LTD, a fim de ser usado no software Google Earth. Foi calculado a velocidade média, o perfil de 
altitude, a distância percorrida, e refeito o trajeto, e exibido o gráfico com a distribuição da velocidade em função da distância percorrida, e a 
importação da trajetória para o Excel para cálculos mais específicos, entre outros.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafaela Comparim Santos (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Tobias Bernward Bleninger
Departamento: Engenharia Ambiental
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: modelagem hidrodinâmica, águas rasas, modelagem tridimensional
Área de Conhecimento: 30104017 - HIDRÁULICA

0469 MODELAGEM HIDRODINÂMICA TRIDIMENSIONAL DE ÁGUAS RASAS PARA 
LAGOS E RESERVATÓRIOS

Lagos e reservatórios são sistemas ecologicamente valorosos e sensíveis e seus processos de mistura são relativamente lentos se comparados 
a sistemas fluviais ou costeiros. Entre os principais fatores externos que exercem influência estão: vento, radiação solar, vazão de afluentes e 
efluentes, topobatimetria e estratificação térmica. Esse último fator ainda aumenta o efeito tridimensional e, por isso, a modelagem de lagos 
e reservatórios normalmente precisa ser feita em três dimensões. Entretanto, com a justificativa de que há uma mistura completa na vertical 
e que as condições são rasas, muitos estudos mesmo assim são realizados em duas dimensões. Este trabalho teve como objetivo investigar o 
efeito da modelagem hidrodinâmica tridimensional em lagos e reservatórios rasos, com a utilização do software Delft3D. Foi criado o cenário 
de um tanque retangular raso e foram feitas simulações para casos bidimensionais e tridimensionais, com o vento como único forçante. A 
velocidade do vento e sua direção foram modificadas entre os cenários, sendo analisadas as velocidades: 2 m/s, 5 m/s e 10 m/s; e as direções: 
0o, 90o e 135o. Além disso, também foram feitas simulações com traçadores e condições de contorno diferentes, tais como fronteiras abertas. 
Também foi realizado um estudo de caso real para o lago Sturgeon, que possui pequena profundidade e está localizado nos Estados Unidos. Foi 
construída sua malha e foram feitas algumas simulações simplificadas através do Delft3D. Os resultados encontrados mostram a importância 
da modelagem tridimensional para estudo do campo de velocidade, principalmente para aqueles, cujo interesse é o transporte de poluentes, 
nutrientes e problemas de qualidade da água, como o crescimento de algas. Para análise de outros parâmetros, como por exemplo, variação do 
nível de água, como em estudos de enchente, os resultados indicam que uma modelagem bidimensional é suficiente. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Julia Alves Egg Monteiro (PET)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Miriam Rita Moro Mine    Colaborador: Diego M. Domingues, Jean Lucas Canieli de Souza, Jullian Douglas de Oliveira
Departamento: Hidráulica e Saneamento
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Alagamento, Prejuízo, Curitiba
Área de Conhecimento: 30104025 - HIDROLOGIA 

0470 UM ESTUDO SOBRE O PREJUÍZO DE ALAGAMENTOS NA CIDADE DE CU-
RITIBA: O CASO DA REGIÃO DE ENCONTRO DOS RIOS BACACHERI E ATUBA

O crescimento acelerado dos grandes centros urbanos, somado à falta de estrutura sanitária e de drenagem dessas cidades, aliado ainda às con-
dições e a localização do terreno, pode causar problemas como enchentes, causando grandes prejuízos à região. Por esses empecilhos serem, na 
grande maioria, do tipo estrutural, como a impermeabilização do solo ocasionada pela retirada da mata, são necessários investimentos elevados 
para que não ocorram mais alagamentos e assim haja uma solução satisfatória para a população. Para analisar o grau de prejuízo que pode ser 
causado por um alagamento, um estudo de caso foi realizado na bacia do Rio Atuba - estação fluviométrica Autódromo - em Curitiba- PR. Os 
dados necessários para o estudo (vazão e cota) foram retirados do sistema de informações hidrológicas Hidroweb, fornecidos pela Agência 
Nacional de Águas – ANA, para que pudesse ser traçada a curva de descarga. Foram analisados somente os dados de 2006 a 2010, devido ao 
grande número de falhas de observação da ANA nos anos anteriores a 2006. Num segundo momento foi feito o ajuste de frequência empírica, 
pelo método de Kimbal, e o período de retorno pelo ajuste de Gumbel. Essas análises tinham como objetivo escolher um ponto de Curitiba 
ou região metropolitana que sofresse constantemente com alagamentos, para determinar o período de retorno da cheia, e avaliar os prejuízos 
causados no local. Utilizou-se para isso o método Nível-Prejuízo. Pelo fato da análise ter sido feita em um pequeno espaço amostral, somente 
cinco anos de dados, os resultados são apresentados apenas como ilustração do método, não podendo ser utilizados, ainda, para aplicações. 
A próxima etapa consistirá na análise dos prejuízos, tangíveis e intangíveis, do alagamento estudado, em que será necessário entrevistar os 
moradores do local. Finalmente, poderá ser concluído se o método empregado para analisar o prejuízo da cheia na região foi adequado ou não.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Artur Sass Braga (FUNPAR)
Curso: Física (Licenciatura)
Orientador: Sergio Michelotto Braga
Departamento: Hidráulica e Saneamento
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: monitoramento automático, plataforma flutuante, reservatório
Área de Conhecimento: 30104025 - HIDROLOGIA

0471 IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE DE BAIXO CUSTO PARA 
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM RESERVATÓRIOS.

O uso de sensores eletrônicos no monitoramento de parâmetros de qualidade da água muitas vezes depende de estruturas que viabilizem o 
bom funcionamento dos equipamentos. Particularmente em grandes reservatórios da água, existe uma dificuldade de instalação de sensores 
eletrônicos em posições favoráveis às demandas científicas, visto que pontos dentro dos reservatórios são recorrentemente escolhidos. Para 
instalar equipamentos dentro de um reservatório é necessária uma estrutura que garanta o acesso, a robustez e a qualidade dos dados. Diante 
disso, o custo da instalação acaba se tornando elevado, inviabilizando a projetos de orçamentos restritos a coleta de dados no ponto desejado. 
Assim, em vários projetos acaba-se usando dados de lugares próximos ao ponto desejado, através de médias e aproximações, situação que 
prejudica a pesquisa. O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados do projeto, construção e instalação de uma plataforma 
flutuante de baixo custo, para reservatórios da água devidamente instalada no reservatório da usina Pedro Viriato Parigot de Souza (Capivari 
– Cachoeira) operada pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL), para viabilizar a instalação de sensores eletrônicos. A estrutura foi 
montada com canos de ferro em forma hexagonal, permitindo o encaixe de tambores de 200 litros para flutuação. A posição de ancoragem da 
estrutura é garantida por três pesos que a mantém no lugar independente do nível do reservatório, os pesos ficam suspensos por um cabo de aço 
que passa por uma roldana ligada à estrutura de ferro e é fixado em um ponto de ancoragem no fundo do reservatório. Dessa forma, quando 
varia o nível do reservatório a estrutura acompanha uma reta vertical garantida pela tração em três pontos opostos das roldanas onde estão os 
cabos tracionados pelos pesos suspensos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: David Bispo Ferreira (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Cristóvão Vicente Scapulatempo Fernandes                  Co-Orientador: Sérgio Michelotto Braga
Departamento: Hidráulica e Saneamento                                          Colaborador: Arthur Sass Braga
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Hydraccess, Monitoramento hidroambiental, Sensores automáticos
Área de Conhecimento: 30104025 - HIDROLOGIA 

0472 AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIDROMETEREOLÓGICAS USANDO SEN-
SORES AUTOMÁTICOS E BANCO DE DADOS HYDRACESS

O monitoramento das condições hidrometereológicas de uma determinada região é fundamental para a análise qualitativa do comportamento 
de todos os componentes do ciclo hidrológico. O surgimento de medidores,  sensores e registradores (dataloggers) eletrônicos de parâmet-
ros hídricos e meteorológicos representa um avanço no registro desses dados, pois o uso desses equipamentos permite efetuar uma grande 
quantidade medições, tomadas em intervalos regulares e pré-programados. A implementação de estações automáticas para o monitoramento 
hidroambiental aumenta a confiabilidade aos dados, uma vez que os resultados do registrador não dependem da destreza do observador nem da 
regularidade das observações, mas sim de uma calibragem adequada. Entretanto, a maior quantidade de dados gerados impõe a adoção de um 
bom esquema de armazenamento e gerenciamento para que seja possível uma boa interpretação dos fenômenos que se deseja estudar. O projeto 
Avaliação das condições hidrometereológicas usando sensores automáticos, que é conduzido pelo Laboratório de Monitoramento Eletrônico 
(LME) do Programa de Pós Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental (PPGERHA) da Universidade Federal do Paraná 
adotou o software Hydracess como ferramenta de banco de dados. O software, além de guardar valores coletados juntamente com a data e 
horário de ocorrência, permite o tratamento, correção sobre dos dados e obtenção de séries históricas, bem como cálculo de médias temporais. 
Neste trabalho serão apresentadas ferramentas computacionais desenvolvidas para facilitar o uso do software pela a padronização dos arquivos 
gerados pelas estações de monitoramento, bem como alguns resultados do monitoramento. Será demonstrada sua utilidade na compreensão de  
fenômenos hidrológicos e meteorológicos que são foco de estudos no âmbito do PPGERHA.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Hanna Carolina Bittencourt Pereira (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Ana Sofia Clímaco Monteiro D’Oliveira
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: sulfatização, resistência, revestimento
Área de Conhecimento: 30303001 - METALURGIA DE TRANSFORMAÇÃO

0473 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA A SULFATIZAÇÃO DE REVESTIMENTO EM 
DIFERENTES CICLOS

Componentes metálicos em contato com enxofre tipicamente sofrem degradação severa, como a encontrada em unidades de recuperação de 
enxofre (URS), de unidades de refino.  O desenvolvimento de materiais capazes de resistir a ação do enxofre está dependente da disponibi-
lização de testes capazes de qualificar estes materiais. O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de procedimento de teste de 
sulfatização em baixas temperaturas (300 °C), capaz de avaliar materiais a serem utilizados nos espelhos dos permutadores de calor do estágio 
de conversão que permite obter o enxofre elementar das URS.  A motivação para este desenvolvimento decorre da alta taxa de degradação que 
componentes metálicos. A sulfatização foi feita adaptando o procedimento de cementação em caixa, sendo  a mistura de cementação composta 
por alumina e 30% de enxofre em pó. Após inserção da amostra a ser testada na mistura, a caixa vedada  foi ligada a uma solução neutralizadora 
dos gases tóxicos liberados durante o processo e aquecida em uma placa de aquecimento. O teste consistiu no aquecimento do conjunto até a 
temperatura de 320 °C e permanência por cerca de 2 horas nesta temperatura. Utilizaram-se dois procedimento de teste, isotérmico e cíclico. 
Este ultimo consistiu de ciclos de 20min e de 5min. Utilizaram-se amostras de aço carbono e de revestimento de Fe-Al, sendo o primeiro 
reconhecido pela sua alta reação com o enxofre e como tal utilizado como referência para identificar o ataque. Após ensaio a superfície das 
amostras foi avaliada por inspeção ótica e a seção transversal preparada por técnicas de metalografia para identificar os mecanismos de ataque 
do enxofre. Resultados mostraram que em condições isotérmicas e de ciclos longos o ataque no enxofre após 2h a 320 °C ainda é incipiente, 
mas que em ciclos curtos  se torna mais evidente . Sugerindo que testes de sulfatização utilizando enxofre sólido e baixas temperaturas reque-
rem maiores tempos de interação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nikolas Woellner (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Paulo Victor Prestes Marcondes                   Co-Orientador: Sérgio Fernando Lajarin
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Conformação, Simulação, Retorno Elástico
Área de Conhecimento: 30303010 - CONFORMAÇÃO MECÂNICA

0474 INFLUÊNCIA DA FORÇA DE PRENSA-CHAPA NA PREVISÃO COMPUTACIONAL 
DO RETORNO ELÁSTICO EM AÇOS DE ALTA RESISTÊNCIA.

Em processos de fabricação, a simulação numérica representa uma importante ferramenta a ser utilizada no desenvolvimento de estratégias de 
processamentos, e no dimensionamento de ferramentas, oferecendo previsões de tempos e resultados de maneira muito próxima à realidade. 
Na conformação plástica dos metais, é de fundamental importância avaliar se as propriedades metalúrgicas do material a ser transformado 
correspondem de forma adequada aos esforços mecânicos aplicados, evitando, desta forma, perda dos tarugos iniciais e quebras não previstas 
de matrizes e ferramentas. Importante também é avaliar se os conceitos geométricos envolvidos no processo, como trajetórias de ferramentas, 
variam de forma adequada para a obtenção dos resultados pretendidos. Neste contexto, surgem novas soluções para resolver os problemas 
enfrentados pela indústria automotiva na aplicação de aços de alta resistência (AHSS). Apesar do excelente comportamento mecânico frente a 
seu menor peso, tal material ainda sofre limitações de fabricação, principalmente no que diz respeito à conformabilidade. A literatura aponta o 
retorno elástico como o problema que mais compromete a produção em massa de componentes estruturais com o uso destes aços. A simulação 
numérica desse problema torna-se então complexa pela não-linearidade do comportamento do material, devido principalmente a variação do 
módulo de elasticidade. Em pesquisa recente realizada no Laboratório de Conformação da UFPR, foi observado que a força aplicada pelo 
prensa-chapa é o parâmetro que mais influencia na simulação destas condições. O presente estudo vem então com o objetivo de explorar esta 
variável do processo. Diferentes condições de carga de prensa-chapa foram aplicadas em função do tempo, via simulação numérica a partir 
do uso do software Abaqus, sendo analisadas, a partir destas diferenças, as variáveis de saída do processo de conformação. O estudo tem a 
finalidade de contribuir para a resolução numérica do problema de retorno elástico dos aços de alta resistência, desta forma viabilizando seu 
uso industrial em larga escala.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Victor Augusto de Oliveira (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Rodrigo Perito Cardoso                    Colaborador: Anderson Carlos Gralak, Ricardo Pereira, Cristiano Scheuer 
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Nitretação por plasma, Rugosidade, Aço inoxidável martensítico
Área de Conhecimento: 30303036 - METALURGIA DE PÓ

0475 NITRETAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA DO AÇO AISI420: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA 
DA ENERGIA DE BOMBARDEAMENTO NA CINÉTICA DO PROCESSO.

A nitretação assistida por plasma utiliza a ativação da descarga luminescente para introduzir átomos de nitrogênio na superfície de materiais de 
engenharia. A microestrutura, bem como as propriedades mecânicas e metalúrgicas das camadas modificadas através da nitretação por plasma, 
são fortemente dependentes das variáveis empregadas no processo. Na técnica assistida por plasma  as colisões entre as partículas carregadas 
e as moléculas neutras do gás são de suma importância para geração e manutenção da descarga. Neste sentido, os parâmetros tensão aplicada 
e mistura gasosa, constituem duas importantes variáveis do processo. A primeira exerce influência direta sobre a energia das espécies rápidas, 
uma vez que, esta é proporcional à aceleração produzida na bainha catódica. Da mesma forma, a segunda exerce influência sobre a ionização, 
dissociação e sobre a formação de radicais ativos de nitrogênio. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo estudar a influência da energia de 
bombardeamento, mais precisamente, o efeito da tensão de pico aplicada e do teor de argônio na mistura gasosa, sobre a cinética do tratamento 
de nitretação por plasma do aço AISI 420. Igualmente, tendo em vista que o tratamento térmico prévio à nitretação também exerce influência 
sobre a cinética do processo, foram estudos três condicionamentos prévios das amostras: recozida, temperada a partir de 1050ºC, e temperada 
a partir de 1050ºC e revenida a 400ºC. O plasma foi gerado utilizando uma fonte de tensão pulsada de 3,6 kW. O trabalho foi divido em duas 
etapas: a primeira objetivando o estudo da influência da tensão de pico, sendo os tratamentos realizados empregando-se uma mistura gasosa 
composta por 70% H2 + 20% H2 + 10% Ar, e tensões de pico de 400, 500, 600 e 700 V; e a segunda etapa, onde procurou-se determinar o 
efeito do teor de argônio, sendo os tratamentos realizados empregando-se uma tensão de pico de 600 V, e uma mistura gasosa composta por 
80% N2 + 20% H2 com teores de argônio em fração volumétrica variando entre 10 a 50%. Todos os tratamentos foram realizados a temperatura 
de 350ºC durante 6 horas, empregando-se um fluxo gasoso de 3,34 × 10−6 Nm3 s−1, e pressão de 3 Torr. As amostras tratadas foram caracteri-
zadas por meio de microscopia óptica, difratometria de raios X, e por medições de microdureza e rugosidade. Os resultados indicam que tanto 
a variação do teor de argônio na proporção dos gases da mistura gasosa, como a tensão de pico aplicada, exercem influência sobre a cinética de 
crescimento da camada tratada, rugosidade e dureza.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernando Casavechia Teixeira (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Adriano Scheid
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Revestimento, Ligas de Cobalto, Aluminização em caixa
Área de Conhecimento: 30304008 - METALURGIA FÍSICA

0476 AVALIAÇÃO DA REATIVIDADE DE LIGAS DE COBALTO COM ALUMÍNIO A 
PARTIR DA TÉCNICA DE PACK ALUMINISATION

Superligas de Cobalto obtidas na forma de revestimentos pela técnica de Plasma com Arco Transferido (PTA) vem sendo avaliadas com el-
evado potencial para a fabricação de componentes que operam em condições agressivas, sujeitos à oxidação em alta temperatura. A presente 
pesquisa busca avaliar de forma isolada um dos fatores que leva à degradação de componentes em banhos de galvanização por imersão a 
quente. O fator degradante isolado nesta pesquisa foi a reatividade de revestimentos à base de Cobalto com Alumínio (presente na composição 
das ligas de galvanização). A técnica de aluminização em caixa vem sendo estudada e busca a formação de camadas superficiais de aluminetos, 
os quais reagem prontamente com o oxigênio em alta temperatura formando filmes de Al2O3 estáveis que atuam como barreiras, reduzindo a 
taxa de oxidação de componentes em operação. O presente trabalho visa estudar e caracterizar a aluminização em caixa da superliga de Cobalto 
CoCrMoSi. As amostras foram produzidas por ciclos de aluminização em caixa em temperatura de 7500C por 1, 4, 8 e 12h, sendo que a mistura 
usada foi de: 77% Al2O3 + 20% Al + 3% NH4Cl. Em cada ciclo de aluminização foram produzidas duas amostras que foram caracterizadas por 
microscopia Laser confocal, dureza instrumentada e difração de raios-X. Os ciclos de aluminização levaram à formação de aluminetos super-
ficiais Al(Co,Fe,Cr) com dureza que atingiu 1200HV0,025 e espessura que superou 100mm. Os resultados mostraram que a aluminização em 
caixa promove a formação de aluminetos sobre a liga CoCrMoSi, o que representa elevação da resistência à oxidação em elevada temperatura. 
E esse método se mostra-se eficiente para a avaliação da reatividade de ligas de Cobalto com Alumínio.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Robson H. Valente (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Ana Sofia Clímaco Monteiro D’Oliveira
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Intermetálicos, Desgaste, Deposição
Área de Conhecimento: 30304008 - METALURGIA FÍSICA

0477 EFEITO DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO NO DESEMPENHO AO 
DESGASTE  TEMPERATURA ELEVADA

Proteção de componentes por revestimentos intermetálicos se apresenta bastante atrativo pela estabilidade de suas propriedades, entretanto o 
processamento in-situ destes revestimentos exibe uma forte interação da mistura de pós elementares depositados com o substrato. Esta interação 
resulta em alterações da composição química e pode alterar o comportamento mesmo em temperature ambiente. Este trabalho avaliou o efeito 
da diluição dos revestimentos sobre o comportamento ao desgaste por deslizamento abrasivo de revestimentos processados com misturas de 
pós de Fe-Al( com 15wt% e 30wt%Al) e de Nb-20wt%Al. As misturas foram depositadas por Plasma com arco transferido com intensidade de 
corrente de 120A e 150A sobre placas de aço inoxidável AISI 304. A estabilidade dos revestimentos na temperature de 200ºC, 400ºC, 600ºC  foi 
medida indiretamente por testes de desgaste realizados em temperature ambiente. Os revestimentos processados com as duas misturas de Fe-Al, 
depositados com a maior corrente (150A), apresentaram maior diluição concordando com o observado para revestimentos de superligas de Co 
e Ni. O processo de desgaste mostrou que esses revestimentos também apresentaram maior perda de massa. Após exposição a alta temperatura 
ocorreu uma redução na perda de massa dos revestimentos processados com a mistura Fe-30wt%Al,  que pode ser atribuido a formação de 
um óxido com características lubrificantes. Nos revestimentos processados com a mistura Fe-15wt%Al a exposição em temperatura provocou 
uma maior dispersão nos resultados sugerindo que a composição do revestimentos pode impedir a formação do óxido com as caracteristicas 
observada para o revestimetno mais rico em Al. Para efeito de comparação foram avaliados revestimentos processados com 150A e a mistura 
de pós Nb-20wt%Al. Resultados mostraram que para esses revestimentos o aumento da temperatura de exposição antes do ensaio provoca um 
aumento da perda de massa em desgaste abrasivo, o que pode ser associado a baixa resistência a oxidação desses revestimentos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Wilson Tavares Barbosa Filho (Outro)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Adriano Scheid
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Revestimentos, Nitretação a Plasma, Ligas de Cobalto
Área de Conhecimento: 30304008 - METALURGIA FÍSICA

0478 CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA LIGA DE COBALTO STELLITE #6 OBTIDA 
POR PTA E NITRETADA A PLASMA

Superligas de Cobalto (Stellite #6 - CoCrWC) aplicadas na forma de revestimentos a partir da técnica de Plasma com Arco Transferido (PTA) 
vem sendo avaliadas e apresentam resultados promissores para a proteção de componentes nas áreas de siderurgia, petróleo e nuclear. Estas 
ligas são usadas em aplicações industriais sujeitas a desgaste, como em buchas e mancais de deslizamento. O objetivo deste trabalho é car-
acterizar e avaliar revestimentos da liga de Cobalto Stellite #6 obtidos por plasma com arco transferido e posteriormente nitretadas a plasma, 
visando obter propriedades superficiais especiais. Considerando o bom desempenho das ligas de revestimento obtidas por PTA e a necessidade 
de pesquisa para a constante evolução do desempenho de materiais, a presente pesquisa propõe a aplicação de um tratamento termoquímico de 
endurecimento superficial - a Nitretação a Plasma - em revestimentos à base de Cobalto, visando elevar a dureza e a resistência ao desgaste. 
Para tal, revestimentos da liga de cobalto Stellite #6 foram produzidos por PTA sobre aço inoxidável AISI 316L e submetidos a ciclos de ni-
tretação a plasma a 6000C por 4h em mistura composta por 75%N2 + 25%H2 e, então, caracterizados por microscopia Laser confocal, dureza 
instrumentada, difração de raios-X e desgaste pino sobre disco. Os revestimentos nitretados apresentaram uma camada superficial de nitretos 
com espessura de 12mm, o que elevou a dureza superficial de 350 para 1504 HV0,025, enquanto o módulo de elasticidade foi elevado de 150 
para 408 GPa. A caracterização indicou a formação de compostos (nitretos), especialmente com os elementos Cromo e Cobalto que compõe 
a liga, que elevaram a resistência ao desgaste e mostraram potencial aumento da vida útil de componentes pela aplicação do tratamento de 
nitretação a plasma.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paula Gonçalves de Oliveira (Outro)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Haroldo de Araújo Ponte              Colaborador: Ana Carolina Tedeschi Gomes Abrantes, Alysson Nunes Diógenes
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: petróleo; ácidos naftenicos; corrosão
Área de Conhecimento: 30304059 - CORROSÃO

0479 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO OXIGÊNIO DISSOLVIDO NOS RESULTADOS DE 
MONITORAMENTO DE CORROSÃO PELA TÉCNICA DE RUÍDO ELETROQUÍMICO

O processamento de petróleos mais pesados, e com alto teor de ácidos naftênicos, tem se tornado um desafio para o Brasil, uma vez que a 
presença deste ácido, aliada a outros fatores, acarreta um sério processo de corrosão. Tendo vista este problema, se faz necessário o desenvolvi-
mento de uma técnica que seja capaz de monitorar o processo de corrosão naftênica nos equipamentos, proporcionando-lhes uma maior vida 
útil, bem como um melhor controle das condições de segurança. Uma das técnicas de monitoramento que emerge é a de ruído eletroquímico, 
que consiste na aquisição de dados da variação de tensão e corrente decorrente dos processos de corrosão entre eletrodos em uma solução. 
Apesar de se tratar de uma técnica promissora, ela ainda não está consolidada, de modo que muitos estudos estão sendo efetuados para definir 
quais fatores afetam sua utilização, bem como em quais condições os sistemas de monitoramento devem ser operados. Desta forma, o objetivo 
deste trabalho é avaliar a influência do oxigênio dissolvido em solução oleosa de vaselina com ácido naftênico nos resultados do ruído eletro-
químico. Para isso foi utilizada uma célula eletroquímica constituída de 3 eletrodos idênticos de aço inoxidável 316 conectados ao aparelho 
de ruído. Como eletrólitos foram utilizadas vaselina pura e uma solução de vaselina com ácido naftênico com NAT (número de acidez total) 
igual a 1,5 mg KOH/g, as quais foram submetidas a diferentes tempos de desaeração por borbulhamento de nitrogênio na solução, sendo cada 
experimento realizado em duplicata. Realizados estes experimentos, os dados de variação de tensão e de corrente adquiridos pelo aparelho de 
ruído eletroquímico foram tratados e analisados a fim de se definir como as condições de desaeração estão influenciando os dados de corrosão 
naftênica obtidos pelo ruído eletroquímico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: VANESSA DOS SANTOS BRUSTOLIN (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Química 
Orientador: CLÁUDIA ELIANA BRUNO MARINO
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Corrosão, Aços inoxidáveis, Íons cloreto e bicarbonato
Área de Conhecimento: 30304059 - CORROSÃO

0480 “ESTUDO ELETROQUÍMICO DO PROCESSO CORROSIVO EM AÇOS INOXIDÁVEIS EM MEIO 
DE FLUIDOS HIDRÁULICOS CONTENDO ÍONS CLORETO E BICARBONATO”

Oleodutos de aço são o principal meio de transporte de petróleo utilizado em todo o mundo e podem sofrer falhas e degradações pela corrosão, 
o que acarreta em paralisação da operação e acidentes. Nos EUA, 60% das falhas são atribuídas à má compreensão dos mecanismos causadores 
da corrosão, como em meios contendo íons cloreto e bicarbonato. Como o processo corrosivo é muito comum em vasos reacionais, sistemas 
de válvulas e vários outros sistemas petroquímicos, se faz necessária a utilização de materiais mais resistentes, tais como o aço austenítico 
22-13-05 e aço duplex 22-05 que possuem alto teor de cromo e níquel. Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a corrosão destes 
aços inoxidáveis em meios de fluidos hidráulicos contendo cloreto e bicarbonato. A resistência à dissolução/corrosão foi testada em três fluidos 
(A, B e C) nos seguintes meios: fluido hidráulico e água 1:1; fluido hidráulico, água e solução de bicarbonato (6,3% NaHCO3) (1:1:1); fluido 
hidráulico e solução salina (3,5% NaCl) 1:1; fluido hidráulico, solução salina e solução de bicarbonato (1:1:1). Utilizando a técnica de volta-
metria cíclica num intervalo de potencial de -0,4 V a 2,0 V (10 mV/s) foram obtidos perfis voltamétricos com regiões de passivação, corrosão 
e repassivação definidas nas condições estabelecidas para os ensaios.  Os parâmetros eletroquímicos analisados foram o potencial de break-
down; potencial de passivação e potencial de repassivação. O aço 22-13-05 mostrou-se resistente à dissolução/corrosão nos diferentes fluidos 
hidráulicos em água e em meio salino. Quando há a presença de íons cloreto, houve o processo de dissolução caracterizado pela histerese nos 
perfis voltamétricos para ambos os aços. Na presença do íon bicarbonato além da histerese, houve redução da região de passivação, indicando 
menor proteção ao meio agressivo, também para ambos os aços. Isso mostra a agressividade do íon bicarbonato que preferencialmente ataca 
os contornos de grão. Os materiais aqui estudados apresentam comportamentos similares nos fluidos A, B e C, com uma exceção à reduzida 
região de passivação obtida para o aço duplex 22-05 no fluido A, independente da presença de íons cloreto e/ou bicarbonato. Este fato pode 
indicar que outros componentes presentes no fluido causam instabilidade ao material diminuindo sua resistência à corrosão. Foram observadas 
variações para potenciais mais positivos da região de passivação para a liga 22:13:05 na presença dos íons cloreto e bicarbonato, indicando que 
este aço é mais resistente ao processo de dissolução/corrosão nos meios estudados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: João Gustavo Ceschin (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Elétrica
Orientador: Aguinaldo dos Santos                   Co-Orientador: João Américo Vilela
Departamento: Design                                    Colaborador: Rafael Pastorin, Ewaldo Luiz Mehl, Henrique Serbena
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Led, Luminaria, Drive
Área de Conhecimento: 30400007 - ENGENHARIA ELÉTRICA

0481 DESENVOLVIMENTO DE DRIVE PARA FUNCIONAMENTO DE LUMINÁRIA LED

O drive em desenvolvimento para aplicação na luminária LED consiste em uma fonte chaveada com realimentação de corrente. Este tipo de 
montagem é um sistema de controle em malha fechada, ou seja, ele executa uma verificação da saída que está sendo gerada, para que a mesma 
permaneça de forma constante, corrigindo qualquer diferença, mantendo próxima da ideal. Inicialmente é analisado a parte de potencia, que 
deverá conter alguns componentes principais. Um retificador de onda completa e um capacitor devem linearizar parte da tensão gerada no 
retificador. Um transformador, um MOSFET (chave eletrônica) e um diodo, componentes que vão fazer com que aquela tensão de entrada se 
transforme em uma tensão desejada de acordo com a maneira que o MOSFET é chaveado, e para finalizar é inserido um indutor, que vai ter 
uma função de converter a tensão em corrente com uma relação um pouco diferente, mas também fixa. A vantagem desta montagem é que a 
tensão que o indutor vai transformar em corrente pode ser controlada variando o chaveamento do MOSFET, ai entra a etapa de controle. O 
controle ainda precisa de dois sinais principais, um de referencia, que aqui vai ser um potenciômetro, que pode ser variado pelo usuário de 
maneira a gerar um efeito de dimmer, e um sinal de realimentação, para ter informações sobre a saída, este sinal vai ser entregue por um sensor 
de corrente por efeito hall, um elemento que vai transformar a corrente gerada em um valor de tensão que pode ser convertido posteriormente 
em valor digital. Para o controle efetivo vai ser utilizado um microcontrolador, um componente que tem entradas e saídas que podem ser con-
troladas a partir de um programa especifico que vai relacionar corretamente estes elementos. No caso o microcontrolador vai converter o sinal 
de referencia e o sinal de saída em um valor digital, compara-los, descobrir o erro que esta inserido e variar um tipo de saída chamado PWM 
(pulse width modulation) que faz um chaveamento na maneira que o MOSFET, que esta na etapa de potencia necessita, ou seja, vai controlar 
indiretamente o valor da corrente que vai alimentar o LED.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: CAROLINE DE FRANÇA (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.)
Orientador: Eduardo Gonçalves de Lima
Departamento: Engenharia Elétrica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Amplificador de potência, Telecomunicações, Redes neurais
Área de Conhecimento: 30400007 - ENGENHARIA ELÉTRICA

0482 DESENVOLVIMENTO DE MODELOS COMPORTAMENTAIS DE AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA 
PARA SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS E DE LINEARIZADORES PARA OS MESMOS

Nos sistemas modernos de telecomunicações sem fio, necessita-se de uma elevada eficiência espectral que é a razão entre largura de banda 
ocupada e a taxa de transferência de dados. Isso se deve às altas taxas de transmissão de dados e tem como consequência a utilização da 
modulação da amplitude e fase de uma portadora de RF, a modulação em amplitude exige linearidade no sistema de transmissão, sobretudo 
dos amplificadores de potência (PAs), porém, para se obter alta eficiência energética, o PA necessita operar próximo à saturação aumentando 
a sua não-linearidade, com a finalidade de melhorar a eficiência energética dos PAs, porém mantendo o compromisso com a linearidade que 
as agências reguladoras exigem, a melhor alternativa é a utilização de um linearizador, como a técnica da pré-distorção digital em banda base, 
que necessita de um modelo comportamental para o PA a modelagem comportamental de PAs pode ser feita através de séries de Volterra e 
redes neurais, as séries de Volterra possuem grande número de parâmetros, enquanto que as redes neurais necessitam de menos parâmetros e 
produzem menores erros de extrapolação, este trabalho tem como objetivo implementar e comparar modelos comportamentais de PAs e em 
particular, definir qual o melhor tipo de rede neural (perceptron ou função de base radial, RBF) e quais os sinais de entrada mais adequados 
para a modelagem de PAs, o perceptron é uma rede que possui duas camadas ocultas, sendo que a primeira tem função de ativação não linear 
do tipo sigmoide e a de saída, do tipo linear, já a RBF possui apenas uma camada oculta do tipo gaussiana, tanto para o perceptron quanto para 
a RBF, foram implementados 3 modelos que se diferenciam pelos sinais de entrada utilizados: apenas o módulo da entrada complexa (entrada 
AM); as partes real e imaginária da entrada complexa (entrada Re_Im); e o módulo, o seno e o cosseno do ângulo de fase da entrada complexa 
(entrada AM_SC), para se definir qual o melhor tipo de rede neural, foi utilizado o erro quadrático médio entre as saídas medida e estimada, 
para entrada AM, os resultados obtidos para ambas as redes (perceptron e RBF), com o mesmo número de parâmetros, foram praticamente os 
mesmos, já para os modelos de entrada Re_Im e AM_SC, o cálculo do erro mostrou diferenças significativas, sendo o perceptron significativa-
mente superior à RBF, verificou-se também que os resultados para entrada AM são significativamente inferiores aos demais e que os modelos 
de entrada AM_SC se mostraram muito mais eficazes que os modelos de entrada Re_Im, quando ambos utilizam poucos parâmetros.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Weber de Souza Calixto (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.)
Orientador: Eduardo Parente Ribeiro
Departamento: Engenharia Elétrica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Processamento de Imagem, Detecção de Movimento, Visão Artificial
Área de Conhecimento: 30400007 - ENGENHARIA ELÉTRICA

0483 IDENTIFICADOR E RASTREADOR DE MOVIMENTO EM TEMPO REAL

Em sistemas de processamento de vídeo, um dos primeiros requisitos é a identificação de objetos (grupos de pixels) em movimento. Por se tratar 
de vídeo e não somente imagens estáticas, o processamento primário que fará o reconhecimento de movimento precisa ser executado em tempo 
real: deve ser capaz de reconhecer movimento quadro a quadro. Tradicionalmente, a maioria dos métodos de escolha para processamento de 
imagem é muito complexa e exige grandes capacidades de  processamento e/ou alterações na imagem original para atigir altas taxas de quadros 
processados por segundo, de forma a se aproximar da capacidade do sensor utilizado e atender ao requisito de processamento em tempo real. 
Neste trabalho, propomos, implementamos e avaliamos uma abordagem diferenciada para a detecção de movimento, baseada em filtros FIR, 
tradicionalmente utilizados para processamento de sinais digitais. Propomos que a utilização de dois filtros FIR (média móvel, exponencial) 
pode atingir bons resultados na segmentação de frente/fundo em imagens provenientes de vídeo, em termos de velocidade de processamento 
e adaptabilidade a mudanças no cenário; utilizamos 2 filtros FIR, mas com curvas de adaptação diferentes, de forma que um filtro constrói 
médias e variâncias representativas do passado distante de todos os pixels enquanto o outro filtro constrói médias e variâncias representativas 
do passado próximo de todos os pixels. Cada filtro é executado independentemente; apenas o resultado dos dois filtros é comparado através da 
operação lógica E, de forma que somente o resultado comum aos dois é considerado como frente (em movimento). A proposta deste trabalho se 
baseia na idéia de que filtros de mesmo tipo, mas com características diferentes não devem gerar ruidos iguais. De forma a avaliar a abordagem 
proposta, implementamos o algoritmo em um hardware dedicado de processamento de imagem, fornecido gentilmente pela empresa Pumatro-
nix, de Curitiba, especializada em desenvolvimento e fabricação de câmeras IP industriais e equipamentos de iluminação infravermelha. O 
hardware é baseado em um processador DSP da família C6000 da texas instruments e tem memória interna DDR, captura quadros em formato 
YUV, com resolução de 752x480 pixels, e após a captura e pré-processamento, é capaz de fornecer aproximadamente 30 quadros por segundo. 
O protótipo implementado inclui servomotores e lasers de baixa potência para apontar para os objetos em movimento, exige apenas calibração 
inicial e se mostrou auto-adaptativo as mudanças de luminosidade e mudança de cenário, processando cada quadro em 30ms.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Raiff Sales da Fonseca (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.)
Orientador: Marlio José do Couto Bonfim               Colaborador: Ricardo Rodrigo Wolf Cruz
Departamento: Engenharia Elétrica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: campos magnéticos pulsados, histerese, estruturas magnéticas
Área de Conhecimento: 30402000 - MEDIDAS ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS E ELETRÔNICAS; INSTRUMENTAÇÃO 

0484 AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIDAS MAGNÉTICAS COM CAMPOS 
PULSADOS PARA ESTUDO DE ESTRUTURAS MAGNÉTICAS

Nesta pesquisa, a  determinação das características de materiais magnéticos envolve a aplicação de pulsos de campo bipolar e a medição da 
resposta do material magnético através de um magnetômetro de indução. Esta parte da pesquisa já foi desenvolvida em etapas anteriores. 
Afim de automatizar o processo de geração de campos magnéticos e medição da indução magnética, foi estudada e implementada uma nova 
topologia para o sistema de aquisição de dados utilizando um conversor A/D de 2 canais, com resolução de 12 bits e taxa de amostragem de 12 
MS/s. Além disso foi escolhido um modelo que apresenta um baixo ruído e baixo consumo, podendo ser diretamente alimentado pela tensão 
disponível na porta USB. O resultado da aquisição dos dois canais é armazenado em uma memória e em seguida é transferido ao computador 
através da interface USB. A tensão de entrada dos canais é ajustada à entrada do conversor A/D através de um circuito atenuador variável 
(MUX) controlado pelo microcontrolador a partir de comandos enviados pelo computador, de modo a escolher o nível de tensão mais adequado 
à cada situação. Com o objetivo de eliminar o uso de uma fonte externa e promover um melhor isolamento elétrico entre o circuito de potência 
do gerador e o sistema de controle, foi desenvolvido uma fonte chaveada do tipo flyback que gera uma tensão de 12 V a partir de 5 V. Desse 
modo, a alimentação necessária para o acionamento do circuito de disparo das chaves é fornecida pela própria tensão da porta USB. Para gar-
antir medidas mais rápidas e confiáveis, foi feita uma estrutura que fixa em uma posição determinada o magnetômetro ao gerador de pulsos. A 
posição foi definida empiricamente através de uma calibração prévia de tensão. Adicionalmente, foi desenvolvido um programa computacional 
escrito em linguagem Java que, além de permitir a aquisição dos dados do conversor A/D, altera parâmetros de controle e de adequação do 
sinal recebido pelo sistema de aquisição, através de funções que foram implementadas, tais como botões com envio de comandos, áreas de 
texto que apresentam em tempo real os valores recebidos pela UART, opção para salvar os dados no formato txt, seleção da porta serial em 
uso, etc. O  programa realiza, também, o processamento matemático dos dados recebidos, apresentando os resultados na forma de gráficos 
com a possibilidade de exportar a imagem em formato png ou bmp. Foram realizadas medidas para amostras de NdFeB visando demonstrar 
o funcionamento correto do protótipo. Paralelamente, está sendo preparado um material descritivo do projeto para solicitação de uma patente.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Christian Fischer Welc (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.)
Orientador: Eduardo Parente Ribeiro
Departamento: Engenharia Elétrica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: tomografia, impedância, interior
Área de Conhecimento: 30402042 - INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA

0485 TOMOGRAFIA DE IMPEDÂNCIA ELÉTRICA POR INDUÇÃO E DETECÇÃO 
MAGNÉTICA

A tomografia, de uma maneira geral, consiste na reconstrução de uma imagem interior a partir de dados medidos em diferentes configurações 
espaciais externamente a um objeto. Este projeto tem por objetivo construir imagens de impedância do interior de objetos a partir de medidas 
magnéticas realizadas externamente. Esta modalidade de tomografia pode ter interessantes aplicações na área médica ou na área industrial em 
ensaios não destrutivos. Neste projeto, utiliza-se como sensor um conjunto de três bobinas; a primeira recebe corrente elétrica, produzindo 
um campo magnético. De acordo com a condutividade do corpo a ser analisado, as correntes induzidas produzirão um campo magnético que 
será percebido pelas outras duas bobinas que estão ligadas em série. Com esse sinal de resposta medido em diversos pontos espera-se obter 
um conjunto de dados capaz de permitir a reconstrução da imagem bidimensional de impedância interior do corpo. No estágio atual do projeto 
pretende-se avaliar a relação de sinal-ruído do sensor, ou seja, estudar o quanto o ruído interfere nos sinais lidos. Também é desejável que o 
sinal proveniente do primeiro sensor seja estável ou ao menos que possa-se determinar como e quanto ele varia. Para isso pretende-se usar outro 
conjunto de bobinas simultaneamente, cujo sinal servirá de referência, de modo que mesmo que o sinal de entrada varie no tempo seja possível 
ajustar os resultados de acordo com tais variações. As medidas já realizadas mostram que os dois conjuntos de bobinas apresentam amplitude 
de ruído semelhante e razoável, o que justifica a comparação matemática dos sinais para que eventuais flutuações do sinal de entrada não 
prejudiquem a qualidade da interpretação dos dados adquiridos. Também é avaliado o erro de repetibilidade nos mapeamentos bidimensionais 
realizados com o sensor.Tomografia de Impedância Elétrica por Indução e Detecção Magnética

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Emanuel Rodrigues dos Santos (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Elétrica
Orientador: Marlio Bonfim
Departamento: Engenharia Elétrica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Caracterização, VANT’s, Motor
Área de Conhecimento: 30402042 - INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA

0486 SISTEMA DE CARACTERIZAÇÃO DE MOTORES PARA VANT’S          

 Com o avanço e miniaturização da eletrônica, os VANT’s (Veículo Aéreo Não Tripulado) têm se tornado cada vez mais presentes em diversos 
setores civis e militares, indo desde aplicações no patrulhamento de cidades até no monitoramento de áreas agrícolas. Este projeto tem como 
objetivo principal, desenvolver um sistema eletrônico capaz de medir e calcular as principais características de um sistema motor-hélice utili-
zados na propulsão dos VANT’s modernos. Alinhado ao projeto de construção de um VANT para monitoramento de áreas agrícolas, foi desen-
volvido uma planta, formada por uma base flexível onde o motor é fixado, contendo extensômetros, fotosensor, sensor de campo magnético 
e resistor “shunt”. Os extensômetros são acoplados a uma lâmina metálica e têm por finalidade obter o empuxo do conjunto motor-hélice em 
função da velocidade de rotação. A hélice em rotação exerce uma força vertical que deforma a lâmina. Esta deformação mecânica é convertida 
em uma tensão proporcional à força (empuxo) através dos extensômetros. O fotosensor é usado para medir a rotação do motor sem que haja 
contato físico, através da reflexão de um feixe de luz infra-vermelha em uma fita refletora colada na parte externa do rotor. O sinal resultante 
é convertido em pulsos de tensão cuja duração é proporcional ao período de rotação do motor, o que permite obter sua rotação em RPM (ro-
tações por minuto). O sensor de campo magnético é fixado próximo ao rotor do motor, que possui ímãs permanentes e gera portanto um campo 
magnético. O sinal resultante é uma tensão proporcional à intensidade do campo magnético, que, em conjunto com o sinal do fotosensor, pos-
sibilita efetuar o balanceamento mecânico das hélices. Este balenceamento é fundamental para o bom funcionamento do VANT, pois elimina 
vibrações e instabilidades na estrutura, permitindo um melhor contrôle do vôo. Por fim um resistor “shunt” é utilizado para medir a corrente 
de alimentação do motor e assim determinar a potência elétrica consumida. Este dado é importante pois permite determinar a condição de 
melhor eficiência energética do conjunto motor-hélice e assim otimizar a autonomia de vôo do VANT. Todos estes dados são adquiridos por 
um micro-controlador baseado em uma plataforma Arduino Uno, e processados via software. Os parâmetros obtidos são visualizados em um 
display. A placa com o circuito dos sensores foi construída na forma de “escudo“ do micro-controlador, o que minimiza o número de conexões 
externas, reduz ruídos e aumenta a confiabilidade das medidas. O micro-controlodar também é utilizado para controlar a velocidade de rotação 
dos motores e enviar os dados adquiridos a um computador pessoal através da interface USB.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcelo Francisco de Oliveira (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.)
Orientador: Wilson Arnaldo Artuzi Junior
Departamento: Engenharia Elétrica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Elementos finitos, Modelagem de transistores, Circuito equivalente linear de transistores FET
Área de Conhecimento: 30406005 - TELECOMUNICAÇÕES

0487 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CIRCUITO EQUIVALENTE LINEAR 
DE TRANSISTORES DE RÁDIO FREQUÊNCIA

O objetivo desse trabalho é desenvolver uma ferramenta computacional para determinar os parâmetros do circuito equivalente linear de tran-
sistores FET (Transistor de efeito de campo) e bipolar de RF (Rádio freqüência), usando dados do catálogo de dispositivos disponíveis no 
mercado. A obtenção desses parâmetros torna possível a utilização do circuito equivalente em simulações computacionais através do método 
dos elementos finitos no domínio do tempo (FETD). Os elementos lineares do modelo do circuito equivalente de transistores de RF a serem 
determinados são as resistências e as indutâncias de conexão do material com os terminais(Rg,Rd,Rs,Lg,Ld e Ls), as capacitâncias intrínsecas 
do dispositivo(Cgd,Cgs e Cds) e a condutância entre os terminais de dreno e fonte(Gds) . O método desenvolvido consiste primeiramente em 
converter os parâmetros de espalhamento(S11, S12, S21 e S22) fornecidos nos datasheets para parâmetros de admitâncias(Y11, Y12, Y21 e 
Y22). Para o cálculo de Rs e Ls são desconsideradas as capacitâncias intrínsecas, demais indutâncias e resistências a condutância Gds. Após 
essas simplificações aplica-se a Lei de Kirchhoff das tensões (LKT) entre os terminais de porta e fonte, com isso é encontrada uma expressão 
que relaciona o parâmetro Y21 com Rs e Ls, e utilizando essa expressão através de uma análise de baixas frequências e altas frequências 
respectivamente são encontrados os valores de Rs e Ls. Ainda usando os parâmetros de admitâncias são calculadas as capacitâncias e a condu-
tância do modelo através das suas partes reais e imaginárias. Utilizando os valores encontrados, é realizado um novo cálculo para a obtenção 
dos parâmetros de admitâncias com os valores já obtidos, com o objetivo de encontrar Rg,Lg,Rd e Ld. Tendo os parâmetros de admitância 
iniciais(datasheet) e calculados, a diferença entre eles permite encontrar este últimos. Para deixar o método mais preciso é realizada uma 
segunda iteração subtraindo os elementos já encontrados dos parâmetros iniciais com o objetivo de diminuir sua influência nos resultados na 
obtenção das capacitâncias intrínsecas e condutância dreno-fonte. Os novos resultados das capacitâncias e condutância são mais precisos, o 
que possibilita o refinamento da precisão dos valores de Rg,Lg,Rd e Ld. A veracidade do método proposto neste trabalho é confirmada através 
da comparação com os parâmetros do modelo do circuito linear já conhecido.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eduardo Jagher (PET)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.)
Orientador: Wilson Arnaldo Artuzi Junior
Departamento: Engenharia Elétrica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: elementos finitos, circuito integrado, indutor
Área de Conhecimento: 30406013 - TEORIA ELETROMAG., MICROONDAS, PROPAGAÇÃO DE ONDAS, ANTENAS

0488 EXTRAÇÃO DE PARÂMETROS DO CIRCUITO EQUIVALENTE DE INDUTORES 
INTEGRADOS

O objetivo deste trabalho é verificar a acurácia do cálculo da indutância de indutores para circuitos integrados realizado pelo programa CA-
DENCE para aumentar a confiabilidade em projetos de circuitos integrados de rádio frequência que utilizam este tipo de indutor. Assim, 
foram extraídos resultados através de um simulador eletromagnético baseado no método dos elementos finitos. Para cada indutor analisado é 
calculada a resposta de tensão gerada pela aplicação de uma fonte impulsiva no domínio do tempo. O valor de indutância desejado é obtido 
por operações algébricas com as tensões transformadas para o domínio da frequência via transformada de Fourier no tempo discreto. Além do 
valor da indutância é possível extrair os valores dos elementos usados em modelos mais complexos para o indutor real os quais contém, além 
do indutor, resistores e capacitores adicionais. Para experimentos numéricos, foram escolhidos quatro indutores octogonais com uma espira 
e meia, existentes na biblioteca do programa CADENCE. Variou-se o diâmetro da circunferência circunscrita do indutor de 100um a 400um 
com passo de 100um. Consideraram-se trilhas condutoras perfeitas com espessura infinitesimal, largura de 5um e espaçamento de 5um. As 
trilhas encontram-se sobre uma camada de 7,13um de óxido de silício depositado sobre um substrato de silício com dopagem do tipo P. Sobre 
o óxido existe ainda uma camada de 3um de polimida seguida de uma camada de ar. Apesar de sua precisão, o método dos elementos finitos 
exige que o espaço computacional seja finito. Assim, um estudo preliminar deve ser feito para avaliar as dimensões necessárias para o espaço 
computacional no qual o indutor está  inserido. Foram adotadas três tipos de condições de contorno: condutor magnético perfeito (PMC), 
condutor elétrico perfeito (PEC) e condição de absorção (ABC), sabendo-se que todas devem fornecer a mesma resposta caso a dimensão do 
espaço computacional seja grande o suficiente. Em todos os modelos computacionais utilizou-se malha tetraédrica com arestas de 25um de 
comprimento médio. A fonte impulsiva consistiu de um pulso cosseno-elevado de 40ps de duração e a resposta foi observada por 800ps com 
passo de 10fs. Até o presente momento foram realizadas simulações com condição de contorno tipo PMC. Realizando as simulações com os 
demais tipos de condições de contorno permitirá avaliar a acurácia do cálculo da indutância realizado pelo programa CADENCE.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Henrique Maciel Domene (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.)
Orientador: Cesar Augusto Dartora                        
Departamento: Engenharia Elétrica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: antenas, polarização, ganho
Área de Conhecimento: 30406013 - TEORIA ELETROMAG., MICROONDAS, PROPAGAÇÃO DE ONDAS, ANTENAS 

0489 ESTUDO DE GANHO E POLARIZAÇÃO EM ANTENAS DE MICROFITA NA 
FAIXA DE 900 MHZ

A crescente demanda por serviços de telefonia celular, internet wireless (sem-fio) e outros sistemas de comunicação em microondas aumen-
taram exponencialmente a importância do desenvolvimento de antenas com características específicas. Em particular, antenas de microfita 
tem sido muito utilizadas em sistemas de comunicação de RF e microondas, devido às vantagens por elas proporcionadas, como facilidade de 
fabricação, baixo custo e peso reduzido. Foi em 1955 que se começou a pensar em antenas de microfita, todavia somente a partir dos anos 1970, 
com os avanços tecnológicos da época e o surgimento de substratos de baixas perdas, os primeiros protótipos começaram a ser fabricados em 
larga escala. A antena de microfita, consiste de uma fita condutora de geometria apropriada, disposta sobre um plano terra, sendo separados por 
um substrato dielétrico.  Um dos parâmetros mais relevantes em sistemas de comunicação é a polarização. O objetivo principal de um projeto 
de sistema de polarização circular é que a recepção do sinal não seja afetada pela posição da estrutura. Desse modo, independentemente da 
posição relativa entre as  antenas de transmissão e de recepção, o nível sinal não será afetado, minimizando perdas por descasamento de po-
larização. Neste trabalho serão realizados o estudo e a caracterização teórico-experimental de ganho e polarização de antenas confeccionadas 
em microfita para a faixa de micro-ondas. Os esforços estão direcionados para a construção de antenas de microfita de polarização circular na 
frequência de  900 MHz. As antenas são confeccionadas a partir de placas de fenolite cobreadas. O layout da antena é aplicado de forma manual 
à  uma placa de fenolite com dupla face metalizada, e então a mesma é submetida à corrosão com percloreto de ferro, é então adicionado um 
ponto de alimentação com um conector padrão TNC. Os testes de ganho e polarização são feitos em laboratório usando um gerador de sinal na 
freqüência de 900 MHz e um analisador de espectro, em conjunto com uma antena de referência do tipo dipolo de meia-onda.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Larissa Rossetim Machado (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.)
Orientador: César Augusto Dartora
Departamento: Engenharia Elétrica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Geometria factal, Antenas, Microondas
Área de Conhecimento: 30406013 - TEORIA ELETROMAG., MICROONDAS, PROPAGAÇÃO DE ONDAS, ANTENAS

0490 CARACTERIZAÇÃO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE ANTENAS FRACTAIS NA 
FAIXA DE MICROONDAS

Recentemente a interação de ondas eletromagnéticas com corpos de diferentes formatos vem sendo estudada, e a geometria fractal encontra-se 
em evidência. Fractais possuem propriedades únicas que, ao longo do seu estudo, têm se mostrado de extrema utilidade no desenvolvimento de 
antenas e superfícies seletivas em frequência, possibilitando soluções otimizadas para uma variedade de usos comerciais na faixa de microon-
das. Algumas das características das antenas fractais são multi-ressonância, miniaturização e banda larga. Essas características são desejáveis 
para aplicações em identificação por rádio frequência (RFID), aplicações militares e principalmente telefonia celular e tecnologia wireless. O 
objetivo desse trabalho consiste no projeto de antenas fractais por meio da utilização de curvas fractais variadas, como por exemplo o triân-
gulo de Sierpinski e fractal de Koch e Cantor, entre outros. As características de geração de fractais são analisadas em prol da sua utilização 
na fabricação das antenas. Características como auto-semelhança, complexidade infinita e dimensão fractal estão intimamente ligadas com a 
característica de transmissão das antenas com geometria fractal. A maioria dos objetos com geometria fractal possui partes auto-semelhantes, o 
que significa que algumas de suas partes possuem o mesmo formato do todo, porém com escala menor. A caracterização teórico-experimental 
das antenas será feita na faixa de microondas concentrada na apresentação de parâmetros da faixa de 900MHz. Antenas de microfita do tipo 
patch, assim como antenas 3D foram analisadas e comparadas com suas semelhantes com característica não-fractal, com foco em antenas di-
polo, tanto elétrico como magnético, visto que as antenas dipolo são um dos sistemas irradiantes mais estudados. Para cada antena fractal, foi 
fabricada uma antena não-fractal semelhante para que seja feita a comparação entre a as características de transmissão de cada uma. Com essa 
comparação é possível identificar a melhor aplicação para cada tipo de antena, tornando assim seu uso comercial mais viável. Os diagramas 
de radiação das antenas fractais analisadas claramente mostram uma resposta melhor em diferentes frequências, e, de acordo com os limites 
possíveis, buscou-se analisar a distribuição da densidade de corrente sobre a estrutura fractal, buscando-se obter uma ideia do comportamento 
multi-frequência das antenas.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 259

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gustavo Bonfim Kapusta (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Revestimentos de aluminetos, Oxidação, Plasma por Arco Transferido 
Área de Conhecimento: 30500001 - ENGENHARIA MECÂNICA

0491 RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE ALUMINETOS DEPOS-
ITADOS POR PTA

A aplicação de revestimentos de ligas à base de aluminetos em equipamentos operando em ambientes extremamente severos é particularmente 
atrativa para garantir o prolongamento da vida útil destes equipamentos e diminuir os custos de manutenção. Este é o caso de equipamentos 
encontrados nas indústrias químicas e petroquímicas, entre outras indústrias de processo. O interesse nestas ligas decorre do elevado ponto de 
fusão, estabilidade química e resistência mecânica a altas temperaturas dos compostos intermetálicos. Em contrapartida, os intermetálicos apre-
sentam baixa tenacidade quando submetidos à temperatura ambiente, dificultando seu manuseio. Esse estudo foca no impacto da temperatura 
na oxidação de revestimentos de Fe+15%wtAl e Nb+40%wtAl depositados por Plasma por Arco Transferido (PTA) e expostos a temperaturas 
elevadas (650°C e 850°C). Para caracterizar os óxidos formados utilizou-se microscopia ótica e Confocal a laser, além de espectrometria por 
fluorescência de raios X. Os revestimentos também foram avaliados com relação à dureza e à variação de massa antes e depois dos ensaios. 
Observou-se um bom comportamento dos revestimentos no sistema Fe-Al traduzido pela baixa variação tanto de massa como de dureza, 
sugerindo boa estabilidade metalúrgica e resistência à oxidação do revestimento. Já o revestimento de Nb-Al apresentou uma variação de 
massa elevada, principalmente a 850°C, e, para essa mesma temperatura, foi observada também uma redução da dureza inicial, que pode estar 
relacionada à oxidação seletiva que leva ao empobrecimento do revestimento, ocasionando uma diminuição na resistência mecânica deste 
revestimento e comprometendo sua integridade. O estudo mostra que a formação de compostos intermetálicos nos revestimentos é importante 
para se obter uma boa resistência mecânica na condição como depositada, mas a microestrutura e afinidade dos elementos com o oxigênio 
determinam o desempenho à oxidação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vinícius de Souza Correa (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: SILVIO FRANCISCO BRUNATTO
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Aço inoxidável austenítico, Difratometria de raios-x, tempo de sinterização
Área de Conhecimento: 30500001 - ENGENHARIA MECÂNICA

0492 ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X DE SUPERFÍCIES DE AÇO 
INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO PROCESSADAS EM DESCARGA ELÉTRICA DE CÁTODO OCO

Neste trabalho procurou-se determinar aspectos microestruturais de componentes de aço inoxidável austenítico ABNT 310 modificados su-
perficialmente com o enriquecimento de elementos metálicos, através da tecnologia de deposição a baixa pressão, sob processamento em 
descarga elétrica de cátodo oco (DECO) em regime abnormal. A evolução e caracterização das fases presentes em superfícies cilíndricas 
(cátodo externo) alteradas pela deposição de átomos de ferro (provenientes do cátodo central) na superfície do aço austenitico foi estudada 
através da técnica de de difratometria de raios-x. Dois estudos distintos  foram realizados procurando-se determinar: a) influência do tempo 
de sinterização; e b) a influência da pressão de trabalho. No primeiro caso, as sinterizações foram realizadas para tempos de 30, 60, 120 e 240 
minutos, a 1150 °C, com fluxo de 5 cm 3/s, na pressão de 3 Torr.  Para o segundo caso, as sinterizações foram feitas por 60 minutos, a uma 
teperatura de 1150 °C, com o mesmo fluxo anterior, onde as pressões atribuídas no processo foram de 1, 3, 6 e 9 Torr. Após os tratamentos de 
sinterização, as amostras dos cátodos externos precisaram ser cortadas em dimensões pequenas na ordem de 5 x 5 mm, visando a obtenção 
de superfícies aproximadamente plana para análise, sendo que após o corte, as mesmas foram lavadas em banho de alcool sob ultrasom, para 
posterior realização dos ensaios de difratometria de raios-x. Os ensaios de raio x foram realizados para a configuração q - 2q, variando-se o 
ângulo entre 30 e 120°, ao longo de 1 hora. Os resultados da caracterização das superfícies processadas em DECO por difratometria de raios-x 
indicam que quanto maior o tempo de sinterização, maior a modificação da superfície exposta à DECO, o que é evidenciado pela alteração da 
fase predominante austenítica para uma nova constituição de fases predominantemente ferrítica. Por outro lado notou-se que quanto menor a 
pressão de forma mais intensa ocorre a referida modificação.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alice Pinto Barreiros (PETROBRAS)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Maria José Jerônimo de Santana Ponte         Co-Orientador: Renata Bachmann Guimarães Valt, Luciana S. Sanches
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: adsorção, dióxido de carbono, catalisador
Área de Conhecimento: 30501008 - FENÔMENOS DE TRANSPORTES

0493 PARÂMETROS TERMODINÂMICOS DA ADSORÇÃO DE CO2 EM CATALISA-
DOR REMEDIADO COM CITRATO DE SÓDIO.

A indústria do petróleo é um setor que tem registrado grandes avanços tecnológicos, envolvendo uma série de atividades complexas que 
abrangem a passagem do produto por diversas unidades de separação, conversão e tratamento. Entre estes tratamentos está o processo de 
craqueamento catalítico fluidizado (FCC), que se destina a transformar frações pesadas de petróleo em produtos mais leves através da quebra 
de moléculas. O catalisador usado neste processo acelera as reações químicas, promovendo a quebra e o rearranjo das moléculas de hidrocar-
boneto, de modo a gerar novas frações de produto. Após alguns ciclos de uso e regeneração, os metais presentes na corrente de hidrocarboneto, 
principalmente níquel e vanádio, se acumulam na superfície do catalisador e causam sua desativação irreversível. A técnica de remediação 
eletrocinética, apesar de recente, tem-se apresentado bastante promissora para a regeneração de materiais. Deste modo, a proposta desta pes-
quisa consiste na adsorção de dióxido de carbono em catalisador de FCC regenerado obtendo-se a curva de ruptura, a capacidade de equilíbrio 
de adsorção e os parâmetros termodinâmicos do processo. Nesta etapa do trabalho, o catalisador de FCC desativado e tratado através de reme-
diação eletrocinética com citrato de sódio foi utilizado como adsorvente de dióxido de carbono em uma coluna de leito fixo com variação de 
temperatura. A isoterma obtida de adsorção-dessorção de nitrogênio líquido sobre o catalisador classifica-se em tipo II, segundo IUPAC, típica 
de sólidos mesoporosos, com histerese do tipo H3. A capacidade de equilíbrio de adsorção de CO2 foi calculada através da curva de ruptura, 
obtendo-se uma valor de 51,38 mg/g a 25ºC. Na sequência do estudo serão obtidos os parâmetros de adsorção como a constante de equilíbrio, 
K, e a energia livre de Gibbs em catalisador de FCC regenerado.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nelson Fernando Herculano Selesu (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia de Produção 
Orientador: José Viriato Coelho Vargas                Co-Orientador: Maura Harumi Sugai
Departamento: Mecânica                                      Colaborador: André Bellin Mariano
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Floculação, Ferro, Microalgas
Área de Conhecimento: 30502004 - ENGENHARIA TÉRMICA 

0494 EXPERIMENTOS PRELIMINARES DE FLOCULAÇÃO

Com as crescentes especulações de que os recursos fósseis estejam prestes a esgotar e a necessidade de proteger cada vez mais o meio ambiente 
do efeito estufa e de outros males advindos deste, estudos alternativos estão sendo feitos para encontrar alternativas que venham substituir os 
recursos fósseis e que sejam agradáveis ao meio ambiente. Dentre estes estudos se destaca a produção de biodiesel a partir de microalgas.A 
floculação é o primeiro estágio no processo de recuperação mássica da biomassa e é usada para agregar as células, aumentando o seu tamanho 
efetivo e facilitando a etapa subseqüente de centrifugação, filtração, flotação ou sedimentação. As microalgas possuem cargas negativas na sua 
superfície e não podem formar flocos naturalmente em suspensão celular devido à predominância de forças repulsivas entre si.O estudo pre-
liminar permitiu reduzir o tempo de agitação rápida, que é aquele no qual ocorre a homogeneização do agente floculante na suspensão celular. 
Percebemos que é possível reduzir esse tempo e obter uma eficiência de remoção melhor em 5 minutos em detrimento dos 10 minutos usados 
aqui no NPDEAS, tendo uma formação de flocos boa e observando assim um sobrenadante mais nítido. Pela análise do comportamento dos 
dois floculantes, é possível perceber que a eficiência de remoção de microalgas usando sulfato de ferro mostrou resultados melhores se com-
parado àqueles usando cloreto de ferro. Contudo, é possível que as concentrações de cloreto férrico testadas estejam em excesso, prejudicando 
o processo, por isso, sugere-se testar concentrações menores deste agente. Além disso, não foram feitas replicatas nos ensaios com sulfato, para 
verificar a certeza do processo, e isto deverá ser feito nos próximos ensaios.Por ser a primeira vez que faço este experimento, inevitavelmente 
alguns erros foram cometidos por mim durante os procedimentos e os resultados encontrados são preliminares. Durante a pesquisa bibliográfica 
encontrei algumas respostas e indicativos que me permitirão fazer os próximos testes sem estes erros e de forma melhor padronizada em jar test. 
E, além disso, eu acredito que para processos em grande escala vai ser possível reduzir o tempo de agitação rápida reduzindo os custos energé-
ticos de recuperação da biomassa. Assim, pretende-se também encontrar os seguintes parâmetros: obtenção da correlação entre a absorbância e 
a biomassa seca; determinação da biomassa seca; e a obtenção de uma equação que relaciona a agitação ao volume para ser usada no scale-up.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Wagner Barbosa de Lima (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Christian Johann Losso Hermes
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Engenharia, Incerteza, Eletricidade
Área de Conhecimento: 30502004 - ENGENHARIA TÉRMICA

0495 DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA E ANÁLISE 
DAS INCERTEZAS PARA O ESTUDO DA FORMAÇÃO DE GEADA.

De um modo geral, a formação de geada é indesejada, uma vez que pode degenerar o desempenho (formação de geada em evaporadores de sis-
temas de refrigeração) ou até mesmo ocasionar o colapso do sistema (deposição de geada em asas de aeronaves). Para tanto devemos no labo-
ratório criar a situação para que a ela se forme adequadamente e como o objetivo em questão é a retirada de informações, utilizamos variados 
equipamentos eletrônicos para a coleta de dados e outros equipamentos elétricos para criar o ambiente necessário para que haja a sua formação. 
Neste contexto, há a necessidade de dimensionarmos os componentes elétricos, como cabos, disjuntores, fusíveis, fontes retificadoras, entre 
outros, de acordo com a potência requerida pelo equipamento a ser ligado no ramal e a ddp escolhida – em nosso caso 220 volts, para isso deve-
se identificar a utilização dos componentes, seus comportamentos perante variadas situações críticas, entre outros aspectos, ainda há a necessi-
dade de utilizarmos cabos blindados para que não haja a interferência de campos magnéticos nos sinais enviados para o sistema de aquisição 
de dados. Ainda com a finalidade de analisarmos o quão confiável os experimentos e os cálculos baseados nos dados coletados, realizamos para 
tanto, a estimativa de incertezas de duas maneiras distintas. Primeiramente a dos equipamentos utilizados para a tomada de dados durante os 
eventos monitorados através da incerteza padrão do sistema de medição (tipo B) e da incerteza padrão obtidos através de observações (tipo A). 
A segunda maneira é das variáveis dependentes, que são calculadas através dos dados obtidos, para o cálculo da incerteza expandida utilizamos 
um algoritmo implementado no software EES, assim, com tudo ja determinado podemos estimar a incerteza total do experimento.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Annelorie Mattar Knesebeck (PET)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Papa Matar Ndiaye                     Colaborador: Cintha Bacilla Souza Araujo
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: óleo cru, processo de recombinação, modelagem termodinâmica
Área de Conhecimento: 30502012 - TERMODINÂMICA

0496 SIMULAÇÃO DA RECOMBINAÇÃO DO ÓLEO CRU USANDO EQUAÇÕES DE 
ESTADO CÚBICAS

Devido à dificuldade e aos altos custos envolvidos na obtenção de amostras diretamente dos poços de petróleo (“Bottom Hole sample”), 
procura-se sintetizar amostras cujas composições e ponto de bolha sejam consistentes com relatórios PVT dos poços geralmente obtidos no 
inicio da operação. Uma recombinação bem sucedida implica o uso do óleo morto (stock tanque oil) e dos gases oriundos dos estágios de 
separação. No entanto, em muitas situações apenas o gás oriundo do primeiro estágio é disponivel. A combinação deste gás (rica em metano) 
com o óleo morto pode reproduzir a pressão de saturação mas  uma análise cromatográfica mostra que a composição do óleo vivo resultante 
difere geralmente daquela do poço. Este trabalho tem como objetivo apresentar a simulação das propriedades PVT do óleo cru recombinado  
a partir do gás do primeiro estágio de separação e o óleo morto. A equação de estado de Peng-Robinson modificada com a introdução do 
parâmetro “shift” é empregada. Uma estratégia de estimação dos parâmetros é proposta. Duas amostras de óleos foram analisados em termos 
de  cálculo de ponto de bolha e de flash em condições padrão. Numa primeira etapa a equação foi ajustada a dados de pressão de ponto de bolha 
disponíveis. A pressão crítica da fração C20+ é escolhida como parâmetro ajustável, uma vez que, correlaões para cálculo da pressão crítica 
(Pc) são geralmente menos imprecisas que correlações para determinação da temperatura crítica (Tc) e fator acêntrico (w). A equação ajustada 
foi então empregada para realizar cálculos de flash. Os resultados mostram que o uso apenas de um estágio de combinação, como é comumente 
realizado, pode levar a erros significativos de composição.  O uso de dois estágios de recombinação pode levar a amostras com composições 
representativas e ponto de bolha coerente.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Arthur de Paula Ferreira (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Christian Johann Losso Hermes
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Bancada, Geada, Experimental
Área de Conhecimento: 30502012 - TERMODINÂMICA

0497 PROJETO DE UMA BANCADA EXPERIMENTAL PARA O ESTUDO DA FOR-
MAÇÃO DE GEADA

O presente resumo descreve o estudo realizado pelo aluno no Grupo de Termodinâmica Aplicada, GTA, com o objetivo de projetar, desenvolver 
e construir uma bancada experimental que possibilite o estudo da formação da geada. A geada é um meio poroso, composto de cristais de gelo 
e ar úmido, formado através da dessublimação do vapor d’água contido no ar. Em geral, a formação da geada em evaporadores é indesejada, 
pois pode causar a degeneração do seu desempenho. Com isso vários modelos que visam prever o crescimento e adensamento em uma camada 
de geada têm sido desenvolvidos com objetivo de entender os diferentes mecanismos que conduzem este processo. A fim de obter dados ex-
perimentais não só para alimentar com informações empíricas, mas também para validar tais modelos, uma bancada experimental foi projetada 
com a finalidade de determinar a densidade de uma camada de geada em diferentes condições de operação, temperatura, umidade do ar e tem-
peratura da superfície. A bancada consiste, essencialmente, em um túnel de vento fechado, composto por um evaporador, um humidificador, 
um bocal para medição da vazão, uma resistência para aquecimento e ventilador para movimentação de ar. Tais componentes possibilitam o 
controle das condições psicrométricas no interior da bancada. O projeto da bancada envolveu a especificação de cada um desses componentes, 
bem como da espessura das paredes, tal que a carga térmica fosse compatível com o sistema de refrigeração e que não houvesse condensação 
de vapor na superfície externa do túnel de vento. A parte estrutural da bancada também foi projetada usando técnicas de CAD, de modo que 
foram analisadas diversas montagens e layouts de componentes. A partir desse projeto, foras produzidos os desenhos de engenharia da bancada, 
que está em fase de montagem.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Giovana de Oliveira Lanaro (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Jucélio Tomás Pereira               Colaborador: Gustavo Henrique Dellê Gonçalves de Freitas
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Remodelação óssea, Estímulo mecânico, Método dos elementos finitos
Área de Conhecimento: 30503019 - MECÂNICA DOS CORPOS SÓLIDOS, ELÁSTICOS E PLÁSTICOS 

0498 OTIMIZAÇÃO TOPOLÓGICA DE ESTRUTURAS TRELIÇADAS TRIDIMENSIO-
NAIS

Muitas pesquisas têm sido realizadas na área de otimização de estruturas com o intuito de obter projetos mais rentáveis, confiáveis e em um 
menor espaço de tempo. Uma área de especial interesse é a de projeto ótimo de estruturas treliçadas. Uma treliça fornece uma aproximação 
bastaste eficiente para estruturas espaciais, como pontes, torres e gruas, com vantagem na redução da complexidade e tempo dos cálculos. Esse 
tipo de sistema é composto de barras conectadas por pinos que transmitem unicamente forças de tração ou compressão. A otimização de topo-
logia consiste em encontrar a melhor distribuição de material dentro de um domínio físico disponível para o projeto. Uma forma conveniente 
de formular uma otimização de topologia para treliças é utilizar uma aproximação inicial através de uma estrutura base (ground structure), que 
busca preencher o domínio do problema com uma serie de nós interligados por barras nas mais diversas direções. O processo de otimização 
consiste na adequada união de um conjunto de rotinas que resolvem o problema estrutural e que buscam, através de modificações na geometria, 
a melhor solução possível. Uma das maneiras para atingir tal objetivo é a abordagem de otimização de topologia considerando restrições sobre 
os valores locais de tensões. No caso de estruturas esbeltas, o fenômeno de falha por flambagem deve ser analisado. O presente artigo trata da 
otimização topológica estrutural de treliças tridimensionais submetidas a múltiplos carregamentos estáticos. O problema de otimização tem 
como função objetivo o mínimo peso da estrutura e são consideradas como restrições a falha do material sob tração e/ou compressão e a falha 
de cada barra por instabilidade (falha sob flambagem). Cada barra da treliça é composta de um tubo cilíndrico com espessura da parede de 10% 
do valor de seu diâmetro externo (este, adotado como variável de projeto). A solução do problema estrutural (análise de tensões e deformações) 
da treliça é obtida através do Método dos Elementos Finitos composto de um conjunto de rotinas especialmente implementas no software 
Matlab. O processo de otimização utiliza um conjunto de rotinas internas a esse mesmo software que se baseiam no método de programação 
quadrática sucessiva e no método de aproximação da inversa da matriz Hessiana conhecido por DFP (Davidon, Fletcher & Powell). A validação 
da formulação apresentada e do sistema computacional implementado é realizada através de dois modelos mais simples de treliças. Um prob-
lema mais complexo de estrutura 3D é analisado e os resultados se mostram bastante promissores.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vinícius Valencia Gonçalves (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Carlos Alberto Bavastri
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Neutralizador Dinâmico Viscoelástico, Controle de Sistemas Não Lineares Cúbicos, Controle de Vibrações
Área de Conhecimento: 30503027 - DINÂMICA DOS CORPOS RÍGIDOS, ELÁSTICOS E PLÁSTICOS

0499 PROJETO DE NEUTRALIZADORES VISCOELÁSTICOS PARA SISTEMAS 
MECÂNICOS NÃO LINEARES

Elevados níveis de vibrações em estruturas, devido a fenômenos como ressonância, instabilidade dinâmica ou autoexcitações, podem provocar 
níveis de ruído indesejados e até mesmo a falha da mesma. Para reduzir estas vibrações a níveis aceitáveis pode-se atuar: sobre a excitação, 
diminuindo sua amplitude e/ou alterando o espectro, sobre a estrutura, alterando características dinâmicas, ou, ainda, fixando sistemas se-
cundários a estrutura vibrante. Estes sistemas secundários são chamados de Neutralizadores dinâmicos e ao serem anexados ao sistema prin-
cipal introduzem uma elevada impedância mecânica em regiões na frequência em que o sistema primário precisa ou carece da mesma. Estes 
dispositivos são construídos através de sistemas hidráulicos, viscosos, viscoelásticos, entre outros. Os neutralizadores dinâmicos viscoelásticos 
(NDV) são cada vez mais utilizados em controle de vibração, devido a sua ampla capacidade de dissipar a energia vibratória, além de introduzir 
forças de reação e possuir fácil construção. Nesta linha, o grupo de pesquisa GVIBS/CNPq tem desenvolvido uma metodologia geral para 
o projeto ótimo de um sistema de NDV para controlar vibrações em estruturas com comportamento dinâmico linear em uma banda larga de 
frequência, onde uma ou várias frequências naturais estão presentes. Para isso, é necessário, o conhecimento modal do sistema primário, as 
características do neutralizador dinâmico, através de suas grandezas generalizadas, e uma função objetivo que é inserida em um ambiente de 
otimização. Contudo, esta teoria não prevê casos em que o sistema primário possua um comportamento não-linear. Neste trabalho, objetiva-se 
o desenvolvimento de uma metodologia para o projeto ótimo de um NDV para controlar um sistema de um grau de liberdade que apresente 
não-linearidade do tipo cúbica. Para tal fim, um modelo matemático do sistema primário não-linear do tipo cúbico, ao qual foi fixado um NDV, 
com distintos tipos de materiais viscoelásticos conhecidos, será proposto e introduzido em um ambiente de otimização. Assim, será otimizada 
uma frequência de sintonização para cada neutralizador e um estudo do comportamento dinâmico de cada material mostrará a capacidade do 
NDV no controle de vibrações. Após as simulações numéricas os resultados para cada Neutralizador dinâmico, com diferentes materiais, serão 
apresentados e extensamente discutidos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Danielle Raphaela Voltolini (PETROBRAS)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Carlos Alberto Bavastri                    Co-Orientador: Eduardo Márcio de Oliveira Lopes
Departamento: Mecânica                                    Colaborador: Fernanda Balbino
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: material viscoelástico, técnicas de otimização, derivada fracionária
Área de Conhecimento: 30504007 - PROJETOS DE MÁQUINAS

0500 IDENTIFICAÇÃO PARAMÉTRICA DO MODELO DE DERIVADA FRACIONÁRIA 
PARA MATERIAIS VISCOELÁSTICOS A PARTIR DE NOMOGRAMAS

Materiais viscoelásticos são cada vez mais utilizados em projetos de controle de vibrações e ruído irradiado devido à elevada capacidade que 
os mesmos possuem para armazenar e dissipar energia vibratória. Para tal fim, é fundamental o conhecimento preciso das propriedades físicas, 
neste caso, módulo de elasticidade complexo em função da frequência e da temperatura. Em geral, os fabricantes destes materiais apresentam 
estas propriedades em função da frequência e da temperatura através de nomogramas contendo a parte real e a relação entre a parte imaginaria 
e a parte real do módulo complexo, denominados módulo de elasticidade ou cisalhamento dinâmico e fator de perda, respectivamente. Por outro 
lado, devido as diferentes aplicações e abordagens usando estes materiais, não é fornecido junto com o nomograma um modelo matemático. 
Um dos modelos mais utilizados no domínio da frequência, e que representam de forma precisa o comportamento dinâmico destes materiais, 
é o modelo de derivada fracionária com 4 ou 5 parâmetros. Assim, neste trabalho, é apresentada uma metodologia para identificar os parâmet-
ros do modelo de derivadas fracionárias a partir das curvas fornecidas pelos fabricantes.  Para tal fim, são utilizadas técnicas de otimização 
não linear ajustando por mínimos quadrados o modelo matemático acima citado em pontos discretos obtidos do nomograma do fabricante. O 
algoritmo computacional foi programado em Matlab, uma vez que essa linguagem já possui códigos de otimização prontos. Os dados foram 
coletados do nomograma utilizando o software livre Tracer. Exemplos numéricos sobre diferentes materiais comerciais serão implementados e 
seus resultados serão discutidos. Um estudo estatístico será apresentado de modo a definir a quantidade mínima de pontos, sua distribuição, e 
parâmetros mais significativos, necessários para conseguir um ajuste adequado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: FLÁVIA BORDIGNON (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Brener Magnabosco Marra              Co-Orientador: Luís Fernando Souza Gomes
Departamento: Campus Palotina                       Colaborador: Natália Cristina da Silva Valérius, Dile Pontarolo Stremel
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: fertilizante organomineral, batata, bioprocesso
Área de Conhecimento: 30505003 - PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

0501 DESENVOLVIMENTO DE NOVA ESTRATÉGIA DE FERTILIZAÇÃO UTILIZAN-
DO AMILÁCEOS, ESPECIALMENTE A BATATA

A busca por novas alternativas de fertilizantes, que sejam menos contaminantes ao meio ambiente ou renováveis, mais baratos, favoreça o 
aumento da produtividade e diminua a dependência por importados têm sido valorizadas. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um novo 
processo tecnológico de produção de fertilizante orgânico fluido a partir de amiláceos, especialmente a batata (Solanum tuberosum), e patentear 
tal processo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).  Neste presente trabalho foi desenvolvido o processo de produção de fertili-
zantes a partir de batata, e que consiste fundamentalmente na trituração/extrusão a seco com a finalidade de preparar um mosto fermentescível 
formado por água, batata e suplementos em dornas de fermentação. A fermentação realizada foi descontínua do tipo baixa fermentação utili-
zando diferentes cepas de Pichia spp.  Após a baixa fermentação descontínua finalizada; separou-se a fração sólida da fração líquida por cen-
trifugação. A fração líquida foi submetida a retificação, e o resultado foi um fertilizante orgânico fluido com altos teores de carbono orgânico 
total (C.O.T.) (24%) e alta capacidade de troca catiônica (C.T.C) (380 cmmol/dm3) e nitrogênio (1%); que pode ser utilizado via semente, 
foliar e solo. O processo foi depositado no INPI como patente de invenção e o produto foi registrado no MAPA como Acrescent Ò. Além disso, 
o fertilizante apresenta altos teores de β-glucanas (defensinas vegetais). A batata é um dos alimentos humanos mais antigos e mais estudados 
ao longo de todos os tempos, possui alto teor nutritivo (especialmente carboidratos), e se adapta a diferentes solos e climas devidos os progra-
mas de melhoramento genético. Entretanto, aproximadamente 35% da batata produzida é descartada no processo de lavagem, classificação e 
industrialização. Estima-se que de 25% a 30% do total descartado são desclassificados para o comércio ou rejeitados na colheita, por falta de 
tamanho adequado. Esta batata que possui qualidade e sanidade, mas que foi desclassificada pelo tamanho comercial, pode ser uma fonte de 
matéria-prima para a produção do Acrescent Ò.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alfredo Assad Filho (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Tirzhá Lins Porto Dantas            Co-Orientador: Maria José Jerônimo de Santana Ponte
Departamento: Engenharia Química             Colaborador: Isabella Paullini, Renata B. G. Valt, Nice Mika Sakamoto Kaminari
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Ortosilicato de Lítio, Sorção, Dióxido de Carbono
Área de Conhecimento: 30600006 - ENGENHARIA QUÍMICA 

0502 ESTUDO DA SORÇÃO DE CO2 A ALTA TEMPERATURA EM COMPOSTOS DE 
LÍTIO

Os combustíveis fósseis ainda são a forma dominante de fonte energética no mundo atual. Dentre as conseqüências ambientais inerentes ao 
consumo dessas formas de energia, destaca-se o aumento da contaminação do ar por gases de efeito estufa e materiais particulados; sendo que 
o gás de maior contribuição para o efeito estufa é o dióxido de carbono. A captura e sequestro do CO2 é um dos candidatos óbvios e prioritários 
de políticas tecnológicas para proteger o ser humano e o meio ambiente dos riscos associados ao agravamento do efeito estufa. Nos últimos 
anos, alguns poucos estudos sobre o mecanismo de sorção de dióxido de carbono em compostos a base de lítio mostraram que este tipo de 
material é promissor para captura de CO2 a partir de gases a elevada temperatura. A reação tem se mostrado reversível na faixa de temperatura 
de 100ºC a 900ºC. O objetivo deste trabalho é sintetizar ortosilicato de lítio– Li4SiO4 –de três maneiras distintas e compará-las, com relação a 
sua capacidade de sorção para CO2, com uma amostra disponível comercialmente. Uma amostra, nomeada Ortosilicato-CSisol, foi sintetizada 
pelo método de impregnação sólido-sólido: óxido de silício em carbonato de lítio a 800ºC. As outras demais amostras de Li4SiO4 foram sinteti-
zadas a partir da reação do carbonato de lítio com óxido de silício – nomeada Ortosilicato-CSi – e da reação do hidróxido de lítio com óxido de 
silício – nomeada Ortosilicato-HidroxiSi, ambas a 100°C. A capacidade de sorção de dióxido de carbono nos sólidos sintetizados e na amostra 
comercialmente disponível foi realizada pelo método dinâmico – através da obtenção de curvas de ruptura – fazendo passar uma mistura 0,3% 
CO2/He em um leito fixo a temperatura de 500oC. Constatou-se que a amostra comercial e os sólidos Ortosilicato-CSi e Ortosilicato-HidroxiSi 
apresentaram capacidades semelhantes para sorção de CO2. Analisaram-se também as áreas BET das amostras das duas primeiras metodo-
logias e ao comparar com a amostra comercial, obtiveram-se resultados próximos, validando a metodologia de síntese. Já o sólido obtido por 
impregnação sólido-sólido não obteve sucesso para a sorção de dióxido de carbono.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aline Vieira da Silva (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Fernanda de Castilhos
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: controle, sensores, redes
Área de Conhecimento: 30600006 - ENGENHARIA QUÍMICA

0503 CONTROLE INFERENCIAL COM TEMPO MORTO DE UM SISTEMA R

O uso de sensores tem grande importância e aplicação na área de Engenharia Química pois viabilizam o acompanhamento e o controle de 
processos. Um sensor virtual permite a obtenção, em tempo real, de medidas de variáveis em um processo.  Os sensores utilizam técnicas de in-
teligência artificial e possuem em sua estrutura, variáveis de entrada (que podem ser medidas) e uma variável na saída (variável de interesse).  O 
projeto objetiva o desenvolvimento de um sensor virtual para inferência da concentração de ésteres etílicos obtidos na reação de transesterifi-
cação de óleo de soja. Sensores virtuais podem ser utilizados em qualquer campo da instrumentação e a inferência de ésteres etílicos na reação 
de transesterificação de óleo de soja é oportuna para o estudo uma vez que geralmente á determinada através de técnicas cromatográficas além 
do fato de apresentar um avanço para a sociedade no desenvolvimento sustentável. O sensor virtual será constituído por um modelo matemático 
e medidas de pressão, temperatura e vazão de alimentação, obtidas em tempo real do reator contínuo. O sensor virtual será desenvolvido a 
partir do ajuste de um modelo empírico a dados experimentais obtidos na literatura. O grupo de dados experimentais refere-se a variáveis de 
operação da unidade como temperatura, tempo de reação, pressão e razão molar óleo:etanol como variáveis de entrada e concentração de és-
teres etílicos na saída do reator como variável de saída. Os modelos que serão utilizados na identificação do processo contemplam modelos de 
redes neurais. Uma rede neural artificial é um processador paralelamente constituído por unidades de processamento simples (neurônios), que 
tem a propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para o uso. Um programa em linguagem Fortran 90 
será utilizado para o desenvolvimento do sensor.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andreia Carolina Briceño Gervasio (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Luiz Fernando da Luz Junior              Colaborador: Nadia Krieger
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: bioreatores, biodiesel, enzimas
Área de Conhecimento: 30600006 - ENGENHARIA QUÍMICA

0504 USO DE BIOREATORES DE LEITO FIXO EM COLUNAS DE RECHEIO PARA 
PRODUÇÃO DE BIODIESEL CATALISADA POR ENZIMAS LÍPASES.

O biodiesel vem ganhando importância por conta de suas vantagens econômicas e ambientais comparadas com os combustíveis fósseis. Ele é 
uma fonte de energia renovável, é menos poluente e permite uma melhor lubrificação do motor comparado ao óleo diesel. O biodiesel pode ser 
obtido pela transesterificação de óleos vegetais com o metanol ou o etanol  na presença de um catalisador de tal maneira que os triglicerídeos 
presentes do óleo são reduzidos a diglicerídeos,  os quais são reduzidos a monoglicerídeos (biodiesel) e ao glicerol (glicerina). A catálise da 
transesterificação pode se feita em meio ácido ou básico em meio líquido ou por meio de enzimas livres ou imobilizadas. A mais utilizada 
hoje é a alcalina, porém existem vantagens na utilização de enzimas, pois estas são mais compatíveis com a variação na qualidade da matéria-
prima, são reutilizáveis e capazes de produzir biodiesel em poucas etapas consumindo menos energia e produzindo uma glicerina de melhor 
qualidade. As desvantagens são o custo elevado e perda de atividade em 100 dias, aproximadamente. O projeto em questão estudou o processo 
de produção de biodiesel a partir óleo de soja e etanol utilizando a lípase produzida pela fermentação em sólido da cepa nativa Burkholderia ce-
pacia LTEB11 em bioreatores de leito fixo para obtenção de um modelo matemático adequado ao reator. O sólido utilizado para a fermentação 
foi bagaço de cana e semente de girassol moída. A melhor fermentação para produção de lípase ocorre no meio 50/50% em massa de bagaço 
e semente. Foi construído um bioreator de leito fixo (50% bagaço / 50% semente) e foram tomadas medidas de perda de carga usando um 
manômetro de mercúrio em diversas vazões da mistura óleo/etanol nas proporções 1:3, 1:6, 1:9 e 1:12 para temperaturas de 33, 40 e 46 graus. 
Para que não ocorra a desnaturação das enzimas a temperatura deve estar entre 35 e 38 graus e a proporção adequada é de 1:3 de óleo/etanol. 
Os valores de perda de carga medidos nessas condições com e sem recheio, juntamente com a cinética da reação de transesterificação serão os 
responsáveis por adequar o modelo matemático do reator de leito fixo ao reator estudado, permitindo assim prever a produção de biodiesel em 
um determinado intervalo de tempo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Emili Emilha Lucht (PET)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Rosemary Hoffman Ribani             Colaborador: Milene Oliveira Pereira Bicudo, Camila Ramos Pinto Sampaio
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: antocianinas; espectroscopia;compostos bioativos
Área de Conhecimento: 30600006 - ENGENHARIA QUÍMICA

0505 QUANTIFICAÇÃO DE ANTOCIANINAS TOTAIS EM FRUTOS DE JUÇARA (EUTERPE 
EDULIS) POR MEIO DE ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO (NIR)

A palmeira juçara (Euterpe edulis), pertencente à família Palmae (Arecaceae), é uma das espécies da flora brasileira ameaçada de extinção 
devido à extração indiscriminada do palmito. Quando não ocorre a retirada do palmito, a palmeira produz um fruto redondo não climatérico, 
roxo-escuro, com mesocarpo fino e fibroso, contendo uma dura semente. Embora o fruto de juçara seja pouco conhecido, recentes pesquisas 
mostram que este possui um flavonóide que apresenta elevada capacidade antioxidante, as antocianinas. Além disso, antocianinas destacam-se 
pela utilização como corante natural devido à sua intensa coloração (vermelho ao roxo) e simplicidade de incorporação em sistemas alimentí-
cios aquosos. As novas perspectivas do uso de antocianinas como aditivo bioativo, principalmente na indústria alimentícia, ilustram a im-
portância de estudos analíticos para quantificação rápida e eficiente deste pigmento. Dentro desse contexto, a espectroscopia no infravermelho 
próximo (NIR) associado aos métodos de calibração multivariada, tem-se mostrado uma eficiente ferramenta de determinação quantitativa, que 
se destaca por ser uma técnica rápida, limpa, não destrutiva, não invasiva e que exige pouca preparação da amostra. Diante do exposto, este 
trabalho tem como objetivo o emprego do NIR com acessório de reflectância total atenuada associada à análise multivariada para determinação 
do teor de antocianinas totais em frutos de juçara.Os frutos analisados foram provenientes da cidade de Morretes – PR, cedidos pelo Instituto 
Agronômico do Paraná (IAPAR). Para execução das análises de referência, cerca de  0,3 g da amostra foi extraída inicialmente com 1 ml de 
HCl 1N, seguido da solução etanol:água:HCl (70:29:1) em balão volumétrico  de 50 mL. Posteriormente, o extrato foi centrifugado a 2500 
rpm por 20 min e em seguida, a leitura foi feita em espectrofotômetro UV a 534 nm. Os espectros na região do infravermelho foram adquiridos 
entre 7500 e 600 cm-1, utilizando-se espectrofotômetro Excalibur (modelo FTS-3500 Bio-Rad) e acessório de reflectância total atenuada. Na 
construção dos modelos de calibração multivariada será aplicado o método de regressão de mínimos quadrados parciais (PLSR), utilizando 
o pacote PLS-toolbox 1.5 (Eigenvector Research Inc.), trabalhando-se em ambiente Matlab versão 6.5 (Mathworks Inc.). Ao término deste 
projeto espera-se ter estabelecido o teor de antocianinas totais em frutos de juçara bem como a eficiência da metodologia empregada, de ma-
neira a fornecer instrumento rápido e eficaz na quantificação de compostos bioativos que demonstram capacidade antioxidante e significativa 
contribuição na dieta.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Isabella Giovanetti Barreto (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Marcelo Kaminski Lenzi            Co-Orientador: Andrea Ryba
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: financeiro, planilha, análise de risco
Área de Conhecimento: 30600006 - ENGENHARIA QUÍMICA

0506 ANÁLISE DE INCERTEZAS E RISCOS NA MODELAGEM FINANCEIRA DE PRO-
JETOS

O estudo e a aplicação de fluxos de caixa são de grande importância para a tomada de decisões de forma mais direcionada, além de proporcionar 
um melhor controle dos recursos financeiros a serem utilizados nos mais diversos investimentos. Os benefícios de uma escolha bem embasada 
são relevantes mesmo a nível doméstico, quando é tratada, por exemplo, da compra de um simples eletrodoméstico e se tornam ainda mais 
aparentes quando passamos para a escala industrial, onde a aplicação dos conhecimentos certos para investir na melhor opção é indispensável. 
O domínio de conceitos de matemática financeira e da análise de projetos de investimentos é de grande importância para o planejamento e 
organização do orçamento, previsão de gastos e economia de recursos. Um estudo adequado dos riscos, juntamente com o fluxo de caixa, de um 
determinado investimento pode nos dar previsões satisfatórias quanto aos lucros, ao período de amortização, à taxa interna de retorno, e ainda 
nos dizer se é válido ou não realizá-lo, baseando-se numa taxa mínima de atratividade. Não se deve, entretanto, deixar de lado os possíveis 
erros e incertezas, mesmo que aleatórias, que uma previsão engloba. Flutuações de mercado ou crises inesperadas devem fazer parte da pauta 
do investidor, independente da situação. O presente trabalho teve como principal objetivo o desenvolvimento de planilhas eletrônicas voltadas 
para a análise de riscos e incertezas de um investimento qualquer. As análises conduzidas utilizando-se dados da literatura, como por exemplo, 
as incertezas de lucros/prejuízos, bem como horizonte dos fluxos de caixa. A análise foi feita com base em teste de hipóteses no qual os lucros 
apresentam-se segundo uma distribuição normal. Desta maneira, foram obtidas planilhas que, além de facilitarem a análise e resolução de ex-
emplos específicos, possuem caráter genérico, podendo ser aplicadas, de forma didática, para um investimento qualquer que se deseje analisar.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jéssica Cristina Consolin (PET)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Haroldo de Araújo Ponte              Colaborador: Simone Maria Klok
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Corrosão, Fluxo, Aço carbono
Área de Conhecimento: 30600006 - ENGENHARIA QUÍMICA

0507 ELABORAÇÃO DE PROJETO E MONTAGEM DE LOOP PARA ESTUDO DE 
CORROSÃO POR FLUXO DO AÇO CARBONO EM MEIO DE C02 E NACL

A corrosão por CO2 é frequentemente encontrada na produção de petróleo e gás principalmente nas condições do Pré-Sal. No processo de 
corrosão por CO2, a formação do produto de corrosão sobre a superfície sofre influência da composição do aço, do fluxo e das condições ambi-
entais, como pH, temperatura, pressão, composição do eletrólito, existência de inibidores, etc. Palácios e Shandley deduziram que as condições 
de fluxo podem controlar o grau de proteção fornecido pelo filme de produto de corrosão através do impedimento da formação do filme, da 
aceleração da dissolução deste ou por sua erosão devido a forças mecânicas geradas pelo movimento do fluido. Já Nesic e Lunde verificaram 
que o fluxo pode causar erosão nos filmes de carbeto de ferro onde a formação de filmes protetores é dificultada. Das técnicas existentes, as mais 
utilizadas para controle da corrosão por CO2 são: cupons de perda de massa, análise de ferro nas correntes de fluido, polarização linear (RPL), 
sondas de resistência eletroquímica (RE) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). As medidas das taxas instantâneas de corrosão 
são normalmente obtidas através de medidas eletroquímicas como RPL, RE e EIS. O objetivo deste projeto é a elaboração de um projeto de 
LOOP que simule o processo de corrosão de um sistema de aço carbono em meio de CO2 e NaCl com fluxo. Desta forma, poderá ser feito 
um estudo mais detalhado da influência da variação de diversos parâmetros na taxa de corrosão. Dentre estas variáveis, pretende-se avaliar a 
concentração de NaCl, a pressão parcial de CO2, a velocidade do fluido, o pH e a temperatura.  Este sistema será composto por um tanque de 
armazenamento de água, uma bomba, medidor de vazão e pH, uma célula de teste, no interior da qual será colocada uma placa do aço carbono, 
um injetor de areia e um separador ciclônico. Este LOOP será montado no Laboratório de Eletroquímica de Superfícies e Corrosão - LESC 
de forma a se inserir um sistema de análise eletroquímica por Ruído Eletroquímico do processo corrosivo bem como de instrumentação para 
alimentar um sistema de aquisição de dados. Suporte financeiro: SESu/MEC.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nina Thais Silva Monteiro (PET)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Agnes de Paula Scheer             Co-Orientador: Luana Carolina Bosmuler
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Sericina, Bicho-da-Seda, Pesquisa
Área de Conhecimento: 30600006 - ENGENHARIA QUÍMICA

0508 ESTUDO TEÓRICO DA APLICAÇÃO DA SERICINA EXTRAÍDA DA SEDA (BOM-
BYX MORI)

A fibroína e a sericina são proteínas, principais constituintes da seda, derivada do bicho-da-seda (Bombyx mori). O casulo do bicho-da-seda 
apresenta entre 20 e 30 % de sericina. Durante o processamento da seda a sericina é removida na etapa de degomagem, a água residual contendo 
a sericina é descartada, gerando um efluente com alta DQO e DBO, o que dificulta o tratamento deste efluente. A sericina é constituída por 18 
aminoácidos, sendo os principais, serina (aproximadamente 32 %), glicina (aproximadamente 19 %) e ácido aspártico (aproximadamente 18 
%). Seus principais usos na indústria são como cosméticos, membranas, suportes para enzima imobilizada, suplemento alimentar, matéria-
prima para medicamentos e fibras funcionais. A utilização da sericina, portanto, além de facilitar o tratamento de efluentes, resultaria em lucros 
para indústria, com sua venda ou aplicação em produtos, aumentando o valor agregado e contribuindo para diminuição de resíduos descartados 
na natureza. Este trabalho tem o objetivo de realizar uma revisão da literatura contendo as aplicações da sericina nas diferentes indústrias, como 
a de alimentos, cosméticos, entre outros. Serão realizados resumos dos principais trabalhos encontrados, contendo qual a utilização, quais os 
tratamentos são necessários para essa aplicação, e possíveis modificações químicas ocasionadas com o tratamento, expandindo o conhecimento 
sobre a sericina e as propriedades dela. O levantamento será feito utilizando artigos científicos, patentes, teses, dissertações e livros. Ao final da 
pesquisa será escrito um material, englobando as aplicações encontradas e propostas outras possíveis aplicações que não foram encontradas na 
literatura, levando em consideração as características da sericina e como essas características podem ser utilizadas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ramon Gouvea de Paula (Outro)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Elaine Vosniak Takeshita            Co-Orientador: Carlos Itsuo Yamamoto
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Adsorção, Fibras, Óleos
Área de Conhecimento: 30600006 - ENGENHARIA QUÍMICA 

0509 REMEDIAÇÃO DE ÁGUAS CONTAMINADAS POR ÓLEO UTILIZANDO FIBRAS 
VEGETAIS

Os derramamentos de óleo em águas têm constituído uma grande ameaça ao ecossistema global, poluindo grandes áreas marítimas e prejudi-
cando radicalmente a fauna e flora de determinadas regiões (contaminação de vegetações próximas ao acidente e danos aos seres vivos alocados 
na área). São utilizadas diversas técnicas para a remediação e contenção desses óleos acidentalmente despejados, como a utilização de disper-
santes químicos, queima do óleo na superfície, inserção de microorganismos e nutrientes, coleta por bombeamento, construção de barreiras 
de contenção, flutuadores de absorção, etc. A escolha dessas técnicas varia segundo alguns aspectos, como a região e tempo do despejamento, 
o clima, a intensidade das ondas, o tempo de contato entre óleo e água decorrido até que a medida de contenção foi tomada, o sentido e força 
da correnteza, etc. Dentro desse assunto, são realizados diversos estudos que buscam encontrar meios mais econômicos, eficientes e menos 
agressivos à natureza para a retirada do poluente. Na literatura científica há alguns trabalhos utilizando fibras naturais como sorventes, tais 
como: kapok, bagaço de cana-de-açúcar, paina, turfa, etc. Neste trabalho focamos o método de sorção de óleo utilizando fibras vegetais; área 
na qual têm-se obtido resultados expressivos, uma vez que essas fibras encontram-se em grande quantidade na natureza, são biodegradáveis e 
possuem uma alta capacidade sortiva. Neste trabalho, são realizados testes utilizando amostras do bagaço de cana-de-açúcar, sendo avaliada 
sua capacidade sortiva para com o óleo diesel em meio aquoso à temperatura ambiente. Dentro dos experimentos realizados, a determinação 
da capacidade sortiva é feita através da técnica de extração líquido-líquido pelo emprego de um solvente orgânico e a concentração de diesel é 
determinada utilizando-se uma curva de calibração construída no espectrofotômetro de ultra-violeta. Os resultados são avaliados considerando-
se a análise estatística das replicatas e o intervalo de confiança das médias.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Stefan Luiz Neves Fontanella (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Agnes de Paula Scheer
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: pervaporação, menbranas, café
Área de Conhecimento: 30600006 - ENGENHARIA QUÍMICA

0510 ANALISE DE AROMAS DE CAFÉ PELO PROCESSO DE PERVAPORAÇÃO.

O café é fundamental para a economia e a política de muitos países em desenvolvimento, em especial o Brasil que é o maior produtor mundial e 
o segundo maior consumidor. A grande diversidade que o café tem na forma de ser produzido e comercializado atende  um significativo número 
de consumidores que não para de crescer nos últimos anos, motivo do qual tem atraído muito interesse em desenvolver novas tecnologias para 
melhorar o seu processo. Um dos  principais  atrativos do café é seu aroma agradável, fruto de um grande número de componentes voláteis. O 
desenvolvimento dos processos de separação por membranas e suas aplicações industriais são considerados relativamente recentes, principal-
mente levando-se em conta que fenômenos envolvendo membranas vêm sendo estudados há pouco mais de um século. Com isso a  pervapo-
ração, um processo de separação por membranas, é um dos métodos mais vantajosos para extrair e concentrar este tipo de componente, pois 
ele trabalha em temperaturas bem amenas(ideal para substâncias termossensíveis) e também não utiliza nenhum tipo de solvente, reduzindo 
consideravelmente os custos. Na pervaporação, misturas líquidas são fracionadas pela vaporização de parcial de seus componentes através de 
uma membrana densa de permeabilidade seletiva. Este processo pode ser utilizado na recuperação e na concentração de componentes voláteis. 
Esta pesquisa tem como objetivo estudar melhor a membrana  que vai ser utilizada no processo de pervaporação e mostrar suas vantagens 
em relação há outros processos,além disso iremos extrair o premiado(vapor que é separado da corrente de alimentação) para depois analisa-lo 
melhor, isso porque a Café Iguaçu, empresa que fornece as amostras  para a pesquisa, tem como principal interesse um melhor controle de suas 
correntes e com esse estudo será possível obter uma analise melhor de seus componentes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ezequiel de Souza Freire Orlandi (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Agnes de Paula Scheer          Colaborador: Bruno de B.Bello, Caio F. Cordeiro, Luiz Roberto de Souza Júnior
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: emulsão de petróleo, tensoativos, estabilidade
Área de Conhecimento: 30601002 - PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUÍMICA

0511 INVERSÃO CATASTRÓFICA E TRANSICIONAL DE EMULSÕES DE PETRÓLEO.

As emulsões, dispersões coloidais de dois líquidos imiscíveis, são encontradas em quase todos os processos de produção e recuperação de 
petróleo: em reservatórios, cabeças de poço, nas linhas de transporte, processos de dessalga e em várias partes do abastecimento. Na produção, 
especificamente, é comum a formação de emulsões do tipo água em óleo (A/O), ou seja, gotículas de água encontram-se dispersas em no óleo. 
Estas podem ser favorecidas por determinados constituintes do petróleo como os asfaltenos e em virtude das altas taxas de cisalhamento du-
rante o escoamento, que proporciona energia para que a emulsão seja formada mediante o aumento de área interfacial entre os dois fluidos. Na 
interface, partículas sólidas, asfaltenos e ácidos naftênicos (constituintes do petróleo) constroem filmes viscoelásticos em volta das gotículas 
dispersas, gerando uma emulsão estável e altamente viscosa. O incremento de resistência ao escoamento tem como conseqüência a redução 
da produção de poços, onerando assim os custos de produção. Este problema é ainda mais acentuado quando se refere a óleos pesados. Com 
isso, torna-se indispensável o desenvolvimento de alternativas que aumentem a eficiência do transporte destes óleos. Neste contexto, o uso 
de emulsões inversas (O/A) tem se apresentado como uma alternativa viável para os problemas citados. Portanto, o objetivo deste projeto, é 
estudar uma das maneiras de promover a inversão de fases: o processo transicional – em amostras de petróleo fornecidas pelo CENPES. A 
inversão transicional ocorre sob frações constantes de água e óleo, e com a adição de tensoativo. Foram testados dois tensoativos não iônicos, 
os quais foram adicionados em uma emulsão A/O. As porcentagens de óleo utilizadas foram de 50 e 70%, sendo o volume total do sistema 
de 150 mL. A água utilizada foi água deionizada com 50 g/L de NaCl. As amostras foram aquecidas a 60 °C e agitadas no homogeneizador 
Polytron a 8000 rpm durante 3 minutos para formar a emulsão. Em seguida, adicionou-se o tensoativo e a amostra foi novamente agitada (8000 
rpm, 3 min). Foi analisado se ocorreu a inversão da emulsão mediante sua condutividade. Também foram objetivos: medir a viscosidade de 
cada emulsão, tanto a de A/O como a de O/A, caso a inversão tenha ocorrido, e anotar as estabilidades quanto à separação de fases em 1 e em 
4 horas da formação da emulsão. Resultados mostram a incapacidade de inversão, com os tensoativos utilizados, da emulsão a 70% de óleo, 
porém, a possibilidade de sua inversão com sistemas que contenham 50% de óleo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kimberly Pasqualin (PET)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Regina Weinschutz                    Co-Orientador: Moacir Kaminski
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Acetaldeído, Oxidação do etanol, Laboratório didático
Área de Conhecimento: 30601002 - PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUÍMICA

0512 PLANTA PILOTO DIDÁTICA PARA A PRODUÇÃO DE ACETALDEÍDO A PARTIR 
DO ETANOL

Ao aluno do curso de Engenharia Química, é de grande importância a compreensão de como os equipamentos de um processo industrial op-
eram. Isso só é possível, ao menos para a maior parte dos cursos de Engenharia do país, com a realização de estágios em indústrias. No presente 
trabalho, desenvolveu-se uma unidade piloto que opera em regime contínuo de operação, reproduzindo as etapas de uma unidade industrial, 
e que pode ser operada pelos alunos do curso, facilitando a visão prática do sistema de controle da unidade, assim como permitindo o estudo 
e otimização da unidade integrada ou das operações isoladas que a acompanham. A unidade produz acetaldeído pela oxidação catalítica do 
etanol, empregando ar atmosférico como fonte de oxigênio. O catalisador empregado foi Óxido de Ferro-Molibdênio e o reator opera a pressão 
atmosférica e temperaturas próximas de 260°C. A mistura gasosa que deixa o reator é separada inicialmente em uma coluna lavadora, onde o 
acetaldeído produzido, o etanol não convertido e a água produzida na reação são recuperados na forma de uma solução que deixa a coluna pelo 
fundo. A solução é bombeada para uma primeira destiladora que separa no topo o acetaldeído. Uma segunda destiladora recebe o produto de 
fundo, que contém etanol e água, e separa o etanol para reciclo.As vazões são reguladas por válvulas de acionamento manual que permitem 
uma ação direta sobre o sistema e a compreensão dos controles. A área de Utilidades comporta uma caldeira para geração do vapor saturado, 
necessária para a operação das destiladoras e da vaporização do etanol, e uma torre de resfriamento de água que permite a reutilização das águas 
alimentadas aos trocadores/condensadores. A unidade é empregada para o ensino com alunos da disciplina de Introdução à Engenharia Química 
(primeiro período), Integração I (segundo período), Laboratório de Engenharia I e II (sexto e sétimo período), Processos Orgânicos (disciplina 
optativa). Nas aulas práticas os alunos dão partida na unidade, aprendendo as técnicas empregadas na estabilização de cada operação. Com a 
unidade em regime, desenvolvem o balanço de massa para o conjunto de variáveis escolhido na operação do reator, alteram estas variáveis e 
medem as variações na eficiência do sistema, estudam a influência da mudança na razão de refluxo nas destiladoras e, empregando as funções 
termodinâmicas apropriadas, estabelecem as eficiências de separação com que os equipamentos estão operando. A unidade esta localizada no 
Laboratório de Tecnologia Orgânica da Usina Piloto, Bloco B, Centro Politécnico, UFPR. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paulo Ricardo Schizaki dos Santos (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Marcos Lúcio Corazza          Colaborador: Diogo Ítalo Segalen da Silva, Leandro Ferreira Pinto
Departamento: Tecnologia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: biodiesel, equilíbrio de fases, modelagem
Área de Conhecimento: 30601002 - PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUÍMICA

0513 MEDIDAS EXPERIMENTAIS E MODELAGEM TERMODINÂMICA DE EQUILÍ-
BRIO DE FASES DO SISTEMA REACIONAL DO BIODIESEL DE SOJA “

Com a grande demanda energética, busca se desenvolver tecnologias eficazes voltadas para o abastecimento da matriz. Uma alternativa que 
tem atraído muita é a obtenção de combustíveis a partir de biomassa, a qual é uma fonte renovável. Dentre as disponibilidades estão os óleos 
vegetais, com os quais através de processos como a transesterificação é obtido o biodiesel, um combustível biodegradável e renovável. Al-
gumas questões relacionadas aos processos se devem especial atenção, como o estudo de comportamento de fases dos sistemas que formam 
a mistura reacional, que é uma etapa fundamental para o projeto, análise e otimização de processos, influenciando a qualidade e o custo dos 
produtos. Assim, a primeira etapa do projeto foi de obter dados de equilíbrio líquido-vapor (ELV) de sistemas envolvendo a produção de bio-
diesel. A metodologia utilizada foi a de medidas de ponto de saturação, no intervalo de pressão de 10 a 90 KPa, em um ebuliômetro do tipo 
Othmer. Os sistemas estudados foram biodiesel metílico de soja + metanol e biodiesel metílico de soja + etanol.  Na segunda etapa, o objetivo 
foi de modelar os dados obtidos experimentalmente de ELV. Foi utilizada a abordagem γ-ϕ na qual a fase vapor foi modelada como gás ideal 
e para a fase líquida foi utilizado o modelo preditivo UNIFAC para o cálculo dos coeficientes de atividade. Como forma de caracterizar a 
composição do biodiesel, consideraram-se os ésteres cujas composições são as mais significativas. No sistema metanol + biodiesel metílico 
de soja, os seguintes ésteres: palmitato (11%), estearato (4%), oleato (23%), linoleato (53%) e linolenato de metila (8%). Os parâmetros do 
modelo UNIFAC expressam a energia de interação entre as moléculas, na forma de parâmetros binários, bem como a organização das mesmas 
na mistura. Desta maneira, as propriedades de uma mistura podem ser representadas pela soma das contribuições individuais de cada um dos 
grupos que compõem a mesma. Esses parâmetros foram obtidos através de uma rotina computacional em linguagem FORTRAN, na qual se 
inseriram dados sobre os grupamentos que compõem as moléculas. A partir de então, o programa calcula o coeficiente de atividade e então a 
composição da fase vapor para cada entrada de composição da fase líquida. Então, a pressões fixas obtiveram-se os diagramas T-x-y, onde x é 
a composição da fase líquida e y da fase vapor. Concluiu-se que a metodologia adotada foi satisfatória na predição do comportamento de fases 
dos sistemas estudados.  

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafaela de Oliveira Penha (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Adriane Bianchi Pedroni Medeiros               Co-Orientador: Carlos Ricardo Soccol
Departamento: Engenharia Química              Colaborador: André Luís Lopes da Silva, Jefferson da Luz Costa, Helena Ross Forneck
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Micropropagação, Bromélias, Metabólitos
Área de Conhecimento: 30601010 - PROCESSOS BIOQUÍMICOS

0514 OBTENÇÃO DE AROMAS E METABÓLITOS SECUNDÁRIOS POR VIA BIOTEC-
NOLÓGICA

A espécie Nidularium procerum pertence à família Bromeliaceae e é usada em ornamentações, apresentando também características medici-
nais, como propriedades anti-alergênica, anti-inflamatória e analgésica. O objetivo geral desse trabalho é a produção de aromas e metabólitos 
secundários de Nidularium procerum. Como objetivo específico foi estabelecido um protocolo de micropropagação de N. procerum. A desin-
festação das sementes foi feita pela imersão em etanol 70% por um minuto, seguida da imersão em solução de 1% de NaOCl por 20 minutos, e 
enxaguada três vezes em água destilada e autoclavada. O meio de germinação foi o meio MS adicionado com 30 g/L de sacarose e solidificado 
com 6 g/L de ágar. Plântulas obtidas na germinação foram multiplicadas in vitro em meios líquido ou sólido (6 g/L de ágar), suplementado 
com 0, 2, 4 ou 8 μM BAP (6-benzilaminopurina) e 2 μM de NAA (ácido naftalenoacético). Brotos foram subcultivados em meio MS dupla-
fase (mesmo meio para a camada líquida e para a camada sólida), suplementado com 0, 4,1 e 8,2 μM GA3 (ácido giberélico) para alongar e 
enraizar as brotações. Plantas enraizadas foram aclimatizadas em sistema convencional (casa de vegetação com nebulização intermitente) e 
hidropônico (sistema floating com aeração). Foram ainda feitos extratos através da planta in vitro com diferentes solventes (água, etanol 90%, 
metanol 90% e acetona 90%) que serão posteriormente estudados em cromatografias em busca de aromas e metabólitos secundários de inter-
esse. A desinfestação testada obteve 100% de eficiência com 90% de germinação das sementes. O meio MS suplementado com 4 µM de BAP e 
2 µM de NAA apresentou o melhor resultado para multiplicação in vitro, alcançando 14,9 brotos por explante. O alongamento e enraizamento 
dos brotos foram mais satisfatórios na ausência do GA3, atingindo 4,1 raízes por broto e 96% de enraizamento. A aclimatização de plantas foi 
satisfatória em substrato Plantmax® HT em casa de vegetação com nebulização intermitente, atingindo uma taxa de 100% de sobrevivência. 
Com este trabalho foi possível estabelecer um eficiente protocolo de micropropagação para N. procerum, que posteriormente será utilizado para 
a obtenção de material vegetal suficiente para as pesquisas relacionadas à produção de aromas e metabólitos secundários.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vanessa Karoline Schmücker (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Mônica Beatriz Kolicheski
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Verbenol, Equilibrio químico, Reacoes químicas 
Área de Conhecimento: 30601029 - PROCESSOS ORGÂNICOS

0515 PRODUÇÃO DE VERBENOL A PARTIR DO ALFA-PINENO

Verbenol é um álcool alílico secundário cíclico. Este possui notas de hortelã e pronunciado odor de cânfora, e é usado principalmente como 
flavorizante alimentício. Tal componente possui outras aplicações, tais como: o controle de insetos nocivos e, portanto, tem um potencial para 
ser utilizado na agricultura e como intermediário na fabricação de inúmeras fragrâncias para perfumes, substâncias medicinais e vitaminas. O 
foco desta pesquisa foi a síntese de verbenol, a partir da oxidação do alfa-pineno por oxigênio molecular. Para os cálculos efetuados no âmbito 
do equilíbrio químico, foram consideradas três reações em paralelo, sendo que uma das reações de oxidação do alfa-pineno produzindo verbe-
nol, o produto de interesse, e as demais os subprodutos verbenona, água e hidrogênio. Para esta primeira reação exige-se 1gmol de alfa-pineno 
e ½ gmol de oxigênio, os quais sintetizam 1 gmol de verbenol. A segunda reação envolve 1 gmol de alfa-pineno e 1 gmol de oxigênio, os quais 
produzem 1 gmol de verbenona e 1 gmol de água, e na terceira reação 1 gmol de alfa-pineno reage com ½ gmol de oxigênio produzindo 1 
gmol de verbenona e 1 gmol de hidrogênio. Como pôde ser constatado anteriormente, há a existência de duas reações indesejadas que ocorrem 
paralelamente com a reação de interesse, portanto é necessário fazer um estudo do equilíbrio do sistema reacional para que seja minimizada 
a ocorrência dos subprodutos e, dessa maneira, favorecer a produção de verbenol. Com este estudo foi possível determinar a constante de 
equilíbrio, o grau de avanço, conversão do alfa-pineno e a seletividade do verbenol. Para que a obtenção do produto de interesse seja máxima, 
alguns aspectos como a temperatura, concentração dos reagentes e a escolha do catalisador influenciam na conversão e velocidade da reação. 
Entretanto, neste trabalho foi analisada apenas a influência da temperatura e da concentração dos reagentes. Esta análise foi feita através do 
estudo do equilíbrio químico de forma a otimizar a produção do verbenol a partir do alfa-pineno.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fillemon Edillyn da Silva Bambirra Alves (PET)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Marcelo Kaminski Lenzi              Co-Orientador: Alberto Tadeu Martins Cardoso
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Ciclones, Simulação, Separação
Área de Conhecimento: 30602033 - OPERAÇÕES DE SEPARAÇÃO E MISTURA 

0516 DIMENSIONAMENTO DE CICLONES INDUSTRIAIS E OTIMIZAÇÃO DE RE-
DES DE CICLONES COM SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

Problemas mais complexos que vêm surgindo desafiam profissionais de diversas áreas do conhecimento e, neste cenário, modelos matemáticos 
têm sido estudados e implementados computacionalmente. Com a dificuldade de realizar determinados experimentos, devido a custo elevado ou 
inviabilidade, softwares de simulação computacional têm sido desenvolvidos como novas formas de aquisição de conhecimento e antecipação 
de resultados experimentais. A partir de situações simuladas de forma satisfatória, é possível confirmar os resultados obtidos em laboratório 
ou em plantas pilotos. Assim, com a crescente necessidade de profissionais capazes de elaborar soluções para problemas mais complicados 
que requerem simulação computacional, o aluno do curso de Engenharia Química tem sido exigido nesse aspecto. Diante disso, este trabalho 
apresenta resultados do estudo de otimização de redes de ciclones usando o software de simulação AspenTech Aspen Plus®. Ciclones são 
aparelhos usados na indústria para a separação de particulados presentes em uma corrente gasosa, geralmente empregados em operações que 
visam reduzir a poluição emitida pela unidade, como na purificação de ar. No entanto, por apresentarem eficiência relativamente baixa quanto 
menor o tamanho das impurezas presentes, ciclones são usualmente utilizados como auxiliares de outras operações de separação, como pré-
limpadores que preparam o material alimentado a um precipitador eletrostático. Outras aplicações comuns envolvem a indústria petrolífera, na 
separação de óleos e gases em uma refinaria de petróleo, a indústria de cimento, na calcinação e secagem, a indústria madeireira, na separação 
do pó-de-serra carregado no ar, entre outras. Entretanto, o princípio no qual se baseiam – centrifugação de gases – apresenta limitações para 
o tamanho das partículas que se deseja separar da corrente. Ciclones são indicados para médias e altas granulometrias e não adequados para 
partículas muito finas e gases de metalurgia. Equações de projeto fornecem parâmetros geométricos e operacionais de ciclones, o que permite 
seu dimensionamento e o cálculo de resultados, como eficiência de coleta, queda de pressão e vazão volumétrica. O software utilizado permite 
trabalhar com dados de projeto e com modelos de ciclones de média ou alta eficiência. Desta forma, além de comparar diferentes configurações, 
com ciclones colocados em série, em paralelo ou em uma configuração mista, o presente trabalho analisa redes de ciclones dimensionados com 
o auxílio de equações de projeto propostas na literatura para a separação de diferentes particulados e diferentes substâncias gasosas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ALESSANDRA MAYUMI NAKAMURA (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Rosemary Hoffmann Ribani                Colaborador: Ana Mery de Oliveira Camlofski
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Physalis peruviana, Physalis angulata, Caracterização físico-química
Área de Conhecimento: 30603005 - TECNOLOGIA QUÍMICA

0517 COMPOSIÇÃO FISICO-QUÍMICA DO FRUTO E CÁLICE DE PHYSALIS ANGU-
LATA

Duas espécies com valor nutricional e econômico vem sendo incorporadas ao plantio de pequenos frutos, a Physalis peruviana e a Physalis an-
gulata, esta última pouco conhecida e estudada conforme recente revisão bibliográfica. Nativas da América do Sul são encontradas comumente 
no Brasil, apresentando ampla adaptação ecológica. Physalis é um fruto exótico, e a ele são atribuídas inúmeras propriedades nutricionais e 
medicinais. As espécies diferem entre si no tamanho do fruto e coloração, a Physalis peruviana apresenta diâmetro médio de 2,0 cm e coloração 
alaranjada, já a Physalis angulata apresenta diâmetro menor com média de 1,2 cm e coloração amarela aroxeada quando maduras. Ambas 
espécies são climatéricas do tipo baga carnosa, fisicamente sustentadas e envolvidas por um cálice com sépalas que as protege de patógenos, 
insetos e condições ambientais adversas. O trabalho teve por objetivo definir as características físico-químicas da espécie Physalis angulata in 
natura e separadamente seu cálice. Quanto à acidez total titulável a Physalis angulata apresentou valor de 0,6 g de ácido cítrico/100g, inferior a 
média relatada para Physalis peruviana de 1,62 g de ácido cítrico/100g. Esse comportamento também foi observado para o ácido ascórbico ou 
vitamina C, sendo para Physalis angulata o teor de 26,17 mg/100g e o citado para Physalis peruviana 102,68 mg/100g. Com relação aos sólidos 
solúveis totais o valor obtido foi de 12,2°Brix quando o relatado para Physalis peruviana é de14,7°Brix. A relação entre acidez total titulável e 
sólidos solúveis, denomina-se ratio, valores de ratio superiores a 15 são utilizados como um indicativo de maior aceitação quanto ao sabor dos 
frutos. Para Physalis angulata o valor de 20,3, superior ao ratio calculado para a peruviana de 9,1 indica uma fruta mais adocicada. Os baixos 
teores de proteína e lipídeos de 1,53 e 0,30 g/100g para a Physalis angulata não diferiram dos valores médios normalmente relatados para frutos 
em geral, bem como para a espécie Physalis peruviana. Para o cálice a composição físico-química resultou nos teores de 53,76 g/100g, 3,63 
g/100g, 8,51 g/100g, 3,54 g/100g, 5,71 g/100g, respectivamente para umidade, proteína, fibra-bruta, cinzas e lipídeos, assim comparativamente 
ao fruto o cálice apresenta maior teor de proteínas e lipídeos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina Basilio Lopes (PET)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Monica Beatriz Kolicheski                 Colaborador: Klayton Marcel Prestes Alves, Paulo Affonso Latoh de Souza
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: goma resina, reologia, viscosidade
Área de Conhecimento: 30603005 - TECNOLOGIA QUÍMICA

0518 ESTUDO DA REOLOGIA DA GOMA RESINA DE PINUS ELLIOTTII

A goma-resina é um produto amorfo com natureza química complexa. Em geral é formada em dutos ou cavidades esquizogenas ou esquizolisi-
genas, e é o produto final do metabolismo, sendo obtida pelo processo de resinagem das árvores de Pinus na própria floresta. É considerada, 
industrialmente, a mais importante resina natural por ser uma resina nova e de fonte renovável e devido a sua constituição química poder ser 
modificada por vários caminhos para produzir resinas de composição amplamente diferentes. No Brasil sua extração se iniciou a partir de 1970, 
em árvores de Pinus elliottii implantadas através de incentivos fiscais. O processamento da goma resina permite a obtenção de breu e terebintina 
que são de grande importância para as industrias de tintas e vernizes, cola para papel, borrachas e adesivos, entre outras. Esses são obtidos por 
destilação da resina, sendo o breu um produto termoplástico ácido e a terebintina um líquido com aroma forte e penetrante. Devido à necessi-
dade de filtrações antes da destilação em seu processamento, isso porque há impurezas na goma, é de suma importância estudar o comporta-
mento reológico da goma para então dimensionar os equipamentos. A reologia é o ramo da mecânica dos fluidos que estuda as propriedades 
físicas que influenciam o transporte de quantidade de movimento num fluido. Nessa pesquisa a propriedade reológica estudada é a viscosidade. 
Desta forma este trabalho apresenta os resultados obtidos na determinação do coeficiente de viscosidade empregando o viscosímetro de Höp-
pler. Primeiramente é necessário uma proveta com 3 ou 4 marcações com mesma distancias entre elas e uma esfera que pode ser metálica ou 
mesmo de algum outro líquido feito por uma pipeta, mas sua densidade e o raio precisam ser conhecidos. Solta-se a esfera de modo que a 
mesma esteja totalmente submersa na goma resina e cronometra-se os tempos que a esfera demora em atingir as marcações. Calcula-se as 3 ou 
4 velocidades e encontra a velocidade média somando-as e dividindo pela quantidade de vezes. Com esses dados podemos obter a viscosidade 
da goma resina pela equação da Lei de Stokes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernando Portugal Heinze (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Luciana Igarashi Mafra                Co-Orientador: Thiago Atsushi Takashina
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Fenton, águas ácidas, petróleo
Área de Conhecimento: 30603005 - TECNOLOGIA QUÍMICA

0519 TRATAMENTO DE ÁGUAS ÁCIDAS RETIFICADAS UTILIZANDO PROCESSO 
FENTON

O petróleo é conhecido como a principal fonte de combustíveis fósseis do mundo, e, com o crescimento da exploração deste recurso, cresce o 
número de unidades de refino e consequentemente a quantidade de efluente gerada nestas unidades. Em refinarias de petróleo, as denominadas 
águas ácidas são um constante problema devido à sua composição e caráter ambientalmente corrosivo. Mesmo após o seu tratamento prelimi-
nar em torres retificadoras, em algumas situações, este efluente não é adequado para o lançamento em lagoas de tratamento. Desta forma os 
processos oxidativos avançados (POAs) surgem como uma alternativa para o tratamento terciário destes efluentes. Os POAs são caracterizados 
pela geração de radicais hidroxila (OH·), de alto potencial oxidativo (2,80V). No presente trabalho, avaliou-se a aplicação deste tipo de pro-
cesso em águas ácidas provenientes da torre retificadora (efluente), mais especificamente a eficiência do processo Fenton (H2O2 + Fe2+), sobre 
a degradação do fenóis deste meio. O sistema reacional foi composto por um recipiente com agitação magnética. No início do processo houve 
adição em batelada dos reagentes, na forma de solução aquosa de sal sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4.7H2O) e peróxido de hidrogênio 
(H2O2) 30%, diretamente no efluente. Foram avaliadas diferentes concentrações de ferro e peróxido de hidrogênio. O tempo de reação foi de 
2h, com retirada de alíquotas em intervalos de tempo pré-determinados, sendo menores no início e maiores a partir de 30min de reação, à tem-
peratura ambiente. As alíquotas foram analisadas de acordo com a metodologia de Folin-Ciocalteau. A caracterização do efluente forneceu pH 
de aproximadamente 8 e concentração inicial de fenóis de 200mg L-1 . Ao final do processo pode-se observar um pH de aproximadamente 2 e 
degradação de cerca de 80% dos fenóis. Os resultados obtidos indicam o processo Fenton como sendo altamente promissor para o tratamento 
de águas ácidas retificadas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Klayton Marcel Prestes Alves (PET)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Mônica Beatriz Kolicheski                   Colaborador: Carolina Basilio Lopes, Paulo Affonso Latoh de Souza
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Goma resina, Pinus Elliotti, purificação
Área de Conhecimento: 30603005 - TECNOLOGIA QUÍMICA

0520 ESTUDO DA EXTRAÇÃO POR SOLVENTE DE ÁCIDOS PRESENTES NO PRO-
CESSAMENTO DE GOMA RESINA DE PINUS ELLIOTTI.

Durante o processo de resinagem do Pinus Elliotti, para maior rendimento da obtenção de goma resina, é utilizada uma pasta estimulante con-
tendo ácido sulfúrico para que a exsudação de goma resina da árvore seja maior. A resina é constituída por terpenos, além de ácidos resínicos. 
A parte volátil da resina é conhecida como terebintina e a fixa é denominada breu. Ambos os produtos tem várias aplicações nas áreas de tintas, 
fármacos, polímeros, borrachas, dentre outros. Para garantir que os produtos tenham a qualidade necessária, são realizadas diversas etapas 
de purificação. Visando retirar os ácidos advindos da resinagem e do processamento da goma resina, uma etapa de extração por solvente é 
proposta. Esta técnica, baseada na termodinâmica do equilíbrio líquido-líquido e da transferência de massa, permite separar componentes de 
uma mistura líquida colocando-a em contato com um segundo líquido, no qual é imiscível ou parcialmente miscível, e que é capaz de remover 
seletivamente, um ou mais compostos da mistura. O objetivo geral deste trabalho foi simular as condições de operação da etapa de extração, a 
fim de realizar o dimensionamento do equipamento de extração e verificar a viabilidade deste no processo. Os objetivos específicos foram de 
determinar a razão ótima de água/goma e o tempo ótimo de extração. Antes dos ensaios, foi realizada uma caracterização da goma bruta por 
cromatografia gasosa e obtida sua densidade. 50 mL de terebintina pura foram diluídos em 210 mL de goma resina bruta. A solução foi aquecida 
em béquer até 80 °C em um agitador magnético com aquecimento. Para realizar a extração dos ácidos, foi adicionado água nas proporções 0,5 
(mágua/mgoma); 1 (m/m) e 2 (m/m) para avaliação da razão ótima de água/goma. Depois de uma agitação a 1000 rpm por 30 min, a suspen-
são foi colocada em um funil de separação por 8 h para decantação da fase aquosa. Após separação das fases, a fase aquosa foi titulada com 
hidróxido de sódio para a obtenção do teor de ácido. Determinou-se também as densidades de cada mistura. Para a análise do tempo ótimo 
de extração foi realizada a diluição de terebintina em goma e aquecimento até 80 ºC, como no procedimento anterior. Foi adicionado água na 
proporção 1 (mágua/mgoma) e posterior agitação a 1000 rpm por 15/30/45/60 min. Após a separação das fases por decantação, a fase aquosa 
foi titulada. Todos os ensaios foram realizados em duplicata.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lynnier Mayorquim (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Marcos Rogério Mafra             Co-Orientador: Danielle Carpiné
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: aroma, café solúvel, adsorção
Área de Conhecimento: 30603005 - TECNOLOGIA QUÍMICA

0521 RECUPERAÇÃO DO AROMA ÁLCOOL FENILETÍLICO POR ADSORÇÃO EM 
COLUNA DE LEITO FIXO.

No processamento do café solúvel ocorrem transformações e perdas aromáticas que alteram de forma negativa o sabor e o aroma do café. O 
álcool feniletílico é um composto aromático de interesse para indústria de café solúvel, surgindo desta forma a necessidade de recuperar esse 
componente de forma a permitir a sua reincorporação ao final do processo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de adsorção do 
álcool feniletílico, presente em solução aquosa, em coluna de leito fixo utilizando carvão ativado proveniente de casca de coco. Os ensaios em 
coluna de leito fixo foram realizados em colunas encamisadas, confeccionadas em vidro, com diâmetro interno de 1 cm. Foram avaliados a 
influência da concentração inicial (222,08, 723,15 e 820,88 mg L-1), da vazão da alimentação (3,45, 6,87 e 11,94 mL min-1) e da altura do leito 
de adsorção (4cm correspondente a 1g e 11cm correspondente a 3g). A temperatura utilizada foi de 30°C (± 0,2°C), mantida constante por meio 
de um banho termostatizado marca Lab. Companion RW-1025G. Uma bomba peristáltica marca Cole-Parmer, modelo Masterflex 7553-02 foi 
utilizada para alimentar a coluna a partir do reservatório da solução. A entrada da solução se localizava na base da coluna e a saída das amostras 
no topo, a fim de se diminuir a formação de caminhos preferenciais. A coleta das amostras foi feita em intervalos regulares de tempo. A partir 
do teor de álcool feniletílico presente nas amostras foram obtidas as curvas de ruptura (C/C0 x t). De acordo com os dados experimentais ob-
tidos em leito fixo foi observado que a maior concentração inicial de álcool feniletílico investigada (820,88 mg L-1), favoreceu o processo de 
transferência de massa, como resultado do maior gradiente de concentração entre a fase fluida e sólida. A variação da vazão mostrou influência 
na remoção do álcool feniletílico na coluna de leito fixo, indicando um decréscimo de 28% da menor (3,45 mL min-1) para a maior vazão inves-
tigada (11,94 mL min-1). A resistência à transferência de massa na interface do filme líquido diminui com o aumento da vazão. Variar a altura 
do leito de 4cm(1g) para 11 cm(3g) resultou em uma zona ampliada de transferência de massa. A quantidade total removida (qtotal) de álcool 
feniletílico não foi influenciada pela variação da altura do leito adsorvente. A adsorção mostrou ser uma técnica promissora para a recuperação 
de aromas no processamento do café solúvel.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thiago Dalgalo de Quadros (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Marcelo Kaminski Lenzi
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Destilação, Multiplicidade de Estados Estacionários, Não-linear
Área de Conhecimento: 30603005 - TECNOLOGIA QUÍMICA

0522 MULTIPLICIDADE DE ESTADOS ESTACIONÁRIOS EM COLUNAS DE DESTI-
LAÇÃO - MODELOS PARA BALANÇO DE MASSA E BALANÇO DE ENERGIA

A destilação é uma das operações unitárias (OP) de maior importância na indústria química, sendo que melhoramentos nesta OP são muito bem 
vistos, pois operar uma coluna de destilação (CD) tem uma grande complexidade envolvida. Além do mais, aprimoramentos também signifi-
cam redução nos custos operacionais, que aliás são bastante significativos. No início da década de 1980 começaram a surgir alguns problemas 
operacionais nas CD, fazendo com que a fração recuperação, ou eficiência, do equipamento reduzisse drasticamente sem razão aparente. Algum 
tempo depois foi descoberto que o motivo desta redução na eficiência estava intrinsicamente ligada à multiplicidade de estados estacionários. 
O estado estacionário é caracterizado por um conjunto de variáveis de processo que caracterizam a operação do sistema. Entretanto em alguns 
casos podem haver mais de um estados estacionário estável em uma coluna de destilação. O objetivo geral deste é o estudo do comportamento 
dinâmico das CD, com ênfase em modelos não-lineares. Nesta etapa do projeto serão retiradas algumas idealidades do processo, deixando 
assim a CD mais fiel à realidade. Serão analisadas entradas de dados em base molar, que antes eram feitas em base mássica e juntamente ao 
balanço de massa será integrado o balanço de energia (BE), onde anteriormente foram feitas considerações simplificadoras para que não hou-
vessem equações diferenciais ordinárias do BE. Como a faixa de operação para aparecimento de múltiplos estados estacionários em uma CD 
é muito restrita, sem ter um laboratório muito bem equipado fica praticamente impossível de se fazer análises experimentais para este projeto, 
portanto o estudo será de caráter teórico-computacional envolvendo dados e modelos existentes na literatura. Para o estudo dinâmico será uti-
lizado o software, de domínio público e código aberto, AUTO 97 (Continuation and Bifurcation Software for Ordinary Differential Equations. 
University of Concordia, Canadá, 1998). Tal ferramenta desenvolve soluções numéricas e gráficas para sistemas não-lineares com artifício de 
análise em 3 dimenções. Em uma última etapa do projeto, os modelos serão validados por meio de incorporação das equações em processos 
já ativos na indústria química.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliana Adriely Gouveia (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Rosemary Hoffmann Ribani             Colaborador: Milene Oliveira Pereira Bicudo 
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: juçara, secagem, composição centesimal
Área de Conhecimento: 30603048 - ALIMENTOS 

0523 INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE SECAGEM POR ESTUFA SOBRE AS PROPRIEDADES FÍSI-
CAS E QUÍMICAS DA POLPA DO FRUTO DO PALMITEIRO JUÇARA (EUTERPE EDULIS)

O fruto Juçara (Euterpe edulis) possui grande similaridade composicional e sensorial com o açaí (Euterpe oleracea), e tem sido apontado como 
uma fonte de macronutrientes e uma das mais ricas fontes de substâncias fenólicas. Dentre essas substâncias estão as antocianinas, potentes 
antioxidantes que estão relacionados com benefícios à saúde e podem ser aplicadas industrialmente em diversos produtos. As antocianinas são 
pigmentos bastante instáveis ao processamento e armazenamento, sendo uma das técnicas mais utilizadas na sua conservação o controle de 
umidade, que consiste na retirada de água do produto, ou seja, a sua desidratação. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é avaliar as influências 
das condições de secagem por estufa com diferentes emulsificantes sobre as propriedades físicas e químicas da polpa do fruto do palmiteiro 
Juçara (Euterpe edulis).  Dentre as análises estão: umidade, cinzas, proteína, lipídeos e teor de antocianinas totais. A polpa do fruto de Juçara foi 
desidratada em três diferentes condições (polpa pura, com adição de goma arábica e com adição de emulstab) a fim de avaliar seu efeito sobre 
as características físico-químicas dos desidratados obtidos. Durante a secagem, as amostras foram pesadas periodicamente para levantamento 
das curvas de secagem correlacionando a razão de umidade e tempo de secagem para cada tipo de emulsificante adicionado. Para determinação 
da constante de secagem, foram utilizados os métodos propostos por Page, Henderson e Pabis, Midilli e Kucuk. Como critério de seleção do 
modelo que melhor representa o processo foi utilizado o coeficiente de determinação (R2) e o desvio quadrático médio (DQM), sendo que 
quanto menor o valor de DQM, melhor a representatividade do modelo. Assim, para avaliar o melhor método de secagem, será feita uma com-
paração entre a composição das amostras antes e depois da secagem bem como pelos valores obtidos para as constantes da curva de secagem. 
Como resultados da fase inicial têm-se que o modelo que mais se adequou para a determinação das constantes de secagem foi o proposto por 
Midilli e Kucuk. Na continuação deste trabalho será avaliada a composição físico-química das amostras, para assim concluir, com auxílio das 
constantes, qual o método de secagem mais adequado.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Flávio Avila Leal de Meirelles Zehnpfennig (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Juarez Souza de Oliveira
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: celulose, polpação, otimização
Área de Conhecimento: 30603153 - PAPEL E CELULOSE

0524 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE DIGESTÃO NA OBTENÇÃO DE POLPA CELULÓSICA VISAN-
DO AUMENTO DE RENDIMENTO CONJUGADO À REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA.

No processo de obtenção de celulose para a fabricação de papel a etapa de polpação é de fundamental importância, pois através dela a lignina 
presente na madeira é dissolvida pelo licor branco, ocorrendo a separação das fibras celulósicas. Para que esta separação ocorra com maior 
eficiência seria necessário que todas as fibras do cavaco de madeira recebessem os reagentes presentes no licor de cozimento ao mesmo tempo 
e na mesma quantidade, sendo assim, os reagentes devem ser transportados para o interior do cavaco de forma rápida e uniforme. Deste modo, 
percebe-se a importância de uma transferência de massa eficaz para a polpação. A transferência de massa é realizada devido a dois mecanismos: 
a penetração, na qual o licor adentra o interior da madeira por gradiente de pressão, e a difusão, a qual ocorre pelo deslocamento de íons sobre 
influência de um gradiente de concentração. Portanto, facilitar o processo de penetração, sem implicar no aumento de temperatura e concen-
tração de reagentes conduzirá à obtenção de material celulósico de melhor qualidade e elevará o rendimento de fibras, reduzindo o consumo de 
energia e tempo de cozimento, de forma a evitar a possível degradação deste material. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito, 
para a polpação, da penetração forçada do licor nas madeiras de Pinus e Eucalipto através da aplicação de uma força externa, ocorrendo uma 
prévia impregnação da solução de cozimento a frio nos cavacos. Para tanto, os cavacos da madeira, ao mesmo tempo em que se encontram 
submersos no licor, são submetidos a uma força de, aproximadamente, 50 kgf/cm2, maior que aquela verificada durante a polpação, de aproxi-
madamente 10 kgf/cm2. Primeiramente, com o objetivo de validar a ocorrência da penetração induzida, utilizou-se água e foi verificada uma 
diferença de massa de 10,8% e 122,0% para o Eucalipto e para o Pinus, respectivamente, em relação à massa inicial do cavaco. Utilizando-se 
o processo Kraft, faz-se o cozimento de uma determinada massa de cavacos sem que ela seja submetida à penetração induzida e em seguida 
o cozimento nas mesmas condições (temperatura de 175°C, por 1 hora e em iguais concentrações) de outra determinada massa submetida à 
penetração induzida em uma autoclave rotatória para serem feitas comparações entre os dois resultados obtidos e ser verificada a influência da 
pressão através de análises (ainda não concluídas) do licor negro e da polpa de cada um dos ensaios, por determinação do número Kappa das 
amostras, o qual indica a quantidade de material orgânico (lignina) presente nelas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Michele Cristine dos Santos (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Regina Weinschutz
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Celulose, Bananeira, Papel
Área de Conhecimento: 30603153 - PAPEL E CELULOSE

0525 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO AGRÍCOLA PARA OBTENÇÃO DE 
POLPA DE CELULOSE-A BANANEIRA COMO MATÉRIA PRIMA NA PRODUÇÃO DE PAPEL

A cultura da banana ocupa o segundo lugar em volume de frutas produzidas no Brasil e a terceira posição em área colhida. A grande demanda 
e produção da fruta trazem diversos efeitos positivos à economia, porém, causam também impactos negativos ao meio ambiente, já que os 
resíduos das bananeiras são, costumeiramente, abandonados no campo ou queimados em fornalhas. Tendo isso em vista, torna-se essencial o 
desenvolvimento de tecnologias de processamento que possam agregar valor e diminuir os problemas gerados por esses resíduos Nesse sentido, 
esse projeto procura, de modo geral, avaliar a qualidade da polpa celulósica proveniente das folhas das bananeiras e, de modo mais específico, 
caracterizar a matéria prima utilizada, avaliar as condições e otimizar do processo de polpação da “matéria-prima” e avaliar das folhas de papel 
obtidas nos ensaios a partir da definição de suas características físicas e de testes de resistência. Foram realizados quatro tipos de cozimentos 
para promover a extração da lignina das folhas: dois deles sendo de caráter ácido e dois deles sendo de caráter básico. Os cozimentos ácidos 
tiveram as seguintes composições: 10 mL de Ácido Sulfúrico (0,204 mol/L) + 80 mL de Ácido acético 80% e 10 mL de Ácido. Sulfúrico (0,204 
mol/L) + 50 mL de Ácido acético 80% + 30mL água. Já os cozimentos básicos foram compostos da seguinte maneira: 90 mL de água + 12,27g 
de NaOH (12%) e 90 mL de água + 7,8g de NaOH (8%). Todos esses cozimentos foram realizados a pressão ambiente e temperatura de 95ºC e 
continham, além dos componentes químicos, três gramas de folhas secas de bananeira. Após o processo de polpação, foram realizados testes de 
qualidade para determinar quais dos cozimentos promoveram a maior taxa de remoção de lignina das folhas. Esses testes foram realizados de 
maneira similar à proposta pela TAPPI. A partir desses testes, foi possível notar que os dois cozimentos de maior eficiência foram os de soda a 
8% por 3h e 30min e por 4h e 30min. Após a otimização do processo, folhas de papel foram produzidas com as polpas obtidas e foram, então, 
realizados os testes de qualidade convenientes. Os resultados obtidos são bastante promissores.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vitor Hugo Candido Ferreira (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Marilis Dallarmi Miguel                Co-Orientador: Josiane Gaspari Dias
Departamento: Farmácia                                  Colaborador: Sandra Zanin, Yasmin Dallarmi Miguel, Suellen Friedrisch
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Creme dental, Aster Lanceolatus, Biofilme dental
Área de Conhecimento: 30603188 - PRODUTOS NATURAIS

0526 DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES ODONTOLÓGICAS

Conhecida popularmente como áster-arbustiva, margarida-de-são-miguel e monte-cassino, Aster lanceolatus. Pertence a família Asteraceae, 
apresenta vários gêneros. Possui diversos constituintes químicos como poliacetilenos, lactonas sesquiterpênicas, alcalóides, óleos essenciais, 
antocianinas, flavonóides, diterpenos entre outros. Existem estudos sobre a atividade biológica alelopática desta espécie, devido a presença 
de b-sitosterol, espinasterol e canferol-rhamnosil-galactosídeo e estudos sobre a  atividade antibacteriana do extrato etanólico de flores sobre 
Salmonella typhimurium  e  Streptococcus pyogenes,  aliado a estudos de controle da placa dental por meio do uso de um colutório, que demon-
strou atidade significativa sobre Staphylococcus aureus quando comparado ao controle positivo utilizando digluconato de clorexidina 0,2%.  O 
extrato bruto foi preparado com etanol 96°GL em aparelho de Ultra turrax, e submetidos a secagem,  incorporado ao amido e microencapsulado 
em alginato pela técnica de geleificação iônica externa. Após o preparo dos extratos microencapsulados, estes foram incorporados em formu-
lação gel para escovação dental.Avaliou-se atividade tóxica do extrato sobre Artemia salina e desenvolveu-se uma formulação odontológica fi-
toterápica que possibilitou testar atividade do extrato bruto microencapsulado sobre o biofilme dental. (FORMULA I: sucralose 0.1%, glicerina 
8%, sorbitol 18%, lauril éter sulfato de sódio 0.5%, gel de natrosol 3%, solução de parabenos 3%, menta 0.1%, corante q.s.p., micropartícula 
10%; FORMULA II: mesma, retirando-se o extrato microencapsulado). Para a pesquisa 20 indivíduos foram selecionados aleatoriamente e 
instruídos da mesma maneira à higienização dos dentes. Por um período de 10 dias receberam aleatoriamente gel dental acrescido do extrato 
microencapsulado ou gel controle, após uma pausa de 7 dias, sem o uso das formulações em estudo retornou-se o ensaio no 18º dia com as 
formulações invertidas. Foram realizadas aferições pelo método de índice de higiene oral (IHO-S) no 1º, no 5º e no 10º dia de experimento para 
cada formulação. Durante o ensaio os participantes não tinham conhecimento de qual formulação estavam usando. Houve a   comprovação da 
eficácia terapêutica da formulação em estudo no controle do biofilme.Os resultados delinearam uma nova proposta de pesquisa, demonstrando 
que a referida espécie pode representar uma fonte de constituintes químicos capazes de servir como protótipo para novos agentes terapêuticos 
com aplicação odontológica.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Henrique Vechio (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Adenise Lorenci Woiciechowski              Co-Orientador: Carlos Ricardo Soccol
Departamento: Engenharia Química                           Colaborador: Eduardo Bittencourt Sydney 
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Resíduo, Agroindustriais, Compostagem
Área de Conhecimento: 30603200 - TRATAMENTOS E APROVEITAMENTOS DE REJEITOS

0527 COMPOSTAGEM ACELERADA DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS

Resíduos agroindustriais tais como, palhas de cereais, materiais de cobertura e forragem e ainda lodos biológico de estações de tratamento 
de efluentes, são resíduos sólidos potencialmente problemáticos ao meio ambiente em termos de disposição final. Isto se deve ao alto teor de 
matéria orgânica facilmente degradável nas condições normais do meio ambiente acarreta a degradação não controlada, causando impacto 
visual e geração de odores desagradáveis. Outro problema é a grande quantidade produzida todos os dias, sendo necessárias grandes áreas para 
a disposição deste material. Dentre estes resíduos encontra-se a cama de frango que é utilizada para cobertura do solo em galpões de confina-
mento de aves para abate. Este material é composto normalmente de penas, excretas, resto de ração e um material de suporte que pode variar 
de acordo com a região do país. Assim como os demais resíduos sólidos, este material tornasse um problema ambiental devido a grande quanti-
dade produzida e ao alto teor de matéria orgânica presente. Entretanto, estes resíduos quando tratados de forma adequada através do processo 
de compostagem, podem ser transformados em um excelente fertilizante natural para o solo com valor comercial. O processo de compostagem 
é a degradação e a transformação da matéria orgânica através de associações de microorganismos. Este processo pode ocorrer de forma natural 
no ambiente, porém o desenvolvimento de uma tecnologia adequada à nossa realidade e às nossas matérias primas é necessário para otimizar o 
processo. Já a compostagem acelerada é um processo que otimiza a degradação do material, através do controle do processo, de forma a obter 
um fertilizante natural com as mesmas qualidades do método convencional, porém em um período de tempo reduzido.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vitor Takashi Kawazoe (PET)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Alexandre Knesebeck                    Co-Orientador: Juliana Pedrilho Foltin
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Sistemas particulados, Xisto, Perda de carga
Área de Conhecimento: 30603218 - XISTO

0528 EFEITO DO DIÂMETRO DA PARTÍCULA NO CÁLCULO DA PERDA DE CARGA 
PARA PARTÍCULAS IRREGULARES

A fluidização é uma operação unitária empregada na indústria em reações e processos físicos de separação e mistura. A grande vantagem de um 
procedimento em leito fluidizado é a extensa superfície de contato entre o sólido a ser fluidizado e o fluido, permitindo maior taxa de transferên-
cia de massa e calor. No estudo do leito fluidizado, é importante saber a velocidade do fluido para atingir o estado de fluidização, obtida a partir 
de equações de perda de carga do leito fixo. Essas equações dependem, entre outros, do diâmetro da partícula, que pode ter diversas definições 
para um sistema composto por uma distribuição de tamanhos de partículas. O xisto betuminoso, moído e classificado em diversas faixas granu-
lométricas, tem sido estudado como inerte em leitos fluidizados de combustão de biomassa, sendo que a abordagem clássica é adotar como 
diâmetro característico o da média da abertura das peneiras. O objetivo desse trabalho é comparar os diâmetros representativos das amostras 
na aplicação de correlações de literatura para perda de carga em leitos fixos. Para isso, o xisto foi classificado em seis faixas granulométricas 
variando entre 2,53mm e 0,256mm usando peneiras padronizadas.  Foi adotado como diâmetro da partícula, em primeiro momento, a média 
das aberturas das peneiras. Num segundo momento foi calculado o diâmetro médio volumétrico, para três faixas granulométricas, através da 
contagem dos grãos. A densidade das partículas foi medida através de um picnômetro. Para obter os dados experimentais de perda de carga, foi 
utilizado como fluido ar comprimido regulado por uma válvula. Foram também utilizados: um manômetro em U, um integralizador de vazão 
e um cronômetro. Foi constatado que o diâmetro médio volumétrico, obtido da contagem das partículas, é inferior ao da abertura das peneiras, 
sendo que a diferença é pouco dependente da classe granulométrica. A comparação dos dados experimentais de perda de carga com os modelos 
de literatura para partículas irregulares mostrou que a utilização do diâmetro médio volumétrico resulta em valores mais próximos dos obtidos 
experimentalmente, em relação à utilização do diâmetro clássico de abertura das peneiras.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Patrícia Dall’ Agnol (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Sérgio Michelotto Braga           Co-Orientador: Cristóvão Vicente Scapulatempo Fernandes
Departamento: Hidráulica e Saneamento    Colaborador: Vanessa Daneluz Gonçalves, Artur Sass Braga
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: série de sólidos, qualidade de água, bacia do Barigui
Área de Conhecimento: 30700000 - ENGENHARIA SANITÁRIA

0529 SÓLIDOS VERSUS MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E A SUA INFLUÊNCIA 
NOS CORPOS D’ÁGUA – ESTUDO DE CASO DA SUB BACIA DO BARIGUI.

Quando se discute o impacto da pluviosidade, dificilmente percebe-se a relação que esse fenômeno natural tem com a qualidade da água de 
uma bacia, no entanto, essas variáveis estão intrinsecamente ligadas. O grau de poluição por carreamento de sólidos principalmente através do 
escoamento superficial, é dependente da intensidade do evento de chuva, da topografia  e das condições de uso e ocupação do solo da bacia 
hidrográfica. Porém, mesmo quando a bacia está preservada nas suas condições naturais o escoamento superficial e a infiltração no solo alteram 
a qualidade das águas. Aliados a esse fato, o despejo clandestino de poluentes industriais e domésticos, a ocupação desordenada do solo ao 
redor da bacia, desmatamentos e as atividades agrícolas colaboram com o transporte desse tipo de partículas, substâncias e impurezas para 
o rio quando ocorre um evento significativo de chuva. Adicionalmente, todos os contaminantes da água, com exceção dos gases dissolvidos, 
contribuem para a carga de sólidos (na forma dissolvida ou suspensa), os quais influenciam em diversos parâmetros de qualidade da água, como 
cor, turbidez, pH, nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido e micropoluentes orgânicos e inorgânicos. Tendo em vista todos esses fatores, e a 
influencia que os sólidos, suspensos ou dissolvidos, exercem em termos da qualidade de água, esse projeto propôs-se a verificar a relação ex-
istente entre um evento de pluviosidade relevante e a quantidade de sólidos. Para tanto, foram avaliadas analiticamente, em termos de sólidos, 
17 amostras coletadas em fevereiro de 2012, referentes a um ponto na sub Bacia do Rio Barigui. Essas amostras foram quantificadas quanto a 
Sólidos Totais -ST, Sólidos Totais Fixos- STF, Sólidos Totais Voláteis – STV, Sólidos Suspensos Totais – SST, Sólidos Suspensos Fixos – SSF, 
Sólidos Suspensos Voláteis – SSV, Sólidos Dissolvidos Totais – SDT, Sólidos Dissolvidos Fixos – SDF e Sólidos Dissolvidos Voláteis – SDV 
e correlacionados com suas respectivas intensidades de chuva. Logo, este projeto apresenta uma nova abordagem para integrar dados de moni-
toramento hidrológico (chuva e vazão) em uma seção de controle de uma bacia hidrográfica a fim de confrontar intensidade de chuva com 
capacidade suporte em termos de alteração da qualidade da água.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gisele Simonetti (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Adenise Lorenci Woiciechowski                 Co-Orientador: Carlos Ricardo Soccol
Departamento: Tecnologia Química       Colaborador: Francisco M. D. Vítola, Keli Cristina A. Sobral, Marcos Vinicius R. Haenisch 
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: lacases, fermentação submersa, biodegradação de poluentes
Área de Conhecimento: 30700000 - ENGENHARIA SANITÁRIA

0530 ESTUDOS BIOTECNOLÓGICOS DE PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DA ENZIMA LACASE 
PARA BIODEGRADAÇÃO DE POLUENTES AMBIENTAIS PERSISTENTES

As lacases (benzenodiol:oxigênio oxidoredutases, E.C. 1.10.3.2) são enzimas que pertencem ao grupo das oxidases azuis e são o maior sub-
grupo das multicobre oxidases. Devido à habilidade dessas enzimas para oxidar compostos fenólicos e à sua notável especificidade para com 
os substratos, as lacases são promissores biocatalisadores de grande potencial biotecnológico. As diversas aplicações em muitos setores in-
dustriais, o consequente aumento do número de patentes relacionadas às lacases e a expansão da comercialização destas enzimas nos últimos 
anos justifica o estudo de novos micro-organismos produtores, assim como da otimização da produção. Entre as indústrias para quais as lacases 
são interessantes pode-se citar: síntese química, acabamento têxtil, biosensores, células de combustível, modificação enzimática de compostos 
lignocelulósicos para a produção de etanol de segunda geração, e, em especial, biodegradação de poluentes ambientais persistentes. Tendo-se 
em vista a importância da indústria têxtil no Brasil e os impactos ambientais causados pela ampla gama de corantes utilizados, a utilização 
de lacases tem se mostrado uma ferramenta interessante para a biodegradação dos efluentes desta indústria. O objetivo geral deste trabalho é 
a produção e otimização das enzimas lacases pelo fungo Pleurotus sp. (PL031) por fermentação submersa com aplicação na degradação de 
corantes da indústria têxtil. Foi realizado um design estatístico experimental para a identificação de diferentes parâmetros nutricionais e físicos 
significativos na produção de lacases, buscando-se uma maior atividade das enzimas, assim como um processo econômico. Posteriormente, 
utilizou-se a metodologia de superfície de resposta para a otimização dos fatores significativos identificados através do estudo dos efeitos de 
interação entre as diferentes variáveis. A adição de FGAM (folhas e galhos de Araucaria sp. moídos), o qual apresenta compostos com grupos 
fenólicos, ao meio de cultivo líquido aumentou a produção de lacases em mais de dez vezes. Foi realizado também um melhoramento genético 
tradicional, através da exposição da cepa PL031 à luz UV, resultando em várias cepas que apresentaram crescimento acelerado em um meio 
contendo FGAM como único substrato. A cepa mutante com um crescimento acelerado significativamente maior que as outras foi selecionada, 
teve seus parâmetros de fermentação comparados com a cepa original PL031 e apresentou visualmente excelentes resultados (descolorindo 
82% da solução com corante em uma semana), sendo posteriormente melhor estudada.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Paula Muhlenhoff (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes  Colaborador: Heloise G. Knapik, Nicole M. B. de Arruda, Marianne S. F. Sieciechowicz
Departamento: Hidráulica e Saneamento
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Modelagem matemática, nutrientes, indicadores
Área de Conhecimento: 30701007 - RECURSOS HÍDRICOS

0531 O ENQUADRAMENTO COM METAS PROGRESSIVAS: O IMPACTO DE NITROGÊNIO E FÓSFORO 
E SUA MODELAGEM MATEMÁTICA – ESTUDO DE CASO DO RESERVATÓRIO DE FOZ DO AREIA

A bacia do Alto Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba, concentra cerca de 25% da população total e 30% da população urbana do estado, 
com baixos índices de atendimento e tratamento de esgotos. Neste contexto, cabe à população grande parcela da poluição existente, uma vez 
que o esgoto doméstico bruto de um dia da população da bacia é equivalente à contribuição industrial de dois meses na mesma. Ao longo de seu 
percurso, o rio Iguaçu passa por um processo de autodepuração e, a jusante da região de Curitiba, com a maior contribuição de rios não poluí-
dos, há uma melhora significativa em termos de qualidade, visto que tais contribuições permitem uma maior diluição dos poluentes. Entretanto, 
ainda que ocorra este processo de autodepuração, os municípios a jusante acabam poluindo o rio novamente, sendo a situação mais grave em 
União da Vitória, por se tratar do município de maior porte no entorno da UHE Foz do Areia, com indústrias muito próximas ao rio. Este con-
texto sugere que grande parte do aporte de nutrientes ao reservatório de Foz do Areia vem do próprio rio Iguaçu e tem origem na poluição pon-
tual por esgotos domésticos, embora a poluição difusa advinda por escoamento superficial das áreas rurais próximas ao reservatório também 
tenha sua parcela de contribuição. O aumento da concentração destes nutrientes, especialmente em ambientes lênticos, como no reservatório da 
UHE Foz do Areia, pode conduzir a um processo de eutrofização, onde o desenvolvimento descontrolado de algas interfere nos usos desejáveis 
do corpo hídrico e na manutenção da vida dos outros organismos, em função do decréscimo das concentrações de oxigênio dissolvido no meio 
aquático até a condição eventual de anaerobiose. Desta forma, considerando que a modelagem de qualidade da água consiste em representar, 
de forma simplificada, diferentes interações dentro do corpo hídrico através de hipóteses estabelecidas a respeito do comportamento do meio 
físico, o presente trabalho apresenta uma breve revisão acerca de modelos matemáticos de qualidade da água para rios e reservatórios e tem 
por objetivo a avaliação de indicadores de nitrogênio e fósforo como o Índice de Estado Trófico e a Relação N/P para o reservatório de Foz 
do Areia, Médio Iguaçu. Por resultados, apresenta a análise estatística dos dados de qualidade da água disponíveis no plano diretor da usina, 
bem como discussão acerca dos resultados sobre o estado trófico do reservatório obtido da determinação dos indicadores e da utilização destes 
indicadores como ferramentas de gestão.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila de Carvalho Almeida (Outro)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Cristovão Vicente Scapulatempo Fernanddes           Co-Orientador: Heloise Garcia Knapik
Departamento: Hidráulica e Saneamento
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: qualidade da água, estatística multivariada, gestão de recursos hídricos
Área de Conhecimento: 30701007 - RECURSOS HÍDRICOS

0532 ANÁLISE CRÍTICA DE PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA - ESTUDO DE CASO 
DA BACIA DO ALTO IGUAÇU NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

O crescimento acelerado e muitas vezes desordenado das cidades vem tornando a gestão da qualidade da água em rios urbanos um grande desa-
fio. A bacia do Alto Iguaçu, que engloba a cidade de Curitiba e Região Metropolitana, e que tem uma grande funcionalidade para os municípios 
do estado do Paraná, é um exemplo desse desafio. São muitas as variáveis envolvidas em qualidade da água, o que torna caro o monitoramento 
e a gestão dos recursos hídricos algo bastante complexo, ainda mais para um rio com super exploração de recursos como é o caso do Iguaçu. 
Dessa forma, para um melhor diagnóstico da qualidade do corpo hídrico, é interessante saber quais são as variáveis mais relevantes e também 
quais são os pontos de monitoramento mais representativos. Esse tipo de determinação é possível através do uso de algumas técnicas de es-
tatística multivariada que permitem a sintetização de dados e assim uma possível reestruturação do monitoramento, caso haja a necessidade 
de redução de custos. No Brasil, os parâmetros de qualidade da água são estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 que está baseada em 
concentrações mínimas ou máximas, porém, sabe-se que somente a análise de concentrações não transmite de forma eficaz a real situação do 
corpo hídrico, uma vez que não está sendo levada em consideração a variação da vazão, que interfere na concentração. Sendo assim, o objetivo 
deste trabalho é o de realizar uma análise multivariada dos dados de concentração e de carga obtidos no monitoramento de qualidade da água 
da Bacia do Alto Iguaçu nos últimos seis anos e identificar se há diferenças nos resultados para concentrações e carga e também identificar 
quais são as variáveis mais representativas da qualidade de água na Bacia. Para desenvolver este trabalho serão utilizadas as seguintes técnicas: 
Análise de Componentes Principais, Análise Fatorial e Análise de Agrupamentos que serão realizadas através do software R.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Einara Zahn (Outro)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes              Co-Orientador: Michael Mannich
Departamento: Hidráulica e Saneamento                                       Colaborador: Julio Werner Yoshioka Bernardo
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Gases de Efeito Estufa, Modelo Matemático, Reservatórios
Área de Conhecimento: 30701007 - RECURSOS HÍDRICOS

0533 DESENVOLVIMENTO DE MODELO MATEMÁTICO 0D PARA ESTIMATIVA DE 
GASES DE EFEITO ESTUFA EM RESERVATÓRIOS

Apesar de ainda serem vistas como fonte de energia limpa, as hidrelétricas vêm sendo estudadas nos últimos anos como potenciais emissoras 
de gases de efeito estufa. Isso é resultado da necessidade de regularização energética consequente da construção de reservatórios. Como conse-
quência ambiental, podem estocar grandes quantidades de matéria orgânica em processos de biodegradação, produzindo, dentre outros, dióxido 
de carbono e metano, conhecidos por seu potencial de efeito estufa. Esses gases são conduzidos na coluna d’água por processos de difusão 
e ebulição, chegando à superfície onde se transferem para a atmosfera. Nesta pesquisa concentra-se na estimativa da emissão desses gases, a 
partir da dinâmica da alteração de qualidade da água, em especial, através de um balanço de massa do carbono dentro do reservatório. Uma 
hipótese importante é a consideração do reservatório como um ecossistema formado por um conjunto de compartimentos no qual os elementos 
circulam por tranformações químicas.  Considera-se que cada um desses compartimentos é uma forma de carbono. Por exemplo, a fotossíntese 
transporta carbono da forma inorgânica para a forma orgânica. Neste caso a concentração de carbono orgânico é proporcional à concentração 
de carbono inorgânico e a interação entre esses dois compartimentos pode ser vista como uma reação de primeira ordem, pois a velocidade 
da reação é diretamente proporcional à concentração do reagente, neste caso, o carbono inorgânico. Uma forma de se analisar estas interações 
é considerar o reservatório como um reator homogêneo bem misturado horizontalmente e verticalmente. Dessa forma, as concentrações dos 
elementos são iguais em qualquer ponto do reservatório e só variam com o tempo. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo 
matemático para estimar a emissão de gases de efeito estufa de um reservatório, sendo considerados quatro compartimentos de carbono: car-
bono orgânico dissolvido (COD), carbono inorgânico dissolvido (CID), carbono orgânico particulado (COP) e carbono no sedimento (CS). O 
compartimento do CID também foi representado pelo equilíbrio químico do sistema carbonato, e o fluxo de CO2 para a atmosfera foi estimado 
a partir do gradiente de concentração desse gás na água e no ar. O modelo, feito a partir do balanço de massa do carbono, originou um sistema 
de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, que foi resolvido com o método de Runge Kutta de quarta ordem. Os resultados indicam 
o potencial de utilizar esta formulação para estimativa preliminar da emissão de gases de efeito estufa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kaian Fernandes Shahateet (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Emílio Graciliano Ferreira Mercuri               Co-Orientador: Eduardo Del’Avanzi
Departamento: Engenharia Ambiental
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: SWAT, mapear, microbacias
Área de Conhecimento: 30701007 - RECURSOS HÍDRICOS

0534 METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DAS MICROBACIAS HIDROGRÁFI-
CAS PARA A BAÍA DE ANTONINA NO LITORAL PARANAENSE

Atualmente ainda não são bem definidas as microbacias hidrográficas do estado do Paraná, que são a unidade básica de qualquer gestão de 
recursos hídricos, pois a partir dela é possível ver a integração dos vários aspectos que interferem no uso dos recursos hídricos e na sua proteção 
ambiental. A bacia hidrográfica é o espaço de interação das águas com o meio físico, o meio biótico e o meio social, econômico e cultural. 
Portanto o conhecimento delas é importante para prever o impacto causado pelo manejo da terra (de gestão sobre as águas, os sedimentos de 
nutrientes, pesticidas) em grandes bacias hidrográficas. Nosso objetivo é mapear as microbacias hidrográficas da baía de Antonina e defini-las 
no sistema de ottobacias que consiste utilizar pequena quantidade de dígitos em um código específico para uma dada bacia. O método permite 
inferir através desse código quais as bacias hidrográficas que se localizam a montante e a jusante daquela em estudo.  Cada vez que for citada 
uma determinada numeração, sabe-se exatamente a identificação da bacia hidrográfica, seu rio principal e seu relacionamento com as demais 
bacias da mesma região hidrográfica. Para isso utilizaremos os softwares arcview e SWAT (soil and water assessment tool), que nos auxiliarão a 
definir com precisão os divisores d’água das microbacias. O SWAT é um modelo que possui base física, com equações que descrevem a relação 
entre as variáveis do sistema, requer como variáveis informações sobre clima, solos, relevo, vegetação e uso e manejo do solo. Através destas 
informações, o SWAT modela os processos físicos associados com o movimento da água, movimento de sedimentos, crescimento da vegetação, 
ciclagem de nutrientes, qualidade da água, etc. É um modelo hidrológico distribuído, onde a bacia hidrográfica pode ser subdividida em sub-
bacias de modo a refletir as diferenças de tipo de solo, cobertura vegetal, topografia e uso do solo. A delimitação das microbacias é parte de um 
trabalho em desenvolvimento que visa o entendimento da hidrologia da região litorânea paranaense.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renata Correia (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Miguel Mansur Aisse                            Co-Orientador: Francielle da Silva Maria
Departamento: Hidráulica e Saneamento
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: coluna de sedimentação, efeito parede, velocidade de sedimentação
Área de Conhecimento: 30702003 - TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUÁRIAS 

0535 PRODUÇÃO, CONDICIONAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 
BIOSSÓLIDOS

A literatura técnica sobre saneamento básico conta com uma grande variedade de artigos e textos relacionados à área de tratamento de esgoto. 
Porém, independente do processo utilizado, haverá a geração de lodo, e faz-se necessária uma abordagem no que se refere ao seu condiciona-
mento, tratamento e destinação. No sistema de lodos ativados, os decantadores secundários atuam na separação de sólidos em suspensão e no 
adensamento dos mesmos no fundo do decantador. Para determinar a eficiência de remoção e obter os parâmetros de dimensionamento, devem 
se considerar as velocidades de sedimentação presentes no sistema. Tal procedimento é efetuado através de testes em colunas de sedimentação, 
através da avaliação da interface lodo/esgoto (menisco) em diferentes intervalos de tempo. Sendo assim, os objetivos principais desse estudo 
foram dirigidos a (1) obter e analisar curvas de sedimentabilidade de lodo aeróbio proveniente da ETE Belém – Sanepar (tipo aeração prolon-
gada), (2) identificar a presença ou ausência do efeito parede durante a sedimentação do lodo ativado dosado em provetas (colunas de sedi-
mentação) de diferentes diâmetros. O método do trabalho foi baseado em testes de bancada com colunas de sedimentação com capacidade para 
1L, 2L e 30L. Utilizou- se o lodo secundário (também denominado lodo de retorno), e através de uma adaptação ao método proposto por Aisse 
(1985), avaliaram-se várias condições de sedimentabilidade em concentrações de lodo de 2000 a 9000 mg/L. Cada teste empregava 4 provetas 
com a mesma concentração de lodo, em um tempo de observação entre 35 e 75 minutos cada, dependendo da diluição requerida. Simultanea-
mente aos testes foram analisados parâmetros de operação da ETE Belém, devido a sua influência nas características de sedimentação do lodo 
secundário. As curvas da “Velocidade de sedimentação VS. Concentração” (V=V0*e-kc) foram determinadas por meio de ajustes estatísticos 
de uma reta aos pontos mais representativos. Os resultados foram comparados com a literatura, avaliando-se a influência do diâmetro da coluna 
de sedimentação na velocidade de sedimentação (efeito parede).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kenia Gabriela dos Santos (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Biocombustíveis - Palotina 
Orientador: Ivonete Rossi Bautitz             Colaborador: Dilcemara Cristina Zenatti
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: foto-Fenton, Efluente, Tratamento
Área de Conhecimento: 30702003 - TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUÁRIAS

0536 DEGRADAÇÃO DE EFLUENTE DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL POR PRO-
CESSO FOTO-FENTON/SOLAR

A produção de biodiesel pode gerar grandes quantidades de efluente líquido o qual é rico em matéria orgânica e não pode ser descartado sem 
tratamento adequado. Nesse contexto, a aplicação de um tratamento é imprescindível para que o descarte desse efluente possa ser feito sem 
causar danos aos ambientes aquáticos. Processos oxidativos avançados (POAs) são capazes de oxidar uma ampla variedade de compostos 
orgânicos por meio da geração do radical hidroxila o qual possui alto potencial oxidativo. O processo Fenton/foto-Fenton são POAs caracteri-
zados pela adição de peróxido de hidrogênio e o íon ferroso como catalisador da reação. No processo foto-Fenton a velocidade das reações 
de oxidação pode ser aumentada com a incidência de radiação na amostra. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência dos 
processos Fenton/foto-Fenton/solar na degradação de efluente proveniente da água de lavagem do biodiesel. Primeiramente, foi feito um 
processo de pré-tratamento físico-químico de coagulação/floculação, no qual utilizou-se um planejamento fatorial 2² considerando os fatores 
de dosagem do coagulante (FeCl3) e pH. A avaliação do processo de coagulação/floculação foi feita por meio do pH e da turbidez do efluente 
tratado. Os ensaios 1 e 3, (pH 5 e dosagem de FeCl3 100 e 300 mg L-1), apresentaram os menores valores de turbidez, 49 UNT e 81 UNT, 
respectivamente. O pré-tratamento mostrou-se eficiente, uma vez que o valor de turbidez obtido na melhor condição foi significativamente 
menor quando comparado com o valor de turbidez do efluente bruto (aprox. 36.000 UNT). Para os processos Fenton e foto-Fenton, foi utilizado 
o efluente do ensaio 1, com subsequente correção de pH para 3 e adição de 0,2 mmol L-1 de peróxido de hidrogênio sob agitação por 2 horas. 
O monitoramento dos processos foi feito por meio da técnica de absorção de radiação molecular no UV-Vis, utilizando o comprimento de onda 
de absorção máxima do efluente pré-tratado (300 nm). Os dados preliminares obtidos demonstraram uma diminuição na absorbância total da 
amostra durante o processo foto-Fenton, a qual não foi percebida no processo Fenton. Essa diminuição de absorbância de cerca de 30% pode ser 
atribuída à transformação/degradação de compostos que apresentam a função éster, maioria nesse efluente, que possuem absorbância máxima 
por volta de 300 nm. Portanto, o processo foto-Fenton mostrou-se promissor na degradação da matéria orgânica presente neste efluente.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Maria Guerreiro Antunes (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Maria Cristina Borba Braga            Colaborador: Maria Carolina Vieira da Rocha
Departamento: Hidráulica e Saneamento
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: digestão anaeróbia, bioaumento, arqueas metanogênicas
Área de Conhecimento: 30704022 - MICROBIOLOGIA APLICADA E ENGENHARIA SANITÁRIA 

0537 AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BIOFILME EM CULTIVO ANAERÓBIO 
PARA O TRATAMENTO DE LIXIVIADO

Os resíduos sólidos gerados em centros urbanos são destinados a aterros sanitários, nos quais ocorre a formação de lixiviado, líquido de cor 
escura, odor forte e elevada toxicidade. Sua composição é complexa e sua geração ocorre devido à lixiviação das substâncias presentes na 
massa de resíduos, resultado dos processos químicos e biológicos que ocorrem durante a degradação da matéria orgânica. Os responsáveis 
pela decomposição do lixiviado são vários grupos de microorganismos que estabelecem um consórcio microbiano. Essa decomposição está 
dividida em, pelo menos, quatro fases: inicial aeróbia, ácida anaeróbia, metanogênica inicial e metanogênica estável. A etapa metanogênica é 
conduzida pelas arqueas metanogênicas, microorganismos com capacidade exclusiva de produzir metano como principal produto metabólico. 
O conhecimento sobre a microbiota de bioreatores anaeróbios, em destaque as arqueas metanogênicas, é essencial para o aumento da eficiência 
do processo. Para a caracterização da população microbiana metanogênica foram confeccionados dois meios de cultivo, sendo um o meio base, 
somente com lixiviado (coletado no Aterro Sanitário de Curitiba) e ágar, e outro composto por uma solução de nutrientes e ágar. Ambos os 
meios foram autoclavados e incubados em câmara anaeróbia, cujo ambiente esteve preenchido com uma mistura de nitrogênio e gás carbônico. 
Em ambiente anaeróbio, os meios foram plaqueados, receberam um disco de antibiótico cloranfenicol, para inibir o crescimento de bactérias e 
permitir somente o desenvolvimento das arqueas e, por fim, foi acrescentado o lodo recolhido da lagoa facultativa do aterro. O reconhecimento 
dos grupos de interesse é realizado por reação da cadeia da polimerase – PCR, a partir do DNA extraído do lodo anaeróbio. O reconhecimento 
é realizado por meio de primers (oligonucleotídeos iniciadores). Nesta pesquisa, para a detecção do domínio Archaea empregam-se os primers 
ARC787F e ARC1059R.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thays Kurek Sehenem (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Maria Cristina Borba Braga            Colaborador: Mônica Eboly Barés
Departamento: Hidráulica e Saneamento
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: lodo de esgoto, tratamento térmico, ovos de helmintos
Área de Conhecimento: 30704030 - PARASITOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA SANITÁRIA 

0538 AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO TÉRMICO DE LODO DE ESGOTO PARA REUSO 
AGRÍCOLA

A geração de resíduos sólidos urbanos (RSU)e o seu adequado gerenciamento são alguns dos maiores desafios enfrentados pela sociedade 
atual e pelas administrações públicas. No Brasil, a forma predominante de disposição final de RSU é a céu aberto. Trata-se de uma prática 
inadequada de destinação dos resíduos que traz como conseqüência, uma série de impactos negativos, sendo totalmente condenável do ponto 
de vista sanitário, ambiental e social. Os impactos causados tendem a agravar os aspectos da poluição ambiental e da saúde pública. O potencial 
de risco para a saúde humana e para o meio ambiente associado aos resíduos sólidos urbanos tem sido motivo de discussões e controvérsias 
dando espaço para o debate da necessidade de novas tecnologias disponíveis para o adequado tratamento desses resíduos. A reciclagem agrícola 
do lodo de esgoto apresenta-se como uma alternativa viável, tanto sob o ponto de vista econômico quanto ambiental. As metodologias para a 
determinação de ovos de helmintos nos lodos de esgoto têm sido bastante estudadas e consideradas de baixa eficiência. Assim, para aumentar 
a eficiência da recuperação de ovos de helmintos, algumas etapas do método de Yanko modificado foram adaptadas. As adaptações propostas 
e implementadas permitiram ressuspender ovos de Taenia sp, cuja densidade é de 1,30, que é prejudicada quando o método de Yanko modifi-
cado é utilizado, pois a densidade da solução de sulfato de zinco especificada é de 1,20. As alterações implementadas favoreceram a produção 
com maior eficiência dos resultados obtidos para a qualificação e a quantificação de ovos de helmintos no lodo de esgoto. Para a avaliação da 
eficiência do tratamento térmico do lodo de esgoto está sendo testada uma variação da relação tempo versus temperatura. A temperatura utili-
zada foi fixada em 60ºC e o tempo de tratamento térmico varia entre 60 minutos e 90 minutos. Os resultados obtidos têm importância para a 
determinação da viabilidade do reuso agrícola do lodo de esgoto, o qual após higienização deverá apresentar 0,25 ovo/g de ST para ovos viáveis 
de helmintos e 101 NMP/g de ST para coliformes termotolerantes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Danieli Mara Ferreira (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Cynara de Lourdes da Nóbrega Cunha
Departamento: Engenharia Ambiental
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Estratificação térmica, Modelo unidimensional, Reservatório do rio Verde
Área de Conhecimento: 30704049 - QUALIDADE DO AR, DAS ÁGUAS E DO SOLO

0539 SIMULAÇÃO DA TEMPERATURA DA ÁGUA NO RESERVATÓRIO DO RIO 
VERDE, PARANÁ

Mudanças na temperatura da água e na dinâmica de estratificação térmica podem causar efeitos negativos sobre os processos físicos, químicos 
e biológicos de um reservatório. Descargas de efluentes em diferentes temperaturas podem impactar o ecossistema aquático. Além disso, a 
variação da temperatura afeta a densidade da água, e como consequência, altera os processos de transporte e mistura. Este trabalho propõe a 
caracterização dos ciclos de estratificação térmica do reservatório do rio Verde, localizado na região metropolitana de Curitiba, Paraná. No local 
foi instalada uma estação meteorológica, que forneceu dados de temperatura da coluna de água, temperatura do ar, umidade relativa, velocidade 
do vento e radiação solar. Com os dados de temperatura da água foi estimada a estabilidade da estratificação térmica da coluna de fluido no 
período de março de 2009 a dezembro de 2010. Os resultados mostraram que o reservatório possui estratificação térmica estável no verão, 
enquanto no inverno ocorre a circulação. Um modelo unidimensional de transferência de calor é utilizado para simular os perfis verticais de 
temperatura do reservatório. Tal modelo é baseado na solução da equação de difusividade turbulenta, usando o método das diferenças finitas. 
Inicialmente adotou-se um valor constante para o coeficiente de difusividade turbulenta, e posteriormente foram testadas duas formulações in-
dicadas na literatura para o mesmo. Uma delas utiliza o número de Richardson como parâmetro indicador de estratificação, e a outra é baseada 
na profundidade da termoclina. A condição de contorno na superfície, que descreve as transferências de calor entre o reservatório e a atmosfera, 
é formulada a partir do conceito de temperatura de equilíbrio. O modelo é calibrado e validado para o reservatório do rio Verde durante os 
meses de janeiro e julho de 2009 e 2010. Os resultados mostram uma boa concordância entre os valores simulados e observados em relação aos 
ciclos de estratificação da área de estudo. A aplicação do modelo possibilita ainda o estudo da influência de fatores externos sobre a distribuição 
vertical de temperatura na coluna de água e, portanto, sobre os ciclos de estratificação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Talyson Wapenik Mariano (IC-Voluntária)
Curso: Gestão Ambiental (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Rodrigo Arantes Reis                Colaborador: Gisele Antoniaconi
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: porto, poluição atmosférica, cidades-portuárias
Área de Conhecimento: 30704049 - QUALIDADE DO AR, DAS ÁGUAS E DO SOLO 

0540 IMPACTOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DE 
PARANAGUÁ - ASPECTOS AMBIENTAIS

Introdução: O município de Paranaguá é um dos sete municípios do litoral paranaense, e tem como característica econômica ser uma cidade 
portuária. As movimentações portuárias apesar de gerar grande renda, dando o posto de um dos maiores PIB do Estado do Paraná, ao municí-
pio, trazem inúmeros impactos ambientais e a saúde da população. Dentre esses ressalta-se os agravos causados pela poluição atmosférica. Por 
isso, objetivou-se a pesquisa bibliográfica sobre a contaminação do ar em cidades portuárias, tendo em comum os mesmos vetores existentes 
no município de Paranaguá. Metodologia: Utilizou-se como método de pesquisa o levantamento bibliográfico na rede mundial de computa-
dores, utilizando como base artigos científicos publicados no Scielo (Scientific Electronic Library Online) e no Science Direct, usando como 
palavras chaves de busca “contaminação do ar em cidades portuárias”. Resultados e discussão: Na busca por bases cientificas que abordassem 
a temática de contaminação do ar em cidades portuárias foram encontrados cerca de dez documentos que expõe fatores que implicam a con-
taminação do ar e algumas proposições para mudança disto. Foram citadas cidades como Santos (Brasil) que possuem um trafego intenso de 
caminhões, Elsinore e Copenhague(Dinamarca), Piraeus(Grécia) com aporte de navios turísticos e cargueiros, todas cidades com uma quanti-
dade elevada de poluentes atmosféricos emitidos, ligados diretamente ao consumo de combustível dos modais. Pesquisadores e responsáveis 
pelo setor de transporte, já expuseram inúmeras proposições para reverter este cenário, como a mudança da frota de caminhões antigos para 
novos, diminuição do teor de enxofre no combustível dos navios. As perspectivas futuras para a mudança deste cenário não são positivas, pois 
como o aumento da população mundial tem gerado o aumento do consumo e assim uma crescente demanda de exportação e importação, se 
estes padrões continuarem assim, o modal (navio) irá se tornar o mais utilizado no mundo e também o maior emissor de contaminantes no 
ar. Conclusão: Sendo assim há necessidade do estabelecimento de uma Gestão Ambiental Portuária eficaz. As autoridades portuárias, órgãos 
responsáveis pelos transportes intermodais e o poder público municipal, devem trabalhar em conjunto na proposição e incentivo de medidas 
mitigadoras. É necessário manter um equilíbrio entre os impactos que as atividades portuárias causam no município de Paranaguá e demais 
cidades portuárias, com a melhoria da qualidade de vida da população e do meio ambiente.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriela Guerrize Conte (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Ricardo Carvalho de Almeida                  Colaborador: Fernando Augusto Silveira Armani
Departamento: Engenharia Ambiental
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: MODELAR, WRF, POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
Área de Conhecimento: 30704057 - CONTROLE DA POLUIÇÃO

0541 AVALIAÇÃO DO EMPREGO DE DADOS DO PROJETO REANALYSIS REGIO-
NALIZADOS PARA SIMULAÇÕES DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA

A crescente industrialização motiva o estudo do comportamento dos poluentes atmosféricos emitidos por processos antropogênicos, para que 
eventos críticos de poluição e o impacto de novas fontes emissoras possam ser minimizados. Com esse intuito, desenvolveu-se um modelo 
numérico de dispersão, o modelo regulatório de qualidade do ar MODELAR. Ele simula a concentração final, na superfície, de um poluente 
lançado de uma fonte pontual, empregando parâmetros micrometeorológicos como dados de entrada. Porém, em geral, não há estações mete-
orológicas suficientes para gerar esses dados em todos os lugares. Propõe-se, então, a utilização de um modelo de previsão meteorológica para 
a simulação desses dados. O objetivo deste projeto é avaliar a confiabilidade da utilização de dados micrometeorológicos simulados no modelo 
de dispersão atmosférica MODELAR, em comparação com dados micrometeorológicos reais. Para isso, utilizou-se o experimento de Prairie 
Grass, que é amplamente empregado para a validação de modelos de dispersão. Nesse experimento foram realizadas 68 medidas de concen-
tração de um gás traçador, em diferentes condições de estabilidade atmosférica. Para reconstituir as condições meteorológicas do experimento, 
utilizaram-se dados meteorológicos do projeto Reanalysis, que foram refinados pelo processo de regionalização dinâmica, por meio do modelo 
numérico de mesoescala Weather Research and Forecasting (WRF). Utilizaram-se quatro configurações diferentes do modelo WRF, visando 
descobrir a que melhor simula condições atmosféricas reais, cada uma modificando as parametrizações da camada limite superficial, de infil-
tração no solo, e da camada limite planetária. Da análise dos resultados, constatou-se que as melhores previsões de concentração, levando-se 
em conta condições atmosféricas estáveis e instáveis, foram as que utilizaram na configuração do modelo WRF: para camada limite superficial, 
o modelo de Monin-Obukov; para os processos de infiltração no solo, o modelo de Noah; e para a camada limite planetária, o esquema YSU. 
As concentrações obtidas com os dados micrometeorológicos modelados foram comparáveis às obtidas utilizando dados reais. No entanto, para 
condições estáveis, os resultados não foram tão satisfatórios quanto para condições instáveis, indicando a necessidade de aprimorar o modelo 
MODELAR para o uso em situações de estabilidade atmosférica.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marlon Camara Garrido (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Ricardo Mendes Junior
Departamento: Engenharia de Produção
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Linha de balanceamento, Produtividade, Ritmos de produção
Área de Conhecimento: 30801001 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO

0542 APLICAÇÃO DO CONTROLE DO RITMO DE PRODUÇÃO NA GESTÃO DA 
PRODUÇÃO EM UMA OBRA DE EDIFICAÇÃO

 O setor da construção civil é, historicamente, um dos mais representativos da economia nacional. As mudanças no mercado e no perfil dos 
consumidores têm aumentado as exigências em prazo, custo e qualidade. Devido a estes fatores, e com os índices de inflação estabilizados, os 
ganhos das empresas passaram a ser consequência de um bom gerenciamento dos empreendimentos. O que obriga a busca cada vez mais por 
melhorias em seu desempenho na produção. Bernardes (2001) afirma que o planejamento é um elemento chave para a melhoria no desempenho 
da produção de obras. Os conceitos da Construção Enxuta (Lean Construction) indicam que o uso do planejamento e controle na obra deve 
procurar garantir a não interrupção dos fluxos de produção. Os cinco fluxos são: fluxo do empreendimento, fluxo do projeto, fluxo da obra, fluxo 
dos suprimentos, fluxo de uso e manutenção (PICCHI, 2001). A interrupção do fluxo é a grande causadora de desperdícios na construção. Isso 
é usualmente provocado pela alta variabilidade do sistema de produção, lapsos de sincronização entre processos e estabilidade suficiente nos 
processos (BULHÕES et al., 2006). O controle dos ritmos de produção é uma técnica que busca sincronizar os fluxos e eliminar as interrupções. 
O presente trabalho aplica o controle de índices de produtividade e ciclo de produção, com o uso da Técnica de Linha de Balanceamento (Line 
of Balance), em algumas atividades realizadas em um canteiro de obras de construção de um edifício. O estudo foi desenvolvido tendo como 
informações o planejamento com Linha de Balanceamento elaborado pelo engenheiro gerente da obra, o tamanho das equipes que estavam 
executando as atividades na obra e as durações destas atividades em cada pavimento. O trabalho apresenta os resultados alcançados no estudo 
realizado em três serviços da obra. São comparados os ciclos planejados com os realizados. Da mesma forma, a produtividade esperada, com 
base nas durações do planejamento inicial e tamanho das equipes, é comparada com as produtividades realizadas. Este trabalho está inserido 
em trabalho de conclusão de curso no Curso de Engenharia Civil e no Projeto Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas em Hab-
itações de Interesse Social, subprojeto 4 – TIC na Gestão de Produção, no estudo de Técnicas para avaliar e quantificar o ritmo de produção e 
sua influência no planejamento da produção. Este projeto é apoiado pelos Min. Ciência e Tecnologia, Min. Das Cidades e FINEP.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renan Dinis Pergher (Outro)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Maria do Carmo Duarte Freitas              Colaborador: Emilio Lima do Nascimento
Departamento: Ciências e Gestão da Informação
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Gestão da Informação, Projeto Arquitetônico, Gestão de Projeto
Área de Conhecimento: 30801028 - PLANEJAMENTO, PROJETO E CONTROLE DE SIST. DE PRODUÇÃO

0543 IMPLANTAÇÃO DO BIM USANDO CONCEITOS LEAN NO PROCESSO DE 
PROJETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

O processo de desenvolvimento de projetos de uma edificação apresenta complexidade crescente à medida que também aumenta a complexi-
dade das soluções projetuais e o número de participantes modificadores em diferentes especialidades e etapas. Nesse ambiente, Tecnologias 
de Informação e novos processos gerenciais surgem como apoio à gestão das equipes de trabalho. A seguinte pesquisa foi realizada no Depar-
tamento de Projetos da Prefeitura de São José dos Pinhais e analisou a implantação de uma ferramenta de projeto que usa metodologia BIM 
(Building Information Modeling) e a reestruturação dos processos de projeto sob a ótica do Pensamento Enxuto (Lean Thinking). A metodolo-
gia de pesquisa aplicada foi o estudo de caso e como resultados são apresentados descrições e fluxogramas representativos da realidade antes 
e após a reestruturação. A discussão realizada aborda como as interações entre a Modelagem de Informações e o Pensamento Enxuto podem 
beneficiar o processo de projeto de uma edificação e são demonstradas as dificuldades para implantação das duas abordagens. Conclui-se que 
a tecnologia não pode ser solução única para a melhoria de processos, pois a implantação da ferramenta deve ser acompanhada de análise de 
características humanas e organizacionais que também afetam o ambiente. A pesquisa também conduz a uma reflexão quanto a adoção de tec-
nologias avançadas de modelagem de informações em ambientes de licitação de obras públicas. Esta pesquisa faz parte do projeto Tecnologias 
da Informação e Comunicação em Habitações de Interesse Social (TIC-HIS), que envolve X universidades brasileiras, é financiada pela FINEP 
e apoiada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Construção Civil e pelo Grupo de Pesquisa em Tecnologia de Informação e 
Comunicação, ambos da Universidade Federal do Paraná.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gustavo Simões Braga (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Administração 
Orientador: José Eduardo Pécora Junior               Colaborador: Kauê Augusto Pécora Junior
Departamento: Administração Geral e Aplicada
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Pesquisa operacional, Simulação monte carlo, Simulação de eventos discretos
Área de Conhecimento: 30802008 - PESQUISA OPERACIONAL 

0544 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAS DE AUXÍLIO À DECISÃO PARA ORGA-
NIZAÇÕES DE SAÚDE

O projeto de pesquisa, denominado Desenvolvimento Tecnologias de Auxílio à Decisão para Organizações de Saúde, com início em agosto de 
2011, tem como objetivo principal estudar, com o foco da abordagem de solução, o problema de alocação de salas de cirurgia, levando em con-
sideração prioridades entre os diversos pacientes e tempo de limpeza das salas de cirurgia. Um objetivo secundário é desenvolver as diversas 
abordagens de resolução baseadas em meta-heurísticas populacionais, (Algoritmos Genéticos, Path Relinking, etc.). O hospital estudado foi o 
Hospital das Clínicas de Curitiba, que forneceu dados sobre as quantidades e durações de cirurgias em 2011 e 2012, além de como as especiali-
dades médicas foram alocadas em cada sala e as datas. A primeira etapa do projeto foi o planejamento de como seriam desenvolvidos os tra-
balhos e o papel de cada autor envolvido. Neste planejamento ficou definido que inicialmente seria necessário que os graduandos aprendessem 
a linguagem C++, especificamente nas estruturas e lógica da programação, termos e sintaxes, tratamento de dados e geração de relatórios. A 
segunda etapa foi a aplicação de uma Simulação Monte Carlo para gerar valores sobre quantas salas são utilizadas por dia, e também quantas 
horas são trabalhadas em uma semana. Os dados utilizados foram as durações em minutos de cada cirurgia realizada no Hospital das Clínicas 
de Curitiba, bem como a quantidade de cirurgias realizadas na semana. Estes valores foram enquadrados em distribuições estatísticas, contínuas 
para as durações e discretas para o número de cirurgias. A simulação Monte Carlo gerou 1000 valores para as 25 especialidades, de acordo com 
a distribuição encontrada. Estes valores foram resumidos em histogramas, percentis, probabilidades de ocorrência e parâmetros como média, 
moda e desvio-padrão. A seguir, foi realizada uma modelagem do problema através da construção de um Activity Cycle Diagram (ACD), ou 
seja, uma representação visual dos processos de alocação do Hospital das clínicas.  Este modelo foi usado em uma simulação computacional 
de eventos discretos, que utilizou os dados reais para estimar como seria o resultado da aplicação de novas práticas de alocação, identificando 
os possíveis gargalos e tempos necessários em cada situação.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Michel Ehrlich (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia de Produção 
Orientador: Neida Maria Patias Volpi
Departamento: Engenharia de Produção
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Roteamento de veículos com janelas de tempo, Algoritmo Genético, Lista-tabu
Área de Conhecimento: 30802008 - PESQUISA OPERACIONAL

0545 IMPACTO DA LISTA TABU NA DIVERSIDADE POPULACIONAL NA APLICAÇÃO DO ALGORITMO 
GENÉTICO AO PROBLEMA DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS COM JANELAS DE TEMPO

O presente estudo teve como objetivo a análise do impacto de uma lista-tabu, característica da meta-heurística Busca Tabu, na utilização da 
meta-heurística Algoritmo Genético quando da resolução do problema de roteamento de veículos com janelas de tempo. O problema consiste 
em definir um roteiro para entregas ou coletas de produtos à clientes com localizações definidas através de caminhões partindo de um ponto 
determinado, percorrendo a menor distancia possível. Cada caminhão possui uma capacidade definida e cada cliente uma demanda específica 
e uma janela de tempo na qual deve ser atendido. Como trata-se de um problema da classe NP-hard, a resolução exata através de um modelo 
de programação inteira binária é aplicável somente para problemas de pequenas dimensões. Para um maior número de clientes, utilizam-se 
heurísticas ou meta-heurísticas. Algoritmos genéticos são métodos de otimização propostos por John Holland na década de 70 baseados nos 
princípios darwinistas de seleção e evolução natural. Cada cromossomo representa uma possível solução e são avaliados por uma função de 
adaptação. Os indivíduos mais aptos têm maior probabilidade de se reproduzir através de cruzamentos com outros indivíduos da população, 
gerando descendentes com características de ambas as partes. Também é possível modificar os indivíduos através de mutações. Um problema 
recorrente na utilização dos algoritmos genéticos é a convergência prematura para ótimos locais, caracterizada quando os indivíduos da popu-
lação são iguais ou muito semelhantes entre si e a operação de cruzamento não gera mais indivíduos diferentes. Este trabalho apresentou como 
alternativa a esse problema a utilização de lista-tabu. Esta lista, contendo os indivíduos de gerações imediatamente anteriores, não permite a 
ocorrência de soluções iguais dentro da população, preservando sua diversidade. O algoritmo foi testado em dados reais de uma empresa que 
realiza entregas de refeições no município de Colombo. Deseja-se minimizar a distância total a ser percorrida, visando reduzir os custos opera-
cionais, e ao mesmo tempo atender as especificações de prazos dos clientes, o que melhora a qualidade do serviço ofertado e sua rentabilidade. 
Foram realizados experimentos com o problema reduzido a 9 clientes (com os quais é possível comparar com a solução exata), a 14 clientes 
e com o problema completo de 53 clientes. Em todos os casos, os experimentos com a lista-tabu apresentaram resultados médios melhores do 
que sem a utilização da mesma, com um incremento pequeno no tempo computacional.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Lichtblau (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia de Produção 
Orientador: Ruth Margareth Hofmann
Departamento: Engenharia de Produção
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: análise financeira de empresas, construção civil, indicadores financeiros
Área de Conhecimento: 30804000 - ENGENHARIA ECONÔMICA

0546 ANÁLISE FINANCEIRA DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO DO SETOR DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL

A criação de valor das empresas é um dos aspectos fundamentais que norteia as principais decisões acerca de investimentos em empresas 
de capital aberto. Dentre as abordagens de análise financeira de empresas, há a que considere que apenas há criação de valor quando o lucro 
gerado no período for superior ao custo mínimo de capital desejado pelos proprietários, acionistas e financiadores externos à empresa (stake-
holders). Nessa abordagem pondera-se o custo de oportunidade para que a melhor empresa para se investir seja selecionada a partir de uma 
comparação entre diferentes empresas. Neste contexto, os indicadores financeiros visam ao auxilio na tomada de decisão quanto às condições 
de rentabilidade, endividamento, lucratividade e liquidez apresentadas pela empresa avaliada. Tais índices são obtidos a partir das inter-relações 
dos elementos constantes no balanço patrimonial e na demonstração de resultados da empresa. Os indicadores financeiros operam como fonte 
de identificação do potencial e da efetiva geração de valor por parte das empresas, refletindo sua capacidade de ampliar o patrimônio de seus 
acionistas. Assim, o trabalho apresenta uma análise de índices como liquidez ou solvência, índices de estrutura e endividamento, índices de 
atividades, índices de margem e rentabilidade e índices de preço e retorno da ação sobre três empresas do setor de construção civil, a saber, 
PDG Realty, a MRV Engenharia e a Cyrela Brazil Realty. A análise contempla os sete últimos anos das empresas para efeito de elaboração 
dos indicadores e para a comparação entre eles. Deste modo, pretende-se reconhecer nos indicadores financeiros importantes auxiliadores no 
julgamento de decisões sobre investimentos, objetivando o aumento de valor das empresas, tanto por parte de investidores como por parte dos 
administradores das empresas, que necessitam de ferramentas para a gestão financeira.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Amanda Broska da Cruz (PETROBRAS)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Maria José Jerônimo de Santana Ponte    Co-Orientador: Luciana S. Sanches, Renata B.G. Valt, Nice M.S. Kaminari
Departamento: Mecânica                                            Colaborador: Haroldo de Araújo Ponte, Eveline M. Mattiusi
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: catalisador remediado, readsorção de Ni, leito fixo
Área de Conhecimento: 30904005 - TECNOLOGIA DOS REATORES

0547 READSORÇÃO DE NIQUEL EM LEITO FIXO EM CATALISADOR REMEDIADO 
COM CITRATO DE SÓDIO

Os processos de refino de petróleo vêm sendo aprimorados com objetivo de transformar frações pesadas do petróleo em frações mais leves 
e de maior valor agregado, porém devido a este avanço tecnológico a indústria petroquímica tem gerado uma grande quantidade de resíduo, 
pois o catalisador tem sua atividade catalítica reduzida após certo tempo, sendo necessária a retirada de certa parte do catalisador em processo 
para inserção do novo. O resíduo que provém do processo de craqueamento catalítico de leito fluidizado (FCC) é composto em sua íntegra 
pelo catalisador desativado que foi utilizado neste processo e que apresenta em sua composição química basicamente tetraedros de sílica e 
alumínio e uma quantidade apreciável de Ni e V, oriundos do petróleo. Existe neste caso uma grande preocupação ambiental em diminuir a 
periculosidade do resíduo gerado, classificado hoje como Classe I. Uma das maneiras de diminuir a periculosidade deste material é removendo 
o Ni e V adsorvidos no catalisador através da aplicação da técnica de remediação eletrocinética. Este processo vem sendo estudado pelo Grupo 
de Eletroquímica Aplicada da UFPR e tem apresentado bons resultados. Após analisar e concluir, em experimento em banho finito, um alto 
potencial de readsorção de Ni no catalisador remediado, pretendeu-se neste estudo analisar a readsorção do metal Ni em condições dinâmicas 
através de uma coluna de leito fixo (escala laboratorial). O experimento foi realizado analisando a influência da concentração de Ni em solução 
e sua vazão de alimentação, tendo como resposta a capacidade de readsorção de Ni no catalisador. A concentração de Ni na solução que sai 
da coluna foi medida através da técnica de polarografia. Deste modo, os dados cinéticos dos ensaios de readsorção foram coletados na forma 
de curvas de ruptura, tornando possível obter as capacidades de equilíbrio de adsorção que melhor representam as condições observadas em 
sistema contínuo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pryscylla Marques Komora (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Química 
Orientador: Maria José Jerônimo de Santana Ponte       Co-Orientador: Nice M. S. Kaminari e Luciana S. Sanches
Departamento: Mecânica                                Colaborador: Haroldo de Araujo Ponte, Eveline M. Mattiusi e Renata B. G. Valt
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Adsorção, Chumbo, Catalisador remediado
Área de Conhecimento: 30904005 - TECNOLOGIA DOS REATORES

0548 READSORÇÃO DE CHUMBO EM LEITO FIXO EM CATALISADOR REMEDIADO 
COM ÁCIDO SULFÚRICO

O catalisador é um elemento fundamental da unidade de craqueamento catalítico fluidizado (FCC) presente nas refinarias de petróleo, pois 
permite que a quebra dos hidrocarbonetos seja realizada com boa qualidade a temperaturas e pressões menores que as utilizadas em processos 
convencionais, de forma que a mesma reação ocorra de maneira ótima. Apesar deste catalisador poder ser regenerado e utilizado em novas 
reações, sua eficiência diminui significativamente devido aos poros obstruídos pelo coque e metais pesados aderidos. Por isso seu retorno ao 
processo de craqueamento se torna desvantajoso para a refinaria, sendo então o catalisador desativado descartado como resíduo industrial 
perigoso, Classe I. Nas refinarias tem-se também efluentes com metais pesados, entre eles o chumbo, com características altamente tóxicas 
e carcinogênicas, tendência a se acumular no ambiente e sobre o qual existem diversos e severos itens na legislação ambiental. Deste modo, 
este trabalho tem como objetivo estudar o uso de catalisador regenerado por remediação eletrocinética na adsorção de chumbo. O catalisador 
utilizado, proveniente da Refinaria Getúlio Vargas, é um sólido granular composto principalmente de zeólitas, finamente dividido e sua cor, 
originalmente branca, passa a cinzenta após a reação de craqueamento em virtude do coque e dos metais Ni e V que são retidos na superfície. 
A investigação deste trabalho consiste em inicialmente medir a capacidade de adsorção de chumbo, em leito fixo, verificando a influência das 
variáveis concentração de chumbo em solução aquosa e a vazão de processo, a fim de determinar a zona de transferência de massa (ZTM) para 
o experimento e a capacidade de equilíbrio de adsorção de chumbo no catalisador regenerado. Utilizando a técnica de planejamento fatorial 
completo com ponto central, nesta etapa será realizado o estudo em leito fixo dos parâmetros cinéticos e da capacidade de remoção do processo, 
cujos resultados serão apresentados pelas curvas de cinética e curvas de saturação do metal e posteriormente a adsorção em leito fixo será 
comparada ao método de adsorção em banho finito, etapa anterior deste projeto.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriele Sturm (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Paulo Henrique Trombetta Zannin           Colaborador: Paulo Eduardo Kirrian Fiedler
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Ruído urbano, Mapeamento sonoro, Poluição sonora
Área de Conhecimento: 31001009 - PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

0549 PREDIÇÃO DOS NÍVEIS SONOROS DEVIDO AO AUMENTO DO TRÁFEGO 
URBANO NA AVENIDA BATEL.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ruído é todo som indesejável que pode causar perturbações ao sossego público e/ou pro-
duzir efeitos fisiológicos e psicológicos negativos aos seres humanos e animais, tais como insônia, estresse, dores de cabeça, irritação, entre 
outros. A ocorrência de ruído em nível nocivo à saúde, ao bem-estar público e à qualidade de vida é caracterizada como poluição sonora, cujos 
níveis têm aumentado consideravelmente, principalmente devido ao crescimento demográfico desordenado. O tráfego é considerado um dos 
principais geradores de ruído urbano. Dados do Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN/PR) mostram que a frota de veículos na cidade 
de Curitiba vem crescendo. Em abril de 2007 havia 985.558 veículos circulando na cidade, enquanto que em abril de 2012 esse valor passou 
para 1.270.604, um aumento de aproximadamente 29% em cinco anos. Este estudo tem como principal objetivo analisar o aumento nos níveis 
sonoros na Avenida Batel nos próximos 10 anos, simulando os níveis sonoros atuais e futuros. Os mapas de ruído serão gerados no software 
PREDICTOR v.8.11, que é uma excelente ferramenta para o estudo de impacto ambiental sonoro. A escolha dessa avenida deu-se pelo elevado 
número de residências na região, por estar localizada em um bairro considerado nobre, além de existir no local um hospital e uma escola, áreas 
sensíveis ao ruído de acordo com a Lei Municipal 10.625/2002. Para obtenção dos dados necessários foram realizadas medições em 11 (onze) 
pontos, seguindo os procedimentos de medição estipulados pela NBR 10.151, além da contagem do fluxo de veículos nos pontos medidos. Os 
resultados obtidos mostram que o incremento na frota veicular em Curitiba ao longo dos 10 anos trará um aumento dos níveis sonoros, e por 
consequência, efeitos negativos para a saúde humana. Isso demonstra a importância do estudo do impacto ambiental causado pelo ruído urbano, 
já que este tem efeitos diretos na qualidade de vida da população e, por isso, é essencial que sejam tomadas medidas para atenuar esses efeitos 
contribuindo assim, para um bom planejamento urbano.    

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Melina Nagata Beltrane (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Ambiental 
Orientador: Paulo Henrique Trombetta Zannin           Colaborador: Fernando Bunn
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: impacto ambiental;poluição sonora;desenvolvimento social
Área de Conhecimento: 31001009 - PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

0550 AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL SONORO DO PROGRAMA INTEGRADO 
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

Uma das principais formas de poluição ambiental é a poluição sonora. O ruído está presente em todos os lugares e espaços e é considerado um 
som indesejável. O fato de não poder ver, sentir o gosto ou o cheiro, pode ajudar a explicar por que não recebe atenção tanto quanto outros tipos 
de poluição, tais como do ar ou da água. O aumento da poluição sonora está ligado diretamente ao alto índice de crescimento demográfico da 
população urbana e consequente aumento das fontes geradoras de ruído, tais como as atividades de construção civil e o número de veículos 
em circulação. A cidade de Curitiba é um exemplo onde esse aumento da poluição é observado. A capital paranaense possui mais de 1.700.00 
habitantes (IBGE,2010) e a frota de veículos na cidade, segundo o Departamento de Estatística do DETRAN, é de 1.270.604, totalizando 1,4 
habitantes por veículo. Além disso, a cidade tem apresentado uma intensa atividade na construção civil, o que colabora para o crescimento do 
ruído urbano. A prefeitura de Curitiba, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), está implementando o Programa 
Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano, o Pró-Cidades. O programa prevê intervenções de infraestrutura em áreas como mobilidade 
urbana, transporte, habitação, cultura, saúde, lazer e geração de emprego e renda. O objetivo desta pesquisa é avaliar os níveis sonoros em con-
formidade com a legislação municipal 10.625/02 – que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público – nos trechos 
Binário Chile-Guabirotuba e na Trincheira Gustavo Rattman. Os bairros beneficiados com este projeto em ambos os trechos são: Água Verde, 
Rebouças, Prado Velho, Jardim Botânico, Bacacheri, Bairro Alto, Cabral e Capão da Imbuia. O procedimento utilizado na metodologia para 
a obtenção dos dados seguiu as seguintes etapas: 1) Levantamento do local, 2) Reconhecimento das fontes de ruído existentes, 3) Realização 
de medições dos níveis de pressão sonora equivalente (Leq) e 4) Análise dos resultados. Em cada um dos trechos foram realizadas medições 
sonoras nas seguintes etapas: 1) Pré-obra, 2) Durante a obra e 3) Pós-obra. As medições sonoras nas 3 diferentes etapas têm como finalidade 
analisar as variações e interferências do ruído urbano nas regiões.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jullian Douglas de Oliveira (PET)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Márcia de Andrade Pereira           Colaborador: José Roberto Hino Junior, Bruna Marceli Claudino Buher
Departamento: Transportes
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: pedestre, meio de deslocamento, políticas públicas
Área de Conhecimento: 31001009 - PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

0551 UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DO MODAL A PÉ NA CIDADE DE CURITIBA

O uso da caminhada como meio de transporte traz benefícios tanto para saúde pessoal quanto para o meio ambiente, dado que sua prática não 
emite nenhum gás poluente. Além disso, é o modal mais importante, pois é o que complementa todos os demais. Entretanto, andar a pé em uma 
grande cidade como Curitiba não é tarefa fácil. Falta de sinalização, desrespeito por parte dos motoristas e ausência de calçadas são alguns dos 
vários problemas que o pedestre curitibano enfrenta diariamente. Segundo dados do último Censo Demográfico, feito pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, 41% dos domicílios paranaenses não possui calçamento. Levando em consideração somente Cu-
ritiba, quase 33% das residências estão sem calçadas. Porém, ainda assim, o número de pessoas que se deslocam a pé em relação ao total da 
população é grande na capital paranaense. O Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob), realizado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Ur-
bano de Curitiba (IPPUC), em 2008, mostrou que aproximadamente 20% dos curitibanos utilizavam a caminhada como meio de transporte para 
realizar suas atividades diárias. Diante dessa estatística, que representa uma parte considerável do total da população, resolveu-se pesquisar 
como o pedestre de Curitiba avalia as condições das vias em que ele transita, além de saber qual o seu nível de satisfação perante esse meio de 
transporte. Para tanto, está sendo aplicado um questionário direcionado para 500 pedestres, contendo 21 perguntas, abordando questões como 
viabilidade, segurança e vantagens e desvantagens da caminhada, além de uma avaliação socioeconômica dos entrevistados. Assim, pretende-
se traçar um diagnóstico do perfil desses usuários, dividindo-os em classes, constatando seus comportamentos e necessidades. A pesquisa será 
aplicada em regiões onde o fluxo de pedestres é intenso, em diferentes regiões da cidade. Após essa etapa, os dados serão compilados, identi-
ficando além do perfil dos pedestres, quais os motivos que levam o usuário a utilizar ou não o meio a pé para o deslocamento. Outra vertente 
da pesquisa será o resgate histórico e atual das políticas públicas destinadas aos pedestres, com relação à mobilidade urbana, em Curitiba.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sabrina Requião Pinto (PET)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Márcia de Andrade Pereira            Co-Orientador: Marcelo Henrique Farias de Medeiros
Departamento: Transportes           Colaborador: Diego M. Domingues, Kemmylle S. de M. Ferreira, Mikael de O. N. da Silva 
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: avaliação; meios de transporte; espaço urbano
Área de Conhecimento: 31001009 - PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES 

0552 DESAFIO INTERMODAL: A BUSCA POR UMA CAPITAL SUSTENTÁVEL 
ATRAVÉS DE UMA AVALIAÇÃO DOS SEUS MEIOS DE TRANSPORTE

A organização do espaço urbano está em constante processo de transformação, e esse desenvolvimento traz consigo problemas de gestão, 
transporte, segurança, saúde entre outros. Um dos desafios das grandes cidades brasileiras é ter capacidade para atender às novas demandas 
de locomoção de cargas e de pessoas. Curitiba, apesar de servir como modelo em planejamento urbano, começou a apresentar falhas e sinais 
de desgaste tanto no sistema de transporte público quanto privado, e também nas estruturas urbanas existentes para uso dos diversos modais. 
Diante da necessidade de reverter esse cenário, o grupo PET - Engenharia Civil, em parceria com o Departamento de Transportes e do Núcleo 
de Psicologia do Trânsito da Universidade Federal do Paraná, deu-se início a esta pesquisa com o objetivo de avaliar o desempenho do trânsito 
da capital. O desafio intermodal, um projeto que já é realizado em várias cidades brasileiras, com o objetivo de repensar a mobilidade urbana, e 
também incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, será organizado em 2012, em Curitiba-PR, pelo grupo PET. Consistirá, basica-
mente, no deslocamento de pessoas, por diferentes meios de transporte, em horário de pico, de um local a outro da cidade, passando, obrigato-
riamente, por um ponto intermediário. Para tanto, em um primeiro momento, foi feito um levantamento sobre outros desafios realizados, suas 
características, e resultados, para tê-los como base para a nova organização. Em seguida, foi utilizada a disciplina optativa Engenharia de 
Tráfego, do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná, para realização de um “desafio piloto”.  Os alunos foram divididos 
entre os diferentes modais e ao final do percurso responderam a um questionário sobre as condições de mobilidade, tempo, custo, acessibili-
dade, segurança e conforto do modal utilizado. Os resultados desta pesquisa piloto mostrou que o modal mais ágil foi a bicicleta. O desafio, 
de fato, será realizado dia 14 de setembro, durante o mês da bicicletada em Curitiba, e atingirá um público de aproximadamente cem pessoas, 
em particular, a comunidade acadêmica. Assim os dados coletados serão utilizados para embasar possíveis reestruturações infraestruturais 
na capital. Por fim, entende-se que essa pesquisa pode ser uma importante colaboração da própria Universidade para a sociedade curitibana.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thomás Bedusque Verderesi (PET)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Márcia de Andrade Pereira          Co-Orientador: Marcelo Henrique Farias de Medeiros
Departamento: Transportes               Colaborador: Diego M. Domingues, Mikael de O. N. da Silva, Kemmylle S. de M. Ferreira
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: desenvolvimento urbano sustentável, transportes, trânsito
Área de Conhecimento: 31001009 - PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES 

0553 DESAFIO INTERMODAL: A BUSCA POR UMA CAPITAL SUSTENTÁVEL 
ATRAVÉS DE UMA AVALIAÇÃO DOS SEUS MEIOS DE TRANSPORTE

A organização do espaço urbano está em constante processo de transformação, e esse desenvolvimento traz consigo problemas de gestão, 
transporte, segurança, saúde entre outros. Um dos desafios das grandes cidades brasileiras é ter capacidade para atender às novas demandas 
de locomoção de cargas e de pessoas. Curitiba, apesar de servir como modelo em planejamento urbano, começou a apresentar falhas e sinais 
de desgaste tanto no sistema de transporte público quanto privado, e também nas estruturas urbanas existentes para uso dos diversos modais. 
Diante da necessidade de reverter esse cenário, o grupo PET - Engenharia Civil, em parceria com o Departamento de Transportes e do Núcleo 
de Psicologia do Trânsito da Universidade Federal do Paraná, deu-se início a esta pesquisa com o objetivo de avaliar o desempenho do trânsito 
da capital. O desafio intermodal, um projeto que já é realizado em várias cidades brasileiras, com o objetivo de repensar a mobilidade urbana, e 
também incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, será organizado em 2012, em Curitiba-PR, pelo grupo PET. Consistirá, basica-
mente, no deslocamento de pessoas, por diferentes meios de transporte, em horário de pico, de um local a outro da cidade, passando, obrigato-
riamente, por um ponto intermediário. Para tanto, em um primeiro momento, foi feito um levantamento sobre outros desafios realizados, suas 
características, e resultados, para tê-los como base para a nova organização. Em seguida, foi utilizada a disciplina optativa Engenharia de 
Tráfego, do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná, para realização de um “desafio piloto”.  Os alunos foram divididos 
entre os diferentes modais e ao final do percurso responderam a um questionário sobre as condições de mobilidade, tempo, custo, acessibili-
dade, segurança e conforto do modal utilizado. Os resultados desta pesquisa piloto mostrou que o modal mais ágil foi a bicicleta. O desafio, 
de fato, será realizado dia 14 de setembro, durante o mês da bicicletada em Curitiba, e atingirá um público de aproximadamente cem pessoas, 
em particular, a comunidade acadêmica. Assim os dados coletados serão utilizados para embasar possíveis reestruturações infraestruturais 
na capital. Por fim, entende-se que essa pesquisa pode ser uma importante colaboração da própria Universidade para a sociedade curitibana.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Marceli Claudino Buher (PET)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Márcia de A. Pereira      Colaborador: José Roberto H. Junior, Ana Julia A. E. Monteiro, Giovanni E. R. de S. C. Menezes
Departamento: Transportes
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Transporte individual, Vantagens e desvantagens, Perfil dos usuários 
Área de Conhecimento: 31002021 - VEÍCULOS DE TRANSPORTES 

0554 UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO CARRO COMO MEIO DE 
TRANSPORTE EM CURITIBA

Por mais que existam vários modais alternativos e sustentáveis, e mesmo que Curitiba seja cidade modelo no quesito transporte público, são 
os carros que atualmente tomam conta da paisagem urbana na capital paranaense. De acordo com Lenz e Brustolin (2011), Curitiba é a cidade 
brasileira que tem o índice mais alto de habitantes por veículo (1,39). Isso decorre da falta de conforto dos ônibus e também da falta de in-
vestimentos em infraestrutura nas ciclovias e calçadas. Os carros são, sem dúvida alguma, fontes de efeitos negativos ao meio urbano, como 
congestionamento e poluição. Dados da ANTP (Associação Nacional dos Transportes Públicos), de 2010, indicam que, se a taxa de crescimento 
anual da frota se mantiver no país, o número de veículos dobrará em dez anos, enquanto a malha viária levará 35 anos para ser duplicada. 
O uso individual do automóvel deve ser amenizado por meio de medidas que priorizem outros modais. Assim, o objetivo desta pesquisa em 
desenvolvimento é estudar o perfil de seus usuários e suas necessidades para manter ou mudar de modal. Com isso, pretende-se obter resul-
tados concretos para que dessa forma haja maior possibilidade de uma mudança de comportamento e também de melhoria na infraestrutura 
necessária para a otimização do uso do referido meio de transporte. Para tanto, está sendo aplicado um questionário contendo 21 perguntas, 
para 500 motoristas de veículos particulares, de modo a poder avaliar o comportamento, as características e as necessidades dos curitibanos que 
utilizam o carro para se locomover, levando em consideração quesitos como a rapidez, segurança, custo, entre outros. Pretende-se também, ao 
longo do trabalho, apontar os possíveis motivos pelos quais essa população a ser estudada trocaria de modal, fazendo também um levantamento 
do comportamento do usuário deste meio de transporte.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kemmylle Sanny de Matos Ferreira (PET)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Márcia de Andrade Pereira  Colaborador: Targus Thiago Piaskowski, Jullian Douglas de Oliveira, Thomás B. Verderesi
Departamento: Transportes
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Transporte público, Vantagens e desvantagens, Perfil dos usuários
Área de Conhecimento: 31002021 - VEÍCULOS DE TRANSPORTES 

0555 UMA ANÁLISE DO PERFIL DOS USUÁRIOS E DA SITUAÇÃO DO TRANS-
PORTE PÚBLICO NA CIDADE DE CURITIBA.

O transporte público de Curitiba é considerado por muitos o melhor do Brasil e até do mundo. De fato, o sistema projetado e em desenvolvi-
mento e aperfeiçoamento há mais de quatro décadas foi e ainda é espelho para muitos outros tanto em âmbito nacional quanto internacional. 
Esse sistema já se concretizou como uma característica fundamental ao se pensar em Curitiba, assim como seus belos monumentos, o Museu 
Oscar Niemeyer e o Jardim Botânico, por exemplo. O investimento no transporte público e seu melhoramento devem, entretanto, ser propor-
cionais ao crescimento populacional. Atualmente o que é observado, baseado nos dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE, 
2012), é uma redução considerável do índice de passageiros que utilizam esse modal na capital paranaense. Este fato está diretamente aliado 
ao aumento do fluxo de carros e conseguinte aumento do congestionamento, um dos principais problemas das grandes cidades. Assim, essa 
pesquisa, ainda em andamento, tem a finalidade de procurar as causas dessa nova tendência através da aplicação de um questionário para 500 
usuários do transporte coletivo, que, compilado os dados, formará um perfil dos atuais usuários. De acordo com a opinião destes, mostrará ainda 
quais são os problemas mais frequentes do transporte coletivo curitibano que, apesar da ótima fama externa que apresenta, ainda é deficiente em 
diversos aspectos, seja devido aos frequentes desafios que uma cidade em constante desenvolvimento e com grande foco turístico apresenta, ou 
pela falta de investimento no setor. As vantagens e desvantagens do transporte coletivo, em especial o de Curitiba, é outro foco deste trabalho, 
visto que a análise dos mesmos expõe fatos que são importantes para a formação de soluções. E, por fim, será feita também uma análise em 
relação a alguns dos principais sistemas de transportes coletivos nacionais e internacionais com o objetivo de comparação, para serem observa-
das, na capital paranaense, o que há de melhor para dar continuidade e o que precisa ser o quanto antes melhorado.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mikael de Oliveira Nunes da Silva (PET)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Márcia de Andrade Pereira    Colaborador: Targus Thiago Piaskowski, Kemmylle S. de M. Ferreira, Bruna M. C. Buher
Departamento: Transportes
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Bicicleta, Meio de transporte, Desenvolvimento sustentável
Área de Conhecimento: 31002021 - VEÍCULOS DE TRANSPORTES

0556 UMA ANÁLISE DO PERFIL DOS USUÁRIOS DE BICICLETA COMO MEIO DE 
TRANSPORTE NA CIDADE DE CURITIBA

O crescimento da população em grandes centros urbanos tem acarretado no aumento do número de veículos motorizados, o que traz para a 
cidade alguns problemas como: congestionamentos, poluição ambiental e estresse. Sabe-se que o uso da bicicleta reduz estes problemas, por 
isso esta pesquisa, em desenvolvimento, tem por objetivo analisar, além do perfil dos ciclistas na cidade de Curitiba, que em 2010 representava 
apenas 5% da matriz de transportes da cidade, apontando suas dificuldades e necessidades, também estudar a não adesão de utilizadores de 
outros modais à bicicleta. Mesmo com todas as vantagens do modal, o investimento que a Lei Orçamentária Atual rege não tem sido dedicado 
em sua totalidade. Deixaram de serem revertidos R$ 4,9 milhões à recuperação de ciclovias nos últimos três anos, suficientes para reestruturar 
mais de 30% da malha cicloviária, dados estes levantados este ano pelo site “Ir e Vir de Bike”, que é um dos blogs oficiais da Gazeta do Povo. 
Diante do que foi citado, e no sentido de instigar uma investigação sobre este modal, está sendo realizada uma pesquisa através da aplicação 
de 500 questionários direcionados aos ciclistas em diferentes bairros da cidade, abrangendo classes sociais diversas, para que possa refletir o 
comportamento de toda a cidade. Com este questionário será possível traçar um perfil dos usuários, de acordo com sua renda, idade, prática de 
atividades físicas, entre outros. Além disso, apontará os motivos que levam as pessoas a utilizarem a bicicleta como meio de transporte, onde o 
corte de gastos, más condições de transporte público ou calçadas e o cuidado com a saúde são algumas das prováveis causas. Outro questionário 
será aplicado a utilizadores dos modais restantes e se resume à análise da razão pela qual não utilizam a bicicleta como meio de transporte 
ao invés do atual modal, se problemas relacionados à condição física, segurança ou conforto. Deste modo, procura-se identificar melhorias 
necessárias para que a bicicleta seja vista como meio de transporte em Curitiba, não apenas como lazer.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Targus Thiago Piaskowski (PET)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Marcia de Andrade Pereira
Departamento: Transportes
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: motocicletas, perfil, curitiba
Área de Conhecimento: 31002021 - VEÍCULOS DE TRANSPORTES

0557 UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA COMO MEIO 
DE TRANSPORTE NA CIDADE DE CURITIBA

Desde a invenção do veículo movido à combustão, no século XIX, o homem tem nutrido um desejo por maior velocidade e inovação, para isto 
sempre procurou aperfeiçoar-se cada vez mais almejando um meio de transporte melhor e mais eficiente. Ao perceber que veículos de maior 
porte, como carros e caminhões, poderiam ficar presos em engarrafamentos então procurando por praticidade e agilidade as motos tornaram-se 
mais populares. Nos últimos anos, este segmento industrial tornou-se altamente competitivo e tem se destacado na economia brasileira, por se 
apresentarem com um preço mais acessível do que os carros e até mesmo por  competir com a utilização do onibus como meio de transporte, 
devido ao aumento das tárifas, ao tempo e ao conforto. Nesse sentido segundo dados do IPPUC-2008 (Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba), da matriz de transporte brasileira apresentada, 5% refere-se a frota de motos, entretanto, em Curitiba, este segmento 
apresenta um aumento em sua frota de 136%. Isto preocuopa e instiga a uma investigação, não apenas pelo seu crescimento, mas também 
pela importancia de seus usuários, por não ser apenas um meio de transporte, e sim um meio de trabalho. Assim esta pesquisa em andamento 
contemplará, entre vários tópicos, os seguintes: o uso da motocicleta no mundo, nos grandes centros urbanos e na cidade de Curitiba; as vanta-
gens e desvantagens do uso da motocicleta, o desempenho da motocicleta, o perfil dos usuários e a segurança dos mesmos. Para realização da 
pesquisa, que se encontra em andamento, será aplicado um questionário com dezessete questões para um total de quinhentos motoqueiros na 
cidade de Curitiba, que au ser compilado terá como objetivo criar o perfil destes usuários, que vem aumentando a cada dia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Diogo Figueiredo dos Santos (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Luciano Kiyoshi Araki
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Motor-foguete, Propulsão, Combustivel/Oxidantes
Área de Conhecimento: 31200001 - ENGENHARIA AEROESPACIAL

0558 EFEITO DA RAZÃO COMBUSTÍVEL/OXIDANTE SOBRE PARÂMETROS DE DE-
SEMPENHO DE PROPULSÃO EM MOTORES-FOGUETE

Com o desenvolvimento dos computadores a partir da Segunda Guerra Mundial e em especial nas últimas décadas, ferramentas de simulação 
numérica têm aumentado cada vez mais sua participação em projetos de engenharia. Em diversos casos, há uma redução de custos e de tempo 
ao serem empregadas tais ferramentas, em especial na indústria aeroespacial. Neste contexto se insere a importância do presente trabalho, que 
visa suprir a deficiência de literatura que mostre resultados completos a respeito da influência de diversas razões combustível/oxidante sobre 
parâmetros de propulsão relevantes na saída de tubeiras, tais como coeficiente de descarga, o empuxo em condições de vácuo e a velocidade de 
saída dos gases. Para a obtenção dos resultados computacionais, foi empregado um código implementado em linguagem Fortran, utilizando o 
método de volumes finitos. Na discretização das equações governantes, foi empregada uma metodologia para qualquer regime de velocidades, 
acoplamento pressão-velocidade através do método SIMPLEC e malhas uniformes (no caso unidimensional) ou em coordenadas generaliza-
das (no caso bidimensional). No código implementado, também, foram previstas diferentes modelos físicos, dos quais foram empregados os 
de escoamento congelado e em equilíbrio químico local. Cada um desses modelos físicos apresenta diferentes possibilidades com relação a 
modelos químicos, tendo sido empregado um que apresenta seis espécies (H2, O2, H2O, OH, O e H). Após o levantamento de dados, para as 
diversas razões combustível/oxidante foi feita uma estimativa dos erros numéricos através das extrapolações de Richardson, de modo a gar-
antir a confiabilidade dos resultados. Com base nos resultados obtidos, pôde-se concluir que se trabalharmos com razões combustível/oxidante 
próximas da razão estequiométrica o efeito sobre os parâmetros de propulsão não é muito significativo. Contudo para razões muito diferentes da 
estequiométrica (misturas ricas em combustível ou em oxidante), há grande dificuldade de convergência. Ressalta-se, ainda, que apesar de não 
haver efeitos consideráveis sobre os parâmetros de desempenho de um motor-foguete, a razão de mistura combustível/oxidante é importante 
para outras finalidades, como o de garantir um filme protetor sobre as paredes da tubeira, para fins de proteção térmica.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Diego Fernando Moro (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Carlos Henrique Marchi           Colaborador: Guilherme Bertoldo, Luciano Kiyoshi Araki
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: motor-foguete, CFD, validação
Área de Conhecimento: 31205020 - PROPULSÃO DE FOGUTES

0559 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE SOLUÇÕES NUMÉRICAS DE ESCOAMEN-
TOS EM TUBEIRAS DE MOTORES-FOGUETE

Neste trabalho, simulações numéricas são comparadas a resultados experimentais e analíticos. O programa utilizado é o Mach2D 5.8 cujas 
principais características são as seguintes: utiliza o método dos volumes finitos; esquemas de primeira e segunda ordens de acurácia; permite re-
solver escoamentos em qualquer regime de velocidade; escrito na linguagem Fortran; emprega sistema de coordenadas não-ortogonais de base 
cartesiana ou axissimétrica; contém vários modelos físicos e químicos. Neste trabalho, o Mach2D é usado para resolver escoamentos dentro 
de bocais do tipo convergente-divergente (tubeiras), que são empregados em motores-foguete. O escoamento foi simulado com três modelos 
físicos: invíscido, laminar e turbulento. Os resultados experimentais utilizados são de 1965, de uma equipe do JPL (Jet Propulsion Labora-
tory) da NASA (National Aeronautics and Space Administration). A tubeira tem diâmetro na garganta de 40,64 mm, e razão de compressão e 
expansão de áreas de 9,76 e 6,63, respectivamente. As condições de operação são: temperatura de 833 K, pressão de estagnação de 17,25 bar. O 
fluido é o ar com razão entre os calores específicos de 1,4. Os dados experimentais são medidas de pressão em 20 pontos na tubeira. Mesmo na 
malha mais grossa, 56x20 volumes (nas direçções z e r, respectivamente), para escoamento invíscido, o erro máximo da solução numérica em 
relação ao resultado experimental foi de aproximadamente 9%. Este erro diminuiu com o aumento da malha e com o uso dos modelos laminar 
e turbulento. A malha mais refinada foi de 1792x640 volumes (no modelo invíscido); neste caso o erro máximo foi de aproximadamente 0,7%. 
Para diminuir o erro de discretização das soluções numéricas, utilizou-se: (1) múltiplas extrapolações de Richardson (MER); e (2) interpolações 
linear e de ordem 10. Outra comparação realizada foi entre o coeficiente de descarga (Cd) numérico e o analítico de Kliegel e Levine: a solução 
numérica se aproxima da solução analítica com o aumento da malha. O intervalo de valores obtidos para o Cd está entre 1,04704 e 0,98135 
(para as malhas mais grossa e mais fina, respectivamente), sendo a resposta analítica 0,98165. Além dos resultados já citados, o programa gera 
também resultados do empuxo do motor, velocidade característica, impulso específico, entre outros. Conclui-se que, para a precisão dos dados 
experimentais, o programa é confiável.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Éderson Luiz dos Santos Dias (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: Carlos Henrique Marchi                  Colaborador: Diego Fernando Moro, Luciano Kiyoshi Araki
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: motor-foguete, espaçomodelo, teste estático
Área de Conhecimento: 31205020 - PROPULSÃO DE FOGUTES

0560 DETERMINAÇÃO DO DESEMPENHO DE MOTORES-FOGUETE BANDEIRANTE 
DOS TIPOS B6-4, C20-0 E D20-0 PARA ESPAÇOMODELOS

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de três tipos de motores fabricados pela Bandeirante: B6-4, C20-0 e D20-0. A classificação 
dos motores de espaçomodelos é a seguinte: a letra indica o intervalo de impulso total, em newton-segundo (Ns); o número à esquerda indica 
o empuxo médio em newton (N); e o número à direita indica a duração da queima da carga de retardo, em segundo (s). Os equipamentos prin-
cipais usados foram: termômetro, barômetro, paquímetro, balança, câmara fotográfica, filmadora, bancada experimental com célula de carga, 
sistema de aquisição de dados e softwares. Foram escolhidos aleatoriamente dez motores para cada classe, totalizando assim 30 motores. Os 
parâmetros para a classificação dos motores são: o impulso total (It) e o empuxo médio (Emed) incluindo seus respectivos desvios-padrão (U). 
Para os motores B6-4, obteve-se: It = 3,23 Ns (U=0,69); Emed = 4,25 N (U=0,86). Para os motores C20-0, obteve-se: It = 4,77 Ns (U=0,24); 
Emed = 4,8 N. Para os motores D20-0, obteve-se: It = 6,19 Ns (U=0,24); Emed = 5,25 N (U=0,89). As médias do empuxo máximo (Emax) 
são as seguintes: B6-4 = 9,6 N; C20-0 = 10,8 N; D20-0 = 9,7 N. As médias do impulso específico médio (Is) são: B6-4 = 53 (U=14); C20-0 = 
75,5 s (U=7,2); D20-0 = 75,5 s (U=6,2). As médias do fluxo de massa são: B6-4 = 8,2 g/s (U=1,6); C20-0 = 6,4 g/s (U=2,1); D20-0 = 7,08 g/s 
(U=0,76). As médias da velocidade média efetiva dos gases são: B6-4 = 520 m/s (U=130); C20-0 = 740 m/s (U=71); D20-0 = 740 m/s (U=61). 
As médias dos tempos de queima do propelente são: B6-4 = 0,761 s (U=0,098); C20-0 = 1,03 s (U=0,36); e D20-0 = 1,18 s (U=0,20). A média 
do tempo de queima da carga de retardo dos motores B6-4 foi de 2,43 s. Os principais parâmetros dimensionais são o comprimento total (Lt) 
e o diâmetro externo (De). Para os motores B6-4, obteve-se: Lt = 70,10 mm (U=0,21) e De = 17,24 (U=0,18). Para os motores C20-0, obteve-
se: Lt = 70,09 mm (U=0,12) e De = 17,22 (U=0,21). Para os motores D20-0, obteve-se: Lt= 100,00 mm (U=0,84) e De = 17,22 (U= 0,17). As 
médias da massa de propelente (Mp), obtidas pela diferença da massa antes da queima (Mo) e depois da queima (Mf), são as seguintes: B6-4 = 
6,41 g (U=0,64); C20-0 = 6,45 g (U=0,54) e D20-0 = 8,6 g (U=2,0). Conclusão: os motores fabricados pela Bandeirante, dos tipos B6-4, C20-0 
e D20-0, são de fato respectivamente dos tipos B4-2, B5-0 e C5-0.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Diego Franco Martins (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Elétrica
Orientador: GISELLE LOPES FERRARI
Departamento: Engenharia Elétrica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Pupilometria dinâmica, Algoritmo de RANSAC, C Sharp
Área de Conhecimento: 31300006 - ENGENHARIA BIOMÉDICA 

0561 ESTUDO DE ILUMINAÇÃO E ESTIMULAÇÃO DE PUPILÔMETRO DINÂMICO 2

A pupilometria dinâmica, isto é, a variação do diâmetro da pupila por meio da aplicação de uma luz externa, mostra-se como uma opção de 
recurso atraente para aplicações na área de engenharia biomédica, enquadrando-se para uso de diagnóstico ou terapêutico para doenças com 
disfunções no sistema nervoso autonômico. Desta forma, foi desenvolvido um algoritmo em linguagem C#, que faz o tratamento de vídeos 
registrados por um pupilômetro, a fim de obter a resposta do raio da pupila humana em relação ao tempo após estímulo luminoso. No algoritmo 
proposto, inicialmenteo usuário seleciona o vídeo através da interface gráfica do software. Feito isto, o algoritmo irá começar a análise quadro 
a quadro do vídeo. Primeiramente se converte a imagem do quadro em tons de cinza e na sequência são calculados os valores do histograma. 
Logo é utilizada uma lógica de máquina de estados para encontrar o valor do histograma que representa o limiar da pupila, com isto a imagem 
é binarizada e apenas os pixels com valor menor ou igual a este limiar serão apresentados. Desta forma a imagem mostrará principalmente 
a pupila e com esta, calcula-se o seu centróide através da distância e concentração de pixels. Na etapa seguinte, a imagem digital do olho é 
tratada por um detector de borda de Canny que extrai as bordas dos objetos presentes. Adotando o ponto do centro da pupila localizado como 
origem do plano, são traçados 24 semi-retas separadas entre si por um ângulo de 15º. Cada semi-reta inicia no centróide e se afasta em direção 
as bordas da imagem até encontrar o primeiro ponto branco, que representa a pupila. Para a estimativa do modelo de círculo, sabe-se que a cada 
três pontos de teste não colineares é possível determinar um círculo único. Sendo assim, caso todos os pontos encontrados pertençam à pupila, 
quaisquer três amostras formariam um círculo; porém não é o que ocorre. Então, 32 grupos de pontos (8 equidistantes entre si e 12 distanciados 
por 90º) são enviados para o algoritmo de RANSAC que determinará qual conjunto de pontos melhor representa a envoltória da pupila. Com 
isto, é obtido o valor do centro do círculo e seu raio, tendo assim a pupila detectada. Estes valores são salvos até o algoritmo processar todos os 
quadros do vídeo e ao término são apresentados em forma de gráfico para o usuário. O método proposto comprovou ser eficiente apresentando 
como resultado a reação pupilar, realizando oprocessamento em 2 minutos para um vídeo com duração de 5segundos, taxa de amostragem de 
95 quadros por segundo e dimensões de 659 pixels de comprimento e 494 pixels de altura.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Stella Holzbach Oliari (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica 
Orientador: José Viriato Coelho Vargas                     Co-Orientador: Keli Cristiane Correia Morais
Departamento: Mecânica                                           Colaborador: Marcos Leal Briosch, Plínio Gasperin Junior
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Câncer, Diagnóstico, Imagem Infravermelha
Área de Conhecimento: 31300006 - ENGENHARIA BIOMÉDICA

0562 VALOR DA IMAGEM INFRAVERMELHA NA ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE CANCER DE 
MAMA EM PACIENTES MAMOGRAFICAMENTE E ECOGRAFICAMENTE SUSPEITOS

Os principais métodos para a detecção de sinais de câncer de mama são atualmente a combinação do exame físico e da mamografia, os quais 
estão baseados em encontrar o suspeito tumor. Já o método não invasivo por imagem infravermelha se baseia na detecção do calor por captura 
digital produzido pelo aumento da circulação de vasos sanguíneos e alterações metabólicas associadas à formação de um tumor em cresci-
mento. Através desta detecção é possivel obter sinais térmicos, propondo assim um estado de células pré-cancerosas ou a presença de um tumor 
inicial, que não está evidente o suficiente para ser identificado por outros métodos já citados. Além de sevir de acompanhamento na evolução 
da doença durante e após o tratamento. Os sistemas de detecção de radiação infravermelha utilizam câmeras ultra-sensíveis e programas 
computacionais para identificar, produzir e analisar imagens para o diagnóstico das emissões. O procedimento proposto para a interpretação 
das imagens é o de gradientes conjugados, que compara a diferença de temperatura entre duas regiões simétricas do corpo do paciente. Como 
no caso da presença do câncer, o tumor irá recrutar vasos sanguíneos resultando em pontos quentes e em uma mudança de padrão vascular e, 
portanto, em uma assimetria entre as distribuições de temperatura das mamas. Neste projeto procura-se estudar a viabilidade da utilização da 
imagem infravermelha como uma ferramenta de diagnóstico e acompanhamento do tratamento do câncer de mama, e propor uma metodologia 
normalizada para esta análise. Além de objetivos mais específicos como a definição da faixa de normalidade para a temperatura da mama e 
dos pontos simétricos entre as mamas. Os dados do plano de pesquisa são coletados utilizando uma camêra de imagem infravermelha em 
pacientes que já tenham sido submetidos a biopsia havendo a adição do exame inócuo. O principal objetivo é determinar a eficácia da imagem 
infravermelha computadorizada em auxílio aos médicos para diferenciar lesões benignas de malignas, levando em questão características como 
a densidade mamária, tamanho do tumor e aparência da lesão. Em prosseguimento, as mamas serão avaliadas quanto à forma vascular, área 
de hiperradiação e margem térmica, as quais serão definidas quando a intensidade infravermelha é bastante superior em relação à radiação do 
tecido mamário normal adjacente.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 295

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Letícia Maria Alves Manosso (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Luciana Porto de Souza Vandenberghe                  Co-Orientador: Carlos Ricardo Soccol
Departamento: Tecnologia Química                                          Colaborador: Juliana de Oliveira e Cristine Rodrigues 
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Ácido giberélico, mutação química, biorreator
Área de Conhecimento: 31301002 - BIOENGENHARIA

0563 OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÁCIDO GIBERÉLICO GA3 PELA CEPA GIBBERELLA FUJIKUROI 
EM FERMENTAÇÃO LÍQUIDA EM FRASCOS DE ERLENMEYER E BIORREATOR DE BANCADA

Giberelinas, citocininas, auxinas e etileno são hormônios vegetais com amplo potencial no aumento da produtividade na agricultura. O ácido 
giberélico (GA3) pertence ao grupo das giberelinas e tem aplicações de importância comercial, tais como quebra de dormência de sementes, 
aumento de taxas de crescimento e divisão celular, ganho de massa em frutos, indução da floração e outras. A produção de GA3 é realizada por 
fermentação submersa com altos custos. A otimização dos processos é uma alternativa para baixar custos e viabilizar a produção. A mutação 
induzida por meio de agentes físicos/químicos e a seleção de cepas pode elevar a produção de GA3. Os objetivos deste trabalho incluem a 
otimização das variáveis da produção do GA3 em fermentação submersa por Gibberella fujikuroi em frascos de Erlenmeyers utilizando o ex-
trato aquoso de polpa cítrica (EAPC) como substrato, o escalonamento do processo para biorreatores do tipo tanque agitado (STR) e a mutação 
pelo agente químico Methyl Methanesulfate (MMS) em linhagens produtoras do hormônio vegetal. Planejamentos experimentais estatísticos 
conduziram a otimização, onde as variáveis, taxa de inóculo, pH, quantidade de PC no extrato e adição de nutrientes foram estudadas. A maior 
concentração de GA3 (320 mg/L) foi obtida utilizando 10% de EAPC, pH 5,5, 10% de taxa de inóculo e adição de 0,5 g/L de MgSO4 (120 rpm, 
28ºC). A fermentação em STR foi realizada nas condições otimizadas anteriormente em frascos de Erlenmeyer e duas variáveis foram estuda-
das: aeração e agitação. A melhor produção de GA3 em STR foi de 273 mg/L em 96 h, na condição de 500 rpm e 1 L de ar/min. Na mutação 
química, as cepa Fusarium moniliforme foi incubada por 7 dias (28ºC) em meio PDA. Os micélios raspados foram diluídos a 106 conídios/mL. 
A suspensão de conídios foi exposta ao mutagênico MMS (4mg/L) e após 2 h, foram transferidos para placas com meio mínimo (1 g/L extrato 
de levedura) e incubados a 28ºC. As colônias foram diferenciadas de acordo com sua morfologia, gerando o isolamento de 60 cepas. Cada cepa 
teve sua produção testada em meio líquido de PC a 5% (120 rpm, 28ºC) e análise espectrofotométrica. Cinco cepas mutantes se destacaram 
em comparação ao padrão e foram selecionadas para teste de produção da 2ª e 3ª geração de cepas. A melhor cepa apresentou produção de 164 
mg/L em sua 2ª geração em comparação a 108,7 mg/L da amostra em branco. Testes de estabilidade produtiva das cepas Fusarium e a mutação 
química da cepa G. fujikuroi estão em andamento. Suporte financeiro CAPES/PNPD e CNPq.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Julia Cristina Silvestrini dos Santos (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Luciana Porto de Souza Vandenberghe              Co-Orientador: Carlos Ricardo Soccol
Departamento: Não definido                                                 Colaborador: Valesca Weingartner 
Setor: Não definido
Palavras-chave: mananase, fermentação no estado sólido, aspergillus niger
Área de Conhecimento: 31301002 - BIOENGENHARIA 

0564 PRODUÇÃO DA ENZIMA MANANASE: OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS EM 
COLUNAS COM AERAÇÃO FORÇADA, E ESTUDO CINÉTICO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA

As mananases são enzimas classificadas como carboidrases, capazes de decompor cadeias de mananasas quais estão presentes na fração 
hemicelulósica, componente de diversas espécies de vegetais juntamente com celulose e lignina. São utilizadas principalmente em ração 
animal, em aditivos alimentares que promovem o crescimento de microflora intestinal benéfica e outras. A casca de soja é um subproduto do 
processamento de grãos de soja e, devido à sua composição lignocelulósica, pode ser empregada como substrato na produção de mananases 
por fermentação no estado sólido (FES). Este trabalho teve como objetivo principal produzir mananases por Aspergillus niger LPB-28 em FES 
utilizando cascas de soja em frascos de Erlenmeyer (aeração por difusão) e biorreatores do tipo coluna (aeração forçada). Um estudo cinético 
foi conduzido durante 168 horas em condições anteriormente otimizadas em frascos de Erlenmeyer: 5 g de casca de soja (entre 0,8 e 2,0 mm) 
à qual foi adicionada solução nutritiva composta por uréia (0,7 g/L) e sulfato de manganês (1,0 g/L) para obtenção do teor de umidade inicial 
de 70%, a 28˚C e taxa de inoculação de 107 esporos/g. Em biorreatores do tipo coluna com aeração forçada foram otimizadas as seguintes 
variáveis: taxa de aeração (60, 120, 180 mL.min-1) e umidade inicial (60, 65, 70%) utilizando um planejamento experimental do tipo fatorial 
completo: 22 com 2 repetições do ponto central(Software Statistica 5.0). Os experimentos foram conduzidos nas mesmas condições definidas 
em frascos de Erlenmeyer. Análises foram realizadas a cada 24 horas: atividade de mananase, pH, atividade de água, açúcares totais e redutores, 
biomassa fúngica (determinada pelo método do ergosterol celular e estimada pelo Software Fersol II), determinação de velocidade específica de 
crescimento (μ) e rendimento de biomassa em relação ao consumo de O2 (YO2/x). Em frascos de Erlenmeyera produção de mananase atingiu 
146 U g-1 em 96 horas.As melhores condiçõespara a produção de mananase (84 U g-1) em biorreatores do tipo coluna foram:70% de umidade 
inicial e 180 mL min-1 de aeração, e ocorreu em120 horas. A análise de biomassa fúngicafoi condizente com a estimada(em g/g de matéria 
seca:0,98 em Erlenmeyer e 3,77 em colunas), μ = 0,01843 h-1 eYX/O2= 0,0077. Conforme os resultados, a produção de mananases não neces-
sita de aeração forçada. Logo, o processo poderia ser conduzido, em maior escala, em biorreatores do tipo bandejas perfuradas (aeração por 
difusão). O processo apresenta excelentes perspectivas para escalonamento com metodologia simples e de baixo custo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renan Barcik De Castro Wille (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.)
Orientador: Giselle Lopes Ferrari
Departamento: Engenharia Elétrica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Pupilometria dinâmica, Sistema Nervoso Autonômico, Resposta pupilar a luz
Área de Conhecimento: 31302009 - ENGENHARIA MÉDICA

0565 ESTUDO DE ILUMINAÇÃO E ESTIMULAÇÃO DE PUPILÔMETRO DINÂMICO 1

O organismo humano é regulado pela atividade integrada entre o sistema nervoso autonômico (SNA) e as glândulas endócrinas, e que, a inte-
gração desses dois sistemas é feita pelo hipotálamo. O SNA é responsável por duas funções: a simpática e a parassimpática. Tendo em vista os 
procedimentos realizados para testar a função autonômica do corpo, foi estudado a pupilometria dinâmica, ou seja, um procedimento que mede 
o tamanho da pupila em um espaço de tempo no qual é aplicado um estímulo luminoso. Logo, a mudança de tamanho da pupila é proporcional à 
quantidade de luz que estimula a retina. O tamanho da pupila em repouso reflete principalmente a atividade simpática, enquanto que a mudança 
no tamanho, em resposta a um breve estímulo de luz, é predominantemente parassimpática. Utilizando o pupilômetro desenvolvido pela UFPR 
no setor de Engenharia Elétrica no ano de 2011, foi necessário um teste prático para verificar a utilidade do equipamento e a repetibilidade das 
medidas, bem como, o desenvolvimento de um algoritmo para a obtenção automática dos dados adquiridos pelo exame. Durante os pré-testes 
realizados antes do experimento, encontrou-se a necessidade de indicar ao voluntário um ponto de referência no interior do equipamento para 
que pudesse manter fixo o olhar. Em função disso foi instalado um LED (Light Emitting Diode) com intensidade luminosa baixa a fim de não 
interferir no processo de estímulo da pupila. Posteriormente foi executado um experimento onde seis voluntários, aparentemente saudáveis e 
sem doenças que envolvam a mobilidade da pupila, participaram. Foram capturados dois vídeos de cada voluntário com o intuito de testar a 
repetibilidade do equipamento, e os seguintes parâmetros foram seguidos na gravação: 2 segundos para o início, 10 milissegundos de flash e 3 
segundos para o retorno da pupila a posição inicial. Após o processamento de dados pelo algoritmo desenvolvido, calculou-se alguns parâmet-
ros da resposta pupilar: a latência para o início da constrição, latência para a máxima constrição e a amplitude do reflexo pupilar. Além disso, 
foi processado o coeficiente de correlação de Pearson entre os vídeos repetidos, no qual se obteve a relação de quão igual são as medidas entre 
a 1ª e a 2ª aquisições, o que resultou em uma média entre todos os vídeos de que 90,9% dos valores encontrados são similares.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leticia Akiko Taminato (Outro)
Curso: Química 
Orientador: CLAUDIA ELIANA BRUNO MARINO          Co-Orientador: ANNA RAQUEL SILVEIRA GOMES
Departamento: Mecânica                                                      Colaborador: TATIANA CIDRAL DA COSTA
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Implantes, Ti6Al4V, Testes in vivo
Área de Conhecimento: 31302017 - BIOMATERIAIS E MATERIAIS BIOCOMPATÍVEIS

0566 TRATAMENTO ELETROQUÍMICO EM SUPERFÍCIES DE LIGA DE TITÂNIO PARA 
RECUPERAR A INTEGRAÇÃO OSSO/IMPLANTEIN VIVO

As fraturas diafisárias do fêmur representam um problema na saúde pública devido à morbimortalidade e gastos frequentemente gerados por 
mecanismos de traumas sofridos pelo paciente. Estes fatos, fazem com que muitos estudos sejam direcionados às propriedades de materiais 
compatíveis ao corpo humano a fim de obter implantes cada vez mais funcionais e com melhor grau de osseointegração, como as ligas de titânio 
que são biomateriais resistentes à corrosão e biocompatívies. Para melhorar a eficiência do processo de osseointegração muitos tratamentos 
superficiais são realizados sobre os biomateriais metálicos. Desta forma, este trabalho tem como objetivo principal a obtenção de óxidos po-
tenciodinâmicos crescidos até 5,0V sobre a liga de Ti6Al4V, a fim de estudar a interface osso/implante em teste in vivo. O crescimento destes 
óxidos foi realizado em Ei= -1,0 V e Ef= 5,0 V em solução de PBS (phosphate buffered saline), na velocidade de varredura de 50 mV/s a 
temperatura ambiente. Realizou-se análises por voltametria cíclica e potencial de circuito aberto para a caracterização eletroquímica do bioma-
terial. A seguir, foram confeccionados mini-implantes com 1,2 mm de diâmetro que foram submetidos aos seguintes tratamentos superficiais: 
tratamento eletroquímico de anodização potenciodinâmica e tratamento eletroquímico potenciodinâmico + imersão em SBF (simulated body 
fluid) por 10 dias a 37ºC. Esta solução simula os fluídos corpóreos para obtenção de hidroxiapatita (HA). Após a aprovação no CEUA /UFPR, 
30 ratos da linhagem Wistar foram divididos aleatoriamente em 6 grupos: 2 grupos controle, 2 grupos com tratamento anódico e 2 grupos com 
tratamento anódico com recobrimento de hidroxiapatita. Estes animais foram submetidos à intervenção cirúrgica para a inserção dos implantes 
nas tíbias por defeito ósseo e após o período de 6 semanas, foram ortotanasiados e por fim, foi feita a análise por MEV/EDS da interface osso/
implante. Observou-se nos testes in vitro que a liga Ti6Al4V tem um comportamento típico dos metais válvula, onde há o crescimento de um 
óxido de titânio, TiO2, de espessura ~12,5 nm, estável e que não sofre redução. Por análise de MEV/EDS, se constatou a eficiência do processo 
de osseointegração no sistema implantado recoberto apenas com óxido potenciodinâmico, sem a necessidade da presença de hidroxiapatita. 
Em síntese, o método potenciodinâmico torna-se viável pelo total controle dos parâmetros eletroquímicos e pelo baixo potencial utilizado, que 
garantem eficiência e rapidez ao tratamento superficial realizado em meio fisiológico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Elaine Cristine Cebolla (CNPq-Balcão)
Curso: Educação Física (Bacharelado) 
Orientador: André Luiz Felix Rodacki                Co-Orientador: Paulo Cesar Barauce Bento
Departamento: Educação Física
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: equilíbrio; funcionalidade; idoso
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

0567 COMPARAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR, EQUILÍBRIO E FUNCIONALIDADE 
EM IDOSOS COM E SEM HISTÓRICO DE QUEDAS

O aumento da população idosa e dos problemas que envolvem o processo de envelhecimento vem recebendo destaque no âmbito da saúde pela 
preocupação em manter a qualidade de vida desses indivíduos. Dentre as conseqüências do avanço da idade, temos a ocorrência de quedas, 
que está entre os principais causadores de morbi-mortalidade de idosos. As quedas podem ser ocasionadas por fatores de risco extrínsecos, 
relacionados ao ambiente, e intrínsecos, associados principalmente às alterações físicas características da terceira idade.  Neste sentido o 
presente estudo buscou verificar a relação entre as variáveis: equilíbrio, força, funcionalidade e padrão da marcha com o histórico de quedas 
e comparar o desempenho de indivíduos idosos com e sem histórico de quedas acidentais nestas variáveis. Participaram 62 sujeitos com 
idade igual ou superior a 60 anos foram divididos em dois grupos, com histórico de quedas (CHQ) e sem histórico de quedas (SHQ) e foram 
submetidos a um conjunto de  testes para avaliar o equilíbrio corporal (plataforma de força), força dinâmica (1 RM) e isométrica (célula de 
carga), funcionalidade (testes funcionais com tarefas similares a atividades cotidianas) e análise do padrão da marcha em velocidade usual 
(análise cinemática). O presente estudo encontrou correlação significativa entre histórico de quedas e: força de flexor de joelho, dorsiflexor e 
planti flexor; teste de levantar e caminhar; amplitude da passada. Assim como também encontrou diferença significativa entre os grupos SHQ 
e CHQ para todas estas variáveis exceto para força dos plantiflexores. Pode-se concluir que alterações na força e na funcionalidade de idosos, 
incluindo a marcha, são fatores contribuintes para a ocorrência de quedas e que indivíduos que sofreram quedas possuem menor desempenho 
em diferentes capacidades físicas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pallomma Patricia Andressa Nart Fagundes (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Educação Física (Bacharelado) 
Orientador: Sérgio Gregório da Silva                 Co-Orientador: Maressa Priscilla krause
Departamento: Educação Física                        Colaborador: Gisele Antunes do Livramento, Vanessa Porto Bernardo
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: composição corporal, envelhecimento, idoso
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

0568 ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO CORPORAL EM MULHERES IDOSAS PRO-
VOCADAS PELO ENVELHECIMENTO CRONOLÓGICO

A adiposidade corporal nos idosos apresenta correlação com o desenvolvimento de doenças crônicas. Apesar da evidente relação inversa entre 
o estado de saúde e adiposidade corporal, poucos estudos monitoraram as alterações na composição corporal desta população provocadas 
pelo envelhecimento cronológico. Objetivo do presente estudo foi verificar as alterações na composição corporal através de indicadores de 
adiposidade geral e central de idosas provocadas pelo envelhecimento cronológico de 5,8 anos. O presente estudofoi realizado no primeiro 
semestre de 2011 (fase 3), na cidade de Curitiba – Paraná, sendo parte integrante do Projeto Terceira Idade Independente (Centro de Pesquisa 
em Fisiologia da Atividade Física e Saúde – Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Centro de Pesquisa em Esporte e Exercício – 
Universidade Federal do Paraná). A população (n=1.068) foi constituída pelos participantes do primeiro corte transversal do estudo (Fase 1), 
entretanto a amostra final da Fase 3 foi constituída por 78 participantes. A adiposidade geral foi mensurada através do Índice de Massa Corporal 
e a adiposidade central pela Circunferência de Cintura e Razão Cintura-quadril. Utilizou-se uma Manova com medidas repetidas para análise 
estatística. O valor médio da circunferência de cintura na fase 1 indicou que as idosas apresentavam um baixo risco de saúde. Contudo, ocor-
reu um aumento significativo deste indicador para 91,7cm (DP: 11,2) na fase 3 (após 5,8 anos), indicando um elevado risco de saúde destes 
indivíduos (F1,154=11.664; p< 0,05). A relação cintura/quadril também apresentou aumento significativo para 0,87 (F1,154=7.623; p< 0,05). 
Conclui-se que as idosas desta amostra apresentaram alterações negativas na composição corporal relacionada ao excesso de gordura corporal. 
Sugere-se o monitoramento destes indicadores, possibilitando intervenções preventivas de saúde.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Talytha Gabilan (PIBIC/CNPq)
Curso: Educação Física (Bacharelado) 
Orientador: Sergio Gregorio da Silva               Colaborador: Bruno Vinícius Santos, Jhonatan Luiz Soave, Kleverton Krinski
Departamento: Educação Física
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Corrida, Intensidade autosselecionada, Exercício
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

0569 RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DURANTE CORRIDA EM INTENSIDADE AUTOSSELE-
CIONADA NA ESTEIRA ENTRE HOMENS CORREDORES E NÃO-CORREDORES

O objetivo do estudo foi comparar as respostas fisiológicas e a velocidade preferida durante a realização de exercício físico na esteira em ritmo 
autosselecionado por homens adultos de diferentes níveis de aptidão cardiorrespiratória. A amostra foi composta por 28 indivíduos, divididos 
em dois grupos, (corredores, n=14 e não corredores, n=14). Cada participante foi submetido a duas sessões em dias distintos, na primeira foram 
realizadas a avaliação antropométrica e o teste incremental máximo em esteira e na segunda sessão, foi realizado um teste de 20 minutos de 
exercício em intensidade autosselecionada em esteira. Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos na massa 
corporal, estatura e percentual de gordura, sem diferenças na idade. No teste incremental máximo, o grupo com maior aptidão foi superior em 
relação ao consumo máximo de oxigênio, maior consumo de oxigênio no limiar ventilatório, maior velocidade máxima e maior velocidade no 
LV, porém, não houve diferença entre os grupos para as respostas da frequência cardíaca. Na sessão de exercício em intensidade autosselecio-
nada não foram verificadas diferenças significativas na intensidade de exercício relativa ao %VO2max entre os grupos, apesar de o grupo com 
maior aptidão selecionar velocidades maiores durante todo o teste. Ficou evidenciado no presente estudo que as respostas fisiológicas em ter-
mos relativos não apresentam diferenças entre indivíduos com diferentes níveis de ACR em intensidade autosselecionada, porém, os indivíduos 
com maior aptidão são capazes de selecionar uma maior velocidade de corrida. Contudo, esse estudo sugere que independente do nível de 
condicionamento, os participantes foram capazes de selecionar uma intensidade de exercício capaz de produzir benefícios fisiológicos à saúde.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolini Caiafa (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Enfermagem
Orientador: Nen Nalú Alves das Mercês            Colaborador: Isabelle Bertoli, Marressa Gasparoto Lenglube Lisboa
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Transplante de Medula Óssea, Família
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

0570 O CUIDAR DO TRANSPLANTADO DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS: 
VIVÊNCIAS E SENTIMENTOS DO CUIDADOR FAMILIAR

O transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) é uma modalidade de tratamento indicado para um grande número de doenças, tais 
como: leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, anemia aplásica, entre outras. Por tratar-se de um procedimento complexo, o transplantado 
necessita de muitos cuidados, principalmente no período pós-TCTH.  Para a realização desses cuidados, um dos elementos da família coloca-
se como cuidador principal, responsabilizando-se não só por cuidar, mas também por supervisionar, orientar e acompanhar o transplantado 
praticamente o tempo todo. Sendo assim, este estudo tem por objetivo conhecer a vivência e os sentimentos do cuidador familiar do paciente 
submetido ao TCTH. Trata-se de um estudo qualitativo, que tem como questão norteadora: como o cuidador familiar se sente cuidando do 
transplantado de células-tronco hematopoéticas? Foi realizado em um Hospital Universitário do Sul do Brasil. A amostra é de 27 familiares. 
O período de coleta foi de agosto de 2010 a abril de 2012. Esta se deu através de entrevista semi-estruturada. A análise dos dados foi feita pela 
técnica de análise de conteúdo. Ressalta-se que esse estudo faz parte do projeto de pesquisa, cujo título é “O cuidar do transplantado de células-
tronco hematopoéticas: representações do familiar”. Foram respeitados todos os princípios éticos previstos na Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde, sendo aprovado pelo parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas do Paraná, nº 2274.168/2010-07. 
Dentre os sujeitos, 26 são do gênero feminino e um do masculino. A idade variou entre 25 e 63 anos. A análise das falas permitiu identificar 
duas categorias: a vivência do cuidador familiar frente ao TCTH, com as subcategorias: internação hospitalar, atendimento hospitalar, intercor-
rências, retorno para o lar, recuperação do transplantado, situações estressantes e oportunidade do cuidado. A segunda categoria: os sentimentos 
do cuidador familiar acerca da situação, com as subcategorias: sofrimento, alegria, felicidade, esperança, medo, afeto (carinho, amor), religi-
osidade. Percebe-se que os cuidados ao transplantado demandam do cuidador familiar dedicação, tempo, afastamento de suas atividades cotidi-
anas e adaptação a uma nova rotina que as exigências e demandas de cuidado fazem necessária. Conclui-se, portanto, que o familiar passa por 
inúmeras vivências durante o processo do TCTH, sendo elas boas e/ou ruins, além de viver a ambivalência de sentimentos a cerca do cuidado, 
causada pela complexidade do tratamento e a possibilidade da perda do ente querido.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Elida Juliane Twerdochlib (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Lillian Daisy Gonçalves Wolff        Co-Orientador: Regina Célia Titotto Castanharo
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Gravidez, Adolescência, Desempenho Ocupacional
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

0571 GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E DESEMPENHO OCUPACIONAL

Este trabalho é um estudo descritivo exploratório acerca da temática gravidez na adolescência e papéis ocupacionais sob o referencial do Mod-
elo de Ocupação Humana. A pesquisa qualitativa é resultado do projeto de Iniciação Científica que se insere na linha de pesquisa “Políticas, 
práticas de saúde e de educação em enfermagem” do Grupo de Pesquisa em Políticas, Gestão e Práticas em Saúde – UFPR; e integra o projeto 
Pesquisa para o SUS - Avaliação para Qualificação da Gestão e da Assistência na Atenção pré-natal no município de Colombo - PR. Buscou-se 
desvelar como as adolescentes gestantes concebem seus papéis ocupacionais em relação ao tempo. Metodologicamente a temática foi abordada 
por meio de Revisão de Literatura e Integrativa e Pesquisa de Campo, desenvolvidas no período de março a novembro de dois mil e onze. 
A principio, objetivou-se apresentar a temática e expor o referencial utilizado para a análise dos dados da Revisão Integrativa e Pesquisa de 
campo. Foram selecionadas para integrar a Revisão Integrativa treze pesquisas na Área da Saúde que descrevem os papéis desempenhados 
por adolescentes gestantes. Para desvelar como a população alvo concebe seus papéis ocupacionais, realizou-se uma Pesquisa de Campo no 
cenário da Atenção Básica à Saúde. Articulando o referencial teórico aos dados obtidos em campo constatou-se que o papel ocupacional de 
membro de família é o mais explorado nas publicações, seguido pelo papel de estudante e cuidador, corroborando com a pesquisa de campo. A 
divergência encontrada foi em relação ao papel de amigo, o qual é apontado na Revisão de Literatura como um fator importante na construção 
da identidade, o que contrapõe os dados da Revisão Integrativa e da Pesquisa de Campo, nas quais o mesmo papel foi descrito como uma perda 
consequente da gravidez, sem atribuições na construção da identidade. Considera-se que o instrumento de avaliação autoaplicável utilizado 
na pesquisa de campo consegue revelar a percepção das adolescentes, entretanto mostrou-se relevante propor técnicas para a sua aplicação, 
visto que algumas adolescentes apresentaram dificuldade em compreender o instrumento, demandando a intervenção das pesquisadoras. Con-
siderando a emergência da temática destaca-se a necessidade do desenvolvimento de pesquisas na área da saúde, visto que a gravidez na ado-
lescência pode estruturar ou desestruturar essa fase de vida, tornando fundamental a quebra do paradigma adulto-centrico e crôno-biológico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aline Cristini Vieira (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Iara José Taborda De Messias-Reason             Co-Orientador: Angelica Beate Winter Boldt
Departamento: Patologia Médica
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: coinfecção, HBV, HIV
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

0572 AVALIAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA E DE FATORES GENÉTICOS NA CO-INFECÇÃO COM 
HEPATITES B E C EM PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS NO ESTADO DO PARANÁ

A presença do vírus da hepatite B (HBV) no portador do HIV acarreta maior ocorrência de patologias hepáticas, podendo ocorrer persistência 
e recidiva da infecção por HBV e o  aumento da morbi-mortalidade. É mundialmente reconhecida a associação entre a coinfecção HIV/HBV e 
a exposição a elementos de veiculação sangüínea (perfurocortantes como agulhas e seringas, transfusões, hemodiálises, tatuagem) e através do 
contato sexual. Este trabalho objetivou estabelecer a prevalência e analisar fatores epidemiológicos da coinfecção com hepatite B em pacientes 
portadores de HIV/AIDS de Curitiba e Região Metropolitana. A amostra populacional foi de 297 indivíduos, sendo 148 do sexo masculino e 
149 do sexo feminino. Os pacientes foram acompanhados no Ambulatório de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HC-UFPR do período de 
abril de 2008 a março de 2009. Para obtenção dos dados clínico-epidemiológicos, foi realizada análise retrospectiva dos prontuários e aplicado 
um questionário, com análise das variáveis: idade, sexo, uso de drogas injetáveis (UDIs), antecedente de transfusão de sangue e/ou derivados, 
número de transfusões, data da primeira sorologia positiva para HIV e fatores de risco associados. A partir do soro de cada indivíduo, foram 
avaliados o anticorpo Anti-HBc total e o antígeno HbsAg através  do Bioelisa HbsAg Colour. Dos 297 pacientes HIV positivos, 148 (49,8%) 
apresentaram sorologia positiva somente para o anti-HBc e 8 pacientes para ambos os marcadores. Quanto ao provável tempo de progressão da 
doença, dentre os pacientes com marcadores positivos para HBV, 49 (31,4%), apresentaram um tempo de progressão maior que 10 anos e 96 
(61,5%), menor que 10 anos. Em relação aos grupos de risco para infecção pelo HIV, 62/92 (67%) pacientes com sorologia positiva para HBV 
foram infectados pelo HIV por meio de transmissão sexual, enquanto que, 16/92 (17,0%) pertencem ao grupo de usuários de drogas injetáveis. 
A distribuição etária dos pacientes HIV+ que apresentaram marcadores positivos para o HBV, 26 (17,3%) se encontravam na faixa de idade 
entre 18-30 anos, 62 (41,3%) entre 31-40 anos, 36 (24%) entre 41-50 anos, 16 (10,7%) entre 51-60 anos e 10 (6,7%) acima dos 60 anos. Não foi 
observada associação entre a coinfecção por HBV e a distribuição sexual. A presença de marcadores para HBV não está associada com a faixa 
etária dos pacientes, com o tempo de progressão da doença HIV/AIDS e com os fatores de riscos para aquisição do HIV e HBV.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Gribner (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Farmácia 
Orientador: Aline Borsato Hauser            Co-Orientador: Roberto Pecoits-Filho
Departamento: Patologia Médica            Colaborador: Lúcia Noronha, Mateus Justi Luvizotto, Viviane Carvalho.
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Doença renal crônica, Miocardiopatia, Inflamação
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

0573 INFLAMAÇÃO INDUZIDA POR UREMIA PRECEDE FIBROSE NO MIOCÁRDIO 
EM MODELO ANIMAL DE DOENÇA RENAL.

A Doença Renal Crônica (DRC) é um problema de saúde pública mundial, sendo crescente o número de pacientes com DRC terminal submeti-
do à terapia de substituição renal. Como consequência da redução da taxa de filtração glomerular, a DRC leva ao comprometimento de vários 
sistemas do organismo, sendo a doença cardiovascular a principal causa de morte por meio da indução de doença vascular acelerada e miocar-
diopatia. A inflamação induzida pela uremia parece desempenhar um papel importante no desenvolvimento de fibrose. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar o desenvolvimento de fibrose miocárdica e inflamação através de cortes histológicos obtidos de um modelo animal de ure-
mia. Método: Os animais do  grupo Urêmico foram submetidos a nefrectomia subtotal e o grupo Controle foi submetido apenas a manipulação 
dos pedículos renais. A eutanásia foi realizada na quarta e oitava semana após a cirurgia sendo o coração retirado e pesado. Os cortes histológi-
cos do miocárdio foram preparados para detectar fibrose e o Tissue Micro Array (TMA) foi realizado para detectar a expressão de αTNF. Resul-
tados: No grupo urêmico, o peso da massa cardíaca foi maior (p = 0,043) e a fibrose miocardiaca teve um aumento ao longo do tempo. Na quarta 
semana as diferenças entre o grupo controle e urêmico não foram evidenciadas estatisticamente (p = 0,15), porém a fibrose obteve um aumento 
estatístico na semana 8 no grupo urêmico  se comparado ao grupo controle (p = 0,042). Quanto a  expressão de αTNF, os maiores níveis ocor-
reram em 4 semanas, declinando na 8ª semana de avaliação. O aumento na expressão de αTNF nos  animais urêmicos comparados com os 
animais controles foram estatisticamente menos significativas para a 4ª semana (p =0,001). Após a análise dos dados chegou-se a conclusão 
que a expressão de αTNF  sugere que a inflamação do coração induzida por uremia diminui ao longo do tempo, ao contrário da fibrose que 
parece aumentar linearmente até 8 semanas. Assim, o estudo fornece evidências indiretas de que a inflamação induzida por uremia  precede 
fibrose miocárdica em modelo animal.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Raquel Silva (IC-Voluntária)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Andrea Maria Fedeger               Colaborador: Scheila Mara Lucindo
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Doença de Parkinson, Direção de Automóveis
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

0574 ESTUDO DESCRITIVO DO DESEMPENHO EM DIRIGIR AUTOMÓVEIS: INI-
CIAÇÃO CIENTÍFICA 2011/2012

Introdução: A Iniciação Científica (IC) permite aos alunos aproximação com a pesquisa científica, proporcionando o aprendizado de metodo-
logias de pesquisa, o contato com a bibliografia referente ao tema estudado e produção bibliográfica. Relata-se aqui a experiência de duas 
acadêmicas de IC do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná, participantes da pesquisa do projeto de doutorado da 
Professora Andréa Maria Fedeger, intitulado: Estudo descritivo do desempenho em dirigir automóveis de pessoas com diagnóstico de Doença 
de Parkinson (DP). Objetivo: Aproximar o aluno da produção científica referente à população com DP, elaboração de entrevista estruturada 
para coleta de dados, aplicação de instrumentos padronizados para rastreio cognitivo. Metodologia: primeiramente realizou-se o levantamento 
bibliográfico referente à Doença de Parkinson, seu impacto na saúde e desempenho ocupacional do sujeito na direção segura de automóveis, 
buscando entender como a legislação brasileira se posiciona a respeito e qual o papel do terapeuta ocupacional junto a essa população. Fez-se 
busca bibliográfica nas bases de dados com os descritores: Terapia Ocupacional, DP, mobilidade na comunidade, mobilidade reduzida e na 
Política Nacional de Trânsito, também busca bibliográfica referente ao processo de criação e validação de instrumentos de avaliação e coleta 
de dados. As alunas juntamente com a professora elaboraram duas entrevistas para coleta de dados que foram calibradas a partir de aplicações 
teste para voluntários. Para rastreio cognitivo utilizou o instrumento validado Mini Exame do Estado Mental, com aplicação para sujeitos 
com e sem diagnóstico de DP, compreendidos na faixa etária entre 45 e 65 anos. Resultados: resultados parciais demonstram que a Doença de 
Parkinson pode prejudicar o desempenho na direção segura de automóveis, todavia a legislação brasileira não possui diretriz específica para 
essa população. Os instrumentos criados têm se mostrados eficazes para a coleta de dados, demonstrando ser esse um dos eixos de atuação 
do terapeuta ocupacional.Conclusão: a IC possibilitou o trabalho multidisclipinar, contato direto com a população estudada, experiência na 
linha de pesquisa e continuidade da vida acadêmica, acrescendo à formação acadêmica, profissional e pessoal do estudante nela envolvido por 
oportunizar experiências que não são vivenciadas na sala de aula.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Cristhiany Bollmann (Bolsista permanência)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Andréa Maria Fedeger           Co-Orientador: Renato Nickel
Departamento: Terapia Ocupacional       Colaborador: Stela Malko Rochadelli, Nayara Martins Lopes
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Doença de Parkinson, Direção de Automáveis
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

0575 DIREÇÃO DEFENSIVA DE AUTOMÓVEIS: APROXIMAÇÃO DO OBJETO DA 
PESQUISA

Este trabalho apresenta as reflexões iniciais de estudantes do Curso de graduação em Terapia Ocupacional acerca do objeto de pesquisa denomi-
nada “Estudo descritivo do desempenho em dirigir automóveis de pessoas com diagnóstico de doença de Parkinson”. No período de fevereiro a 
junho de 2012 a rotina de leitura e discussão sobre a pesquisa se desenvolveram em conjunto com as bolsistas de iniciação científica. A leitura 
das reflexões realizadas pelas pesquisadoras do projeto, assim como a observação da tabulação dos dados coletados foram motivos desta re-
flexão. A aproximação do objeto deu-se através da revisão de literatura específica sobre os elementos que compreendem a direção defensiva. A 
orientação da pesquisadora terapeuta ocupacional e instrutora de trânsito foi fundamental para esta construção. Creel et al (2005), afirma que 
a atividade de dirigir proporciona a independência pessoal, profissional e o envelhecimento normal do indivíduo. Para este mesmo autor, o ato 
de dirigir requer do condutor as seguintes habilidades cognitivas e visuoperceptivas: atenção seletiva e mantida, iniciativa, tomada de decisões, 
julgamento, solução de problemas, planejamento, intuição ou percepção e capacidade de mudar de foco voluntariamente. Para o Departamento 
de Trânsito do Paraná (DETRAN-PR) a Direção Defensiva está relacionada com um modo de direção que visa evitar acidentes mesmo com 
a presença de condições adversas de outros motoristas e da via. Segundo Wickens, Toplak e Wiesenthal (2008) o aprendizado da condução é 
resultado de longas práticas com o manuseio do veículo envolvendo comportamentos automáticos a fim de que o motorista se torne habilidoso. 
No momento que o condutor está na direção do veículo está predisposto a múltiplos fatores de risco, pois enfrenta um ambiente repleto de 
informações como tráfego de pedestres, diversidade de sons e comportamento dos demais motoristas. Dados do DETRAN-PR apontam que a 
principal causa de acidentes no trânsito advém de condições adversas do condutor, tais como imprudência (velocidade inadequada), imperícia 
(inexperiência e falta de conhecimento do local ou do veículo) e negligência (falta de atenção, falha de observação). A correlação da direção 
defensiva à avaliação do desempenho na direção de automóveis, objetivo da pesquisa em questão, ampliou horizontes para a investigação 
científica para terapeutas ocupacionais assim como outros profissionais envolvidos. Neste curto prazo de investigação observou-se o mesmo 
resultado à formação profissional das acadêmicas a partir da participação na pesquisa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Diane Priscila Stoffel (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Renato Nickel                 Colaborador: Elaine Janeckzco Navarro
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, Doenças do Sistema Nervoso
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE 

0576 ESTUDO DESCRITIVO DO NÍVEL DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E DA MANUTENÇÃO DOS 
PAPÉIS OCUPACIONAIS EM SUJEITOS QUE APRESENTAM SEQUELAS NEUROLÓGICAS 1

O aumento da sobrevida da população tem implicado no aumento da ocorrência de doenças crônicas e de sequelas provocadas por estas, 
como observado em determinadas disfunções neurológicas. O acometimento do sujeito por uma deficiência pode afetar sua independência e 
autonomia, e acarretar na ruptura do desempenho de papéis ocupacionais. Assim, a incapacidade provoca alterações na identidade do sujeito e 
em sua representação perante a sociedade. Este estudo propôs-se a descrever o nível de independência funcional, o padrão de desempenho e a 
importância designada aos papéis ocupacionais, além de verificar possíveis relações entre esses aspectos e fatores pessoais relativos a sujeitos 
com sequelas neurológicas. Realizou-se um estudo transversal descritivo, junto a sujeitos com sequelas neurológicas atendidos no Ambulatório 
de Espasticidade do HC no ano de 2009. Os dados foram coletados por meio da Medida de Independência Funcional (MIF), da Lista de Identifi-
cação de Papéis Ocupacionais, e da leitura de prontuários. Foram incluídos 46 sujeitos, dos quais 21,73% apresentaram dependência moderada 
e 78,26% independência completa. Em contraste com essa predominância e com o padrão de alta importância designada aos papéis ocupacion-
ais, observou-se alto índice de ruptura no desempenho destes. Observou-se ainda que mais da metade dos sujeitos em idade produtiva assumem 
a aposentadoria como ocupação atual. Em correlação com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), nota-
se que a condição de saúde e a deficiência podem não ser os fatores determinantes da incapacidade, sendo esta influenciada também por fatores 
pessoais e ambientais presentes no contexto onde o sujeito está inserido. A CIF traz em si conceitos essenciais na discussão da distinção e do 
uso dos termos “deficiência” e “incapacidade”. Faz-se necessária a realização de pesquisas prospectivas para verificar relações entre as var-
iáveis de acordo com o ciclo de vida e questões temporais, além de estudos teóricos para discussão da CIF sob perspectiva semiótica, discussões 
sobre formas concretas de empregá-la na prática, e sobre sua influência real na mudança da visão estigmatizada de deficiência e incapacidade.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliana Simas Silva (Outro)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Milton Carlos Mariotti
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Qualidade de Vida, Saúde Mental
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE 

0577 AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE UM PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL NA QUALIDADE 
DE VIDA E NO DESEMPENHO OCUPACIONAL DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS

“O trabalho realiza uma análise das questões referentes à qualidade de vida dos indivíduos com transtornos mentais na atualidade, fazendo 
a correlação com a atuação profissional do terapeuta ocupacional. A sua importância para este trabalho está relacionada com o fato de que 
qualidade de vida não é somente a ausência de patologias, e sim, na capacidade do indivíduo em viver sem doenças e superando possíveis 
dificuldades. Sabe-se que a definição de saúde utilizada pela OMS é o bem estar físico, mental e social.  Tem-se então como problema a ser 
respondido como ocorre à atuação do terapeuta ocupacional nestes casos, correlacionados ao campo de saúde mental, visto que os transtornos 
mentais geram impactos negativos e queda de qualidade de vida desses indivíduos e seus familiares. Desta forma a hipótese seria da existência 
de instrumentos apropriados para o terapeuta ocupacional na avaliação de qualidade de vida. O objetivo traçado para o trabalho em questão foi 
o estudo das características dos impedimentos e barreiras que o indivíduo com transtorno mental enfrenta para atingir qualidade de vida satis-
fatória e desempenho ocupacional competente em conjunto com seus familiares. Esse objetivo foi percorrido através da revisão de literatura 
e assim verificando possíveis instrumentos de avaliação utilizados por terapeutas ocupacionais na área de Saúde Mental para posteriormente 
correlacionar os parâmetros utilizados como forma de medir a qualidade de vida e utilizados para avaliar em Terapia Ocupacional. O trabalho 
teve como metodologia aplicada a revisão não sistemática de literatura entre o período dos meses de março a dezembro de 2011, e também a 
revisão de artigos científicos datados de 1994 até 2011 além de consultas a livros clássicos sobre Terapia Ocupacional e Qualidade de vida. Já a 
revisão de literatura se deu a partir de consultas a base de dados Lilacs e Bireme, sendo os descritores de assunto utilizados: qualidade de vida; 
saúde mental e terapia ocupacional. Com o término do levantamento de dados a conclusão pertinente foi da existência de possíveis correlações 
entre os instrumentos de avaliação da Qualidade de Vida e a Terapia Ocupacional, sendo que indivíduos com transtornos mentais podem ser 
avaliados por terapeutas ocupacionais através do questionário SF-36 para investigações sobre qualidade de vida dos mesmos.”

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lenedi de Paula Pereira (Pesquisa voluntária)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Milton Carlos Mariotti
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Estigma, Saude mental, Terapia Ocupacional
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

0578 O ESTIGMA E O PRECONCEITO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AOS PORTADORES 
DE TRANSTORNOS MENTAIS SOB O OLHAR DA TERAPIA OCUPACIONAL.

O trabalho explora os temas estigma, transtornos mentais e Terapia Ocupacional e busca conhecer quais são as características desses estigmas, 
marcas impostas pela sociedade em relação ao indivíduo com transtornos mentais, como eles interferem na qualidade de vida e no desempenho 
ocupacional das pessoas com transtornos mentais. Faz-se importante a caracterização desses estigmas para poder encontrar soluções e novas 
perspectivas para as pessoas com transtornos mentais. Foi  elaborada uma busca minuciosa nas bases teóricas que fundamentem a implantação 
de um programa de Terapia Ocupacional que possibilite uma melhora na qualidade de vida e proporcione um desempenho ocupacional satis-
fatório para esses indivíduos, buscando seu envolvimento em atividades e participação social. Por meio de revisão de literatura e de entrevista 
semiestruturada, foi realizada uma busca junto aos pacientes que são usuários do regime semi-ntensivo nos CAPS (Centro de Atenção Psicos-
social) e que participam do projeto de extensão SAÚDE MENTAL NA UNIVERSIDADE, com o objetivo de investigar se e de que forma 
o estigma interfere negativamente no seu desempenho ocupacional e qualidade de vida para assim observar o impacto de um programa de 
Terapia Ocupacional e sua influência nesses estigmas. Através das considerações levantadas ao longo do processo de execução deste trabalho 
e com base na literatura especifica, compreende-se que uma das estratégias de atuação da Terapia Ocupacional nesse contexto é a busca da 
valorização da atividade humana e do trabalho para a saúde mental e inserção social, além de contribuir no processo de geração de renda, 
sendo que as redes sociais são espaços em que as pessoas contam com suporte e apoio emocional, compartilham problemas e tentam encontrar 
soluções, sendo que trabalho é uma das formas de criação de vínculos sociais que no processo de transtorno mental encontram-se fragilizados 
e passíveis de ruptura desses laços sociais. Com a pesquisa foi possível compreender as possibilidades de atuação do Terapeuta Ocupacional 
junto a essa população e novas pesquisas ainda deverão ocorrer para que se confirme sua eficácia, ampliando suas estratégias de intervenção. 
Para a reabilitação psicossocial e mais especificamente para a terapia ocupacional, o desafio da inserção social de pessoas portadoras de tran-
stornos mentais e o desenvolvimento de formas de convívio com o estigma, o preconceito, exigem transformações profundas e uma revisão de 
conceitos pré-estabelecidos pela sociedade.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luciana Franco Bortoletto (PET)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Derivan Brito da Silva           Colaborador: Julia Cristina Schonart, Victória Martins, Guilherme Waltrick Pereira
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Equipe Multidisciplinar, Oficinas, Gestação na Adolescência
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

0579 PET SAÚDE: TRABALHO EM EQUIPE MULTIDICIPLINAR NA ATENÇÃO BÁSI-
CA EM SAÚDE COLETIVA.

Este trabalho é um relato de experiência vinculado ao programa PET-Saúde, desenvolvido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Osasco, super-
visionado pela Enfermeira Gisley Ferreira Vidal Neri, no município de Colombo, região metropolitana de Curitiba, durante o período de um 
ano. O trabalho que desenvolvemos foi uma oficina para mães e gestantes adolescentes. Desde a escolha dos temas à elaboração das oficinas, 
o grupo esteve unido na esperança de realizar em trabalho multidisciplinar, para cumprir o que o programa PET-Saúde preconiza. O desafio 
inicial foi trabalhar como uma equipe multidiciplinar comcada curso respeitando as atribuições dos outros cursos, trocando informações para 
que pudéssemos atender às usuárias em sua totalidade, o que favoreceu a troca de experiências profissionais distintas, as dificuldades foram 
superadas com respeito do colega que sempre pôde acrescentar conhecimentos técnicos quando necessário. Tivemos um tempo considerável 
para planejar as atividades e poder realizar um bom trabalho, e isso foi um ponto positivo no fato de termos que nos relacionar com cursos 
distintos. Observam-se como barreiras para a abordagem junto às mães adolescentes a distância física da unidade de saúde até as residências; 
falta de estrutura física; falta de recursos matérias e ferramentas utilizadas nas oficinas. Os principais facilitadores das ações foram o bom rela-
cionamento das ACSs, que conhecem o território e conseguem vincular os monitores às gestantes; a interação das áreas de conhecimento que 
enriquecem o trabalho tornando a equipe multidisciplinar um grande aliado das oficinas tornando-as mais interativas e abrangentes; empenho 
dos funcionários da unidade para a realização das oficinas; e ainda pode-se considerar como facilitador o interesse da Unidade em aproximar 
as usuárias dos serviços. Cada dia de oficina tinha um acolhimento com um momento para as usuárias explicitarem suas dúvidas em relação à 
amamentação, parto e cuidados. Priorizou-se este espaço para a escuta, fortalecendo o vínculo com as participantes, que tinham suas questões 
respondidas diminuindo sua ansiedade sempre que possível. A inclusão dos acadêmicos universitários nas unidades de saúde promove o 
processo de ensino-aprendizagem com base na problematização da realidade, favorece a formação de profissionais da Saúde com um novo 
perfil, cada vez mais adequado às necessidades do Sistema Único de Saúde –SUS, que norteia o trabalho para uma prática mais eficiente para 
comunidade e população atendida.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Simoni Pires da Fonseca (IC-Voluntária)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Renato Nickel                     Colaborador: Elaine Janeckzco Navarro
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Terapia Ocupacional,Classificação Internacional de Funcionalidade,Incapacidade e Saúde,Manifestações Neurológicas
Área de Conhecimento: 40000001 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

0580 ESTUDO DESCRITIVO DO NÍVEL DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E DA MANUTENÇÃO DOS 
PAPÉIS OCUPACIONAIS EM SUJEITOS QUE APRESENTAM SEQUELAS NEUROLÓGICAS 2  

Na atuação prática do terapeuta ocupacional, observa-se que as doenças neurológicas são as que mais produzem sequelas no indivíduo, causan-
do principalmente a limitação na realização de atividades diárias e na participação de atividades significativas, assim como a perda de papéis 
ocupacionais. A Terapia Ocupacional considera a manutenção dos papéis sociais e a participação efetiva nesse, um fator essencial para ocorrer 
a independência do sujeito. Visando compreender a relação existente entre esses fatores, este estudo propõe analisar se o nível de dependência 
que o sujeito com sequelas neurológicas se encontra, é um aspecto que influência na perda de papéis ocupacionais, e verificar se existem outros 
fatores interferindo nessa condição. A pesquisa é de caráter exploratório descritivo do tipo transversal com acompanhamento retrospectivo. 
Realizou-se coleta de dados de 46 sujeitos adultos, de ambos os gêneros, que apresentaram sequelas neurológicas, mas sem déficit cognitivo, 
atendidos no Ambulatório de Espasticidade do Hospital das Clínicas da UFPR. Os dados foram coletados através das avaliações Medida de 
Independencia Funcional (MIF) e Lista de Papéis Ocupacionais, e apósa coleta correlacionados entre si. No resultado da pesquisa, verificou-se 
a um alto grau de importância voltado a todos os papéis ocupacionais, mesmo com os índices de desempenho desses papéis estarem sofrendo 
rupturas e dos sujeitos apresentatem um nível de dependência moderada ou indepêndencia completa. Desta forma aprecia-se a hipótese que a 
condição de saúde não é um fator que interfere diretamente no desempenho ocupacional, pode-se aliar a esse fator, outros, como fatores pes-
soais e ambientais, que interferem na realização de atividades e participação dos sujeitos com sequelas neurológicas. Sendo assim, torna-se 
fundamental no processo de Terapia Ocupacional proporcionar ou facilitar oportunidades de que propiciem o engajamento dos sujeitos em 
papéis significativos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tábata Suzana da Silva Nauiack (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Jorge Eduardo Fouto Matias                Colaborador: André Luiz Bilieri Pazio
Departamento: Cirurgia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: desnutrição, resposta metabólica ao trauma, operações abdominais
Área de Conhecimento: 40100006 - MEDICINA

0581 INFLUÊNCIAS NO GRAU DE REDIRECIONAMENTO DO METABOLISMO PROTÉICO PÓS- OPE-
RATÓRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS A DIFERENTES TIPOS DE OPERAÇÕES ELETIVAS.

A agressão anestésica cirúrgica provoca distúrbios sistêmicos mediados pelos fenômenos de adaptação orgânica à nova condição e pela res-
posta metabólica ao trauma, além de alterações teciduais locais. O estado nutricional prévio do paciente pode ter impacto sobre a amplitude 
da resposta orgânica. O objetivo do trabalho é evidenciar níveis de correlação entre a amplitude de redução do nível sérico de albumina no 
período pós-operatório induzida pelo grau de resposta metabólica ao trauma e o porte e o tempo da operação realizada, estado nutricional 
prévio e grau de sangramento per operatório. Foram analisados o IMC, além de dosagens pré e pós-operatória de: Albumina Sérica, Proteína 
C- reativa(PCR), Hemoglobina, Hematócrito, Linfócitos totais e Leucócitos Totais, em pacientes adultos submetidos a operações eletivas 
de médio e grande porte no Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da UFPR. Pacientes eutróficos (IMC entre 
18,5 e 25) apresentaram média de redução da albumina sérica de 2,29% e diminuição da PCR de 4,9% no pós-operatório imediato, enquanto 
pacientes com sobre peso (IMC >25) apresentaram média de redução da albumina sérica de 12,23% e incremento da PCR de 29,91% no pós-
operatório imediato. Pacientes submetidos a operações de médio porte (colecistectomia, hernioplatias, etc) apresentaram média de redução da 
albumina sérica de 9,79% e incremento da PCR de 11,61% no pós-operatório imediato, enquanto pacientes submetidos a operações de grande 
porte apresentaram média de redução da albumina sérica de 25,41% e incremento da PCR de 10,6% no pós-operatório imediato. Os resultados 
demonstram o impacto dos fatores desnutrição e porte da agressão anestésico cirúrgica sobre a priorização do metabolismo proteico na fase 
aguda de resposta metabólica ao trauma.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carla Cristina Marques (IC-Voluntária)
Curso: Medicina 
Orientador: Monica Nunes Lima Cat             Colaborador: Fernanda Cristina Martins Figueiredo
Departamento: Pediatria
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Internet, Medicina, Ensino
Área de Conhecimento: 40100006 - MEDICINA

0582 AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS USUÁRIOS DE INTERNET ENTRE ALUNOS DO 
CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

A facilidade do acesso à Internet no campo acadêmico e a quantidade de conteúdo científico nela contido tem aumentado enormemente nos 
últimos anos, fazendo com que a forma que o conhecimento é disponibilizado para o estudo e a pesquisa tenha mudado. Nos websites podem 
ser encontradas uma diversidade imensa de informações, sendo fundamental um conhecimento mínimo sobre a indexação das bases de dados, 
utilização de filtros de pesquisa e características de segurança sobre as informações. A utilização da internet por estudantes, professores e 
pesquisadores se dá no dia-a-dia, através do celular, tablets e computadores, apresentando como vantagens a rapidez, o fácil acesso e o baixo 
custo. Entretanto, o que se observa muitas vezes na área da Saúde são pesquisas realizadas em sites não especializados e o desconhecimento 
sobre os procedimentos básicos de pesquisa, apesar da disponibilidade de bases de dados científicas e seus respectivos tutoriais. Isto resulta, 
frequentemente, em perda considerável de tempo na busca de informações e dispersão, tornando as buscas infrutíferas e frustantes. Para aval-
iar o perfil dos usuários de Internet entre  estudantes de Medicina da Universidade Federal do Paraná está sendo elaborado um questionário 
que será aplicado via internet com o objetivo de traçar um perfil destes usuários: freqüência e local de uso, acessibilidade, habilidade na sua 
utilização, disponibilidade de equipamentos e rede, principal uso (entretenimento, estudo, trabalhos escolares), fontes utilizadas para pesquisa 
(sites, biblioteca), recursos utilizados para a pesquisa (uso de descritores e filtros de pesquisa), formas de comunicação entre professor e aluno 
através da Internet, recursos utilizados em aulas e em período extracurricular (slides, videoaula, videoconferências, disponibilização de aulas 
em sites, recomendação bibliográfica). Além disso, objetiva verificar o perfil de conhecimento de alguns softwares considerados de utilização 
rotineira como editores de textos, editores de imagens, de slides e planilhas eletrônicas, nas bases proprietárias e de software livre. Ainda, 
pretende identificar as principais vantagens e desvantagens desta tecnologia na pesquisa e ensino médico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernanda Cristina Martins Figueiredo (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina 
Orientador: Mônica Nunes Lima Cat                 Colaborador: Carla Cristina Marques
Departamento: Pediatria
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Medicina, Internet, Perfil
Área de Conhecimento: 40100006 - MEDICINA

0583 INTERNET – UMA FERRAMENTA VALIOSA NA MEDICINA; AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS USUÁRIOS DE 
INTERNET ENTRE OS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Há alguns anos a Internet surgiu e revolucionou os meios de comunicação que existiam. Aos poucos ocorreu uma completa modificação na 
forma de se comunicar entre as pessoas. A Internet abriu as portas para o acesso a todo tipo de informação. Ela se tornou um valiosa ferramenta 
de pesquisa, que é amplamente utilizada por estudantes, professores e pesquisadores. A rapidez da atualização dessa ferramenta facilitou o 
acesso, o aprendizado e a disseminação de conteúdo, tornando-se uma fonte inesgotável de informações, rápida, eficiente e de baixo custo. Na 
medicina, ela propiciou mais velocidade e facilidade às informações. Com o uso de aparelhos mais modernos como smartphones e tablets, a 
Internet se tornou ainda mais acessível e eficiente, pois pode ser utilizada em qualquer lugar e a qualquer momento. Porém, apesar de todo este 
avanço ainda não existe um estudo que indique os melhores meios para a sistematização dos sites das instituições de ensino. Os alunos geral-
mente utilizam sites leigos e sem qualquer comprovação científica para saciar suas dúvidas. Identificando os sites utilizados e porque são escol-
hidos pelos estudantes, pode-se encontrar uma alternativa para este problema, melhorando os sites recomendados pela comunidade científica, 
facilitando seu uso. Apesar das vantagens citadas, o setor da saúde parece estar “atrasado” em relação ao acesso da Internet como ferramenta 
de auxílio, se comparado com outras áreas (p. ex. ciências exatas), mesmo existindo inúmeros artigos que são publicados diariamente. A falta 
de diálogo entre profissionais da saúde e da computação pode ser apontada como um erro sistemático. Este estudo visa determinar o perfil 
dos estudantes de Medicina em relação ao uso da Internet como ferramenta de estudo e pesquisa. Para tanto será aplicado um questionário via 
internet apara avaliação do perfil de utilização, necessidades dos usuários, principais dificuldades e vantagens apresentadas. O perfil encontrado 
será utilizado como base para o desenvolvimento de websites educativos apropriados e planejamento para otimização do uso desta importante 
ferramenta de estudo e pesquisa no ensino médico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paula Rubio Vilar (Bolsista permanência)
Curso: Medicina 
Orientador: Ana Paula de Pereira               Co-Orientador: Danielle Bufara Rodrigues
Departamento: Pediatria
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: paralisia cerebral; qualidade de vida; inclusão social
Área de Conhecimento: 40100006 - MEDICINA

0584 SEMEANDO INCLUSÃO SOCIAL

Paralisia Cerebral é a quarta entidade mais freqüente na prática neuropediátrica, chega acometer 2 crianças em 1000, cursa com déficits motores 
variáveis e pode estar associado a deficiência mental, alteração da fala, epilepsia, transtornos psiquiátricos e distúrbios de aprendizagem. Os 
avanços no atendimento a crianças gravemente enfermas propiciou maiores chances de sobrevida a esta população e estes indivíduos possuem 
sobrevida semelhante à população em geral, sendo importante melhorar sua capacidade funcional e a qualidade de vida. A toxina botulínica tem 
sido utilizada em crianças e adolescentes, tendo possibilitado maiores chances de treinos funcionais nesta população. Este é um recurso de alto 
custo e para a otimização de sua ação é fundamental a inserção da criança e sua família em um programa de reabilitação.O projeto visa fornecer 
atendimento neuropediátrico, ortopédico, neuropsicológico, fisioterápico e nutricional aos pequenos portadores de deficiência motora através 
de consultas especializadas, tratamento com toxina botulínica e inclusão, conforme a nescessidade individual da criança e do cuidador em gru-
pos de suporte psicoterápico, fisioterapia, terapia ocupacional, nutricional, esportes e musicalização.A entrada dos indivíduos no programa se 
faz através de atendimentos médicos específicos, e avaliações pela neuropsicologia, fisioterapia e terapia ocupacional que fornecem um perfil 
de áreas com potencial de intervenção e possibilitam a seleção de metas principais e secundárias para cada indivíduo. A melhora na função 
motora e estratégias de adaptação ao meio resultarão em maior independência para atividades da vida diária e, conseqüentemente, melhora 
na Qualidade de Vida (QV) da Criança e Adolescente com Paralisia Cerebral e Injuria Adquirida. O projeto CUIDANDO DO CUIDADOR 
visa conhecer os cuidadores desta população, suas angústias e expectativas utilizando reuniões interativas com profissionais das diversas áreas 
com intuito de esclarecer todas as dúvidas inerentes à condição dos pacientes, metas possíveis e reais a cada caso e esclarecimentos sobre os 
recursos terapêuticos utilizados. O projeto MÚSICA&COGNIÇÃO funciona como forma de estimulação neurossensorial, podendo cada uma 
delas adaptar-se a indivíduos com diferentes acometimentos e possibilitar uma janela de comunicação que poderá abrir caminho para outras 
aprendizagens, inclusive formais, como a alfabetização.Em todas as etapas existem avaliações iniciais e finais, com intuito de verificar os 
benefícios e ganhos obtidos pelos pacientes e, conseqüentemente, justificar estas indicações. Os resultados destas avaliações e intervenções 
poderão ser divulgados em eventos científicos e publicados em periódicos nacionais e internacionais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andressa Gervasoni Sagrado (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Sonia Mara Raboni       Colaborador: Bárbara Perdonsini Lima, João Paulo Franzoni, Nayara Carvalho Polido Beloto
Departamento: Saúde Comunitária
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave:hepatite virais; variabilidade genética; HIV 
Área de Conhecimento: 40100006 - MEDICINA

0585 AVALIAÇÃO CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA DAS HEPATITES B E C E CORRELAÇÃO COM A 
COINFECÇÃO HIV CONTIDOS NO HC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2.

A infecção pelo vírus HIV-1 é caracterizada pela replicação viral contínua de alta variabilidade genética, que é justificada por 3 fatores: pos-
suírem as mais altas taxas de mutação na natureza, apresentarem tempo de geração curto e serem capazes de constituírem grandes populações 
virais. Esta distribuição populacional de mutantes é conhecida como “quasispecies” e oferece ao vírus vantagens adaptativas como o rápido 
escape de pressões representadas pelo sistema imune e drogas, por se tratar de populações virais altamente relacionadas, mas que podem pos-
suir diferentes características antigênicas ou biológicas. Além do HIV-1, os vírus da hepatite B e C são diagnosticados frequentemente em um 
mesmo paciente, pois compartilham rotas similares de transmissão. A imunodepressão acaba conduzindo à uma evolução da infecção pelos 
vírus HBV e/ou HCV culminando em um período muito inferior ao habitual para doença hepática além de uma alta frequência de hepato-
toxicidade relacionada ao uso dos antiretrovirais. O objetivo do presente trabalho é analisar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes 
co-infectados pelos vírus da HCV, HBV e HIV atendidos nos ambulatórios de referência do HC-UFPR assim como o impacto da variabilidade 
genética do HIV sobre a evolução clínica para a AIDS em pacientes co-infectados. É um estudo prospectivo, onde foram revisados prontuários 
médicos de pacientes co-infectados e feito o preenchimento de um questionário para coleta de dados demográficos, clínicos e epidemiológicos. 
Foi preenchido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, coletado dois tubos de 10mL de sangue com anticoagulante ACD e realizado o 
nested PCR nas amostras para realização da genotipagem viral. Foram analisados 69 prontuários médicos, destes 43 (62,3%)♂ e 26 (37,7%)♀, 
com idade mediana de 44 anos e 52,2% relata uso de drogas, a maioria (66,7%) de uso EV. De um total de 20 coletas de sangue realizadas, foi 
possível detectar a amplificação do material genético em 12 delas (60%). As 12 amostras eram positivas para co-infecção HCV/HIV (100%), 1 
era positiva pra tripla co-infecção HBV/HCV/HIV (8,3%) e os subtipos do HIV detectados foram 1 subtipo CF1 (8,3%), 2 subtipos C (16,6%), 
2 subtipos BF (16,6%) e 7 subtipos B (58,3%). Correlação entre subtipos de HIV e evolução clínica ainda está em andamento e depende da fina-
lização da análise filogenética. Conclusões iniciais mostram a necessidade da implantação de protocolos que visem à investigação sistemática 
dos pacientes HIV positivos para detecção precoce e devido tratamento dos co-infecções com as hepatites virais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliana Boni Cruz (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina 
Orientador: Guilherme Souza Cavalcanti de Albuquerque
Departamento: Saúde Comunitária
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: chumbo, contaminação, Adrianópolis
Área de Conhecimento: 40100006 - MEDICINA

0586 IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTENÇÃO DA CON-
TAMINAÇÃO CRÔNICA POR CHUMBO NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS - PR.

 Durante várias décadas do século passado a cidade de Adrianópolis-PR sofreu com a exploração do minério de chumbo pela empresa 
Plumbum, o que causou ganhos econômicos e, concomitantemente, danos ao meio ambiente e à saúde da população e trabalhadores. Até hoje 
são encontrados vestígios da contaminação pelo chumbo nos habitantes da região, no solo e na água; no entanto, as medidas no sentido de fazer 
uma prevenção profunda dos problemas de saúde, ou seja, medidas que modifiquem as condições de vida e não se limitem a recomendações 
para mudanças individuais, com consequente culpabilização das vítimas, não são tomadas. Diante disto pesquisou-se sobre as atribuições das 
diversas esferas do Estado brasileiro e sobre as medidas necessárias para a correção de tal situação para remediar os males causados à saúde 
da população afetada e ao ambiente, além de evitar a continuidade da contaminação e do adoecimento. Identificou-se as ações necessárias de 
vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde ambiental e de assistência à saúde a serem executadas pelo SUS. Da responsabilidade 
de outras esferas da prefeitura, identificou-se medidas imprescindíveis a serem tomadas no sentido da proteção da população e do ambiente, 
negligenciadas por várias décadas, que incluem a construção de um aterro industrial químico tipo I, seguindo a NBR 8418 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - com devida impermeabilização do solo e enclausuramento dos resíduos de chumbo -, restrições de atividades 
agropecuárias, de atividades que mobilizem o solo contaminado, sinalização das áreas contaminadas, contenção da erosão do solo com rejeitos 
de chumbo, pavimentação e calçamento do solo da região de maior contaminação e proibição da utilização dos rejeitos para pavimentação de 
ruas e estradas ou outras atividades que possam disseminar os contaminantes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ANA FLÁVIA SARACENI (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: MARA ALBONEI DUDEQUE PIANOVSKI                Colaborador: RODRIGO DE AZEVEDO
Departamento: Pediatria
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: leucemia, infância, qualidade de vida
Área de Conhecimento: 40101045 - CANCEROLOGIA

0587 LEUCEMIA NA INFÂNCIA: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA PÓS-TRATA-
MENTO NO PERÍODO DE 2000-2006

Propósito: O objetivo deste trabalho foi descrever aspectos de saúde física, emocional e social de indivíduos submetidos a tratamento para 
leucemia na infância, com enfoque para possíveis sequelas. Justifica-se pela escassez de estudos nacionais com enfoque na qualidade de vida 
dessa população. Métodos: Após três anos de término do tratamento de crianças com neoplasia, profissionais do ambulatório de Oncologia 
Pediátrica do Hospital de Clínicas, da UFPR, coletaram informações abordando aspectos de reinserção social, escolaridade, vida afetiva e 
situação clínica. A coleta de dados foi feita de forma prospectiva e a ficha arquivada nos respectivos prontuários. Para análise dessas variáveis, 
procedeu-se ao levantamento de dados de 52 prontuários de pacientes diagnosticados com leucemia no período de 2000 a 2006. As informações 
foram repassadas para o programa Excel, para análise estatística descritiva. Resultados: A idade dos pacientes ao diagnóstico variou de 6 a 154 
meses. Por ocasião da análise dos dados, a idade média foi de 191,15 variando de 100 a 271 meses. Quatro por cento apresentaram histórico de 
crises convulsivas, estando 2 em tratamento; 1,92% apresentaram déficits auditivos. Em um paciente foi diagnosticada hipoplasia renal e em 
10 atopia; dislipidemia, encefalopatia pós-tratamento e puberdade precoce foram detectadas em um paciente cada uma. Não foram observadas 
alterações clínicas de funcionamento da tireoide. Três pacientes referiram atividade sexual sendo que um relatou dificuldade. Quanto à aval-
iação do peso para estatura, 12 crianças apresentaram índice de massa corpórea acima do percentil 85 e outras 8 acima do precentil 97. Uma 
estava abaixo do percentil 15. 22 referiram dificuldade escolar, com pior desempenho em português, matemática e ciências. Dos indivíduos em 
idade laboral, 6 trabalhavam e apresentavam as seguintes profissões: vendedor de automóveis, metalúrgico, serralheiro, servente de pedreiro, 
funcionário em fazenda, auxiliar administrativo, garçom, produtor industrial e laboratorista. Uma paciente estava casada aos 15 anos de idade. 
Teve um filho que não apresentou qualquer tipo de malformação. Entre as formas de lazer referidas, as mais frequentes foram ciclismo e fute-
bol. Três pacientes desenvolveram quadros depressivos. Conclusão: Observa-se que a qualidade de vida dos pacientes tratados no serviço de 
Oncologia Pediátrica do HC parece ser satisfatória. Os dados não chamam a atenção para desvios da normalidade no aspecto emocional ou 
escolar, com os pacientes apresentando adequada relação interpessoal.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Conrado Regis Borges (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina 
Orientador: Élcio Juliato Piovesan         Colaborador: Lucas Pires Augusto, Gustavo da Cunha Ribas, Sueny de Paula Monarin
Departamento: Clínica Médica
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: migrânea, cognição, sumatriptano
Área de Conhecimento: 40101070 - NEUROLOGIA

0588 EFEITO COGNITIVO DAS DROGAS PROFILÁTICAS DA MIGRÂNEA DURANTE 
O SEU TRATAMENTO AGUDO UTILIZANDO SUCCINATO DE SUMATRIPTANA.

A migrânea é uma entidade nosológica na qual se observam, entre outros sintomas, cefaléia e diminuição da função cognitiva. Estudos sugerem 
que o sumatriptano, agonista serotoninérgico comumente utilizado durante as crises, produza melhoras tanto nos sintomas álgicos quanto nos 
sintomas cognitivos. Os mecanismos envolvidos na melhora cognitiva não foram completamente elucidados. O objetivo do estudo foi verificar 
a ação do succinato de sumatriptana sobre o comportamento de ansiedade de ratos e sua relação com 4 diferentes drogas de uso profilático 
na migrânea. Utilizando-se de um modelo experimental para avaliação da ansiedade, labirinto em cruz elevado (LCE), foram estudados 65 
animais (ratos Norvegicus) do sexo masculino com peso médio de 175 gramas. Os animais foram divididos em cinco grupos, conforme a 
droga profilática utilizada: amitriptilina (AMT) (n=13 animais); propranolol (PP) (n=13); topiramato (TPM) (n=13); flunarizina (FL) (n=13) 
e solução salina isotônica 0,9% (SSI) (n=13). As drogas foram administradas via intraperitoneal nos  cinco dias que antecederam o teste do 
LCE. Conforme tratamento agudo (25 minutos antes do teste) cada um dos grupos foi subdividido em dois subgrupos: grupo sumatriptana 
(SUMA) e grupo solução salina isotônica (SSI). Os parametros avaliados no LCE foram: latência para o início dos movimentos; entradas no 
braço aberto; entradas no braço fechado; tempo de permanência no braço aberto; tempo de permanência no braço fechado e tempo no campo 
central. As estatísticas descritivas dos resultados foram expressas por meio da média, mediana e desvio padrão. Foram utilizados os testes não 
paramétricos de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. Observou-se que os animais do grupo SSI/SUMA, quando comparados aos do grupo SSI/
SSI, pemaneceram por mais tempo nos braços abertos (p=0,046) e por menos tempo nos braços fechados (0,01), o que leva à conclusão de que o 
sumatriptano isolado apresentou efeito ansiolítico. Em acréscimo, os animais do grupo FL/SUMA, comparados aos do grupo FL/SSI, apresen-
taram maior número de entradas nos braços abertos (p=0,022) e maior tempo de permanência nos braços abertos (p=0,007), sugerindo também 
efeito ansiolítico. Não houve diferença entre os subgrupos de animais que receberam sumatriptana. Conjuntamente, esses dados levam à inter-
pretação de que a flunarizina potencializa o efeito ansiolítico da sumatriptana nesse teste. Estudos futuros são necessários para a confirmação 
desses resultados, assim como para a verificação de uma possível ação da sumatriptana em vias de neurotransmissores não serotoninérgicas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gustavo da Cunha Ribas (IC-Voluntária)
Curso: Medicina 
Orientador: Elcio Juliato Piovesan   Colaborador: Lucas Pires Augusto, Conrado Regis Borges, Guilherme Amando de Carvalho
Departamento: Clínica Médica
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: migrânea, sumatriptana, motricidade
Área de Conhecimento: 40101070 - NEUROLOGIA

0589 ALTERAÇÃO NA MOBILIDADE COM O USO DAS DROGAS PROFILÁTICAS DA MIGRÂNEA DU-
RANTE O SEU TRATAMENTO AGUDO UTILIZANDO SUCCINATO DE SUMATRIPTANA.

O tratamento da migrânea envolve terapia abortiva e profilática. Pacientes com crises de migrânea frequentes usualmente necessitam de ambos 
os tratamentos. A terapia profilática é composta principalmente por antidepressivos, anticonvulsivantes, bloqueadores do canal de cálcio e beta-
bloqueadores, enquanto uma classe de drogas amplamente utilizada para a terapia aguda são os derivados dos triptanos, em especial o succinato 
de sumatriptana (SM). O objetivo do trabalho é avaliar a alteração na mobilidade com o uso das drogas profiláticas da migrânea durante o seu 
tratamento agudo utilizando SM. Foram estudados 65 animais (ratos Norvegicus) do sexo masculino pesando em média 175 gramas. Os ani-
mais foram divididos em cinco grupos conforme a droga utilizada: amitriptilina (AMT) (n= 13 animais); propranolol (PP) (n=13); topiramato 
(TPM) (n=13); soro fisiológico 0,9% (SF) (n=13); flunarizina (FL) (n=13). Nos cinco dias anteriores aos testes, as drogas foram administradas 
por via intraperitoneal. Cada um dos grupos foi subdividido em dois subgrupos: grupo tratado com sumatriptana (GS) e grupo tratado com soro 
fisiológico (GSF).  As drogas SM ou SF foram injetadas intraperitonealmente vinte minutos antes dos testes. Os animais foram submetidos 
ao teste do campo aberto, que consiste na colocação do animal no centro de uma arena com vários campos marcados e durante cinco minutos 
avaliam-se o tempo para o animal sair do círculo central (latência); número de campos andados; número de vezes em que o animal apoiou-
se sobre duas patas (número de levantamentos) e o tempo parado. Para comparação entre as drogas profiláticas foi considerado o teste não 
paramétrico de Kruskal-Wallis e para comparação dos resultados dos GS e GSF foi considerado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Na 
avaliação dos cinco grupos que receberam SF ou SM não observamos nenhuma alteração estatisticamente significativa. Quando comparado os 
resultados dos grupos isoladamente observamos que: no Grupo FL a latência para início dos movimentos foi maior no subgrupo que recebeu 
SM (p=0,038); no Grupo AMT o subgrupo que recebeu SM apresentou um número de levantamentos superior ao subgrupo SF (p=0,010) e um 
tempo parado inferior ao subgrupo que recebeu SF (p=0,032). Concluímos que o SM isoladamente não altera a atividade motora, entretanto o 
SM em associação com a AMT aumenta a atividade motora. O SM em associação com a FL produz uma atividade ansiolítica.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: LUCAS PIRES AUGUSTO (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Elcio Juliato Piovesan        Colaborador: Gustavo da Cunha Ribas, Conrado Regis Borges, Mariane Christina Savio
Departamento: Clínica Médica
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: migrânea, profilaxia, sumatriptana
Área de Conhecimento: 40101070 - NEUROLOGIA

0590 EFEITO MOTOR DAS DROGAS PROFILÁTICAS DA MIGRÂNEA DURANTE O 
SEU TRATAMENTO AGUDO UTILIZANDO SUCCINATO DE SUMATRIPTANA

Succinato de Sumatriptana é um agonista serotoninérgico utilizado na prática médica durante as crises de migrânea. Produz alguns efeitos co-
laterais sobre o sistema nervoso central: tontura, parestesias, sonolência, fadiga, astenia e redução de força muscular. Pacientes com migrânea 
episódica frequente devem em associação utilizar tratamento profilático.  O efeito sinérgico das drogas profiláticas sobre a ação motora do 
sumatriptana não foi descrito na literatura até o presente momento.  Esse estudo visa avaliar se drogas profiláticas da migrânea interferem com 
a atividade motora de animais e se esta atividade motora é influenciada pelo uso concomitante do sumatriptana. Foram estudados 65 animais 
(ratos Norvegicus) do sexo masculino pesando em média 175g. Os animais foram divididos em cinco grupos, conforme a droga profilática 
utilizada: amitriptilina (AMT), propranolol (PP), topiramato (TPM), flunarizina (FL) e soro fisiológico 0,9% (SF). As drogas foram admin-
istradas via intraperitoneal durante cinco dias antes do teste. Conforme o tratamento agudo fornecido para os animais cada um desses grupos 
foi subdividido em dois subgrupos: Grupo tratado com sumatriptana (GS) e grupo tratado com soro fisiológico (GSF). As drogas SMT ou SF 
foram injetadas intraperitonealmente quinze minutos antes do teste da locomoção forçada em cilindro giratório suspenso (Rotarod), sendo 
avaliados o número de quedas e o tempo de permanência na barra giratória em três séries de sessenta segundos. Para comparação entre as 
drogas profiláticas foi considerado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, e para comparação dos resultados dos GS e GSF foi considerado 
o teste não paramétrico de Mann-Whitney. De acordo com a média de tempo de permanência dos animais no Rotarod antes que ocorressem 
três quedas, analisamos que propranolol (p=0,004), topiramato (p=0,019) e flunarizina (p=0,001) interferem com a atividade motora, prejuízo 
demonstrado quando comparado com o grupo do SF, com significância estatística. A AMT não alterou a atividade motora. Da mesma forma, 
o grupo que recebeu sumatriptana no dia do experimento (tratamento agudo), mostrou prejuízo da atividade motora quando comparado com o 
grupo que recebeu SF (p=0,022). Concluímos que a atividade motora dos animais é afetada por drogas profiláticas (PP, TPM e FL) bem como 
pelo uso agudo do Succinato de sumatriptana. A associação do PP, TPM e ou FL com o sumatriptana não potencializa a redução da capacidade 
motora dos animais testados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Paula de Oliveira Silva (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Cristina de Oliveira Rodrigues      Co-Orientador: Andrea Maciel de Oliveira Rossoni
Departamento: Pediatria                                  Colaborador: Léa Grupenmacher Iankilevich, Juliana Breus, Tony Tannous Tahan
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: tuberculose extrapulmonar, criança, características clínicas
Área de Conhecimento: 40101088 - PEDIATRIA

0591 ANÁLISE DOS CASOS DE TUBERCULOSE EXTRAPULMONAR ATENDIDOS NO 
SERVIÇO DE INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR

Introdução: A tuberculose (TB) continua sendo uma doença crônica importante, sobretudo nos países em desenvolvimento. O Brasil é um dos 
22 países que representam 80% da carga mundial de TB. Da incidência total de TB no país, 15% são em menores de 15 anos, com a forma 
pulmonar predominando. A TB extrapulmonar (TBE) representa aproximadamente 20% das TB na população pediátrica. Objetivos: Analisar os 
casos de TBE nas crianças acompanhadas pelo Serviço de Infectologia Pediátrica do HC-UFPR, avaliando seus perfis epidemiológico, clínico 
e laboratorial. Pacientes e Método: Estudo transversal com coleta de dados retrospectiva, baseado na revisão de prontuários dos pacientes 
selecionados no banco de dados do serviço, com diagnóstico de TBE entre 2005 e 2011. Foram avaliadas características clínicas, evolutivas, 
métodos diagnósticos e terapia utilizada. Resultados: No período foram atendidos 21 casos de TBE. A idade mediana foi de 9,4 anos (0,8 a 13,3 
anos) e 12 pacientes eram do sexo masculino. A mediana do tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico foi de 3,5 meses (0,3 a 36 meses). 
As apresentações clínicas foram: ganglionar: 11 (um caso com TB pulmonar concomitante); miliar: 3 (todas com envolvimento meníngeo); 
óssea: 3; peritoneal, pleural, testicular e meníngea: 1 caso cada. Contato com adulto tuberculoso foi relatado em 15 casos. Na investigação, 
72% dos pacientes tiveram prova tuberculínica forte reatora. O diagnóstico etiológico foi confirmado em 52,3% dos casos (baciloscopia e/ou 
cultura para BAAR e/ou PCR). Em 10/12 casos o exame anatomopatológico foi compatível com TB. O tratamento instituído foi Rifampicina
+Isoniazida+Pirazinamida (RIP) em 17 casos, RIP + Etambutol em 2 e associação Ofloxacina, Etionamida e Etambutol em um paciente HIV 
positivo com TB pleural multirresistente. Um caso não foi tratado por abandono. Concluíram o tratamento 13 pacientes; 2 foram transferidos 
para outros serviços e 6 abandonaram.  Ao final do tratamento 6 pacientes apresentaram seqüelas - paralisia cerebral: 1; deformidade de coluna: 
2 e cicatriz cutânea deformante: 3. Conclusão: A forma de apresentação predominante foi a ganglionar e a maioria dos pacientes teve contato 
com adulto com TB. O tempo necessário para o diagnóstico foi prolongado, o que demonstra que o diagnóstico da TBE é um desafio, exigindo 
exames sofisticados como biópsias e técnicas de biologia molecular, além da suspeita clínica. O índice de abandono do tratamento foi alarmante 
(28,5%), o que destaca a necessidade de envolvimento amplo do sistema de saúde no tratamento desses pacientes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fabiane Barbero Klem (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina 
Orientador: Adriane Celli             Co-Orientador: Zeni Cristina Barbero Klem
Departamento: Pediatria
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Doença celíaca, Hepatite auto - imune, Dieta isenta de glúten
Área de Conhecimento: 40101088 - PEDIATRIA

0592 ALTERAÇÕES HEPÁTICAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇA CELÍACA, E DIAG-
NÓSTICO DE DOENÇA CELÍACA EM PACIENTES COM HEPATOPATIA CRÔNICA AUTO – IMUNE.

A Doença Celíaca (DC), uma doença auto – imune, acomete cerca de 1% da população. A apresentação clínica pode variar desde a forma 
clássica de mal absorção intestinal até manifestações gastrointestinais atípicas ( síndrome do intestino irritável) ou apresentação extraintestinal 
( infertilidade, osteoporose, anemia por deficiência de ferro). O envolvimento hepático na doença celíaca (DC) é amplamente reconhecido 
e atualmente é uma das manifestações extra-intestinais mais freqüentes, além disso, com o advento de marcadores sorológicos de elevada 
especificidade e sensibilidade, sobretudo o anticorpo antiendomísio (EMA), a DC tem sido descrita em associação a várias hepatopatias, prin-
cipalmente aquelas de caráter auto-imune como a hepatite auto-imune (HAI) e a colangite esclerosante primária (CEP), e em adultos a cirrose 
biliar primária (CBP). O objetivo do trabalho é pesquisar doença celíaca em crianças e adolescentes com hepatopatia auto-imune e avaliar a 
presença de alteração bioquímica hepática em pacientes com diagnóstico de doença celíaca, bem como sua etiologia e evolução. Estudo pro-
spectivo transversal incluindo cerca de 40 pacientes que possuem doença celíaca e 20 pacientes com hepatopatia auto-imune acompanhados 
no ambulatório de Hepatologia Pediátrica-HC/UFPR, no período de Julho de 2011 a Julho de 2012. Nos pacientes com doenças celíaca serão 
pesquisado transaminases, fosfatase alcalina e gamaglutamiltransferase. Nos pacientes com hepatite auto-imune ou colangite esclerosante 
primária serão avaliados a presença do EMA e os níveis de IgA. Em caso de positividade desses marcadores serão submetidos à endoscopia 
digestiva alta para biópsia intestinal e caracterizados do ponto de vista clínico, laboratorial e histopatológico. O projeto ainda se encontra em 
andamento, com coleta dos dados e exames laboratoriais de cada paciente, assim não havendo dados e conclusões.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012310

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Léa Grupenmacher Iankilevich (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina 
Orientador: Cristina Rodrigues Cruz          Co-Orientador: Andrea Maciel de Oliveira Rossoni
Departamento: Pediatria                            Colaborador: Maria Gabriela de A. M. Garbelini, Tony T. Tahan, Ana Paula O. Silva
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: BCG, Reações adversas, Crianças
Área de Conhecimento: 40101088 - PEDIATRIA

0593 AVALIAÇÃO DOS CASOS DE EVENTOS ADVERSOS À VACINA BCG ATENDIDOS NO 
SERVIÇO DE INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR

Introdução: A BCG, vacina produzida a partir da suspensão de Mycobacterium bovis atenuado, é à única forma de proteção disponível contra 
formas graves de tuberculose. Recomenda-se sua aplicação após o nascimento e faz parte do calendário básico de vacinação do Ministério 
da Saúde (MS). Suas reações adversas locais e sistêmicas são infrequentes e de notificação compulsória, e decorrem de: técnica inadequada 
de aplicação, tipo de cepa utilizada e quantidade de bacilos atenuados, disseminação 2ª a imunodeficiência congênita ou adquirida. Objetivo: 
Analisar os casos de evento adverso à BCG atendidos no Serviço de Infectologia Pediátrica do HC-UFPR, avaliando características clínicas e 
evolutivas. Materiais e métodos: Estudo transversal com coleta de dados retrospectiva, por meio de revisão dos prontuários dos pacientes que 
apresentaram evento adverso a BCG atendidos entre 2005 e 2011. Foram excluídos os casos de reação normal à BCG ou cujos prontuários não 
estavam disponíveis. Resultados: Dos 44 pacientes avaliados, 30 foram excluídos (sendo 20 considerados reação normal à vacina) e 14 foram 
incluídos como reação adversa à BCG. A idade mediana foi 9,53 meses (1,8 a 157,5 meses). Lesão disseminada e sintomas sistêmicos ocor-
reram em apenas um paciente, e todos apresentavam sintomas locais. Dois pacientes apresentavam doença de base: asma e imunossupressão, 
esta última diagnosticada na investigação da disseminação da BCG. Optou-se por tratamento expectante em 5 casos e tratamento com isonia-
zida nos 9 restantes, sendo que 3 necessitaram de terapia complementar: associação de rifampicina em dois e esquema rifampicina/isoniazida/
etambutol/estreptomicina/ciprofloxacino no imunossuprimido devido à disseminação da Mycobacteria. Apenas 7 dos 14 pacientes haviam sido 
notificados. Conclusões: A maior parte dos pacientes encaminhados por reação adversa à BCG apresentava evolução normal da imunização. 
Notificação compulsória havia sido realizada em apenas metade dos casos, o que sugere inadequação dos serviços em relação à conduta 
preconizada pelo MS. A reação adversa local foi observada em todos os casos e a reação sistêmica com disseminação ocorreu em apenas um 
paciente, o qual apresentava imunodeficiência congênita grave. Apesar de infrequente na amostra, a imunodeficiência é de extrema importân-
cia devido a sua alta morbimortalidade. Como a BCG é aplicada logo após o nascimento, reação local ou disseminação após a vacina devem 
ser investigadas, visando o diagnóstico de possível imunodeficiência e instituição de tratamento precoce, evitando desfechos desfavoráveis.   

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcela Robl (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Vânia Oliveira de Carvalho           Colaborador: Renata Robl, Janaina Huczoc, Leide Parolin Marinonii
Departamento: Pediatria
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Fitofotodermatite, Psoralenos, Dermatite de contato
Área de Conhecimento: 40101088 - PEDIATRIA

0594 FITOFOTODERMATITE – RECONHEÇA ESTA DERMATOSE COM LESÕES DE 
ASPECTO BIZARRO

A fitofotodermatite é uma reação fototóxica direta causada pelo contato com plantas que produzem substâncias conhecidas como furocumari-
nas (psoralenos). Essas são encontradas no copo de leite, coroa de cristo, arruda, limão, laranja. Em contato com a luz ultravioleta A, produzem 
as lesões ao DNA das células cutâneas e estimulam a produção de melanina. Sempre suspeitar se houver uma história do paciente de exposição 
a essas plantas e atividades ao ar livre em dias ensolarados. As lesões geralmente têm aspecto bizarro, com eczema, eritema, bolhas, manchas 
hipercrômicas. O diagnóstico pode se tornar difícil na faixa etária pediátrica porque, algumas vezes, os pais não se recordam do uso dessas 
substâncias ou não estão presentes no momento do contato. A falta de experiência do examinador também pode confundir as lesões com abuso 
infantil. O objetivo é apresentar as características clínicas da fitofotodermatite na faixa etária pediátrica para facilitar o reconhecimento clínico. 
Foi um estudo retrospectivo e descritivo de 2000 a 2010em que foram avaliados os prontuários de menores de 15 anos com esse diagnóstico 
atendidos no serviço de Dermatologia pediátrica do HC-UFPR. Os dados foram armazenados em planilha Excel e avaliados no programa JMP 
8.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. Foram observados 48 pacientes, 31 (64,6%) eram do sexo feminino 
e 17 (35,4%) do masculino. As lesões em 54,1% surgiram no verão e 21% na primavera, 12% no inverno e 10% no outono. A lesão apresen-
tava aspecto bizarro ou escorrido e era uma mancha hipercrômica em 85,4%. 21% desenvolveram eritema e 10% bolhas. A idade de início da 
dermatose variou de 2 a 186 meses. A exposição mais observada foi com a fruta cítrica (21%), sendo o limão o mais comum (12,5%), e em 
75% dos casos o agente não foi identificado. As mãos foram a região mais acometida (35%). No tratamento, 52% receberam hidratação, 15% 
anti-histamínico, 23% corticóide, 65% filtro de proteção solar. Concluímos que a fitofotodermatose foi mais observada no gênero feminino e 
nos meses quentes. Sendo a fruta cítrica a principal causa e a mancha hipercrômica a lesão mais frequente. O diagnóstico é clínico, e pode ser 
difícil, sobretudo na criança, em que o agente desencadeante é dificilmente identificado. Além disso, a falta de experiência do profissional pode 
levar a diagnósticos errôneos e investigações desnecessárias.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Richartz (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Sérgio Antonio Antoniuk
Departamento: Pediatria
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: neonatologia, avaliação neurológica, comportamento
Área de Conhecimento: 40101088 - PEDIATRIA 

0595 ESTUDO DO PERFIL NEUROCOMPORTAMENTAL DE NEONATOS SAU-
DÁVEIS NA ESCALA NEONATAL BEHAVIORAL ASSESSMENT SCALE (NBAS)

A sistematização de métodos para a avaliação neurocomportamental de neonatos é recente na realidade brasileira. A escala Neonatal Behav-
ioral Assessment Scale (NBAS) é um instrumento adequado para esse tipo de avaliação por ser de baixo custo e de fácil aplicação, além de 
permitir que o neonato demonstre todo o seu potencial. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou descrever as respostas neurológicas e 
comportamentais de neonatos saudáveis, de 1 a 3 dias de vida, nascidos a termo, na NBAS. Método: Foram avaliados 36 recém-nascidos em 
uma maternidade vinculada à Universidade Federal do Paraná, utilizando-se os 18 itens de reflexos e os 27 itens comportamentais da escala. 
Esses últimos foram agrupados em conjuntos representando diferentes funções: Sistema Nervoso Autônomo (SNA), Sistema Motor (SM), 
Habituação (H), Regulação do Estado (RE), Organização do Estado (OE) e Sistema Social Interativo (SSI). Resultados: Em relação à amostra, 
69,4% era do sexo feminino; 61,1% nasceu de parto vaginal;  94,4% recebeu 9 ou 10 no Apgar no primeiro minuto, e 100% recebeu essa 
mesma nota no quinto minuto. A média de idade foi 45,53 horas (DP 7,07), de peso 3.104,4 g (DP 506,9), de comprimento 48,59 cm (DP 2,25), 
de perímetro cefálico 34,07 cm (DP 1,38), de idade gestacional ecográfica 39,52 semanas (DP 1,38) e de idade materna 22,25 anos (DP 5,72). 
Nos itens comportamentais as médias para os grupos foram: 6,14 (DP 1,66) para SNA; 5,04 (DP 0,49) para SM; 7,35 (DP 1,66) para H; e 6,24 
(DP 1,24) para RE. Não foi calculado índice geral para OE e SSI, sendo que os resultados dos itens individuais referentes a esses grupos foram: 
Grupo OE - Pico de excitação 3,46 (DP 0,98) e Rapidez de recomposição 4,46 (DP 1,65). Grupo SSI - Orientação visual inanimada 4,86 (DP 
1,88); Orientação auditiva inanimada 5,43 (DP 1,57); Orientação visual e auditiva inanimada 4,76 (DP 1,76); Orientação visual animada 4,86 
(DP 1,59); e Orientação auditiva animada 4,81 (DP 1,03); Orientação visual e auditiva animada 4,86 (DP 1,65).  Nos itens de reflexos, nenhum 
neonato apresentou atividade exacerbada. Conclusão: As médias encontradas são semelhantes às descritas em estudos de diferentes países, com 
exceção dos itens do SSI, no qual a presente amostra teve um desempenho inferior (com mais de 1 ponto de diferença) em relação às médias da 
literatura. Os resultados são discutidos considerando-se as características da amostra e o delineamento da pesquisa. A iniciativa de estabelecer 
o perfil de uma amostra brasileira na NBAS favorece o desenvolvimento de futuras pesquisas com esse instrumento. 

Nº Tema Projeto

Aluno: Renata Pereira Mueller
Curso: Medicina
Orientador: Suzana Nesi França                     Co-orientador: Angela Fernandes
Departamento: Pediatria                             Colaboradores: Thaís A. Matheus, Ilana S. Q. Bezerra, Rosana M. Pereira
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Diabetes Melito tipo 1; crescimento; puberdade
Área de Conhecimento: 40101088 - PEDIATRIA

0596 AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E DA MATURAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM DIABETES MELITO TIPO 1

INTRODUÇÃO: O Diabetes Melito tipo 1 (DM1) é uma doença que resulta da destruição das células β pancreáticas, caracterizando-se por 
um comprometimento do metabolismo da glicose. É a segunda doença crônica mais prevalente na infância, e nota-se um aumento em sua in-
cidência em todo mundo desde 1960. O tratamento adequado do DM1 em crianças e adolescentes é de grande importância para a manutenção 
de seu crescimento linear e maturação sexual, além da prevenção de complicações vasculares e neurológicas que podem advir do mau controle 
metabólico. OBJETIVOS: avaliar o crescimento, a puberdade e a maturação óssea de crianças e adolescentes com DM1, atendidos num serviço 
universitário, por uma equipe multiprofissional. MÉTODOS: estudo transversal, ambispectivo, em que foram incluídos, por conveniência, 41 
pacientes, de ambos os sexos, com idades entre 4 e 18 anos, atendidos no período de fevereiro a setembro de 2011 na Unidade de Endocrinolo-
gia Pediátrica do Departamento de Pediatria da UFPR. Os critérios de exclusão foram: diagnóstico de DM1 há menos de 2 anos, concomitância 
de doenças que poderiam interferir no crescimento e/ou desenvolvimento puberal, perda de seguimento > 1 ano. RESULTADOS: A idade 
média foi de 11,1 anos, a idade média no diagnóstico do DM1 foi de 5,7 anos. 21 pacientes (14 meninas) eram púberes (início da puberdade 
com 9,5 anos nas meninas e 11 anos nos meninos). A média da dose de insulina (U/kg/dia) utilizada pelos pacientes púberes foi semelhante 
àquela utilizada pelos pré-púberes (1,07 ± 0,27 vs 0,95 ± 0,23; p = 0,13). A média da HbA1c foi de 9,6%±1,9 e o controle glicêmico mostrou-se 
inadequado (HbA1c > 7,5%) em 83% dos pacientes. O índice de massa corporal era normal na maioria dos indivíduos. O escore Z de estatura 
ao diagnóstico foi maior que o alvo familiar (AF), enquanto que o atual não diferiu do AF. A idade óssea (IO) e a cronológica (IC) eram 
compatíveis em 59%. A estatura final prevista em 62% dos pacientes estava dentro do AF. Não foi observada associação entre a estatura final 
prevista e a HbA1C. Em 26/37 pacientes os valores de IGF-1 estavam abaixo da média para a idade, sem diferença significativa em relação à 
estatura. Não foi evidenciada relação do IGF-I com a HbA1c. CONCLUSÕES: nesta população, o escore Z de estatura e a estatura final prevista 
não diferiram do AF; e a HbA1C não interferiu no crescimento e puberdade, que foram normais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Talita Beithum Ribeiro (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina 
Orientador: Regina Paula Guimarães Vieira Cavalcante de Silva
Departamento: Pediatria
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Hemorragia Peri-Intraventricular, Morbimortalidade neonatal, Recém-nascidos de muito baixo peso
Área de Conhecimento: 40101088 - PEDIATRIA 

0597 MORBI-MORTALIDADE EM RECÉM-NASCIDOS DE MUITO BAIXO PESO ADMITIDOS NA UNI-
DADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.

O recém-nascido de muito baixo peso (RNMBP) possui maior risco de ocorrência de morbidades e de uma maior taxa de mortalidade. Entre 
as principais causas de morbi-mortalidade nestes recém-nascidos, está a Hemorragia Peri-Intraventricular(HPIV).Trata-se de uma complicação 
freqüente, que pode causar o óbito no período neonatal e seqüelas potencialmente graves em longo prazo, como paralisia cerebral e retardo 
mental. Logo, justifica-se a importância de avaliar continuamente a prevalência de HPIV em RNMBP admitidos na UTI Neonatal do HC-UFPR 
e estudar os fatores de risco associados.  Conduziu-se um estudo retrospectivo mediante análise de dados referentes ao HC no banco de dados 
online da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais. Estes foram obtidos de modo prospectivo a partir de registros em prontuários e acompanha-
mento clínico dos pacientes, utilizando-se um formulário próprio e específico para este fim e posterior digitação em planilha eletrônica. Foram 
incluídos os recém-nascidos com peso ao nascimento ≤1500g internados na UTI Neonatal do HC que realizaram ultrassonografia cerebral antes 
do 28º dia de vida, admitidos no período de 2010 e 2011. Os critérios de exclusão foram o óbito na sala de parto, a presença de malformação 
do sistema nervoso central. No período do estudo,foram admitidos 187 RNMBP e a taxa de mortalidade total neste intervalo de tempo foi de 
27,2%. Dos 187 casos elegíveis para a pesquisa, 126 foram incluídos e 61 foram excluídos. A média de idade gestacional da amostra foi 28,9 
semanas e a do peso ao nascimento, 1050,1 g,sendo 40,4% do sexo masculino e 59,5% do sexo feminino. O tipo de parto foi vaginal em 29,3% 
e cesáreo em 70,6%. A prevalência de HPIV foi de 35,7%, com predomínio de grau I em 44,4%, seguida de grau II em 28,8%, grau III em 
20% e grau IV em 6,6%. Nenhum dos casos evoluiu para óbito. As principais morbidades encontradas foram:doenças respiratórias em 100% 
dos casos, infecção em 97,7%, persistência do canal arterial(PCA) em 71,1%, leucomalácia periventricular(LPV) em 26,6% e retinopatia da 
prematuridade(ROP) em 24,4%. Das doenças respiratórias, a Doença da Membrana Hialina(DMH) foi a mais frequente e ocorreu em 88,8% 
dos casos e ventilação mecânica foi utilizada em 91,1% dos pacientes. A análise estatística está em andamento para maior detalhamento. As 
conclusões preliminares são de que a prevalência de HPIV entre os RNMBP na UTI Neonatal do HC nos anos de 2010 e 2011 foi de 35,7% com 
predomínio dos graus I e II,em 73,2% dos casos. Entre as complicações mais frequentes, estão DMH, infecção perinatal, PCA, LPV e ROP.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: João Paulo Franzoni (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina 
Orientador: Sonia Mara Raboni                        Colaborador: Andressa G. Sagrado, Bárbara P. Lima, Nayara C. P. Beloto
Departamento: Saúde Comunitária
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: co-infecção, HIV, hepatite
Área de Conhecimento: 40101096 - DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 

0598 AVALIAÇÃO CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA DAS HEPATITES B E C E CORRELAÇÃO 
COM A CO-INFECÇÃO HIV CONTIDOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ

HBV, HCV e HIV compartilham rotas similares de transmissão, sendo comum encontrar indivíduos co-infectados. Esta pode acarretar numa 
evolução mais rápida da doença hepática, diminuir o tempo para o aparecimento da aids e também numa alta frequência de hepatotoxicidade 
relacionada ao uso da TARV. O presente estudo visa analisar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes co-infectados pelos vírus da HCV, 
HBV e HIV atendidos nos ambulatórios de referência do HC-UFPR, avaliando a frequência de progressão para doença hepática crônica e para 
aids, além da RVS com a terapia antiviral específica. Os dados clínicos foram revisados em prontuários médicos dos pacientes co-infectados, 
ao passo que os dados epidemiológicos foram respondidos pelos próprios pacientes. As variantes clínicas e epidemiológicas retiradas dessa se-
leção foram analisadas por meio de estatística descritiva. Foram incluídos na pesquisa 69 pacientes, sendo que 41 pacientes eram portadores do 
HCV, 19 do HBV e 5 co-infectados HIV/HBV/HCV. Nove pacientes não apresentaram informações suficientes em seus prontuários ou foram 
não-reagentes no PCR Qualitativo para o HCV, portanto não foram considerados co-infectados. Biópsia hepática foi realizada em 26 (37,7%) 
pacientes, dentre as alterações encontradas destacam-se: fibrose (17), esteatose (18), siderose (7) e cirrose (4). Também foi realizada ultrassono-
grafia abdominal para a avaliação hepática em 29 pacientes, dentre as quais se observou: esteatose (6), bordos irregulares (5), hepatomegalia 
(3) e presença de nódulos (3). O presente estudo demonstrou um diagnóstico tardio da co-infecção com hepatites nos pacientes HIV positivos, 
sendo que apenas metade apresentava condições clínicas e laboratoriais para o tratamento da hepatopatia crônica. Com relação aos pacientes 
portadores do HCV, 20 deles realizaram tratamento especifico (INF+RBV), porém apenas 9 (45%) pacientes estavam em resposta virológica 
sustentada. Dos pacientes co-infectados com HBV, apenas quatro realizaram tratamento e dois deles mostraram resposta à terapia. A análise 
estatística completa permanece em andamento. Tais elementos reforçam a necessidade da implantação de protocolos que visem investigação 
sistemática dos pacientes HIV positivos para detecção da co-infecção, possibilitando a instituição precoce da terapia específica, melhorando o 
prognóstico destes pacientes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Bosquetti (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Andréa Emília Marques Stinghen             Co-Orientador: Vanessa Ribeiro 
Departamento: Patologia Básica
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: doença renal crônica, inflamação, CXCL12
Área de Conhecimento: 40101134 - NEFROLOGIA 

0599 AVALIAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA FRENTE À TOXICIDADE URÊMICA E EX-
PRESSÃO DA CITOCINA CXCL12 EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA.

O acúmulo de toxinas urêmicas na corrente circulatória, ocasionado pela baixa taxa de filtração glomerular, em pacientes com doença renal 
crônica (DRC) gera uma série de alterações metabólicas e vasculares no organismo, culminando na disfunção endotelial que, por sua vez, pos-
sui papel essencial na patogênese da doença cardiovascular (DCV). O mecanismo pelo qual esta condição leva à disfunção endotelial ainda é 
pouco compreendido. A CXCL12 (SDF-1α) é uma quimiocina pleiotrópica, que atua sobre vários tipos celulares, super expressa em tecidos 
inflamados e lesionados, capaz de mobilizar células para o local da lesão, onde pode medear o reparo e regeneração tecidual. Nesse estudo 
investigamos o efeito do ambiente urêmico na expressão plasmática de CXCL12 e suas correlações com marcadores de inflamação sistêmica e 
disfunção endotelial em pacientes em hemodiálise (HD). Para tanto, foram coletadas amostras de plasma de pacientes em HD em duas clínicas 
de Curitiba. 26 pacientes (17±3 meses em HD, 52±2 anos, 38% sexo masculino e 11% diabéticos) foram incluídos, criteriosamente, no estudo. 
A inflamação sistêmica foi avaliada pelo doseamento dos níveis circulantes de proteína C reativa de alta sensibilidade (hsPCR) e interleucina-6 
(IL-6) através dos métodos imunoturbidimétrico automatizado e ELISA ( kit R&D Systems®), respectivamente. A disfunção endotelial (níveis 
plasmáticos de interleucina-8, IL-8) e os níveis de CXCL12 foram investigados pelo método de ELISA através de kit caseiro e comercial (an-
ticorpos e kit R&D Systems®). As concentrações plasmáticas médias de hsPCR, IL-6, IL-8 e CXCL12 foram, respectivamente, 4,9 ±4,8 mg/
mL, 6,76 ±8,1 pg/mL, 128,2 ±206,2 pg/mL e 2313,01 ±1458,1pg/mL. Foi observado uma correlação positiva entre hsPCR e a IL-6 (ρ = 0,57, P 
<0,005), indicando o estado de inflamação sistêmica. O mesmo ocorreu com os níveis de CXCL-12 e IL-8 (ρ = 0,4294, P <0,05), que se mos-
traram aumentados e inter-relaciondos nestes pacientes. Está bem descrito na literatura que estas quimiocinas são responsáveis por mobilizar 
células indiferenciadas para o local da lesão em injúrias celulares. Assim, sugerimos que os níveis aumentados de CXCL-12 e IL-8 encontrados 
nestes pacientes podem refletir um sistema de reparo ativado, o que hipoteticamente poderia ser uma forma de mensurar a extensão do dano 
cardiovascular causado pela toxicidade urêmica.    

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andressa da Silva Longo (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina 
Orientador: Rita Maira Zanine                 Colaborador: Marcelo Lucchesi Montenegro Silva, Tahnee Aiçar de Suss
Departamento: Tocoginecologia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: lesões intraepiteliais; câncer do colo uterino;HPV
Área de Conhecimento: 40101150 - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

0600 A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DAS LESÕES INTRAEPITELIAIS CERVI-
CAIS DE COLO UTERINO NA MATURIDADE.

De acordo com dados do DATASUS 2008, o câncer do colo do útero é a principal causa de morte por câncer entre mulheres que vivem em 
países em vias de desenvolvimento, incluindo os Estados da América do Sul. No Brasil, estima-se um risco de novas lesões malignas do útero 
em torno de 18.430 (2010 – 2011); constituindo-se em quase 5.000 óbitos em 2008, pelo câncer do colo uterino. O principal fator ligado à 
malignidade das células cervicais é a infecção pelas cepas oncogênicas do Papiloma Vírus Humano (HPV). Sabe-se que os picos de infecção 
por HPV e do câncer do colo do útero, dá-se em curva bimodal, entre as idades de 25 – 30 anos e ao redor dos 50 – 65 anos de idade. Dados 
recentes da literatura sugerem que, a despeito dos picos da curva bimodal de incidência de câncer uterino, uma significativa parcela de mulheres 
entre 45 e 85 anos de idade vem apresentando alterações oncológicas de forma aumentada. Por outro lado, vários são os casos dentro desta 
faixa etária, em que o achado citológico não se reflete em verossimilhança com achados de conização, colposcopia e/ou anatomopatológico da 
retirada de peça cirúrgica; resultando em falsos positivos e negativos. Assim, este artigo objetivou avaliar especialmente a incidência de lesão 
intraepitelial de colo uterino baixo e alto grau (LIEBG e LIEAG, respectivamente) em mulheres com idade acima de 50 anos, verificando-se 
também a correlação entre os achados citológicos de LIE e os achados provindos de avaliação colposcópica, biópsia colpodirigida e conização. 
Realizou-se estudo retrospectivo e prospectivo longitudinal não controlado observacional de 182 pacientes portadoras de alterações citológicas 
com lesões compatíveis com LIEBG ou LIEAG, provenientes do Ambulatório de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia do Hospital 
de Clínicas-UFPR de 2008 a 2012. Dados resgatados até o momento apontam para uma tendência crescente de LIEAG entre pacientes após os 
50 anos de idade. Observou-se, conjuntamente, um aumento de falsos negativos e positivos entre os laudos da citologia oncótica, comparados 
com as definições por biópsia das lesões. Conclui-se que há um aumento de mulheres acima de 50 anos de idade com lesões pré-malignas e 
malignas cervicais nos últimos anos; e o screening citológico de pacientes na maturidade – por motivos estruturais do tecido cervical e limi-
tações técnicas – pode ocultar lesões importantes ou prorrogar o tempo de tratamento destas pacientes. Sugere-se continuação da pesquisa para 
melhor esclarecimento dos resultados, procurando estabelecer uma amostra maior de pacientes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcelo Lucchesi Montenegro Silva (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina 
Orientador: Rita Maira Zanine               Colaborador: Tahnee Aiçar de Suss, Andressa da Silva Longo
Departamento: Tocoginecologia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: câncer do colo do útero, conização, biopsia colpodirigida
Área de Conhecimento: 40101150 - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

0601 A IMPORTÂNCIA DO EXAME COLPOSCÓPICO NO DIAGNÓSTICO E TRATA-
MENTO DAS LESÕES INTRAEPITELIAIS DE COLO UTERINO.

Estudar os métodos diagnósticos é fundamental para o aprimoramento das estratégias de prevenção e manejo das lesões pré-malignas, para 
que evitemos lesões subdiagnosticadas com potencial evolutivo. Em se tratando do câncer de colo de útero, segundo tumor mais freqüente na 
população feminina, dispomos da Colposcopia como método importante para a caracterização das lesões, aliada ao estudo citológico (método 
de screening). Para o exame anatomopatológico, deve-se considerar que o método do cone, ao revelar lesão menos grave do que a biópsia, não 
significa resultado falso-positivo da biópsia, mas a possibilidade da erradicação da lesão mais grave naquele procedimento. No entanto, uma 
biópsia que obtenha como resultado lesão menos grave que o cone, representa resultado falso-negativo. Neste contexto, este estudo, em caráter 
retrospectivo observacional não-controlado, que objetiva abranger 300 pacientes portadoras de alterações citológicas com lesões compatíveis 
com LIEBG ou LIEAG, provenientes do Ambulatório de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia do Hospital de Clínicas-UFPR, 
no período de 2008 a 2012, até o momento, através da análise dos dados obtidos em prontuários de 270 pacientes referentes aos achados col-
poscópicos relevantes relacionados à topografia, intensidade do acetobranqueamento, características vasculares (pontilhados e/ou mosaicos) 
e alterações cromáticas após aplicação de iodo, encontrou resultados da colposcopia concordantes em absoluto com a histologia em 49% dos 
casos. Comparando o estado normal e as lesões LIEBG versus as LIEAG, a princípio observamos que a colposcopia possui um valor supe-
rior para a diferenciação entre as lesões de alto e baixo graus, em relação a sua capacidade de evidenciar a diferença entre doenças de baixo 
grau e colo uterino normal. As características dos achados atípicos nos permitem a classificação das lesões em graus, definindo o diagnóstico 
colposcópico, atualmente baseado na classificação do Rio de Janeiro  2011, o que possibilita a comparação com os resultados obtidos através 
dos exames anatomopatológicos correspondentes às lesões. Temos observado uma alta sensibilidade da colposcopia para detectar lesões, 
porém uma especificidade menos evidente. À avaliação histopatológica, há grande variabilidade de interpretações para biópsias colpodirigidas, 
observando-se maior concordância entre os observadores e métodos para lesões invasoras e menor para as displasias leves a moderadas. O 
estudo permanece em prospecção aberta para aumento da casuística e elaboração de conclusões concretas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Nunes Viza Araújo (IC-Voluntária)
Curso: Medicina 
Orientador: Denis José Nascimento                 Co-Orientador: Edson Gomes Tristão          
Departamento: Tocoginecologia                     Colaborador: Renato Teixeira Souza, Maíra Teixeira Dória, Kelly Cristine Kiatkoski 
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: prematuridade, fatores de risco, gravidez de risco
Área de Conhecimento: 40101150 - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

0602 ESTUDO MULTICÊNTRICO DE INVESTIGAÇÃO DE PREMATURIDADE NO 
BRASIL: ALGUNS DADOS RELEVANTES

Objetivos: Identificar os variados fatores relacionados com a prematuridade, a fim de melhorar sua prevenção e assistência. Metodologia: Du-
rante o período de 04 de abril a 31 de agosto de 2011, foi desenvolvido um estudo observacional retrospectivo caso-controle. Foram incluídas 
no grupo caso as gestantes que evoluíram para parto pré-termo (entre 22 e 36 semanas e 6 dias) e no grupo controle as gestantes com parto a 
termo. Para a obtenção dos dados, procedemos a uma entrevista com a paciente e a uma revisão do prontuário hospitalar e da carteira de pré-
natal. Resultados:Foram incluídas 84 pacientes no grupo caso e 46 no grupo controle. Para melhor análise dos dados, o grupo caso foi dividido 
em dois subgrupos: parto pré-termo terapêutico e trabalho de parto prematuro/ruptura prematura de membranas (TPP/RPM). A taxa de prema-
turidade nesse período no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR) foi de 16,73%. Desses casos, 36,9% foram de 
parto pré-termo espontâneo, 21,43% de ruptura prematura de membranas e 41,67% de partos terapêuticos. No grupo TPP/RPM observou-se 
que 32,65% das gestações foram gemelares enquanto que no grupo terapêutico foram 11,43%. Não houve registro de gestação múltipla no 
grupo controle. A média de idade materna foi de 28,5 anos no grupo controle, 26 anos no grupo TPP/RPM e 29,5 anos no grupo terapêutico. A 
taxa de RPM e de TPP em gestações anteriores foi maior no grupo TPP/RPM (14,29% e 22,45% respectivamente) em comparação com o grupo 
controle (6,52% e 19,57%, respectivamente). O grupo de prematuros terapêuticos apresentou uma incidência maior de co-morbidades maternas 
como diabetes (28,6%), hipertensão arterial crônica (22,9%) e pré-eclâmpsia (40%), quando comparado aos dois outros grupos. A idade gesta-
cional média ao nascimento foi de 38,9 semanas no grupo controle, 33,3 no grupo TPP/RPM e 33,5 no grupo terapêutico. Conclusões: A taxa de 
prematuros em nosso serviço é maior do que a evidenciada pela literatura, o que se deve à maior complexidade do serviço, referência terciária 
e assistência exclusiva à gestações de alto risco. Houve, no HC-UFPR, um aumento na taxa de prematuridade: nas duas últimas décadas, a taxa 
era de 13%. Nesse estudo, a incidência foi de 16,7%. Essa pesquisa, envolvendo múltiplos centros de assistência brasileiros, além de aumentar 
o número e a qualidade da amostra,  permitirá uma melhora na assistência obstétrica e na elaboração de diretrizes mais adequadas, na redução 
desta importante causa de morbimortalidade materno-perinatal em nosso meio.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: João Felipe Zattar Aurichio (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Renato da Silva Freitas              Colaborador: Milton Mikio Morishin Filho
Departamento: Cirurgia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Proteína morfogenética óssea, Pó de osso, Craniotomia
Área de Conhecimento: 40102017 - CIRURGIA PLÁSTICA E RESTAURADORA

0603 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CRANIOTOMIAS TRATADAS COM ENXERTO DE BMP E ENX-
ERTO AUTÓLOGO DE PÓ DE OSSO: AVALIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DOS ENXERTOS.

O estudo em questão é uma análise experimental numa amostra de 12 porcos com  3 meses de vida (n=12), machos da raça Landrace, com 
peso aproximado de 10 kg. O Objetivo fundamental nesse estudo é a análise da capacidade de osteogênese, osteindução, efeito reabsortivo, 
complicações e valor estético, por meio de Tomografia Computadorizada (TC) e Análise Histopatólgica (AH), do BMP (Proteína Morfogené-
tica de Osso) comparada ao pó de osso, ambos como matéria para reconstrução de deformidades cranianas. Foram feitas 2 craniotomias de 6 
mm em todos os animais, uma em casa osso parietal. Em seguida, realizou-se o fechamento de todas as craniotmias direitas (12) com BMP e 8 
craniotomias com pó de osso e, por fim, nas 4 últimas  não foi realizada a colocação de qualquer material. Os procedimentos cirúrgicos  foram 
realizados no Hospital Veterinário da Fazenda Pé de Serra – São José dos Pinhais – PR - Universidade Tuitui do Paraná, local aonde os animais 
estão sendo acompanhados no pó-operatório também. Posteriormente, os animais foram divididos em 2 grupos (GRUPO 1, GRUPO 2), sendo 
as escolha feita de forma aleatória. Sendo que o GRUPO 1 é constituído de 6 porcos (n=6) e foram eutanasiados com 30 dias de pós operatório; 
GRUPO 2 é constituído de 6 porcos (n=6) e serão eutanasiados com 60 dias de pós operatório. Assim, estamos no 33o dia de pós-op, dessa 
forma, já foi feitaa TC do GRUPO 1 e coletado o material para fixação em formol 10%. Estamos aguardando a chegada do descalcificante 
(ácido fórmico), para em seguida aplicá-lo nas peças e, então, realizar a AH. Os exames de Tomografia Computadorizada foram realizados 
no Serviço de Radiologia Médica do HC-UFPR (Hospital de Clínicas – Universidade Federal do Paraná), enquanto a análise histológica será 
feita no Departamento de Anatomopatologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. No GRUPO 2, será feito o mesmo 
procedimento descrito para GRUPO 1 no dia 12/07/2012. Em seguida os resultados serão analisados e discutidos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gustavo Selenko de Aquino (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Veronica de Azevedo Mazza                  Colaborador: Lívia Perissé Baroni, Ana Maria Cosvoski, Vanessa Bida
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Apoio Social, Desenvolvimento Infantil, Enfermagem
Área de Conhecimento: 40103005 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL

0604 O PAPEL DAS FAMÍLIAS E DAS REDES SOCIAIS NA PROMOÇÃO DO DESEN-
VOLVIMENTO INFANTIL

O desenvolvimento infantil compreende um conjunto de situações que proporcionam estimulação adequada pelo ambiente, para que este 
proporcione experiências significativas. Estas ações podem propiciar que ela chegue à idade adulta, sem grandes dificuldades e com desen-
volvimento saudável. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, com objetivo de descrever o papel das famílias e das redes 
sociais na promoção do desenvolvimento infantil. Realizada no município de Colombo, em três unidades de saúde com Estratégia de Saúde 
da Família, no período de outubro de 2009 a fevereiro de 2010. A amostra foi composta por nove profissionais de saúde e 85 famílias pert-
encentes às três unidades de saúde. Os dados foram coletados por meio da entrevista semi-estruturada, gravada e interpretados pela análise 
categorial temática. Dos dados interpretados emergiram duas categorias: Rede de Apoio Formal e Informal. Os elementos referidos na Rede 
de Apoio Formal restringem-se a Unidade de Saúde, indicada pelos profissionais como um dos principais elementos, ligados diretamente à 
promoção do cuidado à criança, e pelas famílias como apoio auxiliar no cuidado e na educação em saúde ofertado pelos profissionais; e a creche 
reconhecida por ambos como promotora do desenvolvimento infantil. Na Rede de Apoio Informal, os profissionais referiram a família e seus 
diversos componentes como cuidados, entre eles avós, pais e irmãos. Já as famílias também reconhecem estes elementos, porém com os cuida-
dos centrados no gênero feminino, mãe e avós maternos e paternos, referindo o auxilio paterno ligado a suprir as necessidades financeiras da 
família. Também desta forma indicados os vizinhos e entidades religiosas como apoiadoras do cuidado as crianças, embora com apoio restrito 
a apenas a algumas famílias. Observa-se assim a importância das redes de apoio para uma pratica profissional de enfermagem e saúde com o 
reconhecimento e a caracterização das Redes de Apoio das famílias para a promoção do desenvolvimento infantil é possível ampliar o escopo 
de cuidado e suportes necessários à enfermagem a fim de fortalecer as famílias para uma maior promoção ao cuidado ao infanto.Observa-se 
a necessidade da Enfermagem entender o seu papel social na promoção ao cuidado da criança e assim possa intervir e propor melhorias ao 
Programa de Estratégia de Saúde da Família.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jaqueline Vicentin Patel (Outro)
Curso: Enfermagem
Orientador: Verônica de Azevedo Mazza            Co-Orientador: Regina Celia Tanaka Nunes
Departamento: Enfermagem                               Colaborador: Rafaela Z. Palmeiro, Talitha R. de Moraes, Julia Cristina Schonart
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Apoio social, Aleitamento materno, Promoção da saúde
Área de Conhecimento: 40103005 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL

0605 INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS DE APOIO NO PROCESSO DE AMAMEN-
TAÇÃO DE NUTRIZES ADOLESCENTES

Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, com objetivo investigar a influência das redes de apoio na manutenção do 
aleitamento materno de nutrizes adolescentes. A coleta de dados foi mediante entrevista semi-extruturada, realizada em março deste ano, em 
seis unidades de saúde com estratégia de saúde da família do município de Colombo – PR. Compuseram a pesquisa dezoito mães adolescentes, 
sendo três de cada unidade de saúde, com filho de até seis meses de idade. Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise categorial 
temática. A caracterização dos sujeitos segundo faixa etária variou entre 15 e 19 anos. A escolaridade variou entre 5 e 11 anos, apresentando 
como média 8,11 anos de estudo. Das 18 entrevistadas, 4 adolescentes interromperam os estudos por causa da gestação;  11 já tinham interrom-
pido anteriormente. Apenas 3 concluíram o ensino médio. Sobre o tipo de alimentação (38,8%) estavam em AME; 6 (33,3%) em AMP; (5,5%)  
em AMC, e 4 crianças (22,2%) não estavam sendo amamentadas. Na categoria elementos da rede de apoio a nutriz adolescente a rede de apoio 
primária foi composta, principalmente, pelas avós maternas e paternas do lactente; o pai e, com menor representatividade, demais familiares 
como avôs, irmãos entre outros. A rede de apoio secundário foi composta pelos profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
médicos, ACS) e o serviços no qual prestaram atendimento. Na rede de apoio e proteção ao aleitamento as adolescentes, durante a gestação e 
o puerpério, recebem muitas orientações e ficam suscetíveis a influências muitas vezes ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento. 
Na categoria rede de apoio para o desmame precoce foram referidas orientações dos elementos da rede primária que podem induzir a inter-
rupção precoce do aleitamento materno. Nutrizes que residem com demais membros da família sofrem maior influência durante o processo de 
amamentação por ser uma prática ligada pelo meio social. A realização desse estudo possibilitou a identificação dos componentes da rede de 
apoio social da nutriz adolescente, esta se caracterizou basicamente por familiares e com maior frequência de mulheres com experiências de 
amamentação e profissionais de saúde. O reconhecimento desta possibilita ao profissional ampliar seu escopo para planejar suas ações envol-
vendo neste cuidado pessoas com influências na vida das puérperas adolescentes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marina Tissot de Oliveira (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Nutrição
Orientador: Cláudia Choma Bettega Almeida            Co-Orientador: Suely Teresinha Schmidt
Departamento: Nutrição                                            Colaborador: César Augusto Taconeli, Fernanda Buhrer Rizzato
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: alimentação complementar, práticas alimentares, nutrição infantil
Área de Conhecimento: 40103005 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL

0606 PRÁTICAS ALIMENTARES DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE 
ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EM GUARAPUAVA-PR.

A Organização Mundial de Saúde recomenda uma dieta mínima aceitável a partir dos seis meses de idade a fim de garantir o crescimento, saúde 
e desenvolvimento da criança em todo o seu potencial. Sendo assim, a freqüência e a quantidade de alimentos consumidos são de extrema 
importância para promover um crescimento adequado. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as práticas alimentares e sua associação com 
fatores socioeconômicos, demográficos, biológicos e ambientais. Estudo transversal analítico realizado através de inquérito domiciliar com 295 
crianças, entre 6 e 23,9 meses de idade, assistidas pelo Programa Saúde da Família em Guarapuava – PR. Foi aplicado questionário pré-codifi-
cado contendo dados socioeconômicos, demográficos, biológicos e ambientais e sobre as práticas alimentares das crianças. Os dados referentes 
às práticas alimentares analisados neste estudo foram 3 indicadores básicos, propostos pela Organização Mundial de Saúde, relacionados à ali-
mentação complementar: diversidade alimentar mínima, frequência mínima de refeições e dieta mínima aceitável. A análise estatística consistiu 
de técnicas descritivas e inferenciais utilizando o modelo de regressão logística. Os resultados encontrados quanto à distribuição de crianças 
em cada um dos indicadores utilizados foram: diversidade alimentar mínima (77,6%), freqüência mínima de refeições (84,4%) e dieta mínima 
aceitável (67,1%). As variáveis explicativas que foram conjuntamente significativas para a diversidade mínima da dieta foram: idade materna 
(p= 0,05), escolaridade materna (p=0,001) e criança em aleitamento materno (p = 0,007). A frequência mínima da dieta apresentou associação 
com a criança em aleitamento materno (p < 0,001). A dieta mínima aceitável demonstrou associação com: escolaridade materna (p= 0,02), 
escolaridade paterna (p= 0,02) e número de filhos nascidos vivos (p= 0,03). Os resultados indicam que os fatores relacionados às condições 
socioeconômicas, demográficas e biológicas têm forte relação com a qualidade da alimentação que a criança recebe. Neste sentido, a melhoria 
na qualidade da assistência à saúde infantil pode ser considerada uma medida de extrema importância para uma alimentação complementar 
segura, acessível e aceita pela cultura em que a criança esta inserida.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Yamaguchi (PIBIC/CNPq)
Curso: Fisioterapia (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Vera Lúcia Israel                    Co-Orientador: Luize Bueno Araujo
Departamento: Não definido
Setor: Não definido
Palavras-chave: fisioterapia, avaliação infantil, Denver II
Área de Conhecimento: 40103005 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL

0607 APLICAÇÃO DE ESCALAS DE AVALIAÇÃO INFANTIL EM CENTROS DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL DO LITORAL DO PARANÁ E ANÁLISE DOS RESULTADOS.

O objetivo foi analisar o desenvolvimento de crianças 0 a 5 anos, em um Centro de Educação Infantil (CEI) de Matinhos/Paraná. O desen-
volvimento infantil caracteriza-se pelas modificações contínuas e permanentes. Resultado da interação entre fatores genéticos e ambientais, que 
influenciam na forma como as crianças percebem e lidam com o ambiente em que vivem. Esta é a perspectiva ecológica, o desenvolvimento 
infantil influencia e é influenciado pelas relações com o meio. Os principais fatores de risco e de proteção quanto ao desenvolvimento estão 
nos contextos em que a criança está inserida, como a família e escola. O uso de testes de avaliação do desenvolvimento infantil possibilita 
identificar, monitorar e quantificar os possíveis déficits no desenvolvimento e é utilizado como estratégia para promoção da saúde na infância. 
Foram avaliadas 61 crianças, de ambos os gêneros de um CEI situado na periferia na cidade de Matinhos, verificando a relação estatística 
existente do desenvolvimento infantil em relação a idade, período de permanência no CEI e gênero. Nas avaliações utilizou-se o teste Denver 
II, que realiza a triagem global de atraso no desenvolvimento, verifica as áreas pessoal-social, linguagem e habilidades motoras fina e grossa. 
Foram avaliadas 61 crianças, sendo 29 (47,54%) do gênero masculino e 32 (52,46%) feminino. Como resultados, obteve-se que 32 (52,46%) 
crianças apresentam risco no desenvolvimento e 29 (47,54%) desenvolvimento típico. A área com maior índice de risco foi a pessoal-social 
com 24 sujeitos (39,34%), seguida da linguagem 7 (11,47%), motor fino 4 (6,56%) e menor risco a área motor grosso com 1 sujeito (1,64%). 
Considerando apenas as crianças com risco no desenvolvimento, 30 (93,76%) apresentaram risco em uma única área, 1 (3,12%) em duas áreas 
e 1 (3,12%) em três áreas. Para análise estatística, utilizou-se o software Statística 7. Não houve diferença estatística (p>0,05) no desempenho 
entre os gêneros, períodos e idades. Sabe-se que desenvolvimento infantil é observado por organizações nacionais e internacionais, sendo um 
dos indicativos do desenvolvimento do país. Neste sentido, é necessário acompanhar, prevenir e intervir, pois além dos fatores genéticos, os 
estímulos, que influem diretamente no desenvolvimento, devem ser oferecidos. Para sugerir medidas de saúde pública, ainda são escassas as 
informações sobre a realidade local, necessitando pesquisa contínua.  Porém sugere-se que as condições sociais familiares e de assistencialismo 
do CEI podem influenciar negativamente nos estímulos oferecidos para a criança.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernando Lucas Hara Pereira (IC-Voluntária)
Curso: Fisioterapia (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Vera Lúcia Israel               Co-Orientador: Luize Bueno de Araujo
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: medidas antropometricas, antropometria, avaliação nutricional
Área de Conhecimento: 40103005 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

0608 AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA MOTORA E PSICOMOTORA EM  CENTROS DE ED-
UCAÇÃO INFANTIL DO LITORAL DO PARANÁ - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

O objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional, por meio das medidas antropométricas, de crianças de 0 a 5 anos de idade regularmente 
matriculadas num centro de educação infantil na cidade de Matinhos/Paraná. As medidas antropométricas são utilizadas desde o século XVIII 
como instrumento de avaliação da saúde, hoje são usadas para avaliar o estado nutricional e com isto permite o acompanhamento do cresci-
mento e desenvolvimento de crianças. A situação nutricional é essencial para controle das condições de saúde da população infantil de um país 
ou região. As medidas de peso e altura são consideradas de alta sensibilidade, para refletir variações nas condições nutricionais e indiretamente 
as influências do ambiente socioeconômico. Em 2011 num estudo no Centro de Educação Infantil Q.M, na cidade de Matinhos, localizada no 
litoral paranaense, foram avaliadas as medidas antropométricas de 54 crianças de 0 a 6 anos. Sendo 6 meninas e 2 meninos de 1 a 2 anos, 6 
meninos e 3 meninas de 2 a 3 anos, 3 meninos e 7 meninas de 3 a 4 anos, 8 meninos e 7 meninas de 4 a 5 anos, 7 meninos e 5 meninas de 5 
a 6 anos.  Elas estavam regularmente matriculadas e tiveram seus termos de consentimento livre e esclarecido assinado e autorizado por pais 
e responsáveis dos menores. Para analisar o desenvolvimento nutricional aferimos peso e altura das crianças, esses dados foram mensurados 
através do programa Epi info, que verifica peso/idade, altura/idade e peso/altura, porém foi utilizado somente o indicativo de peso em relação a 
idade para avaliar o nutricional da criança. Este programa identifica se há ou não indivíduos com risco para excesso de peso, risco para desnu-
trição, excesso de peso e desnutrição. Como resultados tem-se: 40 crianças foram consideradas com estado nutricional adequado, 6 obesas, 4 
crianças com risco a obesidade, 3 crianças desnutridas, 1 com risco a desnutrição. Esses índices antropométricos são indicadores da saúde, pois 
permitem avaliar o potencial de desenvolvimento físico alcançado e facilitam o controle do desenvolvimento infantil.  Esses dados se fazem 
necessários para que se possa criar políticas públicas, assim como intervenções nutricionais, e a realização de estudos futuros.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Izabel Sampaio Gluszewicz (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Fisioterapia (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Vera Lúcia Israel                         Colaborador: Luize Bueno de Araujo
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Fisioterapia, criança, avaliação
Área de Conhecimento: 40103005 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

0609 DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS: AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊU-
TICA NEUROPSICOMOTORA EM CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM MATINHOS/PARANÁ

O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças em um Centro de Educação Infantil (Q.M.) localizado em 
Matinhos/PR. Utilizamos o Teste de Triagem Denver II, representado pelas áreas: pessoal-social, motor fino-adaptativo, linguagem e motor 
grosseiro. Esse teste é uma avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor adaptado para crianças brasileiras. Para complementar a avaliação, 
foi solicitado as crianças entre 3 e 5 anos que realizassem o desenho da figura humana. A aplicação dos testes foi realizada de forma lúdica e 
ocorram em ambiente escolar. O presente estudo envolveu uma amostra de 61 (100%) crianças de 0 a 5 anos, onde foi verificado o desenvolvi-
mento neuropsicomotor e aspectos afetivos/emocionais. A partir do consentimento da escola, os alunos realizaram uma reunião para explicar 
os procedimentos da pesquisa. Nesta, foi distribuído um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para que pais e/ou responsáveis pu-
dessem autorizar as crianças para participar da pesquisa. Ao final da coleta de dados, ocorreu uma orientação em saúde para pais, responsáveis 
e educadoras, sobre incentivo e estimulo à criança, abordando a área que apresentou maior índice de questionamento (pessoal-social). Como 
resultados do Denver II, observou-se que entre a amostra de 61 crianças participantes (100%), 32 (52,5%) crianças apresentaram desenvolvi-
mento questionável em uma ou mais áreas avaliadas pelo teste de triagem. Destas, 30 crianças apresentaram questionamento em apenas 1 área 
das quatro avaliadas no teste Denver II, 1 criança apresentou 2 áreas com questionamento e 1 criança apresentou 3 áreas. Do total de sujeitos 
que apresentaram questionamento, 24 (39,3%) crianças tiveram o maior índice de risco na área pessoal social, 7 (11,47%) crianças na área lin-
guagem, 4 (6,55%) crianças na área motor fino-adaptativo e 1 (1,63%) criança na área motor grosseiro. Entre os indivíduos avaliados ambos os 
sexos apresentaram questionamento (32 crianças) 50% meninos e 50% meninas. No Desenho Da Figura Humana nenhuma criança apresentou 
risco afetivo/emocional.  Neste estudo conclui-se que há necessidade de estimulação motora para as crianças avaliadas de 0 a 5 anos de idade, 
pois mesmo em período integral, estas apresentaram risco no desenvolvimento neuropsicomotor. É fundamental uma maior comunicação 
entre escola e família para se obter uma desejável evolução nas áreas de desenvolvimento como as avaliadas: pessoal-social, linguagem, fino-
adaptativo e motor grosseiro, pois o cuidado familiar e escolar são ambos essenciais a criança. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Rodrigues Gaspar Corrêa (IC-Voluntária)
Curso: Fisioterapia (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Vera Lucia Israel                       Co-Orientador: Luize Bueno de Araújo
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: intervenção, saúde, criança
Área de Conhecimento: 40103005 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL

0610 DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS: INTERVENÇÃO COM PRO-
FESSORES E FAMILIARES EM UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA CIDADE DE MATINHOS

O objetivo do estudo foi realizar uma intervenção de educação em saúde para familiares (pais) e educadores de crianças avaliadas enquanto 
aspectos psicomotores em Centro de Educação Infantil (CEI). O recinto escolar e familiar pode interferir no desenvolvimento cognitivo, físico 
e psicossocial da criança. Para Petrariu et al.(2007) e Lordello et al.(2000) o ambiente adequado para o desenvolvimento infantil deve conter 
vínculos fortalecidos entre indivíduos e proporcionar experiências diversificadas (BRAZELTON; GREENSPAN,2002). Pais e professores 
passam o dia-a-dia com a criança, portanto, pode-se aproveitar para passar informações sobre educação em saúde a eles, para que possam 
promovê-la no seu cotidiano (VIEIRA et al.,2009). A metodologia usada envolveu apresentar resultados das avaliações das crianças de um 
centro de educação infantil do município de Matinhos, realizadas por meio da escala Denver II (Frankenburg et al.,1992). Foram tratados de 
alertas dos marcos e riscos do desenvolvimento motor e psicomotor da criança. Para isto, foram feitas duas intervenções em horários distintos 
com 30 minutos de duração sendo uma para pais e outra para professores. Na primeira reunião, os acadêmicos orientaram os professores sobre 
estimulação motora para cada faixa etária e como prevenir, identificar atrasos motores e psicomotores, tratando de aspectos de educação em 
saúde para articular estas duas áreas com ações que aprimorem as políticas públicas de saúde da criança dentro da escola e na cidade. Na seg-
unda reunião com pais e ou familiares foi ressaltada, por meio de um filme, a importância do vínculo familiar e também de estímulos da mot-
ricidade da criança pequena com consequente ganho cognitivo e afetivo no desenvolvimento da criança. Pais e familiares puderam, por meio 
de uma dinâmica, falar as qualidades de seu filho, e contar quais eram as dificuldades ao lidar com crianças. Com isso, receberam informações 
de como proceder mediante o desenvolvimento dos filhos. Em ambas as reuniões houve uma manifestação positiva de pais e professores so-
bre a relevância de obter o conhecimento integrado dos aspectos tratados. Como produto final, pais e professores receberam um porta-caneta 
ecologicamente desenvolvido, no qual estavam ilustradas dicas de estimulação infantil. Como ação final foi feita uma reunião na Secretaria de 
Educação de Matinhos como devolutiva do estudo realizado com o panorama do desenvolvimento dos alunos avaliados no CEI. Deste modo, 
espera-se que estratégias preventivas de educação em saúde da criança façam parte das políticas públicas municipais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ANA KARYN EHRENFRIED DE FREITAS (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: LUCIA DE NORONHA      Colaborador: MONA A. SIMÕES, FRANCISCO C. PABIS, PATRICIA K. WATANABE 
Departamento: Patologia Médica
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Hipóxia, prematuridade, necrópsia
Área de Conhecimento: 40105008 - ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA

0611 AVALIAÇÃO

A existência de riscos ao recém-nascido está associada a certas condições maternas, fetais e neonatais. De todos os estresses a que o bebê está 
sujeito, provavelmente o mais importante e clinicamente relevante é a hipóxia, definida como uma inadequada oxigenação tecidual a nível 
celular. Muitas circunstâncias estão envolvidas no surgimento da hipóxia, desde condições pré-natais como também condições perinatais. 
Dessas, uma de maior  importância é a prematuridade, já que pode acarretar inúmeros problemas ao bebê, devido à dificuldade de adaptação 
extra-uterina causada pelaimaturidade de seus órgãos e sistemas. O objetivo deste estudo é avaliar a presença de hipóxia em recém-nascidos 
prematuros e suas conseqüências a fim de compreender melhor o evento e seu resultado nos mais diversos sistemas. Foram utilizadas 315 
laudos de necrópsia retirados do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de Clínicas do Paraná, realizados entre 1991 a 2007. Além disso, 
todos os casos tiveram seus prontuários revisados para a coleta de dados clínicos-patológicos dos pacientes. Entre os casos, 143 pacientes 
(45,4%) eram do sexo feminino e 171 (54,3%) do sexo masculino, com uma relação de 1F:1,2M, sendo que em 1 caso (0,3%) o sexo não 
pode ser identificado. Com relação à idade gestacional, 244 casos (77,5%) eram prematuros e 71 (22,5%) eram bebês de termo. Dentre os 
prematuros, a hipóxia foi encontrada ao nascimento em 199 casos, representado 81,6% do total, sendo que 34 (13,9%) não apresentaram sinais 
de hipóxia ao nascer e 11 (4,5%) não foram avaliados para esse quesito. Dentre os pacientes que já apresentavam hipóxia ao nascimento, as 
doenças básicas encontradas foram dano alveolar difuso (132 casos - 66,3%), hipoplasia pulmonar (33 casos - 16,6%), malformações (19 casos 
- 9,5%), eritroblastose fetal (5 casos - 2,5%); 10 pacientes (5%) apresentaram outras doenças, como gastrosquise (3 casos - 1,5%) e kernicterus 
(1 caso - 0,5%). Entre os não-hipoxemiados ao nascimento a doença mais prevalente também foi o dano alveolar difuso (30 casos – 66,7%), 
uma das principais conseqüências da prematuridade e que pode gerar um quadro de hipóxia tardia no prematuro, comprovando a importância 
da prematuridade na evolução final dos pacientes. *Obs.: Esses são os resultados iniciais de um trabalho maior de doutorado.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Karla Schoen (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina 
Orientador: Fabiane Gomes de Moraes Rego       Co-Orientador: Mauren Isfer Anghebem-Oliveira
Departamento: Patologia Médica                         Colaborador: Emanuel M. de Souza, Fábio O. Pedrosa, Geraldo Picheth
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: RAGE, Western Blotting, Diabetes
Área de Conhecimento: 40105008 - ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA

0612 CARACTERIZAÇÃO DE ISOFORMAS SOLÚVEIS DO RECEPTOR PARA PRODUTOS DE GLICAÇÃO 
AVANÇADA (SRAGE) EM SORO DE PACIENTES DIABÉTICOS POR WESTERN BLOTTTING

O receptor para produtos de glicação avançada (RAGE) é membro da família das imunoglobulinas, é um multiligante e está associado a compli-
cações no diabetes. Adicionalmente à isoforma ligada à membrana celular de RAGE, várias isoformas solúveis de RAGE aparecem no plasma. 
As isoformas solúveis de RAGE (sRAGE) resultam da clivagem por metaloproteinases (cRAGE) ou por splicing alternativo (esRAGE) e tem 
sido relatadas como biomarcadores para processos inflamatórios, diabetes e doença arterial coronariana. Objetivos: desenvolver e otimizar 
metodologia para a caracterização de isoformas solúveis de RAGE em soro utilizando western blotting (WB). Materiais e métodos: amostras 
de soro (n=8) de indivíduos saudáveis e diabéticos foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). Os géis foram trans-
feridos para membrana de PVDF (Amersham Hybond-P; GE Healthcare) para o WB utilizando ECL Plus Western Blotting detection system 
(GE Healthcare). Para a detecção das isoformas de sRAGE foram testadas 4 diferentes concentrações de anticorpo primário (IgG de coelho 
anti-RAGE; GE Healthcare) e uma do secundário (anti-IgG de coelho conjugado com peroxidase; GE Healthcare). O padrão de migração 
eletroforética de aproximadamente foi comparado com o marcador de massa molecular (SpectraTM Multicolor Broad Range Protein Ladder, 
Fermentas). Foram identificadas três isoformas com massa molecular aparente entre 50 KDa e uma isoforma menor de aproximadamente 
25 kDa. A elevada concentração de albumina no soro, é um potencial interferente na detecção de sRAGE. Para remover este interferente, as 
amostras foram tratadas com sulfito de sódio a 24%, na presença e ausência de álcool capróico, um agente agregador de globulinas. Resultados 
e Conclusões: as condições otimizadas foram: eletroforese em gel de poliacrilamida 19:1 a 10% (tampão Laemmli 1X; 200 V, 53 minutos) de 
soro diluído a 1:20 em salina; e WB: anticorpo primário em diluição 1:20.000; anticorpo secundário na diluição 1:4000. A albumina no soro não 
afetou o reconhecimento das isoformas de sRAGE pelo anticorpo primário. O pré-tratamento das amostras através da precipitação das globuli-
nas com álcool capróico proporciona maior sensibilidade na identificação das bandas de sRAGE. Apoios: CNPq, Fundação Araucária, REUNI.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: PATRICIA KIYORI WATANABE (IC-Voluntária)
Curso: Medicina 
Orientador: Lucia de Noronha        Colaborador: Mona Adalgisa Simões, Francisco Cesar Pabis, Ana Karyn Ehrenfried de Freitas
Departamento: Patologia Médica
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: hipóxia, recém-nascidos a termo, necrópsia
Área de Conhecimento: 40105008 - ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA

0613 “AVALIAÇÃO DE HIPÓXIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS EM RECÉM-NASCIDOS 
A TERMO: UMA REVISÃO DE DADOS DE NECRÓPSIA.”

A existência de riscos a vida de um recém-nascido depende das condições maternas, fetais e neonatais associadas com a evolução da gestação 
e com o trabalho de parto. Além disso, é necessária a adaptação adequada ao novo ambiente, sem que haja falhas nesse processo. Caso acon-
teçam, podem acarretar desordens no organismo do bebê, tais como as respiratórias; estas são muito frequentes e advêm de um funcionamento 
cardiopulmonar não adequado, resultando em hipóxia. Esta pode ser definida como inadequada oxigenação tecidual a nível celular e, de todos 
os estresses a que o bebê está sujeito, é provavelmente a mais importante e clinicamente relevante. Muitas circunstâncias estão envolvidas 
no surgimento da hipóxia, perceptivelmente distintas quando a idade gestacional é considerada: entre os prematuros acontece majoritari-
amente devido à dificuldade de adaptação extra-uterina causada pela imaturidade de seus órgãos e sistemas, enquanto entre os termos, deve-se 
principalmente a condições relacionadas com o próprio bebê ou com o trabalho de parto. O objetivo do presente estudo é avaliar a presença 
de hipóxia em recém-nascidos a termo e suas consequências, para melhor compreensão do evento e de seu resultado nos diversos sistemas. 
Foram utilizados 315 laudos de necropsia retirados do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de Clínicas do Paraná, realizados entre 
1991 a 2007. Todos os casos tiveram seus prontuários revisados para a coleta de dados clínicos-patológicos dos pacientes. Entre os casos, 143 
pacientes (45,4%) eram do sexo feminino e 171 (54,3%) do sexo masculino, com uma relação de 1F:1,2M, sendo que em 1 caso (0,3%) o sexo 
não pode ser identificado. Com relação a idade gestacional, 244 casos (77,5%) eram prematuros e 71 (22,5%) eram bebês a termo. Entre os ter-
mos, a hipóxia foi encontrada ao nascimento em 31 casos, representando 44% do total, sendo que 23 (32%) não apresentaram sinais de hipóxia 
ao nascer e 17 (24%) não foram avaliados para tal quesito. Entre os pacientes que apresentavam hipóxia ao nascimento, as doenças básicas 
encontradas foram malformações (16 casos – 52%), broncoaspiração (4 casos – 13%), broncopneumonia (3 casos – 10%), dano alveolar difuso 
(2 casos – 6%) e, ainda, com 1 caso cada: eritroblastose fetal, peritonite, placenta prévia, sofrimento fetal crônico e tocotraumatismo. Entre 
os não-hipoxemiados, as mais frequentes foram: malformação cardíaca (26%), eritroblastose fetal (17%) e broncopneumonia (13%).  Nosso 
trabalho deixa claro que a grande maioria dos bebês a termo hipoxemiados (52%) tinha alguma malformação como causa se sua inadequação 
para transição da vida intra-uterina á vida extra-uterina.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Deniton Cezar Tagliari (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Odontologia 
Orientador: Antonio Adilson Soares de Lima             Colaborador: Cassiano Lima Chaiben, Joslei Carlos Bohn, Lisiane Candido
Departamento: Estomatologia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: AgNOR, Cannabis, Maconha
Área de Conhecimento: 40200000 - ODONTOLOGIA 

0614 ESTUDO DAS REGIÕES ORGANIZADORAS NUCLEOLARES EM ESFREGAÇOS 
DA MUCOSA BUCAL DE INDIVÍDUOS USUÁRIOS DE CANNABIS SATIVA

A maconha (Cannabis sativa) é mundialmente uma das drogas ilícitas mais frequentemente usada. Acredita-se que esta droga seja capaz de 
aumentar o risco ao desenvolvimento do câncer na mucosa oral e brônquica. O objetivo deste trabalho foi analisar as regiões organizadoras nu-
cleolares (NORs) por meio da técnica de impregnação por prata (AgNORs) em células epiteliais da mucosa bucal em função do uso crônico de 
maconha. A amostra foi composta por esfregaços de 44 indivíduos do sexo masculino divididos em dois grupos: a) grupo caso - 22 indivíduos 
usuários de maconha; e b) grupo controle - 22 indivíduos saudáveis e que não faziam uso de tabaco e qualquer outra droga ilícita. Amostras de 
células epiteliais da mucosa bucal foram obtidas de cada participante por meio da citologia esfoliativa em base líquida. Os esfregaços foram 
processados em laboratório e corados pela técnica do AgNOR. As AgNORs foram avaliadas em relação a sua morfologia e aleatoriamente 
contadas em 50 núcleos celulares por esfregaço usando a microscopia de luz. Além disso, as seguintes variáveis também foram medidas: área 
nuclear, área de AgNOR, percentagem da área nuclear ocupada por AgNOR. A média de idade dos participantes dos grupos caso e controle foi 
de 28.9 ± 7,9 (19-47) anos. Os indivíduos do grupo caso consumiam, em média, 1,7 cigarros de maconha/dia. O tempo médio de consumo dos 
cigarros de maconha foi de 11,5 ± 7,4 anos. As AgNORs estavam localizadas no núcleo e foram visualizadas como pequenas estruturas com 
uma morfologia predominantemente arredondada, com a sua coloração variando de castanho claro para preto, em várias formas e números. O 
teste t de Student foi aplicado e a média de AgNOR para os grupos caso e controle foram 2,8 ± 0,5 e 2,7 ± 0,6, respectivamente. A diferença 
entre os grupos foi estatisticamente diferente somente para a variável relação AgNOR/Núcleo (p=0.015). Baseado nos achados deste estudo 
pode-se concluir a Cannabis sativa não foi capaz de interferir na atividade proliferativa das células epiteliais da mucosa oral.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jéssica Gomes Moraes (PIBIC/CNPq)
Curso: Odontologia 
Orientador: Cassius Torres Pereira             Co-Orientador: Laura Grein Cavalcanti
Departamento: Estomatologia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Anemia de Fanconi, Radiografia panorâmica, Odontologia
Área de Conhecimento: 40200000 - ODONTOLOGIA

0615 SAÚDE BUCAL DURANTE O TCTH- ACHADOS RADIOGRÁFICOS EM PACIENTES PORTADORES 
DE ANEMIA DE FANCONI ENCAMINHADOS À CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA DA UFPR.

A Anemia de Fanconi (AF) é uma doença cujas manifestações clínicas são devidas à instabilidade cromossômica e caracteriza-se por anormali-
dades congênitas, defeitos hematopoiéticos e alta predisposição ao desenvolvimento de leucemia mielóide aguda e certos tumores sólidos. O 
presente estudo teve como objetivo registrar a frequência e características mais comuns encontradas em radiografias panorâmicas de pacientes 
portadores de anemia de Fanconi, através da seleção de 24 radiografias panorâmicas encontradas nos arquivos de prontuários de pacientes com 
diagnóstico de anemia de Fanconi encaminhados do ambulatório do Serviço de Transplante de Medula Óssea (STMO) do Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR) à clínica de Estomatologia da UFPR, entre maio de 2010 e agosto de 2011.As radiografias 
panorâmicas foram analisadas por um único pesquisador de acordo com as seguintes variáveis: alterações dentárias de número, de integridade 
e de posicionamento. A amostra foi composta por 12 indivíduos do sexo masculino e 12 do sexo feminino, de 5 a 35 anos, com média de idade 
de 14.8 anos. Da amostra estudada, 83% dos pacientes apresentaram ao menos uma das alterações radiográficas analisadas no presente trabalho. 
Nas radiografias panorâmicas analisadas, foi possível observar 45 dentes restaurados e a ausência de 14 dentes, principalmente os terceiros 
molares (n=8). Foram encontrados treze casos de dentes girovertidos, sendo, em sua maioria caninos inferiores direitos (n=7). Além disso, 
notou-se 13 pacientes com dentes inclusos, (n=40), sendo todos terceiros molares. Cáries com grande destruição tecidual (n=10) puderam ser 
observadas em quatro indivíduos. Foram encontrados também: apinhamento dentário (n=2), microdontia (n=1), lesão periapical (n=1), dente  
tratado endodonticamente (n=1), pino intrarradicular (n=1), prótese fixa unitária (n=1) e raiz residual (n=2). Não foram observados dentes 
supranumerários, assim como transposição dentária. Observou-se ainda que dentre os oito pacientes com dentição mista, três apresentaram 
alteração na cronologia da erupção dentária. Os achados radiográficos observados nesta amostra não sugerem haver nenhumamanifestação 
radiográfica específica da Anemia de Fanconi nos ossos da maxila e da mandíbula.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rayza Santiago Wapniarz (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Odontologia 
Orientador: Cassius Carvalho Torres-Pereira      Colaborador: Bruna Basso Fonseca (Ic voluntária), Sérgio Luis Guandalini
Departamento: Estomatologia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Gestantes, Adolescentes, Saúde Bucal
Área de Conhecimento: 40200000 - ODONTOLOGIA

0616 CONHECIMENTO E ACESSO À SAÚDE BUCAL DE UM GRUPO DE GEST-
ANTES ADOLESCENTES

O período gestacional é uma fase que engloba diversas mudanças no organismo, nos hábitos e na dieta da mulher, podendo influenciar direta-
mente na saúde bucal da futura mãe e da criança. Considerando as dificuldades que muitas vezes os pacientes apresentam na adoção de hábitos 
de vida saudáveis, é importante orientar as mães nessa etapa. A literatura sugere que a saúde bucal é um aspecto periférico dos cuidados de 
saúde da gestante e há um desconhecimento sobre como cuidar da sua saúde bucal e a do futuro bebê. O objetivo deste estudo foi avaliar o grau 
de conhecimento de gestantes adolescentes sobre saúde bucal e alguns indicadores de acesso à atenção odontológica. Os dados coletados foram 
obtidos através de questionário especialmente desenvolvido para este estudo, adaptado de Hullah et al. (2008) em 38 gestantes adolescentes, 
realizados no período de maio de 2011 a dezembro de 2011 na Maternidade Vitor Ferreira do Amaral-UFPR. A média de idade da amostra foi 
de 15,5 anos, sendo que a maioria (n= 22) encontrava-se no terceiro trimestre de gestação. Visitaram o dentista durante o período gestacional 
55% (n=21) e receberam orientações sobre cuidados bucais 45% (n= 17). Entretanto apenas três gestantes afirmaram ter recebido algum tipo de 
material instrucional tais como folders, cartilhas ou panfletos. Em relação à saúde bucal durante a gravidez, 81% (n=31) relataram não terem 
mudado seus hábitos de higiene e 74% (n=28) das adolescentes não notaram alterações significativas na mucosa. Apenas 25% (n=9) da amostra 
responderam saber cuidar da boca e dos dentes do futuro bebê. Apesar da maioria das adolescentes terem visitado o cirurgião dentista durante 
a gestação, observou-se desconhecimento em relação aos cuidados bucais e necessidade de aumentar o nível de informação e acesso à saúde 
bucal no grupo pesquisado. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriela Pasche (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Odontologia 
Orientador: Marilene da Cruz Magalhães Buffon       Co-Orientador: Giovana Daniela Pecharki
Departamento: Saúde Comunitária                            Colaborador: Amanda Spagnollo Hota, Daniela Castanha, Rafael Ditterich
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Nasturtium officinale R. Br, fitoterapia, plantas medicinais
Área de Conhecimento: 40200000 - ODONTOLOGIA

0617 AVALIAÇÃO DO USO DO EXTRATO DE AGRIÃO D’AGUA (NASTURTIUM  
OFFICINALE R. BR) NO CONTROLE DO BIOFILME DENTAL

As pesquisas indicam que todas as classes socioeconômicas no Brasil usam plantas medicinais devido às preferências culturais, ao baixo custo, 
e pela sua eficácia. (LOPEZ, 2006). O estímulo ao uso de fitoterápicos objetiva prevenir, curar ou minimizar os sintomas das doenças, com um 
custo mais acessível à população e aos serviços públicos de saúde, comparativamente àqueles obtidos por síntese química, que são, em geral, 
mais caros, devido às patentes tecnológicas envolvidas (TOLEDO et al; 2003). A constante necessidade de se avaliar métodos economicamente 
viáveis para o controle do crescimento bacteriano permitindo que um contingente maior de pessoas se beneficie, tem estimulado o uso da 
fitoterapia, dentro de programas preventivos e curativos importantes para a população brasileira, (BUFFON, 2002). O objetivo deste estudo 
foi determinar, in vivo, a ação antimicrobiana do extrato de Nasturtium officinale R. Br, agrião d’agua sobre bactérias bucais presentes no 
biofilme dental, relacionadas à doença cárie e a doença periodontal. Para tanto, foi realizado um estudo com 13 voluntários que compreendeu 
3 tratamentos realizados em 3 fases de 14 dias cada, durante as quais os voluntários realizaram bochechos com as seguintes soluções: controle 
negativo/placebo; solução de clorexidina a 0,12% (“padrão-ouro”) e solução contendo extrato bruto de folhas de Nasturtium officinale R. Br 
(solução teste). O Índice de Higiene Oral Simplificado semanal foi utilizado para determinar a interferência das soluções no biofilme dental 
dos voluntários. Os dados clínicos apontam que o extrato de agrião obteve resultados semelhantes aos da solução de clorexidina, confirmando 
a ação antimicrobiana da solução contendo extrato bruto de folhas de Nasturtium officinale R. Br, como já comprovado em estudos in vitro.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camilla Sayuri Straube Minasse (PIBIC/CNPq)
Curso: Odontologia 
Orientador: Maria Ângela Naval Machado         Co-Orientador: Marcos de Mendonça Invernici
Departamento: Estomatologia                            Colaborador: Marilia Compagnoni Martins, Alice Vanzela Miotto, Milene Languinotti
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Alcoolismo, Índice periodontal, Periodontite
Área de Conhecimento: 40201007 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA

0618 AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO PERIODONTAL EM DEPENDENTES QUÍMICOS

A doença periodontal é um processo inflamatório que causa a destruição do ligamento periodontal, cemento e osso alveolar, levando a formação 
de bolsa periodontal e a perda dental. O alcoolismo é definido como um conjunto de distúrbios físicos e transtornos mentais causados pelo uso 
abusivo de bebidas alcoólicas sendo que esse consumo abusivo é considerado um problema mundial de saúde pública. No Brasil o consumo de 
“cachaça” (bebida destilada produzida a partir da cana de açúcar) é comum devido ao seu baixo custo e fácil aquisição. O risco de desenvolver 
a periodontite pode aumentar nos alcoolistas e se estes forem também tabagistas o risco é ainda maior. O vício de fumar aumenta a severidade e 
incidência da doença periodontal. O objetivo do estudo foi realizar uma avaliação da condição periodontal em adultos alcoolistas. A amostra foi 
constituída de adultos, do sexo masculino internados para tratamento e prevenção do alcoolismo. Os alcoolistas responderam a um questionário 
sobre seus dados pessoais e a condição de saúde geral. O exame clínico foi feito em todos os dentes presentes na boca e os seguintes parâmetros 
clínicos foram avaliados: profundidade de sondagem (PS), nível de inserção clínica (NIC), índice de placa (IP), índice gengival (IG) e sangra-
mento à sondagem (SS). Participaram do estudo 50 alcoolistas do sexo masculino, com média de idade de 42 anos (20 - 64 anos). A média da 
PS e do NIC foi respectivamente de 3,61 mm e de 4,11mm. Dos 923 dentes avaliados, 242 apresentaram PS entre 4 ou 6 mm e 38 dentes PS 
maior que 7 mm; 238 apresentaram NIC entre 4 ou 6 mm e 79 NIC maior  que 7 mm. Do total de 50 alcoolistas avaliados, 29 apresentaram 
algum grau de inflamação gengival e 40 alcoolistas tiveram placa detectável com a sonda. No SS observamos que 335 dentes (36,3%) de um 
total de 923 dentes avaliados tinham sangramento. Dos 50 alcoolistas avaliados 78% foram diagnosticados com periodontite. Os parâmetros 
clínicos periodontais demonstraram que os alcoolistas apresentam uma pobre condição periodontal.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Allana Pivovar (IC-Voluntária)
Curso: Odontologia 
Orientador: Ivana Froede Neiva                        Co-Orientador: Andresa Carla Obici
Departamento: Odontologia Restauradora       Colaborador: Camila Pinheiro Furquim, Josiane Schibicheski dos Santos 
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: dente tratado endodonticamente, restauração provisória, avaliação clínica
Área de Conhecimento: 40201007 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA

0619 AVALIAÇÃO CLÍNICA DAS RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS REALIZADAS EM 
DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE

O uso de materiais temporários é um fator importante para o sucesso do tratamento endodôntico, uma vez que mantém a assepsia da câmara 
pulpar. A seleção do material restaurador provisório deve basear-se nas propriedades exigidas para um bom material selador, como impedir a 
ocorrência de infiltração marginal, bem como possuir resistência capaz de suportar forças mastigatórias, não permitindo uma recontaminação 
por fluidos, material orgânico ou microrganismos presentes da cavidade oral. O objetivo desse trabalho foi avaliar clinicamente os materiais 
utilizados e a qualidade das restaurações provisórias dos dentes tratados endodonticamente em pacientes da clínica Odontológica do Curso 
de Odontologia da Universidade Federal do Paraná. Participaram desse projeto 58 pacientes com tratamento endodôntico. As restaurações 
provisórias foram analisadas na sessão em que foi realizada a restauração definitiva (n = 58). O tempo de permanência das restaurações 
provisórias variou, sendo: menos de uma semana, 12 dentes; de 1 a 2 semanas, 25; de 3 a 4 semanas, 9; de 5 a 6 semanas, 4; de 7 a 8 semanas, 
1, mais de 9 semanas, 4. Dos elementos avaliados, 17 estavam restaurados provisoriamente com IRM (cimento de óxido de zinco reforçado por 
polímero) e 41 com Maxxion R (cimento de ionômero de vidro). As restaurações provisórias foram avaliadas quanto as seguintes condições: 
ausência de alteração, manchamento, infiltração marginal, solução ou desintegração, perda parcial e perda total do material. A maioria das res-
taurações provisórias apresentou-se sem alteração, sendo: 47% (IRM) e 65,9% (Maxxion R). Verificou-se a perda total de material apenas nas 
restaurações utilizando óxido de zinco e eugenol reforçado por polímero (5,9%), porém presença de infiltração marginal (4,9%) e solução e/ou 
desintegração do material (2,4%) somente em restaurações a base de ionômero de vidro. O manchamento e a perda parcial de material foram 
maiores nos dentes com IRM (17,3% e 23,5%, respectivamente), comparados com Maxxion R (7,3% e 12%, respectivamente). Houve mais 
fendas e fraturas marginais no uso de cimentos de ionômero de vidro (22%) do que utilizando IRM (5,9%). Diante destes dados, concluiu-se 
que os materiais possuem diferentes desempenhos quanto às propriedades ideais dos restauradores provisórios. Entretanto, observa-se que as 
restaurações de cimento de ionômero de vidro (Maxxion R) apresentaram menores alterações clínicas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Pinheiro Furquim (IC-Voluntária)
Curso: Odontologia 
Orientador: Ivana Froede Neiva                        Co-Orientador: Andresa Carla Obici
Departamento: Odontologia Restauradora       Colaborador: Allana Pivovar; Josiane Schibicheski dos Santos 
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Dentes tratados endodonticamente, Restaurações provisórias, Odontologia
Área de Conhecimento: 40201007 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA

0620 INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA NA CONDIÇÃO CLÍNICA DE RESTAU-
RAÇÕES PROVISÓRIAS DOS DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE

O sucesso da terapia endodôntica está relacionado ao adequado vedamento da câmara pulpar, pois previne a invasão bacteriana e a recon-
taminação dos canais radiculares. Dentes tratados endodonticamente devem ser restaurados o quanto antes, pois a infiltração marginal pode 
ocorrer em poucos dias, culminando com a necessidade de um retratamento ou até mesmo a perda do elemento dentário. Esse trabalho teve 
como objetivo avaliar clinicamente a condição de restaurações provisórias em relação ao tempo de permanência na cavidade bucal até a data 
da realização da restauração definitiva. Os pacientes selecionados (n = 58) para pesquisa foram encaminhados após a finalização do tratamento 
endodôntico pela disciplina de Endodontia da Universidade Federal do Paraná. As restaurações provisórias foram analisadas na sessão em que 
foi feita a restauração definitiva. Dois materiais restauradores provisórios foram utilizados: cimento de óxido de zinco e eugenol reforçado por 
polímero (IRM) e cimento de ionômero de vidro convencional (Maxxion R). As restaurações provisórias foram avaliadas quanto as seguintes 
condições: ausência de alteração, manchamento, infiltração marginal, solução ou desintegração, perda parcial ou total do material. O tempo 
de permanência das restaurações provisórias variou, sendo: menos de uma semana, 12 dentes; de 1 a 2 semanas, 25; de 3 a 4 semanas, 9; de 
5 a 6 semanas, 4; de 7 a 8 semanas, 1 e mais de 9 semanas, 4. A maioria das restaurações provisórias mostrou-se sem alterações (n = 34). A 
condição clínica das restaurações avaliadas variou de acordo com o tempo de permanência da seguinte maneira: menos de 1 semana, 75% das 
restaurações provisórias estavam sem alterações; 1-2 semanas, 60% sem alterações; 3-4 semanas, 77% sem alterações; 5-6 semanas 50% sem 
alterações; 7-8 semanas, 100% com alterações e mais de 9 semanas, 75% com alterações. Diante destes dados, verifica-se que quanto maior o 
tempo de permanência do material restaurador temporário na cavidade bucal, maiores alterações são observadas, o que compromete a qualidade 
do selamento. Concluiu-se que o intervalo entre a restauração provisória e permanente deve ser o mais breve possível para garantir um bom 
prognóstico do tratamento endodôntico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Josiane Schibicheski dos Santos (IC-Voluntária)
Curso: Odontologia 
Orientador: Ivana Froede Neiva                            Co-Orientador: Andresa Carla Obici
Departamento: Odontologia Restauradora           Colaborador: Allana Pivovar, Camila Pinheiro Furquim
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Restaurações diretas, Dentes tratados endodonticamente, Proservação
Área de Conhecimento: 40201007 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

0621 AVALIAÇÃO CLÍNICA DE RESTAURAÇÕES DIRETAS REALIZADAS EM 
DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE

O insucesso dos tratamentos endodônticos está associado, em grande parte, às falhas que ocorrem com a restauração, especialmente quando o 
material empregado não é capaz de impedir a ocorrência de infiltração marginal ou possui baixa resistência mecânica. Neste contexto, os ma-
teriais restauradores definitivos são melhores do que os provisórios. Portanto, a restauração permanente dos dentes tratados endodonticamente 
devolve a função dos mesmos, além de contribuir para um bom prognóstico do caso. Seja direta ou indireta (protética), a restauração defini-
tiva deve ser bem adaptada, idealmente indicada com base na escolha de materiais e técnicas condizentes com as condições do remanescente 
dentário. Caso contrário, a infiltração marginal e/ou fratura do material restaurador poderão causar a recontaminação dos canais. Este estudo 
visou analisar clinicamente as condições das restaurações definitivas realizadas em pacientes tratados endodonticamente na clínica de Endo-
dontia da Universidade Federal do Paraná. Foram restaurados, no total, 61 dentes com resinas compostas. A partir de seis meses, os pacientes 
foram convidados a retornar para avaliação das restaurações permanentes. Apenas 15 pacientes retornaram, sendo que o tempo médio após o 
tratamento restaurador e a avaliação foi de 10,5 meses. Entre os materiais restauradores diretos utilizados estavam as resinas compostas micro-
híbridas Opallis (FGM), Z100 e P60 (3M/ESPE). A resina composta mais empregada foi a Opallis (80%). A avaliação clínica foi realizada pelo 
mesmo examinador. Os resultados mostraram que a maioria das restaurações apresentava-se sem alterações de estrutura e cor (60%), 33% da 
amostra apresentou fratura marginal, 7% apresentaram fratura do elemento dentário e nenhuma necessitou encaminhamento para prótese fixa. 
Todos os casos de fratura marginal observados foram restaurados com a resina da marca Opallis. Com base nos resultados, foi possível concluir 
que a escolha do material restaurador definitivo, associado a um adequado procedimento clínico são fatores determinantes para o sucesso do 
tratamento.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: DANIELLE DEL SANTO (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Odontologia 
Orientador: JOAO LUIZ CARLINI                   Colaborador: ELAINE PEIXOTO MENDES
Departamento: Estomatologia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Fissuras palatinas, Pre-maxila, fenda palatina
Área de Conhecimento: 40202003 - CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

0622 REPOSIÇÃO DE PRE-MAXILA EM PACIENTES FISSURADOS LABIOPALATAIS

As fissuras labiopalatinas são deformidades que afetam um a cada 600 nascimentos e que requer tratamento de longo período e envolvimento de 
uma equipe multidisciplinar. Devido ao impacto causado na vida psicológica e social da criança acometida por fissura palatina, principalmente 
nos pacientes com fissuras bilaterais com projeção da pré-maxila, exige um tratamento de alta complexidade. De acordo com o protocolo ado-
tado no CAIF (Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Labiopalatal), a partir da décima semana de vida já é possível iniciar o tratamento 
nesses pacientes. Inicialmente, realiza-se o fechamento do lábio; com 18 meses de vida realiza-se o fechamento do palato; aos 6 anos, inicia-se 
o tratamento ortodôntico; a partir dos 8 anos realiza-se enxerto ósseo; com 16 anos, realiza-se a cirurgia ortognática, quando necessário; e fi-
nalmente a rinoplastia aos 18 anos. De acordo com a classificação de Spina, que toma como referencia o frame incisivo, encontramos pacientes 
bilaterais transforame. Especificamente esses pacientes apresentam deslocamento da pré-maxila em função da deformidade. Em pacientes com 
fissuras bilaterais a dificuldade ocorre principalmente pela falta de osso e tecido mole na área da fissura grande protrusão na área da pré-maxila, 
atresia maxilar e mobilidade da pré-maxila. A idade ideal para a reconstrução do processo alveolar utilizando enxerto ósseo está entre os 8 e 12 
anos, quando os caninos superiores já estão erupcionados e com dois terços da raiz formada. Com o enxerto ósseo as alterações no crescimento 
da maxila são minimizadas porque a maior parte do crescimento anterior da maxila já está completo. Após o paciente ter sido considerado 
apto para a cirurgia, é feita uma consulta pré-operatória, e são requisitados ainda radiografias de face, panorâmicas, telerradiografias de perfil, 
e radiografias intrabucais oclusais superior e periapical de incisivos superiores. Na mesma consulta pré-operatória são realizadas moldagens 
com alginato das arcadas dentárias superior e inferior e, através de uma cirurgia simulada nos modelos de gesso, a pré-maxila é recortada e 
recolocada em posição mais adequada, a qual permite uma forma do arco mais satisfatória, diminuindo a projeção pré-maxila e dos espaços 
correspondentes a fissura.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Wanderley da Silva Félix Junior (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Odontologia 
Orientador: Nelson Luis Barbosa Reballato              Colaborador: Marcos Fernando Tronco Junior, Rafael Vilson da Silva
Departamento: Estomatologia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Côndilo, Osteotomia sagital, Avanço de maxila
Área de Conhecimento: 40202003 - CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL 

0623 AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO CONDILAR EM PACIENTES SUBMETIDOS A AVANÇO DE 
MAXILA E RECUO DE MANDÍBULA UTILIZANDO FIXAÇÃO INTERNA ESTÁVEL

A osteotomia sagital do ramo mandibular é provavelmente o procedimento cirúrgico mais utilizado para a correção das deformidades da man-
díbula. Esta osteotomia foi inicialmente descrita por SCHUCHARD, em 1942, e posteriormente modificada por TRAUNER e OBWEGESER 
(1957), DAL PONT (1961), HUNSUCK (1968) e EPKER (1977). Alterações no posicionamento condilar e na distância intercondilar após 
avanços ou recuos mandibulares com osteotomia sagital de mandibula podem influenciar no funcionamento da articulação têmporo-mandibular. 
Diversos artigos já foram publicados discutindo a posição do côndilo mandibular após osteotomia sagital dos ramos mandibulares.  ARNETT, 
em 1993, ressaltou que, após a osteotomia sagital, o côndilo apresenta uma folga em relação à fossa articular. Dentre os fatores que poderiam 
levar a alteração do posicionamento condilar estão: o tipo de movimento (recuo ou avanço), amplitude do movimento, anatomia da mandíbula, 
tipo de fixação ou material de fixação utilizado. O objetivo deste trabalho será avaliar o posicionamento condilar de pacientes submetidos à 
cirurgia ortognática para avanço de maxila e recuo de mandíbula utilizando fixação interna estável, através de radiografias submento-vértice. 
Serão obtidas estas radiografias dos pacientes pré-operatoriamente e um mês após a cirurgia. Traçados cefalométricos serão realizados em papel 
acetato e medidos os ângulos formados entre os côndilos mandibulares. Após a análise das medidas das radiografias pré e pós-operatórias os 
dados encontrados serão catalogados para posterior análise descritiva e estatística dos resultados. O trabalho encontra-se em análise e mensu-
ração das radiografias sem o número total de pacientes submetidos à cirurgia ortognática de avanço de maxila através da osteotomia Le Fort I 
e recuo da mandíbula através da osteotomia sagital dos ramos mandibulares, para posterior discussão.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernando Mezoni (PIBIC/CNPq)
Curso: Odontologia 
Orientador: Fabian Calixto Fraiz                       Co-Orientador: Fernanda de Morais Ferreira
Departamento: Estomatologia                           Colaborador: Simone Mocellin
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: açúcar, dieta cariogênica, mães
Área de Conhecimento: 40204006 - ODONTOPEDIATRIA 

0624 AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE CONSUMO DE AÇÚCAR

A dieta compreende tudo aquilo que é ingerido pelo indivíduo, independente do seu valor nutricional, sendo que os fatores dietéticos exercem 
influência na saúde bucal. Em crianças fatores dietéticos, especialmente a frequência de consumo de carboidratos fermentáveis, tem sido as-
sociada ao desenvolvimento de lesões cariosas. Com o objetivo de analisar a frequência de consumo de açúcar de crianças que frequentam as 
clínicas de odontopediatria da UFPR, foi desenvolvido um estudo transversal, durante o primeiro semestre de 2012, com 50 pares mãe-filho que 
compareceram para atendimento na clínica de odontopediatria da UFPR e concordaram em participar através de termo de consentimento livre 
e esclarecido. As mães responderam a um questionário abordando aspectos sócio-demográficos e referentes à percepção de padrão alimentar 
das crianças. O padrão dietético das crianças foi avaliado através de um recordatório alimentar das últimas 24 horas. Os dados foram analisados 
usando o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS for Windows, version 15.0). Participaram da pesquisa 25 meninos e 25 meninas 
entre 3 e 11 (média 7, DP 2,2) anos de idade. As mães tinham entre 21 e 53 (média 36,6, DP 6,9) anos de idade. Noventa por cento das mães 
(45) eram casadas ou viviam em união estável e 10% (5) eram solteiras, viúvas ou separadas, além disso, 60% (30) concluíram 8 anos ou mais 
de estudo formal sendo que 26% (13) concluíram o ensino superior. A média de refeições diárias foi de 4,44 sendo que em 3,92 as crianças 
consumiam açúcar. Não houve diferença estatisticamente significante entre o número de refeições com açúcar em função do gênero (p = 0,445; 
teste de Mann – Whitney), do estado civil da mãe (p = 0,310; teste de Mann – Whitney), da escolaridade da mãe (p = 0,198; teste de Mann – 
Whitney) e da percepção materna sobre a qualidade alimentar (p = 0,280; teste de Mann – Whitney). A percepção materna sobre o consumo 
de açúcar não foi influenciada pelo seu real consumo, avaliado através do recordatório (p = 0,112; teste de Mann – Whitney). Os alimentos 
com açúcar com consumo diário mais citados foram leite com achocolatado (56% dos indivíduos), suco em pó (48%), café com leite (28%), 
bolacha sem recheio (26%), refrigerante (24%), chá (20%), bolo (18%), bala/pirulito/chicletes (16%), suco natural (14%) e bolacha recheada 
(10%). A partir dos resultados pode-se concluir que as crianças apresentaram um alto consumo de açúcar sendo que este esteve presente em 
quase todas as refeições.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paola Fernanda Cotait Lucas Corso (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Odontologia 
Orientador: José Vitor Nogara Borges de Menezes
Departamento: Estomatologia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Odontologia, Odontopediatria, Exodontias
Área de Conhecimento: 40204006 - ODONTOPEDIATRIA

0625 PERFIL DE CRIANÇAS COM PERDAS PRECOCES DE DENTES DECÍDUOS

O período de transição da dentição decídua para a permanente é uma fase fundamental para o estabelecimento de uma oclusão estável, fun-
cional e estética. Os dentes decíduos devem ser trocados pelos permanentes quando o dente sucessor estiver em condições plenas para su-
portar os esforços oclusais e mastigatórios fisiológicos, respeitando a cronologia e sequência de erupção. Desta forma, a dentição permanente 
apresentará equilíbrio estético e oclusal, fundamentais para manutenção da saúde bucal. Esta pesquisa teve como objetivo principal definir 
um perfil das crianças que apresentavam algum dente decíduo com indicação para exodontia precoce, fazendo uma análise retrospectiva de 
prontuários de pacientes atendidos na clínica de Odontopediatria da UFPR entre janeiro de 2008 e dezembro de 2010. Foram selecionados 47 
prontuários que se encaixavam nos critérios de inclusão que apresentavam 95 dentes decíduos com indicação para exodontia precoce. A faixa 
etária que apresentou maior freqüência foi de 8 a 9 anos, com 25,2% dos casos. Crianças do gênero feminino apresentaram maior freqüência de 
exodontias prematuras (52%). O dente com maior freqüência de perdas precoces foi o primeiro molar decíduo inferior direito (14,7%), seguido 
pelo primeiro molar decíduo superior esquerdo (12,6%).Os dentes posteriores apresentaram maior freqüência (75,2%) que os anteriores. O 
principal fator etiológico das exodontias foram as lesões de cárie dentária não tratadas, com 42% dos casos.Os autores concluíram que, apesar 
da diminuição da prevalência de cárie dentária que tem sido observada no Brasil, a abordagem educativa e preventiva no tratamento odontope-
diátrico deve ser priorizada, para que os dentes decíduos permaneçam funcionais até o período correto de sua esfoliação fisiológica, prevenindo 
futuros problemas oclusais e estéticos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Simone Mocellin (PIBIC/CNPq)
Curso: Odontologia 
Orientador: Fernanda de Morais Ferreira                       Co-Orientador: Fabian Calixto Fraiz
Departamento: Estomatologia                                       Colaborador: Fernando Mezoni
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Segurança alimentar e nutricional, Saúde bucal, Cárie dentária
Área de Conhecimento: 40204006 - ODONTOPEDIATRIA 

0626 INSEGURANÇA ALIMENTAR, ESTADO NUTRICIONAL E CÁRIE DENTÁRIA EM 
CRIANÇAS

A insegurança alimentar (IA) é um conceito que engloba desde preocupação e angústia pela incerteza da obtenção regular de alimentos até a 
real falta de acesso a alimentos suficientes para uma vida ativa e saudável. O objetivo deste estudo foi avaliar se há associação entre IA, estado 
nutricional e saúde bucal em crianças atendidas na Clínica de Odontopediatria da UFPR. Foi desenvolvido um estudo transversal com crianças 
que compareceram à Clínica de Odontopediatria da UFPR durante o primeiro semestre de 2012 e suas respectivas mães, que concordaram 
em participar da pesquisa através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. A IA foi determinada usando a versão da Escala Brasileira 
de Insegurança Alimentar (EBIA) específica para famílias com crianças, preenchida pelas mães, que também responderam a um questionário 
contendo questões sócio-demográficas. Para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e avaliação do estado nutricional das crianças foram 
coletados dados antropométricos (peso/altura). As crianças também foram examinadas clinicamente para verificação da presença e caracterís-
tica das lesões cariosas. Os dados foram analisados usando o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS for Windows, version 15.0). 
Participaram da pesquisa 25 meninos e 25 meninas entre 3 e 11 (média 7, DP 2,2) anos de idade. As mães tinham entre 21 e 53 (média 36,6, 
DP 6,9) anos de idade, sendo 90% delas casadas ou em união estável e 60% delas tinham mais de 8 anos de estudo formal. No exame clínico 
realizado nas crianças observou-se que todas elas tinham experiência de cárie (ceod / CPOD ≥ 1) e a prevalência das lesões cariosas cavitadas 
não-tratadas foi de 86%. Trinta porcento das crianças analisadas apresentavam IA. Através do cálculo do IMC, as crianças foram classificadas 
de acordo com seu estado nutricional em: com baixo IMC (2%), eutróficas (64%), com sobrepeso (30%) e com obesidade (4%). A prevalência 
de lesões cariosas cavitadas não-tratadas não esteve associada à insegurança alimentar (Teste exato de Fisher, p = 0,415) nem com o estado 
nutricional da criança (Teste qui-quadrado de Pearson, p = 0,905). Da mesma forma, não houve associação entre presença de cavidades não 
tratadas e o sexo da criança (Teste exato de Fisher, p = 0,414), o estado civil e a escolaridade da mãe (Teste exato de Fisher, p = 0,546 e 0,416, 
respectivamente). De acordo com os resultados, pode-se concluir que não houve associação entre insegurança alimentar, estado nutricional e 
cárie dentária na amostra estudada.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jordan Gasparetto Pasquali (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Odontologia 
Orientador: Marili Doro Andrade Deonizio                 Colaborador: Tássia Simões do Nascimento
Departamento: Odontologia Restauradora
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: células-tronco, polpa dentária, aprendizagem
Área de Conhecimento: 40206009 - ENDODONTIA 

0627 CONHECIMENTO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS SOBRE CÉLULAS-TRON-
CO PROVINDAS DA POLPA DENTÁRIA, EM CURITIBA, PARANÁ, BRASIL.

A bioengenharia dentária pode formar biodentes por meio de células-tronco adultas (CT) da polpa dentária, os quais podem substituir as 
funções dos dentes naturais incluindo a erupção, oclusão, mastigação em futuras aplicações clínicas. Neste contexto, o objetivo deste estudo 
foi avaliar o conhecimento, por parte dos cirurgiões-dentistas do município de Curitiba, estado do Paraná, Brasil, sobre a possibilidade de 
utilizar a polpa dentária de dentes decíduos e permanentes como fonte de células-tronco. Para isso, foi utilizado um questionário composto 
de nove perguntas objetivas a 363 cirurgiões-dentistas, aplicado por dois alunos da graduação da Universidade Federal do Paraná, que tinham 
sido calibrados com as informações necessárias, juntamente com a disponibilização de fontes da literatura a fim de aumentar o conhecimento 
e entendimento no tema. Os resultados mostraram o conhecimento dos cirurgiões-dentistas sobre o que são células-tronco (98,35%); a difer-
ença entre células-tronco e clonagem (87,72%); a diferença entre células adultas e embrionárias (65,98%), a importância da cadeia asséptica 
durante a obtenção do dente (98,59%) e do paciente saudável (76,74%) e que o paciente deve ser informado sobre a doação e as intenções de 
cultivar células (97,18%). Quanto à condição dentária: em oclusão (75,56%), cariado (17,43%), incluso (78,99%), acometido periodontalmente 
(28,47%). No entanto, o desconhecimento foi verificado sobre a obtenção destas células (90,03%); o armazenamento (88,03%) e o meio de 
cultura (94,80%); o tempo de sobrevivência das células (97,99%); o momento ideal para acondicionar o dente: imediatamente (91,54%), 30 
minutos (0,31%), 1 hora (6,90%), 2 horas após (0,31%) e 3 horas após (0,94%). A cerca da origem 54,42% responderam serem células-tronco 
adultas e 45,58% embrionárias; apenas 7,43% sabem que as CT originam todos os tipos de tecidos conjuntivos. Em posse dos resultados, notou-
se que o cirurgião-dentista encontra-se desatualizado em relação às pesquisas sobre células-tronco. A odontologia necessita, com urgência, 
esclarecimentos e publicações sobre o tema. A conscientização desses profissionais poderá evitar o descarte desnecessário dos dentes perma-
nentes ou decíduos extraídos, os quais podem ser utilizados para fins de pesquisa clinica e terapia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliano Franciosi (IC-Voluntária)
Curso: Odontologia 
Orientador: Ângela Fernandes                       Colaborador: Daniela Castanha
Departamento: Estomatologia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Anomalias dentárias, Radiografias periapicais, Prevalência
Área de Conhecimento: 40207005 - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

0628 ANOMALIAS DENTÁRIAS: PREVALÊNCIA EM ACADÊMICOS DE ODONTOLO-
GIA DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS

Entende-se por anomalia uma variação ou desvio de uma característica ou estrutura anatômica durante seu desenvolvimento. As anomalias 
dentárias podem manifestar-se desde simples desvios de posição a anomalias tão complexas que podem levar à desorganização estrutural dos 
tecidos dentários (GIRONDI et al., 2006). O ambiente e fatores sistêmicos podem ser responsáveis por esses distúrbios. Tais influências po-
dem começar antes ou após o nascimento do indivíduo e dentes decíduos e/ou permanentes podem ser afetados (GUTTAL et al., 2010).  Este 
estudo teve como objetivo estimar a prevalência de anomalias dentárias em indivíduos jovens: acadêmicos de Odontologia da UFPR. Foram 
analisados 411 levantamentos periapicais do arquivo da disciplina de Radiologia Odontológica e Imaginologia da UFPR, referentes ao período 
de 2000 a 2010. As radiografias foram avaliadas na sala de interpretação do Laboratório de ensino e pesquisa de Radiologia Odontológica da 
UFPR por dois acadêmicos do curso, sobre negatoscópio adequado e em ambiente escurecido. Foi utilizada uma máscara de papelão preto para 
evitar o excesso de luminosidade para a interpretação e lente de aumento, quando necessário.. Foram incluídas as radiografias com qualidade. 
As anomalias dentárias mais prevalentes foram taurodontismo (8,03%), raízes supranumerárias (7,30%) e dilaceração radicular (2,92%). Já as 
anomalias dentárias que apresentaram menor prevalência foram agenesia, dentes supranumerários e microdontia. Isso pode ser justificado pelo 
fato de se tratar da análise apenas das radiografias, ou seja, não se conhece a história clínica do aluno, sendo que muitas vezes uma determinada 
anomalia já poderia ter sido tratada. Conhecer a prevalência de anomalias dentárias em indivíduos jovens permite aos cirurgiões dentistas um 
melhor planejamento e tratamento do seu paciente, aumentando as chances de sucesso nos procedimentos realizados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kaye Varaschin Theodorovicz (PIBIC/CNPq)
Curso: Odontologia 
Orientador: Antonio Adilson Soares de Lima              Co-Orientador: Angela Fernandes
Departamento: Estomatologia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Dente Canino, Raiz Dentária, Anormalidades Maxilomandibulares
Área de Conhecimento: 40207005 - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

0629 PREVALÊNCIA DE RAIZ SUPRANUMERÁRIA EM CANINOS DE INDIVÍDUOS 
ADULTOS JOVENS

Dente é uma estrutura dura, saliente e esbranquiçada composta por polpa, dentina e esmalte que é implantada no maxilar e na mandíbula (ou 
arcada dentária no ser humano) de muitos vertebrados. Um adulto tem normalmente 32 dentes, dezesseis na mandíbula e dezesseis na maxila.  
Anatomicamente, os dentes são divididos em duas partes, uma coroa e uma ou mais raízes. Os dentes podem apresentar raízes acessórias 
ou supranumerárias. O desenvolvimento de uma raiz supranumerária pode estar relacionado a trauma, pressão ou doença metabólica que 
afete a bainha epitelial de Hertwig. Raízes supranumerárias podem ser completamente desenvolvidas em tamanho e forma ou pequenas e 
rudimentares. Muitas vezes, elas estão fusionadas a outras raízes, ou ainda podem ser bífidas e amplamente separadas. A presença de raízes 
supranumerárias é estabelecida por meio do exame radiográfico. Este estudo determinou a prevalência de raízes supranumerárias em caninos 
mandibulares numa população adulta jovem com relação ao sexo e a sua localização. Quinhentos e trinta levantamentos periapicais de alunos 
do Curso de Odontologia da UFPR foram avaliados em ambiente escurecido, sobre negatoscópio e com uso de uma máscara para evitar o ex-
cesso de luminosidade. Cada radiografia foi analisada por três observadores previamente calibrados. Os resultados revelaram que a prevalência 
de raízes supranumerárias nos caninos inferiores foi de 15 casos (2,83%). Em relação ao sexo, a prevalência desta anomalia foi de doze casos 
em mulheres (80%) e três em homens (20%). Quanto à localização, seis casos foram bilaterais (40%), sendo todos em indivíduos do sexo 
feminino e nove casos unilaterais (60%) – 6 em mulheres e 3 em homens. Este estudo revelou que ocorrência de raízes supranumerárias em 
caninos mandibulares é baixa e afeta mais o sexo feminino.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: MARCOS FERNANDO TRONCO JUNIOR (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Odontologia 
Orientador: ÂNGELA FERNANDES     Co-Orientador: ANTONIO A. S. DE LIMA, FERNANDO HENRIQUE WESTPHALEN
Departamento: Estomatologia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Ensino, Aprendizagem, Técnica periapical
Área de Conhecimento: 40207005 - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

0630 ANÁLISE DA APRENDIZAGEM DA TÉCNICA PERIAPICAL PELO MÉTODO DA 
BISSETRIZ E COM O USO DE POSICIONADORES

O uso de posicionadores de filmes intrabucais para obtenção da radiografia periapical tem aumentado consideravelmente nos consultórios 
odontológicos nos últimos anos. Este fato levou à inclusão do ensino da técnica periapical com o uso destes dispositivos no conteúdo pro-
gramático da disciplina de Radiologia Odontológica e Imaginologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O objetivo deste estudo foi 
avaliar a aprendizagem da técnica radiográfica periapical por meio de dois métodos: pelo método da bissetriz e com o uso de posicionadores 
pelos alunos matriculados na disciplina. A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: 1) avaliação dos erros radiográficos realizados durante 
o treinamento da técnica periapical pelos dois métodos e 2) avaliação da média obtida pelos alunos nas provas práticas da disciplina. Foram 
avaliadas 3 turmas da referida disciplina, com aproximadamente 45 alunos matriculados em cada uma. Os resultados demonstraram que os 
acadêmicos da disciplina de Radiologia e Imaginologia Odontológica da UFPR obtiveram diversos erros durante o treinamento da técnica peri-
apical com os dois métodos estudados. Porém, cometeram uma quantidade de erros similar durante o aprendizado dos dois métodos. Foram ob-
servados uma média de 0,83 erros por radiografia no método da bissetriz e 0,21 erros por radiografia com o uso de posicionadores. Entretanto, 
observou-se que obtiveram maiores médias nas provas práticas de técnica periapical com o uso de posicionadores (88,23) em relação àquelas 
obtidas com o método da bissetriz (66,97). Com base nos resultados demonstrados pode-se concluir que os acadêmicos tiveram dificuldades 
similares no treinamento da técnica periapical pelos dois métodos. Entretanto, após o treinamento adequado, demonstraram mais habilidade na 
obtenção da radiografia periapical com o uso de posicionadores. Este método demonstrou ter sido mais efetivo para a aprendizagem dos alunos 
do curso de Odontologia da UFPR.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Adriano Kuczynski (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Odontologia 
Orientador: Andresa Carla Obici                        Co-Orientador: Ivana Froede Neiva
Departamento: Odontologia Restauradora         Colaborador: Francine Sumie Morikava
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: cimento de ionômero de vidro, proteção superficial, dureza
Área de Conhecimento: 40209008 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

0631 EFEITO DO MATERIAL DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL NA DUREZA KNOOP DE 
CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO RESINO-MODIFICADOS

Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) apresentam complexidades em sua reação físico-química com susceptibilidade à perda ou incor-
poração de água durante o armazenamento e a manipulação, bem como após a inserção na cavidade bucal. Desta forma, vários autores têm 
sugerido a proteção superficial deste material para a manutenção de suas propriedades, inclusive sua dureza. Alguns materiais de proteção uti-
lizados são os vernizes próprios para CIV, adesivos para resina composta, vaselinas sólida ou líquida e esmaltes incolores. As modificações na 
composição dos CIV Resino-Modificados (CIVRM) propiciaram a melhora nas propriedades finais, incluindo a susceptibilidade às variações 
de umidade. Porém, ainda mantém a reação ácido-base típica, o que torna o material propenso a absorção ou perda de água, especialmente nas 
primeiras 24 horas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a dureza Knoop de dois cimentos de ionômero de vidro resino modificados, 
com e sem proteção superficial. Os materiais estudados foram Vitremer (3M-ESPE) e Vitrofil LC (DFL). Para a confecção dos corpos-de-prova 
foram utilizadas matrizes de acrílico com orifício central de 6 mm de diâmetro por 2 mm de profundidade. Os materiais foram manipulados 
e fotoativados seguindo as recomendações do fabricante. O aparelho fotopolimerizador usado foi o Emiter B (Schuster), o qual emitiu inten-
sidade de luz de 1000 mW/cm2. Foram confeccionados 20 espécimes com cada material, sendo que 10 receberam proteção superficial com 
agente protetor fornecido pelo próprio fabricante e 10 permaneceram sem proteção. Os corpos-de-prova foram mantidos em água destilada, a 
temperatura de 37ºC por 24±1 hora e, então polidos com lixas d’água de granulação decrescente (400, 600, 1200, 1500). Seguiu-se a realização 
do ensaio mecânico de dureza Knoop, em microdurômetro Bhueler, sendo realizadas 5 medições em cada espécime. Os dados foram submeti-
dos a ANOVA e teste de Tukey com nível de significância de 1%. Os resultados mostraram que em ambos os materiais a proteção superficial 
resultou em maiores valores de dureza Knoop (p< 0,01). O Vitrofil LC apresentou dureza superior ao Vitremer, tanto no grupo sem como no 
grupo com proteção superficial (p< 0,01). Com base no exposto, é licito concluir que a proteção superficial resulta em melhora na dureza de 
CIVRM.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Francine Sumie Morikava (IC-Voluntária)
Curso: Odontologia 
Orientador: Andresa Carla Obici                       Co-Orientador: Ivana Froede Neiva
Departamento: Odontologia Restauradora        Colaborador: Adriano Kuczynski
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Cimento de ionômero de vidro resino-modificado, Dureza Knoop, Proteção superficial
Área de Conhecimento: 40209008 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

0632 EFEITO DA PROTEÇÃO SUPERFICIAL E DO TEMPO DE ESTOCAGEM NA DUREZA 
SUPERFICIAL DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESINO-MODIFICADO

Os cimentos de ionômero de vidro resino-modificados (CIVRM) foram introduzidos no mercado odontológico no início da década de 1990, 
com o intuito de fornecer um material com melhores propriedades físicas e mecânicas, porém mantendo a reação de presa ácido-base carac-
terística dos materiais ionoméricos, a adesividade e a liberação de flúor. Embora a reação de polimerização preceda a formação de pontes de 
policarboxilato de alumínio, esta continua a ocorrer, porém muito mais lentamente. Neste sentido, as primeiras 24 horas são mais críticas para 
o material, pois o mesmo está sujeito às variações de umidade que ocorrem na cavidade bucal. No intuito de minimizar os efeitos deletérios 
da umidade sobre as propriedades mecânicas do material, a utilização de agentes protetores superficiais pode ser uma alternativa viável, pois 
minimiza a absorção de água pela matriz polimérica recém formada, bem como permite que a reação ácido-base ocorra sem o acréscimo de 
água. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da proteção superficial sobre um CIVRM em diferentes tempos de avaliação. 
O material estudado foi o Vitrofil LC (DFL), o qual foi manipulado seguindo as instruções do fabricante e inserido em incremento único no 
interior de uma matriz de resina acrílica com orifício central de 6 mm de diâmetro e 2 mm de profundidade. A fotoativação foi realizada por 
20 segundos com unidade de luz a base de LED, Emiter B (Schuster), cuja potência média era de 1000 mW/cm2.  Foram confeccionados 
20 espécimes, sendo que 10 receberam proteção superficial com agente protetor fornecido pelo próprio fabricante e 10 permaneceram sem 
proteção. Os corpos-de-prova foram mantidos em água destilada, a temperatura de 37ºC por 24±1 hora e, então polidos com lixas d’água de 
granulação decrescente (400, 600, 1200, 1500). O teste de dureza Knoop foi realizado em microdurômetro Bhueler, sendo feitas 5 medições 
em cada espécime nos tempos de 24 horas e 7 dias após a confecção dos mesmos. Os dados foram submetidos a ANOVA e teste de Tukey com 
nível de significância de 1%. Os resultados mostraram que a proteção superficial resultou em maiores valores de dureza Knoop (p< 0,01) em 
ambos os tempos analisados. Tanto o grupo com como o sem proteção apresentou diferença estatística com o tempo de armazenagem, sendo 
a dureza maior em 24 horas (p< 0,01). Assim, é possível concluir que a proteção superficial em CIVRM propicia maiores valores de dureza, 
mesmo com diferentes tempos de estocagem.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Miyake Okumura (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Cassyano Januário Correr                Co-Orientador: Roberto Pontarolo
Departamento: Farmácia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Serviços Farmacêuticos Clínicos, Atenção Primária à Saúde, Indicadores e Qualidade
Área de Conhecimento: 40300005 - FARMÁCIA 

0633 REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 
CLÍNICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Em acordo com as principais políticas nacionais que norteiam as ações na área de medicamentos, a Política Nacional de Medicamentos e a 
Política Nacional de Assistência Farmacêutica, os Serviços Farmacêuticos Clínicos (SFC) vêm demonstrando a sua importância na saúde 
pública e individual, em especial na atenção primária à saúde ao promover o acesso e uso racional dos medicamentos, ao reduzir a morbidade 
e mortalidade relacionada ao uso destes produtos e colaborar com a integralidade dos cuidados aos pacientes. Considerando a escassez de 
literatura sobre padronização de SFC e avaliação de sua qualidade, esta pesquisa teve como objetivo identificar e descrever o conteúdo das 
principais evidências científicas e colaborar com a criação de um modelo teórico-conceitual de SFC e de padrões de qualidade. Foi realizada 
uma busca nas principais bases de dados online (MEDLINE, IPA, SCOPUS, EMBASE, COCHRANE Library e CINAHL) para identificar 
os ensaios clínicos randomizados, publicados entre 1990 a 2011, cujas intervenções envolveram o aconselhamento ou a educação ao paciente 
realizado por farmacêuticos. Das 707 citações encontradas, após a leitura dos títulos e resumos, setenta artigos contemplaram os critérios de in-
clusão e foram selecionados para leitura íntegra e extração de dados. Os outros artigos foram excluídos por se tratarem de estudos transversais, 
coortes, ensaios do tipo crossover, projetos e editoriais. A qualidade das publicações foi avaliada com o escore de Jadad e as intervenções 
foram caracterizadas de acordo com o local e início do serviço farmacêutico clínico; as características da população; a descrição detalhada do 
aconselhamento prestado ao paciente; os principais desfechos em saúde com significância estatística p< 0,05 (desfechos clínicos, econômicos, 
humanísticos, mudança de estilo de vida e conhecimento sobre a medicação); além da descrição de 35 materiais visuais utilizados nas inter-
venções. Os resultados da pesquisa embasam a importância social dos SFC e descrevem os impactos clínicos e humanísticos das intervenções 
farmacêuticas em condições agudas e crônicas. Conclui-se que este estudo auxiliará na construção de padrões de qualidade para avaliar os 
serviços clínicos executados por farmacêuticos, uma vez que organiza a evidência científica acerca das práticas em saúde que promovem uma 
melhoria na qualidade de vida da população assistida. Contribuirá também para o desenvolvimento de ações de cuidados em saúde, sobretudo 
no âmbito da atenção primária e do uso racional de medicamentos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Simone Yae Abe (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Tomoe Nakashima                 Co-Orientador: Sayonara Mendes Silva
Departamento: Farmácia                          Colaborador: Allan Vinícius Felix Lourenço, João Carlos Possamai
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Campomanesia xanthocarpa, atividade antioxidante, microplacas
Área de Conhecimento: 40300005 - FARMÁCIA

0634 ESTUDO FITOQUÍMICO DE PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS DA FLORA 
BRASILEIRA, EM ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ

A utilização de plantas com fins medicinais para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das mais antigas formas de prática medicinal da 
humanidade. Considerando que o Brasil detém a flora mais rica do mundo em se tratando de matérias-primas para a produção de fitofármacos 
(33% do total) e que apenas 8% foram estudadas, pesquisas visando buscar fontes alternativas de medicamentos são de extrema importância. 
O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo das folhas da espécie Campomanesia xanthocarpa Mart. ex. O. Berg, Myrtaceae,popularmente 
conhecida como guabiroba, e avaliar a capacidade antioxidante das frações do extrato bruto e proceder ao doseamento de flavonoides totais. 
Na medicina popular, seu uso é indicado para diarreia, reumatismo, altos níveis de lipídeos, obesidade, úlcera gástrica, cistites e uretrites. Há 
relatos na literatura da presença de flavonoides como a quercetina, miricitrina e rutina, taninos e saponinas nas folhas dessa espécie. O extrato 
bruto foi preparado por turbólise a partir de folhas secas, empregando o etanol 70% como líquido extrator. Foi realizada a extração líquido/
líquido do extrato bruto com solventes de polaridades crescentes, obtendo-se frações semi-purificadas. Essas frações foram avaliadas quanto à 
capacidade antioxidante pelo método DPPH• adaptado a microplacas. Além disso, foram realizadas a prospecção fitoquímica e a extração de 
óleo essencial. A análise qualitativa indicou a presença de flavonoides, antraquinonas, esteroides e/ou triterpenos, heterosídeos antociânicos, 
saponinas, taninos, amino grupos e ácidos fixos. O teor de flavonoides totais foi de 1,00%. Com relação à avaliação da capacidade antioxidante, 
a fração acetato de etila apresentou CE50 de 91,8 µg/mL e a butanólica CE50 de 98,16 µg/mL, resultados superiores ao da rutina, padrão 
positivo, cujo CE50 foi de 121,06 µg/mL. O teor de óleo essencial foi de 0,05% e 0,10% para as folhas frescas e secas, respectivamente. As-
sim, pode-se comprovar que as folhas de C. xanthocarpa apresentam metabólitos com capacidade antioxidante relevante e teor de flavonoides 
condizentes com o de outras espécies da família Myrtaceae. A adaptação da técnica para a determinação da capacidade antioxidante se mostrou 
vantajosa em relação à original, uma vez que as quantidades de reagentes, solventes e amostras foram reduzidas a um décimo em relação à 
original. Tendo em vista os resultados, recomenda-se dar continuidade à investigação das atividades biológicas das folhas de C. xanthocarpa e 
à elucidação estrutural dos metabólitos responsáveis por tais atividades.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vanessa Rodrigues de Souza (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Roberto Pontarolo                  Co-Orientador: Luana Lenzi
Departamento: Farmácia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Interações medicamentosas, Antirretrovirais, HIV
Área de Conhecimento: 40300005 - FARMÁCIA

0635 DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO ESTATÍSTICO PREDITIVO DA OCORRÊNCIA DE PRM 
COLETADOS DE PRONTUÁRIOS DE PACIENTES DO SUS E INFORMAÇÕES DA LITERATURA.

O surgimento da terapia antirretroviral (TARV) modificou o contexto de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS, proporcionado aumento 
da sobrevida, diminuição das internações por doenças oportunistas e queda da morbidade e mortalidade. Entretanto, para que os objetivos da 
TARV sejam alcançados, em especial a supressão viral e a manutenção e/ou restauração da imunidade, faz-se necessário uma adequada taxa 
de adesão ao tratamento. Assim, ao assumir características de doença crônica, surgem outros desafios ao portador de HIV, determinando a 
necessidade de novas práticas relacionadas ao tratamento no cotidiano desses pacientes. São inúmeros os fatores que podem dificultar a adesão 
e dentre eles as interações medicamentosas. Com a finalidade de identificar as interações mais frequentes, suas consequências e possíveis 
formas de prevenção e manejo, foram avaliados 121 pacientes atendidos pelo SUS no município de São José dos Pinhais – Paraná. Dentre os 
pacientes avaliados foram observadas 44 interações medicamentosas. Além das interações com alimentos tais como as ocorridas com Efavirenz 
e Didanosina - os quais devem ser administrados de estômago vazio, os principais medicamentos envolvidos nas interações com os ARV 
foram Fluoxetina (13,64%), Paracetamol (11,36%), Carbamazepina (11,36%), Ácido Valpróico (11,36%), Sinvastatina (9,09%), Clonazepam 
(6,82%), Amitriptilina (6,82%), Dexametasona (4,54%), Fenitoína (4,54%) e Omeprazol (4,54%). Outros medicamentos que apresentaram 
interações foram: Diazepam, Fenobarbital, Levotiroxina, Noretisterona + Estradiol, Prednisona, Ranitidina e Risperidona, totalizando 15,91% 
das interações observadas. Dividindo os ARV por classe, observou-se que os IRTN apresentaram 18,18% de interações, enquanto os ITRNN 
e os IP apresentaram 9,09% e 72,73%, respectivamente. A superioridade da classe IP justifica-se por estes medicamentos terem sua metaboli-
zação pelos mesmos conjuntos de enzimas que participam da hidroxilação, desmetilação ou glicuronidação de fármacos antidepressivos e/ou 
antipsicóticos, podendo resultar em interações medicamentosas. É importante que o paciente seja orientado por profissionais da área da saúde 
(médico/farmacêutico) e adote uma postura ativa a fim de prevenir a ocorrência de interações medicamentosas. Deste modo, podem-se evitar 
prejuízos à saúde, melhorar a efetividade do tratamento ao facilitar a adesão à TARV e conter a resistência viral.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: CAIO CESAR TIBERIO (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: SANDRA MARIA WARUMBY ZANIN               Co-Orientador: GISLENE MARI FUJIWARA
Departamento: Farmácia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Micropartículas, Fitoesteróis, Gelificação externa
Área de Conhecimento: 40301001 - FARMACOTECNIA 

0636 OBTENÇÃO DE MICROPARTICULAS DE ALGINADO ATRAVÉS DE TÉCNICA 
EMULSIFICAÇÃO/GELIFICAÇÃO EXTERNA.

Os fitoesteróis são substâncias químicas encontradas e extraídas de diversas partes de espécies vegetais, incluindo sementes, frutos e óleos 
vegetais e possuem estrutura e função relacionadas ao colesterol. Dentre os já identificados os mais abundantes são sitosterol, estigmasterol e 
campesterol, classificados como 4-desmetilesterol. O interesse pelos fitoesteróis iniciou nos anos de 1950, quando uma equipe de pesquisadores 
demonstrou a relação do consumo destas substâncias com a redução dos níveis de colesterol em aves. Porém, somente nas duas últimas décadas 
é que pesquisas avançaram para a melhor compreensão das atividades farmacológicas e das possibilidades de uso dos fitoesteróis. Devido a sua 
comprovada ação hipocolesterolêmica e antiaterogênica, houve a tendência de se enriquecer alimentos como margarinas, molhos de saladas, 
biscoitos e iogurtes com ésteres de fitoesteróis, na tentativa de aumentar o consumo destas substâncias. O estigmasterol é um fitoesterol normal-
mente isolado da soja ou Fava-de-Calabar, cujas atividades farmacológicas estão relacionadas aos demais e é utilizado como matéria-prima na 
síntese de medicamentos esteroidais. No entanto, apesar do seu potencial farmacológico, os fitoesteróis são pouco absorvidos pelo organismo 
e facilmente oxidados quando expostos ao oxigênio, exigindo o desenvolvimento de metodologias que minimizem estes problemas como a 
emulsificação e o microencapsulação. Este trabalho teve como objetivo a produção de microparticulas de alginato-amido-quitosana contendo 
estigmasterol pelo método de gelificação iônica externa utilizando polímeros biocompatíveis e biodegradáveis; caracterizar a quitosana quanto 
ao grau de desacetilação por titulação condutométrica; caracterizar a quitosana quanto ao peso molecular por viscosimetria; avaliar as micro-
partículas obtidas quanto ao tamanho e morfologia; determinar o rendimento de produção das micropartículas obtidas; determinar a eficiência 
de encapsulamento. O método de gelificação iônica externa apresentou-se como um processo brando, que dispensa o uso solventes orgânicos 
e não apresenta riscos à saúde ou ao ambiente. O grau médio de desacetilação da quitosana foi de 84,54%, a massa molar viscosimétrica foi 
de 48,829g/mol. As micropartículas apresentaram formato esférico levemente ovalado e 12 mesh, o rendimento de produção foi de 97,29%, 
a eficiência média de encapsulamento foi 90,42% e a concentração média de estigmasterol por grama de óleo foi de 9,97mg/g. A gelificação 
iônica externa mostrou-se um método viável, de fácil execução e com ótimo rendimento de produção.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ALINE DE FATIMA BONETTI (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: OBDÚLIO GOMES MIGUEL                  Co-Orientador: MARILIS DALLARMI MIGUEL
Departamento: Farmácia          Colaborador: JOELLE DE M. TURNES, VANESSA C. D. CANTELI, MARIA C. VERDAM
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Zanthoxylum rhoifolium Lam., toxicidade, antioxidante
Área de Conhecimento: 40302008 - FARMACOGNOSIA

0637 ANÁLISE FITOQUÍMICA E ATIVIDADES BIOLÓGICAS DE ZANTHOXYLUM 
RHOIFOLIUM LAM., RUTACEAE

A espécie Zanthoxylum rhoifolium Lam., Rutaceae, encontrada na costa atlântica do Brasil, conhecida como mamica-de-cadela, é popular-
mente usada como analgésico para dor de dente e de ouvido, tônico, antipirético, antiinflamatório, antimicrobiano, anti-tumoral e no trata-
mento da malária e hemorróidas. Foram coletadas, nos meses de abril e junho de 2010, as cascas desta planta no Câmpus Jardim Botânico 
da UFPR. Elas foram submetidas à marcha fitoquímica, segundo Moreira 1979, verificando a presença dos seguintes metabólitos: alcalóides, 
flavonóides, quinonas, desoxi-açúcares e taninos condensados; o teor de cinzas foi determinado segundo a técnica descrita pela Farmacopéia 
Brasileira (1988), obtendo-se um valor médio de 3,83%.  Após isso, pra a obtenção do extrato bruto, as cascas secas e moídas foram submeti-
das à extração em aparelho de Soxhlet com etanol 96°GL. Parte desse extrato foi fracionado utilizando solventes de polaridade crescente para 
a obtenção das frações hexano, clorofórmio, acetato de etila e hidroalcoólica, as quais, assim como o extrato bruto, foram submetidas aos 
bioensaios de toxicidade, hemólise e antioxidante. Verificou-se toxicidade frente à Artemia salina no extrato bruto e na fração clorofórmica, 
visto que a DL50 para ambas as amostras foi menor que 1000 µg/mL pelo método probitos de Meyer et al (1982). A atividade hemolítica foi 
avaliada pelos métodos de controle de qualidade de plantas medicinais da OMS (1998) e de ágar sangue, segundo Efing, 2008. O primeiro 
método fundamenta-se no rompimento de eritrócitos de uma suspensão a 2% de sangue de carneiro em tampão fosfato pH 7,4, na presença de 
quatro concentrações diferentes de cada amostra, seguido de centrifugação; o extrato bruto e as frações acetato de etila e hexano se mostraram 
positivas. O segundo método baseia-se na medição do halo de hemólise provocado pelas amostras na concentração de 1000 µg; o extrato bruto 
e a fração acetato de etila apresentaram 35% de hemólise neste método em relação à saponina (controle positivo). A atividade antioxidante foi 
avaliada por espectrofotometria pela redução do radical DPPH e redução do complexo fosfomolibdênio, utilizando vitamina C e rutina como 
padrões. Observou-se maior potencial antioxidante frente à segunda técnica, tanto do extrato bruto quanto de suas respectivas frações, uma vez 
que mostraram atividades significativamente semelhantes à rutina. Por fim, a substância que se cristalizou no extrato bruto foi identificada por 
espectroscopia de infravermelho e RMN 13C e RMN 1H como sacarose (hexa-2-ulofuranosil-hexopiranosídeo).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Larissa Chella (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Márcia do Rocio Duarte
Departamento: Farmácia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: farmacognosia, anatomia, planta medicinal
Área de Conhecimento: 40302008 - FARMACOGNOSIA

0638 DIAGNOSE ANATÔMICA FOLIAR DEVERNONANTHURA TWEEDIEANA 
(BAKER) H. ROB. ESALIX HUMBOLDTIANA WILLD.

A Mata Atlântica brasileira é um bioma cuja biodiversidade se assemelha à da Floresta Amazônica. Por causa de sua formação vegetal heter-
ogênea, compreende diferentes espécies entre não-arbóreas e arbóreas. Exemplos dessas duas categorias são, respectivamente, Vernonanthura 
tweedieana (Baker) H. Rob., Asteraceae e Salix humboldtiana Willd., Salicaceae. Ambas as espécies apresentam propriedades terapêuticas e 
são utilizadas na medicina popular. Estudos com V. tweedieana (sinonímia Vernonia tweediana Baker), popularmente conhecida como assa-
peixe, comprovaram sua ação antifúngica, embora seu uso comum seja no tratamento de doenças respiratórias. Salix humboldtiana, também 
denominada salseiro, é utilizada na medicina popular como antifebril, calmante e hepatoprotetor. Estudos demonstram sua ação antisséptica 
e desinfetante, além de atividade anti-inflamatória. Objetivando contribuir no conhecimento sobre essas espécies medicinais, uma vez que há 
poucos dados sobre as mesmas, foi investigada a anatomia foliar com fins farmacognósticos. Exemplares identificados de V. tweedieana e S. 
humboldtiana foram coletados, fixados, seccionados à mão livre ou emblocados e seccionados em micrótomo, e posteriormente corados. A fol-
ha de V. tweedieana é anfiestomática, com estômatos anomocíticos. As células-guarda inserem-se praticamente no mesmo nível das adjacentes. 
Há uma cutícula levemente estriada sobre a epiderme. Alguns tricomas glandulares e tectores estão presentes. Estes últimos são pluricelulares e 
unisseriados. Os glandulares são capitados com cabeça bicelular. Em secção transversal, a epiderme consiste de uma camada de células, sendo 
as da face adaxial maiores que as da abaxial. O mesofilo é dorsiventral, a nervura na região mediana é biconvexa e o pecíolo é plano-convexo. 
Ambos apresentam feixes vasculares dispostos em arco aberto e em forma de V, respectivamente. A folha de S. humboldtiana é anfiestomática, 
apresentando estômatos paracíticos. A epiderme é revestida por uma cutícula estriada e possui células de contorno poligonal, em vista frontal. 
O mesofilo tende a isobilateral e a nervura central, em secção transversal, tem contorno praticamente plano-convexo. É percorrida por um feixe 
vascular colateral, em arranjo próximo ao circular, envolto por uma bainha esclerenquimática. Os aspectos anatômicos descritos contribuem 
para a caracterização dessas espécies medicinais e podem ser utilizados na identificação microscópica foliar.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luma Wosch (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Cid Aimbiré de Moraes Santos
Departamento: Farmácia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: lobelina, cromatografia líquida de alta eficiência, doseamento
Área de Conhecimento: 40302008 - FARMACOGNOSIA

0639 VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA LOBELIA INFLATA L. LOBE-
LIACEAE

A lobelina, um alcaloide piperidínico constituinte das plantas do gênero Lobelia, é utilizada como um agente terapêutico no tratamento da 
dependência ao tabaco, sendo esse uso fundamentado em sua capacidade ligante de alta-afinidade aos receptores nicotínicos. O doseamento 
proposto dos alcaloides da Lobelia inflata apresentado em sua monografia da Farmacopeia Brasileira II edição, trata-se de um método gravimé-
trico que computa os alcaloides totais da planta. Tendo como objetivo o doseamento do alcaloide lobelina isoladamente, o presente trabalho 
focou no desenvolvimento de um método analítico usando cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à detecção de arranjo de diodos. 
Para isso, obtiveram-se os alcaloides totais de duas espécies de Lobelia (Lobelia inflata L. e Lobelia hassleri Zahlbr., Campanulaceae) por 
extração ácido-base em que 15 g de partes aéreas dessecadas das plantas foram baseificados e então macerados por uma noite. Os alcaloides 
foram extraídos com HCl 1N e, em seguida, na forma de base livre, solubilizados em metanol e injetados em HPLC. Realizou-se então a etapa 
de determinação da metodologia, a qual consiste em cromatografia em fase reversa com o uso de coluna C18 (5 µm) 4,6x250 mm, fase móvel 
composta por tampão KH2PO4 0,05M (pH 3,0 com H3PO4) e metanol em uma proporção de 55:45, sendo o tempo de corrida da análise de 
25 min, a detecção realizada em 254 nm e o fluxo da fase móvel de 1,2m mL/min. A lobelina foi identificada no perfil cromatográfico das 
espécies por meio de injeção do padrão primário (TR 9,9 min). Tendo a metodologia sido estabelecida, realizou-se a etapa de validação, com 
determinação da especificidade, linearidade, intervalo, precisão, exatidão e robustez, de acordo com a RE 899 de 2003 da Anvisa. A amostra 
analisada de L. hassleri apresenta maior quantidade de lobelina quando comparada à espécie oficial L. inflata.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marina Wagner Pereira (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Profª. Drª. Tomoe Nakashima                     Colaborador: Suelen Carla Nichelle, Allan V. F. Lourenço
Departamento: Farmácia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Eucalipto, Metabólitos ativos, Plantas aromáticas
Área de Conhecimento: 40302008 - FARMACOGNOSIA

0640 EXTRAÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL E PESQUISA DE METABÓLITOS DE PLAN-
TAS AROMÁTICAS

O eucalipto pertencente à família Myrtaceae é amplamente utilizado pela população para combate a doenças respiratórias, devido a presença 
de eucaliptol (cineol), assim como agente desinfetante e repelente. O objetivo deste trabalho foi a extração de substâncias aromáticas das folhas 
secas de Eucalyptus grandis, pelo processo de hidrodestilação e pesquisa de metabólitos bioativos nos extratos hidroalcoólico e aquoso. Para a 
obtenção do óleo essencial foram utilizados amostras de 200g de folhas secas, e fragmentadas. O tempo de extração por hidrodestilação foi de 
6 horas inicialmente, segundo a F. Bras. (2010). Para a determinação de bioativos os extratos foram preparadas a partir de 40 g de folhas secas e 
trituradas em maceração a temperatura moderada (60 ºC) utilizando como líquido extrator o etanol 70% em água (extrato hidroalcoólico) e água 
destilada para o extrato aquoso. O extrato hidroalcoólico após concentração foi particionado com solventes de polaridade crescente (n-hexano.- 
F1; clorofórmio – F2; acetato de etila – F3; n-butanol – F4 e F5). Obteve-se 5 mL de óleo essencial pelo método empregado, correspondendo a 
2,25 mL%. Com o óleo essencial foram determinadas as constantes físico-quimicas (D; IR; solubilidade e poder rotatório). Nas frações foram 
detectadas a presença de esteroides e /ou triterpenóides (F1, F2 e F3); iridóides (F3); leucoantocianidina (F1); flavonoides (Reação de Shinoda 
(F3, F4 e F5); Reação de Taubock (F1, F3, F4 e F5); Reação de Pacheco (F1, F3 e F4) e pastilha de Zn (F5)) e taninos na F5. Com a presença 
marcante de flavonoides estão sendo determinadas as atividades antioxidantes pelo DPPH e fosfomolibdênio. O perfil cromatográfico (CCD) 
dos compostos fenólicos foi evidenciado pelo reativo de NEU. Com os resultados promissores, sugere-se a  continuação da pesquisa, com 
novas investigações quanto a ação dos bioativos e as atividades farmacológicas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Suelen Carla Nichelle (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Profª. Drª. Tomoe Nakashima            Colaborador: Marina Wagner Pereira, Allan V. F. Lourenço
Departamento: Farmácia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Bioativos, Polifenol, Plantas medicinais
Área de Conhecimento: 40302008 - FARMACOGNOSIA

0641 PESQUISA DE METABÓLITOS DE PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS DA 
ILHA DO MEL - PARANÁ

As plantas medicinais estão sendo amplamente utilizadas em razão de serem conhecidas popularmente pelos seus benefícios. As folhas de 
pitanga (Eugenia uniflora L.), goiaba (Psidium guajava L.) e espinheira-santa (Maytenus ilicifolia) são exemplos comuns quando associamos 
esse assunto aos habitantes da Ilha do Mel. A pitanga é utilizada, pois atua como anti-hipertensivo, diurético, adstringente, antipirético e tam-
bém em desordens digestivas. A espinheira-santa é empregada principalmente no tratamento de úlceras duodenais e estomacais, além de ter 
atividade diurética e laxativa. A goiaba é usada contra a diarreia e a cólica, além de possuir atividade antiespasmódica. O objetivo deste trabalho 
foi realizar a pesquisa dos polifenóis e desenvolver o screening fitoquímico da pitanga, da goiaba e da espinheira-santa. Foram obtidos os extra-
tos hidroalcoólicos das folhas secas da pitanga e da espinheira-santa e das folhas frescas da goiaba, e também o extrato aquoso das folhas secas 
da espinheira-santa. Com o extrato hidroalcoólico foi realizada a extração líquido/líquido com solventes de polaridade crescente, obtendo dessa 
forma as frações éter de petróleo (F1), clorofórmica (F2), acetato de etila (F3), butanólica (F4) e hidroalcoólica (F5). O screening fitoquímico 
foi desenvolvido através de reações específicas para detectar a presença de bioativos. A partir dessas reações foi possível obter resultados 
positivos para flavonoides (F3, F4 e F5) e esteroides e/ou triterpenóides (F1 e F2) e, no extrato aquoso detectou-se a presença de heterosídeos 
saponínicos, taninos e aminogrupos para a espinheira-santa; e presença de flavonoides (F3, F4 e F5), esteroides (F2) e taninos (F5) na pitanga 
e na goiaba. É importante ressaltar a população a importância do preparo correto dos chás feitos com as folhas de espinheira-santa, pitanga 
e goiaba para aproveitamento de suas propriedades farmacológicas e também para evitar superdosagem que possam acarretar danos à saúde.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bianca Kollross (PIBIC/CNPq)
Curso: Farmácia 
Orientador: Almeriane Maria Weffort Santos                Co-Orientador: Cid Aimbiré de Moraes Santos
Departamento: Patologia Médica                                  Colaborador: Cláudia Seidl, Monique Alves Frazon
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Doença de Alzheimer, Neuroproteção, Plantas medicinais
Área de Conhecimento: 40302008 - FARMACOGNOSIA 

0642 ATIVIDADE PROTETORA DE PLANTAS MEDICINAIS SOBRE OS EFEITOS NEU-
ROTÓXICOS DO PEPTÍDEO BETA-AMILOIDE

A doença de Alzheimer (DA), caracterizada por demência progressiva decorrente da perda irreversível de neurônios, é uma desordem cerebral 
de alta prevalência na população idosa. Esta neurodegeneração pode ser explicada através de diversas hipóteses, entre elas as que envolvem 
o acúmulo do peptídeo beta-amilóide, a falta de acetilcolina (Ach) ou o estresse oxidativo no tecido cerebral. Produtos naturais, em particular 
plantas medicinais ou substâncias purificadas destas, têm sido avaliadas a fim de se evitar tais danos ou mesmo reverte-los. Neste trabalho, os 
extratos das espécies Bauhinia microstachya e Rauvolfia sellowii, conhecidas respectivamente como “escada-de-macaco” e “pau-pra-tudo”, 
foram estudados em relação ao potencial de interferir na atividade da enzima acetilcolinesterase (AchE), a principal responsável pela degra-
dação da Ach no cérebro, pelo método de Ellman em microplacas. Esta modificação metodológica foi devida ao atraso na importação e 
subsequente liberação alfandegária do peptídeo beta-amilóide. A fonte de AchE foi proveniente de Electrophorus electricus e a fisostigmina 
(0,1 mg/mL) foi utilizada como modulador negativo de sua atividade, apresentando inibição de 91,78±1,79 e 95,06±0,81% (n=3), quando 
DMSO e etanol foram, respectivamente, utilizados como solventes. Após solubilização do extrato de B. microstachya em DMSO (BD) e etanol 
(BE), e do de R. sellowii em DMSO (RD) seguida de varredura espectral (200-700 nm) para isentar a interferência dessas soluções na reação, 
observou-se que, a 0,1 mg/mL, BD e RD apresentaram, respectivamente, 32,43±7,75 e 50,87±3,23% de inibição de atividade de AchE, sendo 
135±9,2 e 103,0±2,6 µg/mL os valores de  IC50 encontrados (n=3). A diferença entre o potencial de inibição da AchE observada para BD e BE 
pode estar relacionada aos solventes usados na diluição dos extratos, onde uma provável solubilização diferenciada de substâncias de natureza 
diversa presentes nessas misturas complexas pode ter ocorrido, influenciando os resultados. Este evento não foi, entretanto, observado para 
a fisostigmina provavelmente pelo fato de ser uma substância pura. Como BE não chegou a inibir a atividade da AchE em 50%, obteve-se a 
concentração de 161,3±29,4 µg/mL como IC40. Os efeitos inibitórios obtidos para BD e, principalmente, para RD mostraram-se promissores 
quando comparados com outros extratos de plantas descritos na literatura, apontando particularmente a R. sellowii com um potencial a ser 
explorado no tratamento não só na DA, como também no de outras deficiências neurológicas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Casarin dos Santos (Outro)
Curso: Farmácia 
Orientador: Roberto Pontarolo                  Co-Orientador: João Cleverson Gasparetto
Departamento: Farmácia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Avaliação de qualidade; Antihipertensivos; Cromatografia
Área de Conhecimento: 40304000 - ANÁLISE E CONTROLE DE MEDICAMENTOS

0643 AVALIAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA E PARÂMETROS DE QUALIDADE DE DIFERENTES 
FORMULAÇÕES ANTI-HIPERTENSIVAS REGISTRADAS COMO MEDICAMENTOS GENÉRICOS.

O Atenolol pertence a uma das classes de anti-hipertensivos mais prescritas para o tratamento da hipertensão arterial. Sendo assim assegurar 
a qualidade de medicamentos que contenham esse ativo assume vital importância para população, especialmente para garantir a eficácia 
terapêutica e a segurança no consumo. Com o objetivo de avaliar a qualidade dos medicamentos à base de Atenolol disponíveis no mercado 
brasileiro, foram realizados ensaios de equivalência farmacêutica e perfil de dissolução de 6 marcas de medicamentos genéricos disponíveis 
no cenário nacional (50 mg do ativo). Os ensaios foram conduzidos de acordo com as Farmacopéias Brasileira 5ª ed. e Americana 31ª Ed., 
sendo avaliado peso médio, dureza, friabilidade, teste de desintegração, doseamento, uniformidade de dose unitária e teste de dissolução. O 
doseamento foi realizado através de espectroscopia de ultravioleta (UV-VIS) e a determinação do ativo nos ensaios de uniformidade de dose e 
teste de dissolução por meio de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Os perfis de dissolução foram realizados em triplicata nas 
seguintes condições: cubas contendo 900 mL de água, temperatura do meio 37 °C, aparato pá, velocidade de rotação de 50 rpm e coleta das 
amostras nos tempos de 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30 e 40 min. (sem reposição do meio). As análises de variância (ANOVA), eficiência de dissolução 
(ED%), fator de semelhança f2 e cinética de dissolução (zero ordem, primeira ordem e Higuchi) foram realizadas para comparar os perfis de 
dissolução. Como resultado, todas as amostras apresentaram dureza, friabilidade, desintegração, teor e uniformidade de dose de acordo com 
o especificado em suas monografias. A análise do perfil de dissolução demonstrou que apenas um dos medicamentos avaliados não libera o 
ativo de forma semelhante ao medicamento de referência. Como conclusão é possível afirmar que, de um modo geral as formas farmacêuticas 
apresentaram resultados satisfatórios, fruto de uma melhora no processo de produção de medicamentos no Brasil e de uma maior fiscalização 
durante a sua comercialização.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alessandra Amaral Schwanke (IC-Voluntária)
Curso: Enfermagem
Orientador: Mitzy Tannia Reichembach Danski               Co-Orientador: Franciane Schneider
Departamento: Enfermagem                                             Colaborador: Jolline Lind, Derdried Athanasio Johann
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: enfermagem, perfil epidemiológico, câncer de cabeça e pescoço
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0644 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E 
PESCOÇO QUE REALIZAM TRATAMENTO RADIOTERÁPICO

O câncer de cabeça e pescoço é um termo coletivo utilizado para descrever tumores malignos das seguintes regiões: lábio, cavidade oral, 
faringe, laringe, seios maxilares, cavidade nasal, seios paranasais/etmoidais, glândulas salivares e glândula tireoide. Os principais fatores de 
risco associados a esse tipo de câncer são tabagismo e etilismo. Objetivou-se caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes com câncer de 
cabeça e pescoço em tratamento radioterápico.Trata-se de estudo epidemiológico, prospectivo, realizado no período de outubro a novembro 
de 2011 em um hospital referência em oncologia na cidade de Curitiba/PR.  A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética sob registro CAAE 
0043.0.088.000-11. O instrumento para a coleta contem dados socio-demográficos, clínicos e informações referentes ao tratamento radi-
oterápico proposto. Os dados obtidos foram tabulados e analisados quantitativamente utilizando o programa do software Excel®. A amostra 
foi composta por 17 pacientes em tratamento radioterápico, 58,8% do sexo masculino, 71% sem histórico familiar de câncer e 67% com renda 
familiar de 1 a 2 salários mínimos. Quanto a história clínica, prevaleceu o câncer de lábio e cavidade oral (35,3%), seguido do câncer de far-
inge (23,5%), laringe (17,6%), glândulas salivares (11,8%) e seios maxilares (5,9%). Entre os participantes, 82,35% afirmaram ter feito uso 
de cigarro e 64,70% uso de bebida alcoólica, sendo que 70,6% possuíam história de consumo de fumo e álcool associados. Destes, 41,17% 
mantém o hábito de fumar e 17,64% ainda consomem álcool. Observa-se um número considerável de pacientes que sofreram exposição solar 
(17,59%), provavelmente devido à profissão desempenhada. Em relação ao estado nutricional, nota-se que 23,52% da amostra apresentavam 
Índice de Massa Corporal abaixo de 18,5, sendo considerados desnutridos ao iniciar o tratamento radioterápico. A grande maioria dos pacientes 
inclusos no estudo realizaram algum tratamento oncológico prévio (cirurgia e/ou quimioterapia), totalizando 70,6%. Quanto a finalidade do 
tratamento radioterápico atual, 35,3% eram concomitantes a quimioterapia e somente 11,8% eram exclusivo, sendo 29,4% com objetivo de 
cura. Conclui-se que a amostra possui risco para desenvolver lesões, sendo necessário processos especializados, para tanto, conhecer o perfil 
epidemiológico dessa população, bem como os fatores de risco associados à esta patologia são determinantes para qualidade do cuidado pre-
stado e a prevenção de possíveis complicações.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Carla Lemos Hipolito (IC-Voluntária)
Curso: Enfermagem
Orientador: Aida Maris Peres                          Co-Orientador: Riciana Calixto Truppel
Departamento: Enfermagem                           Colaborador: Jessika Rodrigues Rocha
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: enfermagem, gerenciamento, discentes
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0645 FORMAÇÃO GERENCIAL DO ENFERMEIRO: CONHECIMENTO DISPONÍVEL 
NA BASE DE DADOS BVS E CONCEPÇÕES DOS

A formação gerencial do enfermeiro é abordada neste estudo como fundamental à atuação profissional que compreende a complementaridade 
entre as dimensões cuidar e gerenciar. Como objetivos do projeto de pesquisa intitulado “Concepções teóricas e práticas sobre a formação ger-
encial do enfermeiro”, busca-se: analisar o conhecimento sobre a formação gerencial do enfermeiro, produzido em periódicos científicos, entre 
2001 e 2011; e, identificar as concepções de discentes dos vários semestres de dois cursos de graduação em enfermagem acerca da dimensão 
gerencial no trabalho do enfermeiro e das oportunidades propiciadas para a sua formação gerencial. O presente subprojeto tem com objetivo 
específico realizar busca de artigos científicos nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde sobre a formação gerencial do enfermeiro, 
em periódicos científicos, entre 2001 e 2011. Este objetivo corresponde à primeira etapa da pesquisa, composta de uma revisão integrativa. 
Foi realizada coleta de dados na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde. Os critérios de inclusão foram: disponibilidade na íntegra para 
consulta, em periódicos indexados nas bases de dadosselecionadas; escrito em português, inglês ou espanhol; possuir um dos descritores: 
educação em enfermagem, ensino de enfermagem, discentes, docentes, gerenciamento da/de prática profissional, enfermagem, organização e 
administração, formação, conhecimento como palavras-chaves na base de dados LILACS e Medline; e como palavras-chave, no resumo ou no 
corpo do texto na base de dados SCIELO. Foram encontrados 343 textos completos, sendo 34 em espanhol, 48 em inglês e 261 em português. 
Após a leitura dos resumos foram elencados 60 artigos para leitura dos textos completos: 07 em espanhol, 09 em inglês e 44 em português. At-
ualmente, 16 artigos estão sendo analisados. Os resultados parciais demonstram a predominância das publicações nacionais acerca da temática, 
o que se justifica pela preocupação dos pesquisadores docentes em avaliar os currículos de graduação em Enfermagem a partir do advento das 
Diretrizes Curriculares Nacionais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ângela Taís Mattei (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Maria de Fátima Mantovani        Colaborador: Elis Martins Ulbrich, Anice de Fátima Balduino, Juliana Perez Arthur
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Doença crônica, Cuidado
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0646 O ENFERMEIRO E A ALTA HOSPITALAR DE DOENTES CRÔNICOS

Ao longo dos dois últimos séculos, a revolução tecnológica e industrial, acarretaram consequências econômicas e sociais, que resultaram em 
uma mudança drástica do perfil de morbimortalidade da população, com grande predomínio das doenças crônicas não transmissíveis. A carga 
econômica dessas doenças produzem elevados custos para o sistema de saúde, o que acarreta na redução do período de hospitalização e em alta 
hospitalar precoce. Como forma de assegurar a continuidade do cuidado no domicílio e evitar as reinternações é necessário uma alta hospitalar 
planejada e sistematizada, que garanta informações para o paciente e seu familiar. O objetivo do estudo foi identificar os sujeitos internados 
com doença crônica na unidade hospitalar e elaborar protocolos de alta programada para estes. Trata-se de um estudo descritivo de natureza 
qualitativa realizado em um Hospital de Ensino da Universidade Federal do Paraná e no domicílio dos pacientes que aceitam participar da 
pesquisa. Até o momento a amostra se constitui de 10 sujeitos, que atendem aos seguintes critérios: adultos com idade entre 18 e 60 anos, 
residentes em Curitiba e/ou Região Metropolitana, portadores de Hipertensão arterial sistêmica e/ou Diabetes Mellitus, atendidos no Pronto 
Atendimento do referido hospital e que permaneceram internados por no mínimo dois dias. A coleta de dados iniciou em dezembro de 2011 e 
encontra-se em andamento com a realização de entrevistas semiestruturada e orientações de alta no âmbito hospitalar, e pelas visitas domicili-
ares após a saída do hospital. Os dados são transcritos e após a identificação das necessidades educativas foram elaborados dois protocolos de 
orientação de alta para pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus com base nas diretrizes destas patologias. A população entre-
vistada foi composta por quatro indivíduos do sexo feminino e seis do masculino, a idade média é de 50 anos. Cinco tem hipertensão arterial 
sistêmica, um tem diabetes mellitus e quatro possuem as duas patologias concomitantemente. Após a identificação das necessidades educativas 
são formuladas questões referentes aos riscos com orientações específicas condizentes as respostas e conhecimentos dos pacientes com relação 
a sua doença. Durante o próximo ano os protocolos serão avaliados para implantação na unidade.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camilla Pinheiro Cristaldi da Silva (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Enfermagem
Orientador: Hellen Roehrs                  Colaborador: Karla Crozeta, Janislei Stoc
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Cateter Periférico, Enfermagem, Revisão Integrativa
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0647 AÇÕES DE ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DE CATETERES VENOSOS DE 
INSERÇÃO PERIFÉRICA

Os cateteres intravenosos periféricos (CVP) são inseridos, normalmente, na rede venosa dorsal das mãos e antebraços. Podem ser usados na 
Terapia Intravenosa (TIV), como um acesso para medicamentos e soluções no geral, e outros fins como coleta de sangue. A utilização do CVP 
possui complicações como flebite, formação de trombos, irritação no local de inserção, obstrução do dispositivo, infiltrações locais, extravaza-
mentos e outros. Portanto, as ações de enfermagem têm por finalidade prevenir ou reduzir essas complicações. O objetivo desse trabalho é 
identificar as ações de enfermagem publicadas, relacionadas à TIV, com ênfase na manutenção da permeabilidade do CVP. Trata-se de uma 
revisão integrativa nas bases de dados LILACS, PUBMED, COCHRANE, IBECS e CINAHL. Como resultado, foram encontrados 15 estudos 
e oito artigos foram incluídos na pesquisa. As ações de enfermagem identificadas foram quatro: 1. Irrigação (flushing) pode ser realizada com 
solução salina ou com solução heparinizada, 2. Tipo de infusão pode ser contínua ou intermitente, 3. Técnica de flush intermitente, associada 
à pressão positiva, 4. Conhecimento técnico-científico da equipe de enfermagem em relação a essa prática. Ao analisar os artigos infere-se 
que a solução salina apresenta os maiores benefícios, pois é menos onerosa, não oferece riscos para os pacientes e não possui diferenças de 
resultados, se comparada às soluções heparinizadas. Observou-se que a técnica de pressão positiva, nas infusões intermitentes, como algo a ser 
praticada com cautela, pois um erro nessa técnica pode ser responsável por futuras complicações. O conhecimento técnico-científico baseado 
em evidências é apontado como a sustentação das ações de enfermagem e, portanto, é fundamental para o sucesso do procedimento. No entanto, 
existe uma falta de padronização da manutenção da permeabilidade dos CVP, o que não possibilita uma uniformidade na prática. Por isso da 
importância da educação continuada e reciclagem da equipe de enfermagem. Em relação ao modo de infusão, não se pode determinar o tipo, 
nem a frequência de flush nas lavagens intermitentes, que são mais eficazes para manter o cateter pérvio, por falta de evidências. Recomenda-
se, portanto, que mais ensaios clínicos sejam feitos, na temática das ações de enfermagem para a manutenção da permeabilidade dos CVP.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Geanna Mendonça Giancotti (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Enfermagem
Orientador: Luciana Puchalski Kalinke               Colaborador: Leila Sarquis, Louise Scussiato
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: acidentes de trabalho grave, notificação de acidentes de trabalho, enfermagem
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0648 ACIDENTES DE TRABALHO GRAVES: REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERA-
TURA.

Este trabalho teve como objetivo identificar os acidentes de trabalho graves, prevalentes nos periódicos científicos brasileiros no período de 
2001 até 2011. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura com os seguintes critérios de inclusão: (1) artigos disponibilizados na integra; 
(2) idioma português; (3) período de janeiro de 2001 a dezembro 2011; (4) artigos relacionados a acidentes de trabalho e notificação de aci-
dentes de trabalho. A busca foi realizada na base de dados: BDENF, LILACS e SCIELO, utilizando as palavras chaves: “acidentes de trabalho 
grave” e “notificação de acidentes de trabalho”. Foram encontrados inicialmente 72 artigos, sendo 26 com o descritor “acidentes de trabalho 
grave” e 46 do descritor “notificação de acidentes de trabalho”. Realizou-se nova leitura dos títulos excluindo os que não se encontravam de 
acordo com o tema proposto, totalizando 56 artigos a serem analisados. Com o objetivo de verificar se estes estavam dentro dos critérios de 
inclusão foi realizada leitura critica dos resumos selecionando 19 artigos, que foram analisados na integra. Para uma melhor avaliação dos 
artigos, elaborou-se um quadro com os seguintes tópicos: ano, titulo, autores, periódico, região, objetivo, método e considerações finais. Os 
resultados demonstram que 13 (68,4%) referentes a acidentes graves, sendo a causa mais frequente dos acidentes o contato com material bi-
ológico e perfuro cortantes 8 (61,53%), 6 (46,1%) sobre acidentes com profissionais de instituições de saúde destes tendo a enfermagem como 
profissão mais afetada 5 (83,3%).  Referente à notificação obteve-se 9 (47,3%) artigos, tendo comodificuldades mais destacadas a burocracia 
5 (56%) e preenchimento inadequado das CATs ou fichas de notificação 4 (44%). Pode-se concluir que os estudos sobre acidentes de trabalho 
graves estão focados principalmente na área de saúde demonstrando a necessidade de que a enfermagem estude também outras áreas em que 
a incidência de trabalho seja alta, buscando trazer dados para que se desenvolvam medidas de prevenção efetivas que auxiliem a diminuir os 
acidentes de trabalho, também destaca-se a necessidade de buscar medidas que facilitem a notificação dos acidentes de trabalho possibilitando 
a todo trabalhador ter acesso a notificação gerando assim dados fidedignos e através destes produzir novas ações de prevenção.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Isabelle Bertoli (IC-Voluntária)
Curso: Enfermagem
Orientador: Nen Nalú Alves das Mercês                     Colaborador: Carolini Caiafa, Maressa Gasparoto Lenglube Lisboa
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Transplante, dificuldades, conflitos
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0649 PÓS-TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS: DIFICULDADES E 
CONFLITOS ENFRETADOS PELA FAMÍLIA NO CUIDADO DO TRANSPLANTADO

O Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH) é uma modalidade de tratamento que possui duas finalidades distintas: auxiliar 
na recuperação medular após altas doses de quimioterapia; ou substituir uma medula doente por outra de funções normais. A participação 
do familiar não termina com o final da hospitalização, pois há a necessidade da continuação do processo de cuidado em ambiente domiciliar. 
Cuidar é demonstrar afeto, atitude e habilidades que se transformam em ações que asseguram que o ser cuidado obtenha o máximo de bem 
estar possível. Cada família é única, logo interpretam e respondem ao TCTH de forma própria. Dessa forma a questão norteadora deste estudo 
é: quais as dificuldades encontradas pelo cuidador familiar para realizar o cuidado ao transplantado de células-tronco hematopoéticas, após seu 
retorno ao domicílio?Sendo assim, o objetivo desse trabalho é identificar as dificuldades do cuidador familiar na realização dos cuidados em 
ambiente domiciliar.Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva.Realizada num Hospital Universitário do Sul do Brasil. Foram respeitados 
todos os princípios éticos previstos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovada pelo parecer do Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná n° 2274.168/2010-07. A amostra constituiu-se de 27 familiares, sendo 26 
do gênero feminino e um do gênero masculino, com a idade variando de 24 a 65 anos. O período da coleta de dados foi de agosto de 2010 a 
maio de 2012, através de entrevista semi-estruturada.A análise das entrevistas foi realizada de acordocom a técnica de análise de conteúdo, do 
tipotemática, proposta por Bardin.A análise das entrevistas permitiu identificar as seguintes categorias: dificuldade para incorporar ao cotidiano 
as medidas de prevenção de infecções; mudanças no cotidiano do cuidador familiare enfrentamento positivo no cuidado. A família busca se 
adaptar as novas rotinas e aos cuidados específicos com o transplantado, que passam a fazer parte do seu cotidiano e, dealguma forma, tentam 
manter um estilo de vida próximo ao que tinham antes da doença.Conclui-se que os familiares cuidadores que vivenciam o cuidado comoum 
evento negativo ligado a dano, ameaçae tensão tendem a desempenhar suasfunções abaixo de suas capacidades. O contrárioocorre quando 
as atitudes de enfrentamento sãopositivas, relacionadas, por exemplo,a cuidar com resignação e amor, o enfrentamento e a modificação no 
cotidiano familiar torna-se mais fácil.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jeniffer Kelly Franco de Jesus (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem 
Orientador: Maria de Fátima Mantovani                Co-Orientador: Verônica de Azevedo Mazza
Departamento: Enfermagem                                  Colaborador: Camila da Silva Luz, Angela Mattei, Elis Martins Ulbrich
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: educação, família, usuários
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0650 AS REPRESENTAÇÕES DOS USUÁRIOS SOBRE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E 
FAMÍLIA

A educação em saúde se constitui como estratégia da promoção da saúde ao englobar práticas de aprendizagem com vistas à autonomia dos 
usuários, de sua família e da comunidade, para favorecer ações conducentes à saúde. Os profissionais que trabalham na Estratégia em Saúde 
da Família utilizam desta estratégia. Nesta perspectiva estudar as representações sociais dos usuários sobre os conceitos de educação em saúde 
e família permite apreender como estes atores atribuem significados a estas práticas.  O objetivo é identificar as Representações Sociais dos 
usuários do programa de Estratégia de Saúde da Família sobre o conceito de educação em saúde e família. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
descritiva realizada com 27 usuários de 20% do total das Unidades Básicas de Saúde (UBS) com Estratégia de Saúde da Família do município 
de Curitiba-PR. A coleta de dados foi realizada de dezembro de 2011 a fevereiro de 2012, através de uma entrevista semi-estruturada, com eixo 
temático relativo à representação de educação em saúde e família. Os dados foram transcritos e tratados mediante a análise de conteúdo. O 
projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná. Foram encontradas 
duas categorias: “Família é tudo, a corda do coração” em que os usuários referem à estabilidade que a família lhes confere, ao contemplar um 
âmbito de manifestações de afeto, apoio nas atividades e no cuidado a saúde; e “Educação é o instrumento de mudança comportamental” que 
elucida a expectativa dos usuários em receber ordens para alterar sua conduta frente aos problemas de saúde que enfrenta. Conclui-se que as 
representações de família tem como essência a afeição e a segurança, e os conceitos de educação passam pela expectativa de explicação dos 
tratamentos e condutas em relação à saúde para mudanças comportamentais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jessica Albino (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Maria Helena Lenardt     Colaborador: Dâmarys Kohlbeck de Melo Neu, Marcia Daniele Seima, Susanne Elero Betiolli
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Idoso fragilizado, Força da mão, Enfermagem
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0651 A FORÇA DE PREENSÃO MANUAL COMO INDICATIVO DA CONDIÇÃO DE 
PRÉ-FRAGILIDADE EM IDOSOS

Trata-se de estudo quantitativo transversal, derivado de um projeto de pesquisa maior, intitulado “Efeitos da fragilidade e qualidade de vida 
relacionada à saúde de idosos da comunidade”. O presente estudo teve como objetivo investigar a prevalência de pré-fragilidade e os fatores 
associados a essa condição, observando as medidas da força de preensão manual em idosos. A amostra inicial, composta de 203 idosos, foi 
calculada por estimativa da proporção populacional, sendo convidados a participar os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, usuários 
de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que aguardavam a consulta no período de setembro de 2011 a janeiro de 2012. Após aplicação dos 
critérios de inclusão e exclusão e screening cognitivo, obteve-se amostra final de 195 idosos. A coleta de dados aconteceu na UBS, por meio da 
aplicação do questionário sociodemográfico e clínico e teste de força de preensão manual (FPM). Para análise dos dados utilizou-se o software 
EpiInfo 6.04. Os resultados apontam que 58 (29,7%) idosos apresentam fragilidade para FPM, maioria do sexo feminino (n=35; 17,9%), faixa 
etária dos 60 a 69 anos (n= 24; 12,3%), viúvos (n=24; 12,3%), que residem com familiares (n=42; 21,5%) e possuem ensino fundamental in-
completo (n=35; 17,9%). Apresentam problemas de saúde cardiovasculares, (n= 39; 67,24%), seguidos dos osteomusculares (n= 25; 43,10%) e 
metabólicos (n= 20; 34,48%). As variáveis que apresentaram relação significativa com a FPM foram idade (p< 0,001), estado civil (p=0,018), 
com quem mora (p=0,046), escolaridade (p=0,049), solidão (p< 0,001), quedas (p=0,020) e uso de tecnologias assistivas (p< 0,001). A relação 
entre FPM e os outros componentes da fragilidade foi significativa para perda de peso não intencional (p=0,011), redução do nível de atividade 
física (p=0,002) e diminuição da velocidade da marcha (p< 0,001). Infere-se que é moderada a prevalência (29,7%) de fragilidade para FPM. 
No entanto, essa medida mostrou relação significativa com variáveis sociodemográficas e clínicas, e demais componentes da síndrome de 
fragilidade. Pode-se considerar a FPM boa preditora dessa síndrome. Essa medida tem sido associada à força muscular geral e está fortemente 
associada à idade. Investigar e conhecer os fatores associados à condição de pré-fragilidade considerando a medida da FPM, é essencial para 
instrumentalizar o enfermeiro para intervir preventivamente na saúde dos idosos, principalmente naqueles que se encontram pré-frageis; além 
de contribuir para a ampliação dos conhecimentos na gerontologia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jessika Rodrigues Rocha (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Aida Maris Peres                Colaborador: Riciana Calixto Trueppel, Ana Carla Lemos Hipolito
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Educação em Enfermagem, Gerenciamento, Organização e Administração
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM 

0652 FORMAÇÃO GERENCIAL DO ENFERMEIRO: CONHECIMENTO DISPONÍVEL NA BASE DE DA-
DOS PUBMED E CONCEPÇÕES DOS DISCENTES DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA

O estudo se insere na linha de pesquisa “Políticas e Práticas de Saúde, Educação e Enfermagem” compondo o projeto de pesquisa mais abran-
gente, denominado “Gerenciamento em Saúde e Enfermagem: formação e prática profissional”, que busca a realização de pesquisas acerca 
da formação e da prática gerencial em Saúde e Enfermagem. Como objetivos, busca-se: analisar o conhecimento sobre a formação gerencial 
do enfermeiro, produzido em periódicos científicos, entre 2001 e 2011; e, identificar as concepções de discentes dos vários semestres de dois 
cursos de graduação em enfermagem acerca da dimensão gerencial no trabalho do enfermeiro e das oportunidades propiciadas para a sua for-
mação gerencial. Trata-se de uma metodologia de abordagem qualiquantitativa que pretende desenvolver a pesquisa em duas etapas: busca de 
produção cientifica em base de dados por meio de revisão integrativa para sua análise, seguida por entrevistas com discentes de duas Univer-
sidades Privadas de Curitiba-PR. Nessa primeira etapa usou-se a base de dados da PubMed, sendo os critérios de inclusão: disponibilidade na 
íntegrapara consulta, periódicos indexados na base de dados selecionada; escrito em português, inglês ou espanhol; possuir um dos descritores: 
Educação em Enfermagem, Discentes, Docentes, Gerenciamento, Organização e Administração, Enfermagem, Formação e Conhecimento, 
sendo estes usados de maneira combinada. Através desses critérios de inclusão foram encontrados 11.891 artigos, os quais estão em fase final 
de seleção. Entre os enfoques adotados, destacam-se a interdisciplinaridade, formação de competências gerenciais, estratégias de ensino, 
tecnologias de informação e avaliação. Finalmente, de acordo com os resultados obtidos até o momento, é possível considerar que a pesquisa 
contribuirá com as discussões acerca da formação gerencial do enfermeiro e poderá subsidiar mudanças curriculares neste sentido.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jolline Lind (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Mitzy Tannia Reichembach Danski          Co-Orientador: Franciane Schneider
Departamento: Enfermagem                                        Colaborador: Alessandra Amaral Schwanke, Derdried Athanasio Johann
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Prática clínica baseada em evidências, Pesquisa em enfermagem clínica
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0653 GRADUAÇÃO DA TOXICIDADE CAUSADA PELO TRATAMENTO RADI-
OTERÁPICO: UM TESTE PILOTO

A radioterapia constitui opção terapêutica para combater o câncer de cabeça e pescoço; busca destruir as células neoplásicas impedindo sua 
multiplicação e determinando a morte celular. Um dos efeitos adversos mais comuns do tratamento radioterápico é a radiodermite e seu grau de 
toxicidade varia em uma escala de 0 a 4, segundo critérios definidos pelo Radiation Therapy Oncology Group (RTOG). Objetivou-se avaliar o 
grau de radiodermite desenvolvido durante tratamento radioterápico em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Trata-se de um teste piloto 
de um ensaio clínico randomizado duplo cego, desenvolvido no setor de Radioterapia de um hospital referência em oncologia na cidade de 
Curitiba/PR. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética sob registro CAAE 0043.0.088.000-11. Foram acompanhados 11 pacientes do início 
ao fim do tratamento, submetidos à radioterapia exclusiva, adjuvante, concomitante ou curativa, no período de outubro a novembro de 2011. 
Os participantes da pesquisa foram divididos em dois grupos: experimental (utilizou a calêndula por via tópica) e grupo controle (utilizou os 
ácidos graxos essenciais – AGE por via tópica) na prevenção e tratamento de radiodermite. Mediante técnica de randomização, os participantes 
foram designados aleatoriamente aos grupos do estudo. A avaliação da toxicidade da pele consistiu de exame clínico prévio à radioterapia, as-
sim como a cada cinco dias do início ao fim do tratamento, estendendo-se a um mês após o término da radioterapia. A radiodermite foi avaliada 
e classificada segundo os critérios do RTOG e registradas em instrumento próprio de coleta de dados. Os resultados apontam que, do primeiro 
ao décimo dia de tratamento radioterápico os pacientes não apresentaram nenhum grau de radiodermite. No décimo quinto dia de tratamento 
um dos pacientes desenvolveu radiodermite grau 1. No vigésimo dia, sete participantes apresentavam radiodermite grau 1. A radiodermite de 
grau 2 apareceu somente no trigésimo dia em dois pacientes. No último dia de tratamento um dos pacientes apresentou radiodermite de grau 3. 
Radiodermite de grau 4 não foi desenvolvida pelos pacientes desse estudo. Trinta dias após o término do tratamento, todos os pacientes apre-
sentavam pele íntegra. Conclui-se que houve predominância de radiodermite de grau 1 e 2, indicando a importância da atuação do enfermeiro 
na orientação e avaliação dos pacientes submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço e que a utilização de produtos fitoterápicos 
provavelmente previnem, minimizam e tratam reações adversas da pele.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliana Perez Arthur (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Enfermagem
Orientador: Maria de Fátima Mantovani      Colaborador: Ieda Maria Leal da Cruz, Anice de Fátima A. Balduino, Ângela Taís Mattei
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Doença Crônica, Educação em Saúde, Saúde do Adulto
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0654 O ENFERMEIRO E A GERÊNCIA DE CUIDADO NA DOENÇA CRÔNICA

As doenças crônicas não transmissíveis acarretam internações recorrentes em todo o mundo, ocasionando aumento de custos para o sistema 
de saúde. Fato que pode ser revertido com ações que visem à melhoria do cuidado para os doentes crônicos, como as orientações de alta e o 
acompanhamento domiciliar que favorecem a adesão ao tratamento. Este estudo objetivou identificar os pacientes com doença crônica com 
alta hospitalar e acompanhar a sequência do tratamento em domicílio. Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa, realizado em 
um Hospital de Ensino da Universidade Federal do Paraná e na residência dos pacientes que aceitaram participar da pesquisa. Até o momento 
a amostra se constitui de 10 pacientes, que atendem aos seguintes critérios: adultos com idade entre 18 e 60 anos, residentes em Curitiba ou 
Região Metropolitana, portadores de Hipertensão arterial sistêmica e/ou Diabetes Mellitus, atendidos no Pronto Atendimento do referido 
hospital e que permaneceram internados por no mínimo dois dias. A coleta de dados iniciou em dezembro de 2011, encontra-se em andamento 
com a realização de entrevistas semiestruturadas, orientações de alta no âmbito hospitalar e visitas domiciliares após a saída do hospital. Foram 
entrevistados quatro pacientes do sexo feminino e seis do masculino e a idade média é de 50 anos. Cinco tem hipertensão arterial sistêmica, um 
diabetes mellitus e quatro as duas patologias concomitantemente. A visita domiciliar foi realizada com três pacientes, dois homens e uma mul-
her, e possibilitou verificar que poucas foram as mudanças significativas no cuidado realizado por eles, mesmo após as orientações fornecidas 
no âmbito hospitalar. Foram estabelecidas metas que serão acompanhadas pelo contato telefônico e novas visitas domiciliares. No entanto, os 
pacientes mostraram esclarecimento sobre suas enfermidades, o que confirma a efetividade das orientações durante a internação.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Larissa Sayuri Setoguchi (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Enfermagem
Orientador: Maria Helena Lenardt           Colaborador: Dâmarys Kohlbeck de Melo Neu, Tatiane Michel
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: idoso de 80 anos ou mais, cognição, enfermagem
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0655 ALTERAÇÃO COGNITIVA EM IDOSOS LONGEVOS DE UMA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE

A probabilidade de apresentar deficiências cognitivas aumenta com a idade e pode-se esperar que as pessoas idosas, em especial aquelas com 80 
anos ou mais, mostrem maior chance em desenvolver déficit cognitivo. O instrumento do Miniexame do Estado Mental (MEEM) pode ser apli-
cado para rastrear a condição cognitiva e possibilitar parâmetros para o planejamento dos cuidados voltados à população dos idosos longevos. 
O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho no MEEM de idosos longevos de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade de Curitiba 
- Paraná. Trata-se de estudo quantitativo descritivo transversal. A amostra foi constituída por 92 idosos de ambos os sexos, com idade igual 
ou superior a 80 anos. Os dados foram coletados entre agosto de 2011 e janeiro de 2012 por meio de entrevista com roteiro semiestruturado 
e aplicação do MEEM, segundo os pontos de corte propostos por Brucki et al., (2003). Os dados coletados foram compilados nos programas 
Excel e Epi Info versão 6.04 e para a análise foi utilizada estatística descritiva. Houve predomínio de idosos do sexo feminino (n=62;67,4%), 
viúvos (n=64;69,6%), com idade entre 80 a 94 anos respectivamente (n=16;17,4%) e (n=1;1,1%) e média de 84,04 anos (±9,90); ensino funda-
mental incompleto (n=51;55,4%); renda familiar de 1 salário mínimo (n=44;47,8%); sem ocupação profissional (n=87;94,6%) e que possuem 
filhos (n=86;93,5%). Foi maior a frequência de sedentários (n=37;40,2%); dos que possuem atividades de lazer (n=78;84,8%); portadores de 
algum tipo de doença (n=83; 90,2%); e utilizam medicamentos (n=87;94,6%). Quanto ao screening cognitivo, com base nos pontos de corte 
e escores totais, 62 (67,4%) idosos foram classificados com declínio cognitivo. O escore médio no MEEM dos idosos alfabetizados foi maior 
(21,29) que dos idosos analfabetos (20,53), sendo que a média global foi de 20,59; apenas 2 (2,2%) idosos obtiveram pontuação ≥29 pontos; o 
item “Orientação espacial” do MEEM foi o que apresentou o menor índice de erro e o item “Copiar diagrama” o maior. O baixo desempenho 
no MEEM e o elevado índice de declínio cognitivo dos idosos longevos deste estudo reforçam a necessidade de detecção precoce das perdas 
cognitivas sofridas por esses idosos. A qualidade do processo de envelhecimento está diretamente associada às perdas cognitivas, e essas irão 
interferir de forma decisiva no planejamento dos cuidados de enfermagem gerontológica.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maria Eduarda de Luca Alves (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Enfermagem
Orientador: Márcia Helena de Souza Freire            Colaborador: Flávio Thiago da Silva Luz
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Prematuro, Estatísticas Vitais
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM 

0656 CARACTERIZAÇÃO DOS RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS DO HOSPITAL 
DE CLÍNICAS, CURITIBA, 2010.

A prematuridade é definida por nascimentos que ocorrem antes das 37 semanas de gestação e, tem se constituído uma preocupação de saúde 
pública, pois leva ao aumento do risco de morte infantil e de seqüelas futuras. A redução destes nascimentos pode gerar um forte impacto no 
decréscimo da mortalidade infantil. Os nascimentos prematuros podem ocorrer devido a circunstâncias diversas, previníveis ou não, inde-
pendendo da classe social e do binômio mãe/família. Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar os nascimentos prematuros ocorridos no 
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, no ano de 2010. Trata-se de uma pesquisa de caracterização de cunho epi-
demiológico, de caráter exploratório e descritivo, e com abordagem quantitativa. Os dados trabalhados e tabulados foram obtidos do Sistema 
de Informação de Nascidos Vivos – SINASC – do Hospital de Clínicas, de Curitiba, no ano de 2010; esse registro tem por finalidade além 
de registrar todos os nascimentos que ocorrem nesta Instituição Hospitalar, o subsídio para intervenções relacionadas à saúde da mulher e da 
criança. Foram contabilizados 1399 nascimentos em 2010, desses 273 (19,5%) foram de nascimentos prematuros, sobre os quais se trabalharam 
variáveis relativas às mães e aos recém-nascidos. As variáveis relacionadas à mãe foram: idade materna com uma prevalência de 57% de 
mulheres entre 20 e 34 anos; número de filhos vivos, 48% das mães possuíam de 1 a 3 filhos vivos; 97,9% das mães não tiveram filhos mortos 
em outras gestações; quanto à escolaridade, 62% das mães possuíam de 8 a 11 anos de estudo; 64% das mães eram solteiras; 75% das mães 
apresentaram uma gestação variando de 32 a 36 semanas; 70% dos partos realizados foram cesáreos; 68% das mães realizaram mais de 7 con-
sultas de pré-natal. Em relação às variáveis relacionadas aos nascidos vivos obtiveram-se as seguintes informações: 50,2% dos recém-nascidos 
prematuros foram do sexo masculino; 56% apresentaram Apgar no 1º minuto entre 7-10 e, 84% apresentaram Apgar no 5º minuto entre 7-10, ou 
seja, com ausência de dificuldade respiratória; 55% dos recém-natos possuíam baixo peso ao nascer, inferior a 2500 gramas. Diante do exposto, 
o presente trabalho permite aos profissionais e gestores de saúde o conhecimento do perfil da clientela de mães e recém-nascidos prematuros do 
HC – UFPR, que poderá ser utilizado para estudos epidemiológicos comparativos, para o planejamento de ações na esfera de atenção primária 
e hospitalar, para a reflexão sobre a evitabilidade do evento e de desfechos desfavoráveis para a saúde e para a vida.    
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafaela Aparecida Pereira (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Hellen Roehrs              Colaborador: Profª Msc. Karla Crozeta, Enf. Msc. Janislei Stocco
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Cateteres venosos centrais de longa permanência, Permeabilidade
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0657 TERAPIA INTRAVENOSA: AÇÕES DE ENFERMAGEM SOBRE A MANUTENÇÃO DA PERMEABI-
LIDADE DE CATETERES VENOSOS CENTRAIS DE LONGA PERMANÊNCIA

Os cateteres venosos centrais de longa permanência são dispositivos inseridos cirurgicamente e permanecem no paciente por um longo período 
de tempo, requerem cuidados para sua manutenção, os quais são de responsabilidade da equipe de enfermagem. Podem ocorrer diversas com-
plicações relacionadas a esse dispositivo, dentre elas a obstrução do lúmen, que pode ser causada por resíduos de medicamentos ou formação 
de coágulos, as quais podem ser evitadas com cuidados específicos para manter a permeabilidade dos cateteres. Esse estudo teve por objetivo 
identificar a efetividade do uso da heparina em comparação a solução salina e citrato de sódio na manutenção da permeabilidade do cateter 
venoso central de longa permanência em adultos. Trata-se de uma revisão integrativa, com busca nas bases de dados LILACS, MEDLINE, 
COCHRANE, CINAHL, no período de outubro e novembro de 2011. Foram encontrados 207 estudos, e oito artigos atenderam aos critérios de 
inclusão. Ao comparar as soluções para manutenção da permeabilidade do cateter, observou-se que a principal maneira de prevenir a obstrução 
é realizar o flush (lavagem) do cateter antes e após a manipulação e administração de medicações, nutrição parenteral e quando há refluxo de 
sangue. Com relação à efetividade da solução de heparina, muitas instituições padronizaram-na como solução padrão por prevenir a formação 
de coágulos e trombos, além de manter o lúmen do cateter desobstruído, sendo considerada por quatro autores, como a solução recomendada 
para flush do cateter. A solução salina também apresentou efeitos positivos, por ser de baixo custo, segura e uma alternativa em pacientes que 
apresentam risco de sangramento. Outra opção é o citrato trissódico, que quando comparado com a heparina reduziu o tempo de internação e 
as complicações hospitalares. Existem ainda muitas controvérsias sobre qual método é considerado mais eficaz, porém, pode-se perceber que é 
fundamental a realização da lavagem do cateter, a fim de evitar complicações posteriores como obstrução e formação de trombos, cabendo ao 
enfermeiro supervisionar e executar corretamente esse cuidado, além de estar atento para a prevenção e detecção de possíveis complicações, 
garantindo a qualidade do tratamento ao paciente.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Reinaldo Miguel Dolny Massoquetti (PROBEM/UFPR)
Curso: Enfermagem
Orientador: Carmen Elizabeth Kalinowski
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Educação em Enfermagem, Ensino de enfermagem, Administração e Gerenciamento em Enfermagem
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0658 PRÁTICAS EDUCATIVAS INOVADORAS DO DOCENTE: ESTUDO COM PRO-
FESSORES DE ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM DA CIDADE DE CURITIBA

Compreende-se práticas educativas inovadoras como o apanhado das metodologias de processo ensino-aprendizagem em que o professor 
concede autonomia aos estudantes, facilita o processo a partir da realidade social e destaca pontos subjetivos da prática profissional em enfer-
magem, transversalizando pontos objetivos e teóricos. O presente estudo discorre sobre a produção científica em práticas educativas inovadoras 
do trabalho docente em Administração e Gerência em Enfermagem. É pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, utilizando-se da Revisão 
Integrativa, proposta por Ganong, em seis etapas. A temática definida na primeira etapa foi “práticas educativas inovadoras em disciplinas de 
administração e planejamento em enfermagem”, e para proceder o levantamento de publicação foram utilizado os descritores: estratégias de 
ensino, estratégias de aprendizagem, educação em enfermagem, educação, aprendizagem, graduação em enfermagem, estudantes de enferma-
gem e ensino na base de dados SCIELO e definido o período de 2001 e 2010. Foram identificados 7.374 títulos, selecionados 293 títulos por 
discorrerem sobre práticas educativas em enfermagem, destes foram escolhidos 65 resumos indicarem temas de interesse deste estudo e final-
mente após a leitura dos resumos foram selecionados para comporem a amostra 7 estudos, que após a leitura exaustiva dos textos completos, 
evidenciaram a compatibilidade com os objetivos descritos. Destes, dois foram caracterizados pelos autores como pesquisa e os demais como 
relato de experiência. Dos sete artigos estudados, foram identificadas nove áreas temáticas mais abordadas, considerando-as as categorias para 
analise. A categoria sobre politicas públicas e a contextualização foram as com maior frequência aparecendo em 05 dos artigos selecionados. 
As demais categorias apresentavam uma frequência de dois. Destaque para que todos os artigos estudados foram relatados diferentes práticas, 
demonstrando a versatilidade e criatividade dos docentes que atuam nesta área. Ressalta-se que os docentes estão preocupados com o desen-
volvimento e aplicabilidade de práticas educativas inovadoras que atendam as Diretrizes Curriculares nacionais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Roselena Cardozo Vilena (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Lillian Daisy Gonçalves Wolff              Co-Orientador: Denise Jorge Munhoz da Rocha
Departamento: Enfermagem                                    Colaborador: Nadia Gritte
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: qualidade, segurança do paciente; eventos adversos
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM 

0659 INDICADORES DE ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM: INVESTIGAÇÃO DE 
EVENTOS ADVERSOS EM  PROTUARIOS DE UTI

Programa de Segurança do Paciente” tem sido desenvolvido no Hospital de Clinicas da UFPR, com vistas a contribuir para sua missão de pre-
star assistência de qualidade, segura e acreditada à comunidade. Essa pesquisa documental de abordagem quantitativa originou-se de parceria 
entre o Grupo de Pesquisa GPPGPS/UFPR e a AGQ, com objetivo de elaborar e validar um instrumento de coleta de dados em prontuários 
para investigação de eventos adversos em prontuários de pacientes egressos de UTIs do Hospital de Clinicas da UFPR. As Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTI) Adulto e Cardiológica foram selecionadas por notificarem à Assessoria da Gestão da Qualidade (AGQ), respectivamente, 
os eventos adversos queda de leito e infecção relacionada a cateter entre seus pacientes. Ambas notificam a ocorrência de ulcera por pressão 
(UP). O instrumento de coleta de dados, elaborado por bolsistas de Iniciação Científica, sua orientadora e enfermeiras da AGQ, foi aplicado 
a todos os pacientes que saíram por alta, transferência ou óbitos no período de Maio a Dezembro de 2011. Foram analisados um total de 502 
prontuários no Serviço de Arquivo Médico. Os dados tabulados em planilha eletrônica foram submetidos à análise de frequência. Os resultados 
apontam, entre 237 prontuários da UTI Adulto, indícios de ocorrência de UP em 187 (78,9%) deles, nos quais os diagnósticos que apareceram 
com maior frequência foram: Insuficiência Renal Aguda (11,8%); Pneumonia (14,8%); Cirrose (29,6%); e, Sepse (21,5%). Em 14 (5,9%) deles 
foram identificados indícios de ocorrência de infecção de cateter. Por sua vez, na UTI Cardiológica, entre os 265 prontuários, indícios de ocor-
rência de UP foram identificados em 127 (47,9%) deles, nos quais os diagnósticos de maior frequência foram: Infarto Agudo do Miocárdio 
(3,9%); Insuficiência Cardíaca Congestiva (5,6%); e, Angina (6,0%). Em menor frequência, indícios de Queda de leito foram identificados 
em 56 (21,1%) prontuários, todos de pacientes do sexo masculino. Conclui-se que instrumento permite a observação de prontuários em busca 
de indícios de ocorrência dos eventos adversos analisados no estudo. Recomenda-se a sua utilização contínua, e a investigação pela AGQ de 
possíveis eventos não notificados, a fim de estabelecer medidas e planos de ações para prevenção de eventos e diminuição de danos à saúde 
dos paciente. Sugere-se também a realização de estudos comparativos entre este método de identificação de eventos adversos, e a notificação 
por profissionais de saúde à AGQ.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: TALITA CANDIDA CASTRO (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Enfermagem
Orientador: Luciana Schleder Gonçalves                Co-Orientador: Lillian Daisy Gonçalves Wolff
Departamento: Enfermagem                                   Colaborador: Carolina Bolfe Poliquesi
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Sistemas de Informação em Saúde, Revisão Integrativa, O estado da arte
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

0660 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: O ESTADO DA ARTE NO BRASIL 
DE 2000 A 2011.

As tecnologias de informação são ferramentas relevantes no gerenciamento de dados em saúde; geram informações estratégicas que permitem o 
conhecimento da realidade organizacional. Os sistemas de informação, por meio do cruzamento, captação e processamento de dados, facilitam 
o alcance de um determinado fim ou demanda. Os bancos de dados em saúde, neste aspecto, contem fatos e dados pertinentes e específicos que 
são transformados, por fim, em informação. Os sistemas de informação em saúde fornecem uma vantagem competitiva na tomada de decisão 
dos profissionais de saúde, além de fornecer suporte para processos e operações. Nesta perspectiva, a realização desta pesquisa visou conhecer 
o estado da arte das produções científicas brasileiras nos últimos anos acerca de sistemas de informação na área da saúde. Realizou-se uma 
revisão integrativa sobre a produção científica relacionada ao tema, no âmbito nacional, entre os anos de 2000 a 2011. Inseriu-se o descritor 
“sistemas de informação” no motor de inferência “assunto” na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Conforme os critérios de inclusão, dos 
65.431 artigos identificados, foram selecionados artigos completos, no idioma português, publicados entre os anos de 2000 a 2011, num total 
de 573. Após leitura dos resumos, foram excluídos os que não contemplavam o tema. Entre os  23 artigos analisados qualiquantitativamente, 
houve predomínio de artigos originais (70%), com foco quantitativo (39%), tendo sistemas como fonte de dados (31%), com objetivo de aval-
iação de sistemas (61%), publicados em 2001 e 2011 (35%), na Região sudeste(61%), nas áreas das Ciências da Saúde e Biológicas (57%). A 
análise qualitativa dos resultados evidenciou três categorias: SI como recurso estratégico para a tomada de decisão: relevância dos SI para a 
área da Saúde e enfermagem, e para o SUS; desenvolvimento de sistemas: critérios, padrões e qualidade; Desafios e fragilidades do SI no SUS 
e na enfermagem. Conclui-se haver relação estreita entre a produção do conhecimento na área de SI e o desenvolvimento e implementação do 
SUS. Destacam-se a preocupação com um movimento regulatório nacional na formação e uso da informação em SI; a busca na qualidade de 
produção e uso da informação; a necessidade do cruzamento de dados de diferentes bases e aprimoramento de sistemas existentes. A produção 
de conhecimento tem ocorrido na medida em que diferentes atores se utilizam da confirmação de hipóteses na área de sistema de informação, 
fazendo uso de tais informações na tomada de decisão e aprimoramento do processo de trabalho.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carla Hentzschler Penafort (IC-Voluntária)
Curso: Enfermagem
Orientador: Hellen Roehrs                   Colaborador: Karla Crozeta Figueiredo, Janislei Stocco
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Manutenção, Permeabilidade, Cateter Central de Inserção Periférica
Área de Conhecimento: 40401006 - ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

0661 AÇÕES DE ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DE CATETERES VENOSOS 
CENTRAIS DE INSERÇÃO PERIFÉRICA

Para o emprego da Terapia Intravenosa (TIV) são utilizados dispositivos, que são divididos em cateteres venosos periféricos e centrais. O 
Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) é um dispositivo vascular de inserção periférica de localização central, possui marcações a 
cada centímetro em sua extensão e, confeccionado em material biocompatível como silicone ou poliuretano. Indicado para recém-nascidos e 
crianças que necessitem da TIV por mais de seis dias.A manutenção adequada dos cateteres venosos centrais inclusive o PICC, representa um 
dos desafios enfrentados pela equipe de enfermagem na assistência hospitalar. Assim, as ações de enfermagem para a manutenção do PICC 
representam segurança e conforto para os pacientes. Objetivou-se identificar as ações de enfermagem publicadas relacionadas à terapia intra-
venosa, com ênfase na manutenção da permeabilidade do cateter venoso central de inserção periférica em recém-nascidos e crianças. Trata-se 
de uma revisão integrativa, no período de 2004 a 2011, indexados nas bases de dados LILACS, PUBMED, IBECS E COCHRANE. Foram 
identificados 77 artigos, destes, nove atenderam aos critérios de inclusão. Com relação à manutenção da permeabilidade  do PICC, destacou-se 
o uso das seguintes soluções: 1. Heparina (flush ou lavagem diária com 2 ou 3 ml, ou com 0,5 ml de quatro em quatro horas); 2. Solução salina 
(uso intermitente, flush do cateter de seis em seis horas, método SASH após administração de medicamentos variando de 10 a 20 ml, também 
a infusão contínua com a vazão de 0,3 a 0,5ml/h). Ainda em relação a utilização da heparina, foram identificadas três revisões de literatura, 
das quais temos as seguintes indicações: 1. Uso de heparina com a concentração de 0,5UI/kg/h, 2. Flush de heparina sem especificação de 
quantidade e concentração, 3. Não houve diferença na permeabilidade nos cateteres com heparina e sem heparina. Considera-se que a heparina 
foi a solução mais utilizada por reduzir os episódios de recidiva de obstruções e trombose, contudo, há necessidade de mais pesquisas e estu-
dos que assegurem o uso. Os profissionais de enfermagem devem obter mais habilidade para manuseá-lo, bem como seguir protocolos para 
manutenção desses cateteres principalmente no que se refere à permeabilidade, e assim minimizar o risco de complicações decorrentes do uso 
do dispositivo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: DALNIE LEFER BEZERRA NOGUÊS (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Marineli Joaquim Meier                    Co-Orientador: Karla Crozeta Figueiredo
Departamento: Enfermagem                                Colaborador: Mayra Moreira Rocha, Letícia Moreira
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Úlcera por pressão, Tecnologia Biomédica
Área de Conhecimento: 40401006 - ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

0662 DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS DE ÚLCERAS POR PRE

A úlcera por pressão (UP) é um grave problema de saúde definido como uma lesão da pele e/ou tecido subjacente decorrente de pressão não 
aliviada, cisalhamento ou fricção que resultam em morte tecidual, normalmente localizada sobre uma proeminência óssea. A prevalência de 
UP é a quantidade de pacientes afetados por esse agravo em um período de tempo. Seu estudo é fundamental para caracterizar sua ocorrência 
em pacientes hospitalizados e serve de base para o planejamento e a prestação de cuidados mediante a comparação das práticas clínicas. Na 
literatura, verifica-se significativa variação na prevalência de UP. Diante disso, este estudo descritivo objetiva contribuir no desenvolvimento 
de um banco de dados online de UP. Esse representa o eloentre as atividades de pesquisa desenvolvidas na Iniciação Científica (revisão inte-
grativa de UP) e Iniciação Tecnológica (sistema de coleta e análise de dados de prevalência de UP), baseado em uma revisão integrativa de 
literatura, a qual se ocupou dos dados de prevalência de UP contidos na literatura nacional e internacional. A questão de pesquisa foi ‘quais são 
os dados coletados emestudos de prevalência de UP?’. Realizou-se uma busca bibliográfica nas Bases Cochrane, Lilacs, PubMed e Scopus para 
identificar os dados coletados nos artigos de prevalência de UP. Durante a análise, consideraram-se àquelas informações que serão úteis para a 
realização das pesquisas de prevalência de UP. Após esse levantamento, o grupo realizou discussões fundamentadas nos dados encontrados e, 
com base nisso, definiu-se a criação de uma planilha para compor um banco de dados para pesquisas, sendo utilizado um software online. Essa 
estratégia possibilitará relacionar e comparar os dados pesquisados, facilitando a sua análise. Percebeu-se que a criação dessa planilha online 
embasada em referencial bibliográfico é considerada uma tecnologia que contribuirásignificativamente para a coleta e análise dos dados de 
estudos de prevalência de UP, sendo mais uma inovação na área da saúde.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leticia Rosevics (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina 
Orientador: Marineli Joaquim Meier      Colaborador: Franciele Soares Pott, Soraya de Andrade Fialek, Karla Crozeta Figueiredo
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Curativo, Úlcera por pressão
Área de Conhecimento: 40401006 - ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

0663 REVISÃO INTEGRATIVA: CONSTRUINDO REFERENCIAL TECNOLÓGICO DE 
ÚLCERAS POR PRESSÃO

Úlceras por pressão (UP) são lesões crônicas em pele e/ou partes moles ocasionadas por inúmeros fatores, dentre eles pressão, geram descon-
forto e importantes complicações aos pacientes. Estudos analisam o tema sob inúmeras ópticas, a fim de desenvolver um referencial tecnológi-
co, integrando conhecimento científico para a aplicação prática. A revisão integrativa objetivou constituir um referencial relevante em UP. 
Buscou-se responder a pergunta: “quais as possibilidades de tratamento tópico de úlceras por pressão?”. Utilizou-se o referencial de Ganong, 
selecionando artigos publicados entre os anos de 2000 e 2011, nas bases de dados MEDLINE, SCOPUS, COCHRANE e LILACS a partir do 
acrônimo PICO (P – Paciente adulto e idoso com UP; I – Uso de curativo/terapia tópica; C – Não se aplica; O – Cicatrização). Sequencialmente, 
procedeu-se a seleção dos artigos e a caracterização dos estudos primários, bem como a análise das informações extraídas para a interpretação 
dos resultados e, finalmente, a apresentação da revisão. Foram encontrados 307 artigos, com tecnologias distintas para o tratamento de úlceras, 
incluindo eletroestimulação e terapia a vácuo. Apenas 11 cumpriram os critérios de inclusão, os quais, de um modo geral, abordaram terapias 
tópicas direcionadas ao controle de exsudato e manutenção de meio úmido, tratamento antimicrobiano para feridas infectadas, além de dois 
produtos novos (GDF-A e biomembrana). Destacaram-se na análise quatro artigos que abordavam as feridas infectadas, com objetivos e me-
todologias distintos: dois casos clínicos, um com o uso de hidrofibra de hidrocoloide com prata iônica e, outro, com o uso de biomembrana 
natural. Além desses, dois estudos randomizados prospectivos com o uso de Resin Salve e comparação entre malha de prata e sulfadiazina de 
prata em creme. Procedeu-se a análise de alguns tópicos principais, como ano, país dos estudos e formação dos autores, a fim de corroborar 
com a necessidade de um referencial tecnológico, mostrando a atualidade e universalidade do tema para todos os profissionais da saúde. A ad-
ministração de drogas, idade e localização das UP foram analisadas pela relevância nas feridas infectadas. Destacaram-se algumas fragilidades 
metodológicas nos estudos, como número de amostragem e randomização. Assim, é possível observar a abrangência de produtos disponíveis 
no mercado para tratar UP, o que mostra a necessidade de desenvolver um referencial tecnológico relevante que direcione o cuidado.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Felzemburgh Mendes Viana (IC-Voluntária)
Curso: Enfermagem
Orientador: Marineli Joaquim Meier             Colaborador: Franciele Soares Pott, Soraya de Andrade Fialek, Letícia Rosevics
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Úlcera, Pressão
Área de Conhecimento: 40401006 - ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

0664 TRATAMENTO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO: RESULTADOS DE UMA RE-
VISÃO INTEGRATIVA

A úlcera por pressão (UP) é um problema de saúde pública, pois elevam os riscos de complicações e contribuem para morbidade e mortalidade 
de inúmeros indivíduos em todo o mundo. Caracterizada a magnitude do problema, tem-se desenvolvido tecnologias para otimizar o processo 
cicatricial, com vistas à cura e bem estar do paciente. Nesse sentindo, o projeto de iniciação científica “Avaliação Tecnológica das Práticas 
de Cuidar em Enfermagem” objetivou apresentar os resultados de uma revisão integrativa sobre as possibilidades de tratamento tópico de 
UP. Concluída a primeira etapa, referente à formulação da pergunta de pesquisa, elencaram-se os critérios de inclusão e exclusão dos estudos 
primários e estabeleceram-se as buscas em quatro bases de dados da área da saúde (SCOPUS, PUBMED, LILACS e COCHRANE) direciona-
das pelos DeCS e seu correspondente Mesh. Identificou-se um total de 307 artigos, destes foram selecionados 11. Na análise, os estudos foram 
categorizados de acordo com o desfecho, sendo que o mesmo estudo apresentava mais de um curativo. Os resultados da revisão integrativa 
contemplam: 11 estudos indicaram terapias com a finalidade de controle de exsudato e manutenção do meio úmido. Ressalta-se que quatro 
utilizaram tratamento antimicrobiano, e dois empregaram outros tratamentos tópicos. Dentre os curativos, destacam-se aqueles incluídos no 
último desfecho, pois incluem novas tecnologias - a Biomembrana natural e o GFD-A (Gelling Foam Dressing - Adesive). A biomembrana 
mostrou-se efetiva na redução do tecido necrótico, bem como de fibrina no leito da ferida, estimulou o aparecimento de tecido granular e 
otimizou o processo cicatricial. O GDF-A revelou-se seguro no tratamento de UP graus II, III e IV, com potencial de controle da exsudação e 
proteção da pele circundante à lesão. O uso de tecnologias potencializa a cicatrização da UP na qual se verifica a eficácia das coberturas adota-
das. Sugere-se, no entanto, que novos estudos sejam realizados sobre a temática, com adoção de metodologias rigorosas, a fim de determinar a 
real eficácia dessas novas tecnologias, pois pesquisas com essa abordagem ainda são escassas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maressa Gasparoto Lenglube Lisboa (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Nen Nalú Alves das Mercês                  Colaborador: Carolini Caiafa, Isabelle Bertoli
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Cuidado, transplante de Células-Tronco Hematopoéticas, Familiar
Área de Conhecimento: 40401006 - ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

0665 PERFIL SOCIDEMOGRÁFICO DE CUIDADORES FAMILIARES DE PACIENTES SUB-
METIDOS AO TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS

Com o objetivo de substituir o órgão hematopoético enfermo, é realizado o transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH), através 
da infusão de células-tronco extraídas de um doador aparentado, não aparentado ou mesmo das células do próprio paciente no tratamento de 
inúmeras doenças, malignas ou não, que em muitos casos já não possuem outra opção terapêutica. Cada fase do transplante tem suas especifici-
dades. O período pós-alta hospitalar é marcado pela maior responsabilidade do cuidador familiar. Ele será aquela pessoa que assumirá a maior 
parte dos cuidados, tendo uma afinidade física e afetiva com o transplantado. O cuidado pode ser entendido como tomar conta, assegurar a 
continuidade de vida de um individuo. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva, cujo objetivo é caracterizar o perfil sociodemográfico 
dos familiares cuidadores de pacientes submetidos ao TCTH. Foi realizada em um Serviço de TCTH, do Sul do Brasil. A coleta de dados foi 
no período de agosto de 2010 a maio 2012, através de entrevista semi-estruturada. Os dados foram tabulados e posteriormente analisados. Os 
princípios éticos determinados na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde foram respeitados, e pesquisa foi aprovada pelo parecer 
do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná n° 2274.168/2010-07. A amostra constituiu-se de 
27 familiares. Desses, apenas um era do sexo masculino; 74% eram mães dos transplantados. A idade variou entre 27 e 65 anos, sendo a idade 
média 42 anos. Daqueles que informaram a religião, 82,6% são católicos e os demais evangélicos. O estado civil com predominância de casa-
dos (66,7%). Apenas quatro fizeram ensino superior, poucos terminaram o ensino médio (5), dois fizeram o ensino médio incompleto, quatro 
o ensino fundamental completo e onze não terminaram o ensino fundamental. Em relação à questão sobre atividade ocupacional são donas de 
casa em 59,2%. Quanto a procedência, a maioria dos familiares e transplantados são provenientes da região Sul (66,7%), seguido da região 
Nordeste (18,5%), do estado da Bahia. Também houve entrevistados da região Centro-Oeste e Sudeste. Conclui-se que conhecer o perfil dos 
familiares dos pacientes submetidos à TCTH é importante porque eles estão presentes durante todo o processo de tratamento e estão envolvidos 
no cuidado, devendo ser considerados também no planejamento da assistência de enfermagem.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Scuissiatto Nakamura (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Liliana Maria Labronici                  Colaborador: Kátia Antunes Kochla e Maria Lúcia Raimondo
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: câncer de mama, resiliência, cuidados de enfermagem
Área de Conhecimento: 40401006 - ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

0666 O OLHAR DA ENFERMEIRA SOBRE O PROCESSO DE RESILIÊNCIA DE MUL-
HERES COM CÂNCER DE MAMA

Pesquisa qualitativa descritiva, a luz dos conceitos de resiliência, realizada em um Ambulatório de Quimioterapia de um Hospital de Ensino de 
Curitiba, de dezembro de 2011 a fevereiro de 2012, com oito mulheres que se encontravam em tratamento para câncer de mama. Teve como 
objetivos identificar o processo de resiliência de mulheres em tratamento de câncer de mama, e reconhecer mecanismos de proteção que podem 
ajudar na adaptação à vida após o adoecimento e tratamento do câncer. A coleta de dados ocorreu mediante entrevista aberta gravada, com a 
seguinte solicitação inicial “Fale-me como o câncer de mama apareceu na sua vida e como está vivenciando o seu tratamento”. Após foram 
transcritas na íntegra, e a análise de conteúdo possibilitou encontrar a seguinte categoria: O impacto e a aceitação da doença: do trauma ao iní-
cio do processo de resiliência. Evidenciou-se que a revelação do diagnóstico e os efeitos do tratamento do câncer de mama provocam traumas 
na vida das mulheres, que desencadearam sentimentos negativos como o isolamento social e/ou afetivo, o desespero e a percepção da finitude. 
Constatou-se ainda que a espiritualidade, apoio familiar e de amigos, o contato com outras mulheres que já vivenciaram a doença foram fatores 
de proteção, e que a minimização dos efeitos do tratamento com a reconstrução mamária, uso de perucas e próteses mamárias, as ajudou a 
encontrarem os mecanismos necessários para a adaptação à vida após o adoecimento e tratamento do câncer. Assim, as participantes enfren-
taram a experiência vivida positivamente, e estavam conseguindo superar o impacto provocado pelo diagnóstico e pelos efeitos resultantes do 
tratamento. Os resultados desta pesquisa geraram subsídios para o desenvolvimento de uma prática de cuidados de Enfermagem fundamentada 
nos conceitos da resiliência, cujos fatores de proteção podem ser estimulados, com o intuito de promover este processo e, consequentemente, 
melhorar a qualidade de vida das mulheres. Destarte, a compreensão do processo de resiliência é relevante para a prática de cuidados, razão 
pela qual esta temática deve ser abordada nos cursos de graduação em Enfermagem.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Soraya de Andrade Fialek (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem 
Orientador: Marineli Joaquim Meier               Colaborador: Franciele Soares Pott, Letícia Rosevics 
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Curativo, Úlcera por Pressão
Área de Conhecimento: 40401006 - ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

0667 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENFERMAGEM NO CUIDADO ÀS ÚLCE-
RAS POR PRESSÃO

Úlceras por pressão (UP) caracterizam grave problema aos serviços de saúde e ao paciente, pois prolongam a hospitalização, dificultam a recu-
peração e aumentam o risco para complicações. Objetivou-se realizar uma revisão integrativa, para elaboração de referencial tecnológico em 
UP. Para tal, utilizou-se a metodologia de Ganong que perfaz os seguintes passos: identificação do tema e elaboração da questão de pesquisa, 
processo de amostragem, caracterização dos estudos primários, análise dos dados, interpretação dos resultados e apresentação da revisão. Para 
coleta de dados elaborou-se um instrumento, referente às características dos estudos, dos portadores da lesão, das intervenções em análise e do 
desfecho. Com base na questão problema “quais as possibilidades de tratamento tópico de úlceras por pressão?”, iniciaram-se as buscas nas 
bases de dados LILACS, MEDLINE, SCOPUS e COCHRANE. Perfizeram 307 referências, das quais 11 atenderam aos critérios de inclusão 
e exclusão. Nesse sentido, a revisão integrativa foi apresentada em três desfechos, os quais foram categorizados de acordo com as funções dos 
curativos: bacteriostático/antimicrobiano, controle de exsudato e meio úmido, e demais tratamentos não contemplados pelas outras categorias. 
A presente revisão esteve direcionada a descrever aspossibilidades de tratamento tópico com controle de exsudato e meio úmido. A classifi-
cação das coberturas como curativos úmidos ou secos foi aspecto direcionador para análise por apenas um artigo, no entanto, apesar de não 
constituir função primária aos demais, todos detém tal princípio. Coberturas com maior eficácia incluem o hidrocoloide, analisado por cinco 
artigos, que provou ser mais efetivo em comparação à gaze embebida em colágeno, solução salina e povidine, assim como à fenitoína tópica e 
curativo simples em graus I, II e III da UP. A malha de prata demonstrou maior eficácia em UP graus III e IV, à sulfadiazina de prata. O GFD-A 
(Gelling Foam Dressing - Adesive) foi classificado como seguro e efetivo em UP graus II, III e IV. A solução de fenitoína tópica demonstrou-se 
segura ao uso, apesar da eficácia ser pouco significativa se comparada à solução salina normal, em UP de grau II. A biomembrana, em UP com 
tecido necrótico e fibrinoso, foi classificada como eficaz, prática e de baixo custo. Apesar dos curativos incluírem o princípio de meio úmido e 
controle do exsudato, mais estudos são necessários, para delimitar as especificidades de seu uso para cada característica clínica da UP.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ALINE CRISTINA ZERWES FERREIRA (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Mariluci Alves Maftum           Co-Orientador: Letícia de Oliveira Borba
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Saúde Mental, Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias, Enfermagem
Área de Conhecimento: 40404005 - ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA

0668 CAUSAS QUE DEPENDENTES QUÍMICOS ATRIBUEM À SUA REINTERNAÇÃO

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa, desenvolvida no período de fevereiro a abril de 2012, com de-
pendentes químicos em tratamento em um Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e outras Drogas da região metropolitana de Curitiba. Teve 
como questão norteadora: Quais as causas que os dependentes químicos atribuem à busca por tratamento e à recaída? Para responder a esta in-
dagação, o objetivo proposto anteriormente, no plano de trabalho deste estudo, foi: verificar causas que os dependentes químicos atribuem à sua 
reinternação. Contudo, foram necessárias modificações, tem-se por objetivo atual, identificar as causas que os dependentes químicos atribuem 
à busca por tratamento e à recaída. Participaram da pesquisa vinte dependentes químicos em tratamento. Os dados foram obtidos por meio de 
entrevista semiestruturada e analisados pela proposta de Interpretação Qualitativa de Dados de Minayo, organizados nas categorias temáticas: 
motivos que levam o dependente químico a buscar por tratamento e motivos que levam o dependente químico à recaída. Os sujeitos relataram 
que procuram por tratamento quando acumulam inúmeras perdas e problemas nas esferas social, econômica e afetiva, como desemprego, 
gastos monetários significativos com a droga, perda de bens materiais, separação do cônjuge, brigas frequentes com familiares, problemas de 
saúde. Buscam por tratamento quando reconhecem que estão vivendo para e pela droga, quando reconhecem que sem ajuda e esforço próprio a 
abstinência não é possível. Alguns buscam o tratamento em razão do desejo familiar, outros porque vivenciaram a morte de amigos e familiares 
envolvidos com o tráfico e não desejam o mesmo fim para si. Quanto à recaída, os sujeitos verbalizaram que o desejo de consumir a droga é 
intenso e frente às frustrações e problemas pessoais acabam por recair. Mencionaram como motivos que contribuem para a recaída, a falta de 
acompanhamento contínuo, a fissura, a falta de comprometimento com o tratamento, a falsa sensação de controle sobre o vício, a não preven-
ção da recaída como evitar locais e pessoas que favorecem o uso da droga. Conclui-se que os dependentes químicos buscam por tratamento 
quando percebem as perdas importantes em suas vidas, isso pode ser preditivo para a motivação de mudança comportamental.  A dependência 
por ser uma doença crônica e de difícil controle necessita de estratégias eficazes e efetivas para a prevenção da recaída. Evidencia-se também 
a necessidade de serviços que ofereçam acompanhamento contínuo. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: EDICE BUENO DE SOUZA (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Mariluci Alves Maftum               Co-Orientador: Letícia de Oliveira Borba
Departamento: Enfermagem                          Colaborador: Aline Cristina Zerwes Ferreira, Fernanda Carolina Capistrano
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Saúde Mental, Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias, Enfermagem
Área de Conhecimento: 40404005 - ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA

0669 CAUSAS DE RECAÍDA E REINTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS: 
PERCEPÇÃO DE FAMILIARES

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa, desenvolvida no período de fevereiro a março de 2012, em uma 
unidade de reabilitação de dependentes químicos de um Hospital Público especializado em Psiquiatria, localizado na região metropolitana de 
Curitiba. Os sujeitos da pesquisa foram dezenove familiares de dependentes químicos em tratamento na referida unidade (um familiar por pa-
ciente). Teve como questão norteadora: Quais as causas e motivos que familiares atribuem à recaída e à reinternação do dependente químico? 
Para responder a esta indagação foi elaborado o objetivo: averiguar as causas e os motivos que familiares atribuem à recaída e à reinternação do 
dependente químico. Os dados foram obtidos por meio de entrevista semiestruturada, analisados pela proposta de Interpretação Qualitativa de 
Dados de Minayo, organizados nas categorias temáticas: os motivos que levam o dependente químico a recair na percepção dos familiares e, os 
motivos que levam o dependente químico ao reinternamento na percepção dos familiares. Os sujeitos relataram que o dependente químico recai 
porque abandona o tratamento quando recebe alta hospitalar, não busca por outros serviços que possam assisti-lo fora do ambiente hospitalar. 
Referem também que é muito difícil o dependente químico manter-se abstinente devido à fissura e a não prevenção da recaída como evitar 
as pessoas que propiciem o uso, e esse fato desperta sentimentos de raiva e piedade nos familiares, visto que, estes empregam tempo e dis-
ponibilidade pessoal para ajudar no momento do internamento e após, tem suas expectativas relacionadas à abstinência frustradas. Entretanto, 
não perdem a esperança a cada novo internamento, vendo neste uma possibilidade de melhora e ajuda ao familiar dependente. Os familiares 
mencionam que os dependentes químicos buscam o reinternamento por motivos como: problemas de saúde, pressão familiar, pois a família 
ameaça abandoná-lo caso não se tratem, por situação social crítica e ainda, por perceberem as consequências desastrosas da droga em suas 
vidas. Conclui-se que a família reconhece a necessidade de acompanhamento contínuo do dependente químico em serviços extra-hospitalares 
para a manutenção da abstinente, expressa sentimentos ambíguos quanto ao comportamento do familiar dependente químico e apresenta-se na 
maioria das vezes disposta a oferecer ajuda.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriela de Souza dos Santos (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Elaine Drehmer de Almeida Cruz                   Colaborador: Fernanda Letícia Frates Cauduro
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Higienização das Mãos, Adesão, Profissionais da Saúde
Área de Conhecimento: 40405001 - ENFERMAGEM DE DOENÇAS CONTAGIOSAS

0670 DIVULGAÇÃO DA PRÁTICA DE HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS NO MEIO ACADÊMI-
CO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

A higienização de mãos é considerada a medida individual mais eficaz na prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. Enten-
dendo a relevância de ações preventivas, a Organização Mundial de Saúde criou em 2004 a Aliança Global para Segurança do Paciente e em 
2005 lançou o primeiro desafio intitulado “Cuidado Limpo é Cuidado Seguro” apresentando diretrizes de ação. Frente à pertinência desta 
temática este estudo teve por objetivos investigar a percepção e importância atribuída à prática de higienização de mãos entre trabalhadores e 
aplicar estratégias para a higienização das mãos em uma unidade crítica de hospital de ensino da capital paranaense. Para atender aos objetivos 
do estudo foi utilizado como diretriz o Guia de Implantação da Estratégia Multimodal de Melhoria da Higienização de Mãos em Serviços 
de Saúde da Organização Mundial de Saúde. No período de agosto de 2011 a julho de 2012 realizou-se a avaliação da estrutura da unidade 
para essa prática, a observação direta da adesão às oportunidades para a higiene por parte dos trabalhadores e a aplicação de questionário aos 
gerentes e à equipe para investigar sua percepção e a importância atribuída a esta prática. Os resultados foram analisados por estatística descri-
tiva e frequências relativas e absolutas. Referente à estrutura verificou-se adequação às recomendações preconizadas. Os gerentes e a equipe 
consideraram que os profissionais apresentam alta adesão à higienização das mãos. As estratégias consideradas mais eficazes para promover 
a adesão foram a disponibilização de solução alcoólica no ponto de assistência, atividades de educação continuada, instruções claras, simples 
e visíveis no local da assistência. A partir dos resultados foram disponibilizados cartazes, pôsteres, folders e outros materiais instrutivos sobre 
as oportunidades para a higienização das mãos, técnica e insumos, além de fundamentação teórica acerca da disseminação de microrganismos 
e eficácia da higienização das mãos.  Também, como estratégias foram realizados treinamentos com a equipe. Em continuidade a essa pes-
quisa, para o período de 2012-2013 os objetivos a serem alcançados são observar a adesão dos profissionais à higienização das mãos frente às 
oportunidades, aplicar novas estratégias educativas e avaliar sua eficácia, e propor um pacote de medidas para a continuidade da promoção da 
higienização das mãos ao término da pesquisa. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniel Ignacio da Silva (Outro)
Curso: Enfermagem
Orientador: Verônica de Azevedo Mazza           Colaborador: Talitha Ribeiro Moraes
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Vulnerabilidade, Desenvolvimento infantil, Enfermagem em Saúde Comunitária
Área de Conhecimento: 40406008 - ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA

0671 VULNERABILIDADE INDIVIDUAL NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL:  ABAN-
DONO NA INFÂNCIA

A ausência ou a deficiência das relações sustentadoras e os vínculos afetivos dos cuidadores para com a criança, podem resultar em compro-
metimento significativo nas funções cognitivas e emocionais. Um ambiente com estímulos inadequados e insuficientes pode compor estas 
situações de vulnerabilidade que podem ser minimizadas pelo apoio e estímulos para o desenvolvimento da criança. Este estudo teve o objetivo 
de conhecer a percepção do enfermeiro sobre a influência dos laços afetivos na vulnerabilidade individual da criança diante de obstáculos 
para o seu desenvolvimento. Trata-se de um estudo exploratório de abordagem qualitativa, desenvolvido em unidades básicas de saúde com 
Estratégia Saúde da Família (ESF) localizadas em distritos sanitários da cidade de Curitiba-PR que apresentavam concomitantemente os 
resultados de Indicadores de Inserção Social e de Qualidade do Domicílio iguais ou inferiores à média do Município. Os distritos sanitários 
escolhidos conforme os critérios acima estabelecidos foram: Cajuru, Boqueirão, Bairro Novo, Pinheirinho e CIC.  Os sujeitos da pesquisa 
foram 39 enfermeiros que compunham as equipes das unidades referidas e cumpriam os critérios de inclusão: lotação na área de maior risco 
social e epidemiológico da unidade e dois anos completos de atuação na ESF.  A coleta dos dados ocorreu no período de fevereiro a março de 
2012, por meio de entrevistas individuais semiestruturadas. Os resultados foram transcritos, digitados e analisados de acordo com o referencial 
metodológico da hermenêutica dialética. Foi identificada uma categoria:  Abandono dos filhos pelos pais.  O enfermeiro da ESF reconhece que 
a vulnerabilidade individual da criança diante de obstáculos para o seu desenvolvimento, é influenciada pelo abandono dos filhos pelos pais, 
devido o envolvimento destes com drogas e criminalidade, pela falta de compromisso da família para com a criança, pela falta de estrutura 
psicossocial da mãe, e pelo excesso de filhos. Entende-se que o Estado necessita ampliar a promoção social das famílias e garantir a proteção 
integral das crianças.  Assim como, a percepção desta vulnerabilidade individual da criança, permitirá que o enfermeiro construa modelos de 
cuidado, de acordo como os princípios da equidade e integralidade e que atendam as necessidades das crianças e suas famílias.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eline Pereira dos Santos (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Enfermagem
Orientador: Maria Marta Nolasco Chaves              Colaborador: Morgana Marlise Marian Conzati
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Participação Popular, Politicas Públicas, Intervenções em saúde
Área de Conhecimento: 40406008 - ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA

0672 “O MOVIMENTO SOCIAL ORGANIZADO NA CONSTRUÇÃO DE INTERVEN-
ÇÕES EM SAÚDE EM CURITIBA- PR”

O presente estudo é uma pesquisa exploratória descritiva, de abordagem qualitativa, ancorada na Teoria da Intervenção Práxica da Enfermagem 
em Saúde Coletiva (TIPESC) e na Epidemiologia Crítica. Tem como pressuposto que no setor saúde a participação popular é o exercício de 
cidadania, por meio dos representantes dos movimentos sociais organizados junto à gestão pública para a elaboração de Políticas que atendam 
às necessidades em saúde de sua população. Os Conselhos e Conferências de Saúde são as instâncias regulamentadas para efetivar esta partici-
pação nos municípios, nos estados e na nação. Nestas instâncias cabe aos conselheiros expressarem as demandas daqueles que representam. 
O objetivo do presente estudo foi compreender o discurso do movimento social organizado em Curitiba-PR na definição de intervenções em 
saúde nos últimos três anos (2008 a 2010). Foram analisados 24 atas dos relatórios referentes às reuniões do Conselho Municipal de Saúde 
ocorridas no período, foram entrevistados 10 sujeitos, sendo 03 gestores, 03 trabalhadores e 04 usuários, os quais tiverem maior frequência 
nas reuniões referidas. Os resultados mostraram que a participação dos representantes nas reuniões obedeceu à paridade exigida de 50% de 
usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de gestores e prestadores de serviço. Nos relatórios foram encontradas proposições para or-
ganização, financiamento, implantação e reformulação de serviços de saúde. Não se encontrou registros de propostas que atendessem a uma 
demanda ou necessidades em saúde de um grupo ou comunidade, assim como não se encontrou reflexões críticas às ações e intervenções desen-
volvidas pela gestão do setor. Nas entrevistas os sujeitos referiram que compreendiam seu papel, as regulamentações vigentes no setor, assim 
como, a importância desta representatividade para a saúde do munícipe. Porém, afirmaram não terem encaminhado propostas que atendessem 
às necessidades em saúde do seu segmento, ao contrário, exerceram seu papel deliberando propostas apresentadas pela gestão. Conclui-se que 
o Conselho Municipal de Saúde, compreendido como fórum de consolidação da participação popular, tem sido um espaço que referenda os 
processos da gestão, e ainda, que o despreparo dos conselheiros para a construção de um sistema público adequado às necessidades em saúde 
da população potencializa tal processo. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Erika Ferreira Oliveira Silva (IC-Voluntária)
Curso: Enfermagem
Orientador: Maria Ribeiro Lacerda       Colaborador: Ana Paula Hermann, Juliana Julimeire Cunha, Pâmella Naiana Dias Santos 
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Assistência Domiciliar, Gerência, Saúde
Área de Conhecimento: 40406008 - ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA

0673 A VIVÊNCIA DOS GESTORES EM SAÚDE NA GESTÃO DO CUIDADO DOMI-
CILIAR

 O cuidado domiciliar (CD) mostra-se como uma promissora perspectiva na área de prestação de serviços de saúde, compondo estratégia 
reorganizacional, e de formação de recursos humanos, ao valorizar o contexto domiciliar, potencializando-o como espaço de cuidado. Para 
isso, é necessário que os profissionais de saúde estejam aptos a desenvolver ações de prevenção, proteção, promoção e reabilitação da saúde, 
no domicílio, tanto a nível individual quanto coletivo. Nesse sentido o gestor em CD deve estar voltado ao desenvolvimento da sociedade, da 
organização, dos indivíduos, sendo, além de empreendedor, um facilitador dos processos nas organizações, estando apto para a construção 
de instituições que busquem a humanização do trabalho, por intermédio de uma gestão flexível e de programas de desenvolvimento das pes-
soas considerando os resultados como um trabalho coletivo. Assim, os objetivos desta pesquisa são: interpretar como o cuidado domiciliar 
é vivenciado pelos gestores/gerentes em saúde que atuam nessa área em um município de grande porte; desenvolver um modelo teórico que 
contemple essa vivência e elaborar recomendações e um plano de ação para as Instituições de Saúde que atuam no cuidado domiciliar. Para que 
os objetivos sejam alcançados será realizada uma pesquisa qualitativa, que utilizará como método a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), 
método que consiste em um referencial interpretativo e sistemático que extrai das experiências vivenciadas por atores sociais por meio das 
interações humanas, aspectos significativos que possibilitem construir alicerces teóricos, potencializando a expansão do conhecimento. Os 
grupos amostrais são formados por gestores/gerentes que atuam em instituições públicas e privadas que prestam cuidados no domicílio. A pes-
quisa encontra-se em fase de coleta e análise dos dados para que os objetivos sejam alcançados por meio da construção da codificação teórica 
detectando as conexões e vínculos que emergem das categorias que possibilitam explicitar o fenômeno do estudo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: FABIO HENRIQUE DA SILVA (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Enfermagem
Orientador: Carmen Elizabeth Kalinowski       Co-Orientador: Cíntia da Silva Mazur de Siqueira
Departamento: Enfermagem                            Colaborador: Camilla Schulhan, Karin de Castro Mota, Lillian Daisy Gonçalves Wolff
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: humanização; satisfação dos usuários;assistência ao  pré-natal, parto e peurpério
Área de Conhecimento: 40406008 - ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA 

0674 PERCEPÇÃO DAS USUÁRIAS SOBRE O ATENDIMENTO NO PRÉ NATAL E 
PARTO NO MUNICÍPIO DE COLOMBO-PR

O estudo levantou a satisfação das usuárias sobre os atendimentos no pré-natal e parto realizados em 7 unidades de saúde e 01 maternidade na 
cidade de Colombo – PR.  É um subprojeto  pactuado junto a pesquisa “Avaliação para qualificação da gestão e da assistência na atenção do 
pré natal no município de Colombo - PR”, do Projeto de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS). A pesquisa é parceria entre profes-
sores Universidade Federal do Paraná e os gestores da Secretaria Municipal de Saúde do município de Colombo – PR. Foram entrevistadas 
117 mulheres que atenderam os critérios de inclusão do sujeito: idade igual ou superior a 18 anos; pré-natal realizado em unidades de saúde do 
sistema de saúde do município, e o parto realizado na maternidade. A coleta de dados, utilizando um formulário abordando a opinião sobre os 
atendimentos, realizada no período de maio a setembro de 2011 por 3 alunos bolsistas do Curso de Enfermagem da UFPR e alunos da UNI-
BRASIL. As entrevistas aconteceram nas unidades de saúde (81,90%) e nas casas das mulheres (18,10%). Das mulheres entrevistadas 25,91% 
tinham idade entre 25 à 29 anos.  Em relação à escolaridade destaca-se que 31,30% possuíam o 2º grau completo, mas 27,83% das entrevistadas 
não terminaram nem o ensino fundamental. 51,72% das entrevistadas responderam que a sua ocupação principal é dona de casa. A satisfação 
foi considerada boa (55,56%) em relação ao atendimento de enfermagem na unidade de saúde, sendo que ao atendimento médico foi obtido 
(60,68%) como bom. Destaca-se que em relação as prioridades apontadas no Programa Nacional de humanização (69,23%) responderam que 
há atividades educativas, mas colocaram que a sua participação é baixa e, as temáticas mais abordadas foram: aleitamento materno, preventivo 
de câncer e tipos de parto. Sendo que o programa preconiza a escolha do tipo de parto, 65,22% das usuárias disseram que a mesma foi definida 
junto ao profissional médio ou por algum familiar. Em relação aos atendimentos na maternidade e o espaço físico, (83,70%) responderam es-
tarem satisfeitas com a maternidade, com destaque a não possibilidade de companheiro permanecer com a puérpera e ao espaço. A opinião das 
usuárias é satisfatória ao atendimento no decorrer do pré natal e parto e apontaram necessidades como a educação em saúde, rever a estrutura 
física das unidades de saúde que não encontram-se dentro dos padrões referenciados no programa.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: GISELE BASSO ZANLORENZI (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: MARILENE LOEWEN WALL       Colaborador: DEISI CRISTINE FORLIN, JULIANA T. P. DA SILVEIRA
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Câncer de Mama, Modelos de Cuidado
Área de Conhecimento: 40406008 - ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA

0675 A PRÁTICA DE CUIDADO DE ENFERMAGEM PARA O CÂNCER DE MAMA 
JUNTO ÀS USUÁRIAS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE

Dentre os maiores problemas de saúde pública vivenciados no Brasil, nos deparamos com o câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do 
Câncer, 52. 680 novos casos da doença são esperados para o ano de 2012 no Brasil. O temor referente a esta patologia relaciona-se além dos 
fatores fisiológicos, emocionais e sociais, pois não há como preveni-la, apenas detectá-la precocemente. Quando detectada em estágios inicias, 
esta neoplasia possibilita prognósticos favoráveis e até mesmo a cura. Assim, objetivou-se identificar a prática de cuidado de enfermagem na 
atenção primária quanto ao câncer de mama em mulheres junto às usuárias de uma Unidade Básica de Saúde de Curitiba. Corresponde a uma 
pesquisa de campo qualitativa descritiva, com análise dos dados fundamentada em Creswell, seguindo os seis passos sugeridos pelo autor. A 
amostra foi composta por 20 mulheres, sendo essas majoritariamente casadas, com 1º incompleto, idade entre 50 e 69 anos e com profissão “do 
lar”. O conceito de câncer de mama está associado a autopalpação; quase metade das mulheres negam terem sido orientadas por profissionais 
da saúde. Os fatores de risco são desconhecidos por grande parte das entrevistadas, e quanto aos questionados à luz da literatura, o histórico 
familiar foi o mais lembrado, seguido pela má alimentação, ingestão regular de álcool e uso contínuo da pílula. Observou-se relação entre o 
conhecimento da entrevistada e a escolaridade. Uma das únicas da amostra que apresentou maior conhecimento quanto aos fatores de risco 
tem 3º incompleto, e a outra que referiu o mesmo número de fatores tem o 2º completo. Quanto aos meios de detecção precoce, o autoexame 
das mamas foi mais lembrado, seguido pela mamografia. Ao usar a terminologia autoexame, apenas metade da amostra referiu conhecimento 
desse, mas ao falar em autopalpação, a resposta positiva foi unanime, porém, a realização do mesmo foi negada por muitas. A enfermeira foi o 
segundo profissional de saúde mais citado como informante, sendo as consultas o local das orientações. Quanto ao exame clínico das mamas, 
parte da amostra nunca foi examinada, inclusive mulheres que apresentaram alterações mamárias e fazem a mamografia. O conhecimento da 
mamografia foi associado a sua prática, sendo referido pela maioria das mulheres. As informações referidas pelas entrevistadas estão de acordo 
com o preconizado em programas de controle do câncer de mama, no entanto a sua prática ainda é deficitária, estimulando ações mais efetivas 
dos profissionais de saúde. Palavras-chave: câncer de mama; atenção primária; enfermagem em saúde pública.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: JOAO GABRIEL LOPES BERBEL (Pesquisa voluntária)
Curso: Enfermagem
Orientador: MÁRCIA HELENA DE SOUZA FREIRE
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: gerenciamento de resíduos;enfermagem  pediátrica;
 Área de Conhecimento: 40406008 - ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA

0676 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE UM SERVIÇO HOSPITALAR UNIVERSI-
TÁRIO: A PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA

O Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (GRSS) constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implemen-
tados a partir de bases científicas, técnicas e normativas legais. Processo que visa à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, 
dos recursos naturais e do meio ambiente. A pesquisa tem como referencial teórico a Política Pública de GRSS, realizada com abordagem 
quali-quantitativa, utilizou o Método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e o Software Qualiquantisoft®, que têm como base teórica a Rep-
resentação Social, para análise do discurso da equipe de enfermagem de um setor pediátrico. O objetivo foi identificar a percepção da equipe 
de enfermagem a respeito do GRSS no setor de Emergência Pediátrica de um Hospital Universitário, público, e de referência para média e 
alta complexidade, em Curitiba, Paraná. Acredita-se que os servidores de enfermagem ao falar como veem, percebem, a questão do GRSS em 
seu setor fazem sugestões e oferecem subsídios para processos de educação permanente que possam ser implementados. Foram entrevistados, 
em 2012, 21 membros da equipe de enfermagem, os quais responderam a quatro perguntas, a saber: O que você faz com o resíduo hospitalar 
gerado neste setor?”; “Qual a sua opinião quanto ao descarte do lixo no setor e por quê?”; “Quais as dificuldades que você sente no descarte 
do lixo neste setor?”; “O que você sugere para uma melhor prática do descarte do lixo neste setor?”. Foram construídos discursos na primeira 
pessoa do singular com a pluralidade de respostas individuais relacionados a cada uma das perguntas, os DSC passaram por categorizações 
após desconstrução das respostas em expressões-chaves e ideias centrais. As percepções identificadas foram contraditórias: 100% dos entre-
vistados apontaram para o adequado manejo do resíduo no setor; 35,29% das respostas disseram-no ser inadequado; 33,33% foi a força de 
compartilhamento da falta de capacitação continuada para o manejo; e quase 55% das respostas apontaram para a sugestão de um processo 
continuado de capacitação técnica para servidores e acadêmicos, além de orientações frequentes para acompanhantes das crianças. O profis-
sional da enfermagem do setor pesquisado não se sente totalmente atualizado para desenvolver o GRSS, o que pode ser devido à sobrecarga 
de atividades e à falta de capacitação continuada. ANVISA recomenda que pessoal envolvido no GRSS deve ser capacitado na admissão e 
mantido sob treinamento periódico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: José Mario Rabone Junior (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Liliana Müller Larocca             Co-Orientador: Adeli Regina Prizybicien de Medeiros
Departamento: Enfermagem                       Colaborador: Maria Marta N. Chaves, Clea Elisa L. Ribeiro, Suzana D. Moreira
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem em Saúde Pública, Violência Sexual, Saúde do Homem
Área de Conhecimento: 40406008 - ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA 

0677 PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS NO ÂMBITO DA EPI-
DEMIOLOGIA HOSPITALAR NA PERSPECTIVA DA SAÚDE COLETIVA

A violência, apesar de presente nas mais diversas sociedades humanas, vem passando por um processo de modernização, constituindo-se 
determinante do processo saúde-doença. É importante destacar a relação entre o gênero masculino e a violência, sendo possível afirmar que a 
violência é fundante da própria masculinidade. O que leva à indagação: e quando o homem é o agredido? Assim sendo, o objeto deste estudo 
está nos processos de saúde e doença enfrentados pelos homens que são vítimas de violência sexual e em sua relação com as características 
sócio-estruturais que os determinam. Os objetivos foram: estabelecer a determinação social da violência sexual praticada contra homens e 
categorizar o atendimento ao homem vítima desta violência sob a perspectiva da saúde coletiva. Este estudo foi dividido em duas partes, sendo 
que este resumo se refere à parte inicial, que buscou reconhecer o perfil epidemiológico dos homens vítimas de abuso sexual atendidos no 
cenário pesquisado. Metodologicamente se trata de um estudo exploratório, inspirado no pensamento materialista histórico dialético e na Teoria 
de Intervenção Práxica de Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC). Os sujeitos foram todos os casos notificados de violência sexual contra 
homens no Serviço de Epidemiologia do HC/UFPR entre os anos de 2009 e 2011, totalizando 42. Os dados foram coletados no SINAN e, na 
próxima fase do estudo, serão analisados conforme a TIPESC. O estudo foi aprovado no CEP/SCS. Os dados obtidos mostraram que a faixa 
etária predominante é de 10 a 14 anos (21). No campo raça obteve-se que as vítimas são majoritariamente da cor branca (27). Na categoria 
agressor o maior número de casos é Amigos/Conhecidos (16); em relação à recorrência 8 afirmaram já ter sido vítima de agressão antes, hav-
endo expressividade no número de ignorados (14).  Ao final desta etapa foi possível aproximar os pesquisadores deste grupo epidemiológico, 
colecionando dados que serão necessários para uma abordagem mais profunda, embasada na Epidemiologia Crítica, a fim de caracterizar a de-
terminação social deste agravo. Também foi possível apontar para uma possível insuficiência de dados sócio-econômicos e familiares na ficha 
de notificação, que possibilitariam um conhecimento mais profundo sobre as características sociais de classe destas famílias, que determinam 
os processos de reprodução social que são impostos a estas e suas facetas protetoras e destrutivas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliana Julimeire Cunha (PIBIC/CNPq)
Curso: Enfermagem
Orientador: Maria Ribeiro Lacerda              Colaborador: Ana Paula Hermann, Ingrid Meireles Gomes, Pâmella Naiana Dias Santos
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Assistência domiciliar, Gestão, Saúde
Área de Conhecimento: 40406008 - ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA

0678 A VIVÊNCIA DOS GESTORES/GERENTES EM SAÚDE NO CUIDADO DOMI-
CILIAR

O cuidado domiciliar entendido como atendimento multiprofissional ao paciente e aos familiares, desenvolvido em cenários e contextos pe-
culiares, mostra-se como uma promissora perspectiva na área da prestação de serviços na saúde. Assim, é de fundamental importância uma 
atenção do Estado direcionada a assistência no domicílio, com o intuito de organizar a gestão dos processos políticos, organizacionais e de 
trabalho de forma que o cuidado domiciliar seja reconhecido como essencial diante das necessidades de saúde da população e dessa maneira, 
seja inserido no modelo de atenção à saúde. Destarte, os objetivos desta pesquisa são interpretar como o cuidado domiciliar é vivenciado pelos 
gestores/gerentes em saúde que atuam nessa área em um município de grande porte; desenvolver um modelo teórico que contemple a vivência 
dos gestores/gerentes em saúde que atuam no cuidado domiciliar em um município de grande porte e elaborar recomendações e um plano de 
ação para as instituições de saúde que atuam no cuidado domiciliar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utiliza a Teoria Fundamentada 
nos Dados (TFD) que é um método de investigação que constrói teoria, pois identifica, desenvolve e relaciona conceitos a partir dos dados. Os 
grupos amostrais são compostos por seis gestores/gerentes que atuam em instituições públicas que prestam cuidados no domicílio e por seis 
gestores/gerentes que atuam em instituições privadas que prestam cuidados no domicílio. Outros grupos amostrais serão definidos de acordo 
com o desenvolvimento do estudo. A pesquisa está em andamento e encontra-se atualmente em fase de coleta e análise de dados do segundo 
grupo amostral. Até o presente período a análise parcial dos dados revelou uma competência do poder público em assumir a responsabilidade 
de administrar um sistema de modo a garantir à população o acesso aos serviços e uma assistência integral. Nesse sentido, a gestão no cuidado 
domiciliar faz-se necessária, pois proporciona uma maneira de cuidar assim como, a redução de custos hospitalares e uma assistência de quali-
dade, contínua e contextualizada.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pâmella Naiana Dias Santos (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Enfermagem
Orientador: Maria Ribeiro Lacerda            Colaborador: Ana Paula Hermann, Ingrid Meireles Gomes, Juliana Julimeire Cunha
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: enfermagem, gerência, assistência domiciliar
Área de Conhecimento: 40406008 - ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA

0679 A INTERPRETAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DOS GESTORES/GERENTES EM 
SAÚDE NO CUIDADO DOMICILIAR

O cuidado domiciliar (CD) se apresenta como estratégia de ampliação da integralidade na atenção à saúde e aponta para uma reorganização do 
trabalho em saúde em consonância com a Atenção Básica e o Sistema de Saúde brasileiro. Para tanto, o CD é realizado por meio da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) como uma maneira de permitir aos profissionais de saúde a inserção e o conhecimento da realidade da população. 
Nessa perspectiva, a gestão/gerência em saúde é vista como um instrumento articulador e integrativo nesse processo organizacional, ao co-
ordenar e alocar os recursos em prol das necessidades de saúde da comunidade. Os objetivos desta pesquisa são: interpretar como o cuidado 
domiciliar é vivenciado pelos gestores/gerentes em saúde que atuam no CD em um município de grande porte; desenvolver um modelo 
teórico que contemple a vivência dos gestores/gerentes em saúde que atuam nesta área e elaborar recomendações e um plano de ação para as 
Instituições de Saúde que atuam no CD. No caso específico desta bolsa de iniciação científica o trabalho será desenvolvido com gerentes que 
atuam em instituições públicas e privadas que prestam cuidados no domicílio. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utiliza como método 
de investigação a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), tipo de pesquisa que constrói teoria, pois identifica, desenvolve e relaciona con-
ceitos a partir dos dados. O primeiro grupo amostral é composto por gerentes de instituições públicas que prestam cuidados no domicílio e o 
segundo por gerentes de instituições privadas. Os resultados parciais com relação ao primeiro grupo amostral revelam que os gerentes recebem 
apoio de outros serviços para o desenvolvimento de seu trabalho, utilizam as redes de apoio no serviço de atenção domiciliar, consideram-se 
capacitados para a sua função. Com relação à organização do serviço de atenção domiciliar, os gerentes definem o perfil de necessidade da 
clientela, estabelecem as estratégias de atenção, fazem o planejamento das ações para serem desenvolvidas pela equipe multiprofissional de 
cuidado domiciliar e promovem reuniões entre a equipe de saúde. Referem como principais dificuldades gerenciais encontradas no serviço de 
atenção domiciliar a alta demanda de clientes, o trabalho em equipe e o não envolvimento familiar com relação à continuidade dos cuidados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Araujo Ramos (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Nutrição
Orientador: Cláudia Carneiro Hecke Krüger             Colaborador: Paula Piekarski, Thais Regina Mezzomo
Departamento: Nutrição
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: caseinato de sódio, grau de hidrólise, atividade antioxidante
Área de Conhecimento: 40500004 - NUTRIÇÃO

0680 GRAU DE HIDRÓLISE E CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE HIDROLISADOS 
DE CASEÍNA

A hidrólise enzimática de proteínas tem por objetivo melhorar suas propriedades funcionais, tais como solubilidade, capacidade emulsificante 
e atividade antimicrobiana, podendo também contribuir na formação de peptídeos com alta capacidade antioxidante. A ação antioxidante de 
compostos naturais, tais como a vitamina C, tocoferóis, polifenóis e algumas proteínas, é de importância fundamental para a segurança alimen-
tar, pois tais produtos não apresentam efeitos toxicológicos e previnem o dano oxidativo de alimentos e produtos alimentares. Esta ação ocorre 
principalmente evitando a peroxidação lipídica, que reduz a qualidade nutricional e a segurança do alimento. Portanto, o objetivo deste estudo 
foi avaliar o grau de hidrólise e a capacidade antioxidante de diferentes hidrolisados obtidos a partir de  caseinato de sódio (Lactoprot HV, Lac-
toprot Deutschland GmbH). Neste estudo, os peptídeos de caseína foram obtidos pela hidrólise com PTN 6.0®, Alcalase®, Flavourzyme® e 
Neutrase® (Novozymes, Denmark). Para atender aos objetivos propostos, foi realizada avaliação da composição físico-química do caseinato de 
sódio, seguida de hidrólise sob diferentes condições. Soluções de caseinato de sódio a 10% foram hidrolisadas por 140 minutos pelas enzimas 
PTN 6.0® (60ºC e pH8), Flavourzyme® (50ºC e pH7), Alcalase® (60ºC e pH8) e Neutrase® (50ºC e pH7), numa relação enzima:substrato de 
1:100. Foram empregadas as enzimas isoladamente e em combinação (Flavourzyme® com Alcalase®), sob uma temperatura de 53ºC e pH7,5. 
O grau de hidrólise foi avaliado pelo método pH-stat. Os hidrolisados obtidos foram congelados e liofilizados. Posteriormente, a capacidade 
antioxidante do hidrolisado foi medida por diferentes métodos e os resultados comparados com a literatura. Em relação ao grau de hidrólise, 
a enzima Alcalase® foi a que levou à obtenção do maior grau de hidrólise e a Flavourzyme®, da menor digestão. Em todos os casos o grau 
de hidrólise aumentou de forma tempo dependente.  A combinação de enzimas foi escolhida pela propriedade da endo/exo-protease Flavour-
zyme® em melhorar o sabor de produtos hidrolisados e da endo-protease Alcalase® por permitir uma extensiva proteólise. Os resultados da 
atividade antioxidante estão sendo finalizados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gislaine Cutchma (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Nutrição
Orientador: Maria Eliana Madalozzo Schieferdecker    Colaborador: Nayana Cavassim do Nascimento
Departamento: Nutrição
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: terapia nutricional, complicações, atendimento domiciliar
Área de Conhecimento: 40500004 - NUTRIÇÃO

0681 APLICAÇÃO DO PROTOCOLO ELETRÔNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTES EM TERAPIA NUTRICIONAL DOMICILIAR

A Terapia Nutricional Enteral (TNE) é a administração controlada de nutrientes para recuperação ou manutenção do estado nutricional. Quando 
realizada em domicilio é chamada de terapia nutricional enteral domiciliar (TNED), e proporciona diversos benefícios para o paciente, famil-
iares e sistema de saúde, permite integração do doente a sua família, diminui os riscos de infecções e aumenta rotatividade de leitos hospita-
lares. Entretanto a TNED possui complicações, que são agrupadas em respiratórias, mecânicas, metabólicas, gastrointestinais e infecciosas e 
podem aumentar as internações. O objetivo desse estudo é avaliar se há relação entre a ocorrência de complicações, reinternamentos e óbitos 
com a conduta dietoterápica e estado nutricional de pacientes em TNED. Trata-se de um estudo retrospectivo, que analisou dados registrados 
em protocolo eletrônico e planilhas de 111 pacientes em TNED atendidos por nutricionistas das Unidades Básicas de Saúde de Curitiba du-
rante os anos de 2008 a 2010. Para a classificação do estado nutricional foram utilizados os pontos de corte da Organização Mundial da Saúde 
(OMS, 1995) para adultos e de Lipshitz, 1994 para idosos. Para análise estatisticas utilizou-se o software R version 2.11.1, e foram aplicados os 
testes de Kruskal-Wallis e Qui-Quadrado, ambos com nível de significância igual a 5%. Foram avaliados os dados de 87 pacientes e 24 foram 
excluídos devido a falta de dados. A idade média da população foi de 63,7 anos (±20,31), sendo que 45 eram do sexo masculino (39,1%). A 
principal indicação para a TNED foram as doenças  neurológicas (72,4%). Observou-se que 42 (48,3%) apresentaram alguma complicação, 
sendo mais frequentes as gastrointestinais, seguidas de respiratórias e mecânicas. Ocorreram 8 altas e 42 óbitos, sendo que 48,5% dos pacientes 
desnutridos e 50% dos eutróficos foram a óbito, 18 pacientes necessitaram de reinternamento, dos quais todos apresentavam-se desnutridos. 
Não houve diferença na ocorrência de complicações, número de óbitos e reinternamentos entre pacientes eutróficos e desnutridos, e o mesmo 
ocorreu quando se relacionou essas variáveis com a conduta dietoterápica, ou seja, tanto as formulas industrializadas quanto aquelas feitas 
com alimentos possuem o mesmo efeito sobre a ocorrência de complicações. Conclui-se que foi alta a mortalidade entre os pacientes, e não 
foi encontrado relação entre o número de óbitos e de complicações com o estado nutricional e a conduta dietoterápica. Outro estudo deve ser 
realizado com amostra mais representativa, para assegurar o resultado encontrado nesse estudo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thais Bisconcini Viana (Pesquisa voluntária)
Curso: Nutrição
Orientador: Suely Teresinha Schimidt           Colaborador: Nayana Cavassim do Nascimento, Gislaine Cutchma
Departamento: Nutrição
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: escolares, avaliação nutricional, consumo alimentar
Área de Conhecimento: 40500004 - NUTRIÇÃO

0682 CONSUMO ALIMENTAR DE ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE COLOMBO -PR

As alterações socioeconômicas da sociedade atual proporcionaram a população maior acesso a produtos industrializados e a redução do con-
sumo de alimentos in natura, o que tem refletido na alteração do perfil nutricional da população, que passou de grande número de desnutridos 
para altas prevalências de indivíduos com sobrepeso e obesidade. Esse processo é denominado de transição nutricional, e afeta todas as classes 
sociais e idades, incluindo a dos escolares, grupo etário no qual o estado nutricional possui repercussões futuras, como aumento do risco para 
doenças crônicas não transmissíveis. Tendo em vista a necessidade de se conhecer o padrão alimentar de escolares, a fim de identificar pos-
síveis fatores de risco para o desenvolvimento de complicações decorrentes da alimentação inadequada, foi desenvolvido o presente estudo, 
com caráter transversal, no mês de novembro de 2010, na Escola Municipal Monte Castelo, localizada no município de Colombo-PR, com 
112 escolares. Foram utilizados os marcadores de consumo alimentar do  Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional para indivíduos entre 
5 e 20 anos, que foi enviado aos responsáveis dos alunos para o devido preenchimento. São considerados marcadores de consumo saudável a 
ingestão igual ou superior a 5 dias na semana de: frutas frescas, verduras leite e/ou iogurtes e feijão. Observou-se que apenas 31,2 e 41,7% dos 
escolares consumiam verduras e frutas frescas, respectivamente, durante 5 dias ou mais durante a semana, a porcentagem de escolares quem 
não consomem esses alimentos chegou a 25,7 e 15,6%, respectivamente. Em relação ao consumo de feijão e leite e derivados observou-se que 
mais de 80% da população consumia cada um desses alimentos frequentemente, e a porcentagem que não consome é inferior a 4%. Apesar 
do alto consumo de feijão, que constitui a base da alimentação brasileira, e de leite e derivados, importantes nesse período, o baixo consumo 
de hortaliças é um dado preocupante, pois as mesmas são fonte de vitaminas e minerais essenciais para o crescimento adequado, além de con-
stituírem fonte de fibras importante no controle de dislipidemias. Diante dos resultados encontrados nesse estudo fica evidente a necessidade 
de realização de atividade de educação alimentar e nutricional com os escolares, a fim de conscientizá-los sobre a importância da alimentação 
saudável e a sua repercussão no futuro.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Carolina Lui Dias (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Farmácia 
Orientador: Anita Nishiyama       Co-Orientador: Ana Lucia Zanatta
Departamento: Fisiologia             Colaborador: Dalva Teresinha de S. Z. Miranda, Mariana da C. Massaro, Rodrigo M. de Campos
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: hidroperóxidos lipídicos, asma, óleo de peixe
Área de Conhecimento: 40501000 - BIOQUÍMICA DA NUTRIÇÃO

0683 AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DE HIDROPERÓXIDOS EM PULMÃO DE RATOS 
WISTAR ASMÁTICOS SUPLEMENTADOS COM ÔMEGA-3 E VITAMINA E

O objetivo do estudo foi quantificar hidroperóxidos lipídicos, proteínas totais e determinar o perfil citológico em ratos asmáticos suplemen-
tados com óleo de peixe e vitamina E. Foram utilizados ratos machos Wistar, pesando 220 ± 20g, separados em grupo controle (C), asmático 
(A), suplementado com óleo de peixe (OP), asmático suplementado com óleo de peixe (AS) e asmático suplementado com óleo de peixe e 
vitamina E (ASE). A dose administrada de óleo de peixe foi de 1 g/Kg de peso corpóreo (p.c.) e de vitamina E de 100 mg/Kg de p.c. durante 
21 dias. A indução à asma nos grupos A, AS e ASE ocorreu por sensibilização e exposição à ovalbumina. Após a ortotanasia dos ratos, foram 
coletados os pulmões para a quantificação de hidroperóxidos lipídicos, através da redução da trifenilfosfina. Também foi coletado o lavado 
broncoalveolar para a contagem total e diferencial de células e dosagem de proteínas totais (pelo método de Bradford). Os dados foram expres-
sos como média ± erro padrão da média e a análise estatística realizada por ANOVA. O número total de células mostrou-se aumentado (p< 
0,05) no grupo A (3,33 x 106 ± 0,43) em relação ao grupo C (1,29 x 106 ± 0,12). Houve diminuição (p< 0,05) do valor do grupo AS (2,04 x 
106 ± 0,20) em relação ao grupo A, ficando estatisticamente igual ao grupo C. O grupo ASE (2,91 x 106 ± 0,46) mostrou-se aumentado (p< 
0,05) em relação ao AS e sem diferença significativa do grupo A. Na contagem diferencial de células as porcentagens dos eosinófilos foram 
menores (p< 0,05) no grupo AS (9,91% ± 3,94) e maiores (p< 0,05) no grupo ASE (25,29% ± 9,02), ambos em relação ao grupo A (13,11% ± 
4,74). O valor das proteínas totais no grupo A (133,2 μg/ml ± 20,39) apresentou-se maior (p< 0,05) do que nos grupos C (56,36 μg/ml ± 5,02) 
e OP (64,68 μg/ml ± 11,47). Os grupos AS (229,1 μg/ml ± 27,53) e ASE (208,6 μg/ml ± 18,86) mostraram-se aumentados (p< 0,05) em relação 
ao A. Na quantificação de hidroperóxidos, o resultado do grupo A (120,2 ± 11,27 nmol/mg de proteína) foi maior (p< 0,05) que o do grupo C 
(74,77 ± 9,32 nmol/mg de proteínas). Os valores, tanto do grupo AS (72,19 ± 7,33 nmol/mg de proteína) quanto do ASE (61,54 ± 5,96 nmol/
mg de proteína), diminuíram (p< 0,05) em relação ao A, ficando igual ao C. Isto demonstra que o óleo de peixe, independente da vitamina E, 
diminuiu a peroxidação lipídica pulmonar em ratos asmáticos. Assim, a vitamina E adicionada ao óleo de peixe modifica de forma diferenciada 
parâmetros da inflamação asmática. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andrieli de Souza (PIBIC/CNPq)
Curso: Nutrição
Orientador: Professora Doutora Regina Maria Vilela          Colaborador: Rafaela B. Grippa, Maria Eliana M. Schieferdecker
Departamento: Nutrição
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Transplante de células-tronco hematopoéticas, Avaliação nutricional, Terapia nutricional
Área de Conhecimento: 40503003 - ANÁLISE NUTRICIONAL DE POPULAÇÃO

0684 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EM TRANS-
PLANTE DE MEDULA ÓSSEA (TMO)

O transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) é um método terapêutico utilizado para reestabelecer a medula óssea e o sistema imune 
de indivíduos com doenças malignas ou não. O tratamento pode elevar o risco de desnutrição e infecções, necessitando de terapia nutricional 
(TN). Mas, não há consenso sobre qual a melhor forma de TN para esses pacientes. O objetivo deste estudo foi identificar a TN mais eficaz 
para melhorar ou manter o estado nutricional do paciente submetido ao TCTH. Trata-se de um estudo observacional analítico realizado entre 
os meses de março e novembro de 2011, no Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 
Paraná. Participaram 13 pacientes, com idades entre 5 e 18 anos, após os pais assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. Desde 
a admissão até a alta do paciente foram coletados os dados pareados em 5 tempos em 2 grupos: em TN por via oral (VO) e em nutrição par-
enteral total (NPT). Foi avaliado o peso, a altura, a circunferência do braço (CB); a prega cutânea tricipital (PCT); a circunferência muscular 
do braço (CMB); a composição corporal, através da bioimpedância elétrica e do ângulo de fase (AF). Foram estimados os gastos e consumos 
energéticos e proteicos, no caso da NPT anotou-se a quantidade da fórmula infundida, calorias e proteínas prescritas. A análise estatística foi 
feita pela análise da variância e teste post hoc Tukey, Qui-quadrado e teste de Correlação de Pearson, considerando p< 0,05. Avaliou-se a partir 
do índice de massa corporal/idade, altura/idade, peso/idade e percentual de peso ideal que na admissão hospitalar alguns indivíduos estavam 
em risco nutricional. Nos dois grupos não ocorreram diferenças significativas nas medidas da PCT, CMB e CB ao longo dos 180 dias inves-
tigados, porém a PCT dos alimentados por VO diminuiu, comparando-se a primeira e a segunda avaliação. Não houve diferença do AF entre 
os grupos, mas ocorreu um decréscimo com o passar do tempo nos pacientes em VO. Em relação aos déficits de caloria e de proteína houve 
diferença significativa a partir do terceiro tempo e maior déficit no grupo alimentado por VO. Concluiu-se que, quando avaliada isoladamente, 
a TN foi eficaz para garantir o suporte calórico e proteico dos pacientes e na manutenção do estado nutricional, mas quando comparados os 
dados nutricionais dos grupos, não houve diferença nos parâmetros de avaliação nutricional. O tamanho da amostra foi um fator limitante para 
responder a pergunta científica proposta, sendo necessários mais estudos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ANTONIA FRANCISCA CAVASSIM (Pesquisa voluntária)
Curso: Nutrição
Orientador: CLÁUDIA CHOMA BETTEGA ALMEIDA    Colaborador: Cesar Taconeli
Departamento: Nutrição
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Alimentação Infantil, Alimentos Industrializados, Hábitos Alimentares
Área de Conhecimento: 40503003 - ANÁLISE NUTRICIONAL DE POPULAÇÃO

0685 AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS EM CRIAN-
ÇAS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, PARANÁ.

A introdução inadequada de alimentos complementares leva ao desenvolvimento de hábitos alimentares não saudáveis desde a infância, poden-
do refletir no surgimento de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. O objetivo do presente trabalho consistiu em avaliar o consumo 
de alimentos industrializados e sua associação às características socioeconômicas, demográficas e ambientais. A população alvo deste estudo 
foi constituída por 376 crianças entre seis meses e dois anos de idade assistidas pelo Programa Saúde da Família no município de Guarapuava 
– PR. Foi aplicado questionário pré-codificado através de entrevistas domiciliares. Este instrumento continha dados referentes ao consumo 
alimentar e características socioeconômicas, demográficas e ambientais. Os resultados obtidos mostraram que dos 15 alimentos industrializa-
dos consumidos mais frequentemente, 8 alimentos estavam conjuntamente e diretamente correlacionados: suco artificial em pó, refrigerante, 
bala, pirulito, batata chips, margarina, açúcar refinado e mortadela. A média de consumo mensal destes era de 10 dias, evidenciando um padrão 
de consumo alimentar inadequado. Os dados socioeconômicos que tiveram significância estatística em associação ao maior consumo destes 
alimentos foram: idade materna inferior a 25 anos (p= 0,009), menos de oito anos de estudo da mãe (p = 0,038), mais que 4 pessoas residindo 
no domicilio(p= 0,018), presença de outra criança no domicilio (p= 0,005) e o salário mínimo per capita entre 0,5 e 1(p < 0,001). Com base 
nos dados apresentados, fica evidente que a introdução precoce de alimentos industrializados entre crianças pequenas sofre influência direta 
dos fatores socioeconômicos, demográficos e ambientais. Assim, verifica-se a necessidade de uma intervenção nos hábitos alimentares desta 
população através de projetos que modifiquem as práticas alimentares inadequadas e incentivem a promoção da alimentação saudável.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniele Ayres Galvão (Pesquisa voluntária)
Curso: Nutrição
Orientador: Suely Teresinha Schmidt             Co-Orientador: Cláudia Choma Bettega Almeida
Departamento: Nutrição
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: antropometria, consumo alimentar, pré-escolares
Área de Conhecimento: 40503003 - ANÁLISE NUTRICIONAL DE POPULAÇÃO

0686 ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DE CRIANÇAS DE UM CEN-
TRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COLOMBO, PARANÁ.

Nas últimas décadas ocorreram mudanças no perfil nutricional das crianças brasileiras, com diminuição da prevalência de desnutrição, o que 
mostra uma melhoria dos serviços de saúde, concomitante ao aumento da prevalência de excesso de peso infantil, refletindo uma mudança 
nos hábitos alimentares da população. Os dados antropométricos são úteis para a mensuração do crescimento, sendo possível, assim, avaliar o 
estado de saúde e nutrição infantil; os inquéritos alimentares possibilitam a detecção de riscos alimentares nos indivíduos investigados. Dessa 
forma, essas ferramentas são de extrema eficácia na avaliação do perfil nutricional das crianças brasileiras. O objetivo do presente trabalho 
consiste em avaliar o estado nutricional e o consumo alimentar de crianças de um Centro Municipal de Educação Infantil no município de 
Colombo, PR. Foram aferidos o peso e a estatura de 127 pré-escolares, o que possibilitou a avaliação do estado nutricional dos alunos, através 
da utilização de índices antropométricos. Para a avaliação do consumo alimentar, utilizaram-se os marcadores de consumo para crianças com 
idade entre 2 anos e menos de 5 anos, método desenvolvido pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Os resultados 
obtidos, através da comparação com os pontos de corte propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mostraram que em relação à 
estatura para a idade, a grande maioria (98,4%) das crianças apresentou-se na faixa de adequação. Em relação ao peso para a idade, houve um 
percentual de peso elevado para a idade próximo ao esperado (3,2%). Quanto ao índice IMC para a idade, pode-se perceber que o número de 
crianças com peso excessivo (4,8%) apresentou-se superior ao esperado em uma população saudável, além dos 21% que encontram-se com 
risco de sobrepeso. Não foram encontrados déficits nutricionais em nenhum dos índices avaliados. Os dados obtidos evidenciaram que grande 
parte das crianças consumiu verduras, legumes, frutas, carne e comida de panela no dia anterior à pesquisa, no entanto, mais da metade (55,4%) 
se alimentou assistindo televisão, o que pode favorecer um consumo superior ao ideal, além de estar exposta à influência da publicidade de 
alimentos. Com relação à frequência semanal, 70,3% consomem feijão de cinco a sete vezes por semana, contudo 76,2% dessas crianças tem o 
hábito de consumir bebida açucarada nessa mesma proporção. Portanto, a vigilância nutricional é necessária para que haja um monitoramento 
dos perfis nutricionais, tonando possível a implementação de intervenções diferenciadas para os pré-escolares.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Evelyn Kultum Opuszka (IC-Voluntária)
Curso: Nutrição
Orientador: Suely Teresinha Schmidt           Co-Orientador: Cláudia Choma Bettega Almeida
Departamento: Nutrição
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: avaliação nutricional, adolescentes, idh
Área de Conhecimento: 40503003 - ANÁLISE NUTRICIONAL DE POPULAÇÃO

0687 PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO ENTRE ESCOLARES DA MESOR-
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

O excesso de peso em adolescentes é preocupante devido ao risco aumentado de sua persistência na idade adulta e pelos riscos de doenças a 
ela relacionadas. Entre os fatores que levam a ocorrência de tais problemas estão os genéticos e os ambientais.  Este estudo é parte de um pro-
jeto desenvolvido entre a Superintendência de Desenvolvimento Escolar (SUDE) e o Departamento de Nutrição – UFPR (DNUT).   Medidas 
antropométricas dos escolares de todo o estado são coletadas anualmente por educadores físicos em toda rede pública estadual. Os dados deste 
estudo, referentes ao universo de escolares da Mesorregião Metropolitana de Curitiba - 250 mil estudantes, foram disponibilizados pela SUDE 
ao DNUT. Este estudo teve como objetivos avaliar o excesso de peso (EP) de escolares entre 10 e 19 anos completos matriculados em escolas 
da rede pública estadual da Mesorregião Metropolitana de Curitiba e correlacionar as prevalências com o Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal –IDH-M (2000), taxa de pobreza municipal (TP) (2000) e Índice IPARDES de Desenvolvimento Municipal (IPDM), de 2008. A 
avaliação do estado nutricional dos escolares foi efetuada segundo o Índice de Massa Corpórea, de acordo com os valores de referência da 
Organização Mundial da Saúde de 2007. O excesso de peso dos escolares dos 37 municípios estudados obteve uma média de 24,32%, sendo 
a maior prevalência encontrada em Tunas do Paraná (37,27%) e a menor no município de Doutor Ulysses (18,43%). Curitiba foi o município 
com 2ª maior prevalência (27,1%).  Quando comparadas as prevalências de excesso de peso com o IDH-M alto (> 0,800) e médio (de 0,599 a 
0,799), a diferença é pequena: 24,22% no IDHM médio e 25,08 no alto.  Em municípios com altas taxas de pobreza (>30%) o excesso de peso 
atingiu cerca de 23%. Em relação ao IPDM, o comportamento é semelhante às prevalências do IDH, ou seja, nos municípios com baixo índice, 
23,89% e naqueles com alto IPDM, 24,78% de excesso de peso. Portanto, as prevalências de excesso de peso foram altas entre os adolescentes 
deste estudo e são semelhantes nos municípios com médio e alto IDH, ou naqueles com baixo e alto IPDM, assim como naqueles com altas 
taxas de pobreza. São necessários mais estudos e a implantação de políticas públicas para a redução das prevalências de excesso de peso entre 
os adolescentes, superando desigualdades socioeconômicas, que ao longo da história de um território se materializam interferindo no processo 
saúde-doença e na determinação do estado nutricional de sua população.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernanda de Carvalho Peixoto (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Nutrição
Orientador: Suely Teresinha Schmidt         Co-Orientador: Islandia Bezerra da Costa
Departamento: Nutrição
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional, Bolsa Família, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar
Área de Conhecimento: 40503003 - ANÁLISE NUTRICIONAL DE POPULAÇÃO 

0688 BOLSA FAMÍLIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SEUS INTE-
GRANTES: REALIDADE OU UTOPIA?

O CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, extinto no governo FHC foi reimplantado em 2003 e a partir daí a discussão acerca 
da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) tomou força. No ano seguinte, houve a criação do Programa Bolsa Família (PBF) que consiste em 
um programa de transferência de renda do tipo “renda mínima garantida”, priorizando as famílias das camadas mais pobres da população. Sua 
criação visou unificar todos os programas anteriores que tinham como objetivo oferecer algum tipo de assistência alimentar ás famílias que se 
encontravam em vulnerabilidade social. Atualmente, o PBF atende mais de 13 milhões de famílias, sustentando-se em três eixos: transferência 
de renda, condicionalidades e ações e programas complementares. O objetivo deste trabalho foi avaliar a SAN das famílias inseridas no PBF de 
cinco Unidades de Saúde (US) do município de Colombo/PR do projeto maior que contempla 19 US. A seleção da amostra foi realizada através 
de sorteio aleatório pelo Software R e neste estudo foi trabalhado com 1/3 da amostra total e que corresponde a 147 famílias entrevistadas. Ao 
titular de direito de cada família foi aplicada a EBIA – Escala Brasileira de Insegurança Alimentar para avaliar a SAN das famílias e foram 
coletadas medidas de peso e estatura de 123 adolescentes de 10 a 19 anos. Os dados obtidos através da EBIA foram tabulados no software Mi-
crosoft Excel e os dados relativos à antropometria foram tabulados no software AnthroPlus v1.0.4. A coleta de dados realizou-se de julho/2011 
a fevereiro/2012. De acordo com os resultados da EBIA, 18% das famílias foram classificadas como seguras e 82% em insegurança alimentar 
(INSAN). Das famílias inseguras, 51% classificaram-se em INSAN Leve, 21% em INSAN Moderada e 10% em INSAN Grave. Na avaliação 
antropométrica, ao se analisar os valores de z-escore do índice IMC/idade, nota-se prevalência de sobrepeso/obesidade (24%) em relação à 
magreza (5%) e uma predominância da eutrofia (71%). Sabe-se que o crescente aumento dos quadros de sobrepeso/obesidade relaciona-se com 
a situação de pobreza de muitas famílias no país. Certamente o valor repassado às famílias e as ações do PBF auxiliam na melhora das con-
dições de vida e saúde, mas ainda não é suficiente para garantir a SAN das mesmas, uma vez que o sentimento de incerteza acerca da garantia 
do acesso à alimentação coloca a família em posição de Insegurança Alimentar e Nutricional. Entende-se que houve avanços, mas ainda há 
necessidade de fortalecimento das políticas de alimentação e nutrição.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thais Zucarelli dos Santos (IC-Voluntária)
Curso: Nutrição
Orientador: Suely Teresinha Schmidt e Cláudia Choma Bettega      Co-Orientador: Barbara Dal Molim
Departamento: Nutrição                          Colaborador: Ana Carolina K. Rodrigues, Gislaine Cutchma, Nayana C. do Nascimento
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: avaliação nutricional, crianças, colombo
Área de Conhecimento: 40503003 - ANÁLISE NUTRICIONAL DE POPULAÇÃO

0689 ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 
COLOMBO-PR

Atualmente a população vem passando pelo processo chamado de transição nutricional, no qual o número de pessoas obesas está aumentando 
independente da classe social e inclusive na população infantil. Sabe-se que o excesso de peso pode favorecer o desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis interferindo assim diretamente na qualidade de vida da população. É importante que o diagnóstico do estado nu-
tricional seja estabelecido para que medidas assistenciais possam ser adotadas e a deterioração do estado de saúde seja prevenido. O objetivo 
deste estudo foi avaliar o estado nutricional por meio da avaliação antropométrica de 337 escolares com idade inferior a 10 anos da Escola 
Municipal Monte Castelo, situada no município de Colombo-PR. O estudo foi realizado no período de 03 a 10 de novembro de 2010 por 
acadêmicas do curso de Nutrição da Universidade Federal do Paraná sob supervisão de professoras da instituição. Para a aferição do peso e 
estatura foram utilizadas quatro balanças eletrônicas digitais portáteis do tipo plataforma, com capacidade de 150 Kg e sensibilidade de 100g 
além de fitas métricas fixadas a 50cm do chão verticalmente e invertidas em paredes sem rodapé. Os dados obtidos foram duplamente digitados 
no software AnthroPlus v1.0.4 da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a classificação do estado nutricional foi feita por meio dos pontos 
de corte, em escore Z, estabelecidos pela OMS para os índices peso para idade, estatura para idade e IMC para idade. Os resultados mostraram 
que de acordo com o índice peso para idade 90,8% (n=306) dos escolares encontravam-se dentro dos padrões considerados normais e 7,1% 
(n=24) apresentaram peso elevado. A maioria da amostra pesquisada (98,2%) foi considerada com estatura adequada para idade e de acordo 
com o índice IMC/idade 74,5% (n=251) dos escolares foram classificados como eutróficos. Ainda para este índice foi diagnosticado que 16,3% 
(n=55) encontravam-se em risco de sobrepeso e a magreza foi encontrada em somente 1,5% (n=5) da população. Considera-se assim que apesar 
da maioria dos escolares estarem dentro das faixas de adequação para os índices analisados a porcentagem de crianças com IMC acima do 
recomendado é alta e fora dos padrões de referência. Deste modo ressalta-se a importância do controle e acompanhamento dos estudantes com 
excesso de peso para prevenção da obesidade e possíveis doenças relacionadas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ARICIA VANESSA BRASILEIRO SAMPAIO (IC-Voluntária)
Curso: Odontologia 
Orientador: MARILENE DA CRUZ MAGALHÃES BUFFON    Co-Orientador: GIOVANA DANIELA PECHARKI
Departamento: Saúde Comunitária                                 Colaborador: ARIANY A. MARTINS, STEPHANIE F. KAMAROWSKI
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: saúde bucal, biofilme dentário, fitoterapia
Área de Conhecimento: 40600009 - SAÚDE COLETIVA

0690 AVALIAÇÃO DO USO DO EXTRATO DE MAYTENUS ILICIFOLIA M. R. (ESPIN-
HEIRA SANTA) NO CONTROLE DO BIOFILME DENTAL.

O objetivo desse estudo foi avaliar do uso do extrato de Maytenus ilicifolia M. R.(espinheira-santa) no controle do biofilme dental. O impor-
tante crescimento mundial da fitoterapia dentro de programas preventivos e curativos tem estimulado a avaliação da atividade de diferentes 
extratos de plantas para o controle do biofilme dental. Diversos trabalhos têm demonstrado que o biofilme dental é o fator determinante da 
cárie e doença periodontal, justificando desta maneira, a utilização de medidas para o seu controle. A realização do estudo “Avaliação do uso 
do extrato de Maytenus ilicifolia (espinheira-santa) no controle do biofilme dental” contribuiu com informações para o desenvolvimento de 
fitoterápicos, reforçando a possível utilização dos extrativos brutos vegetais como um método alternativo de controle de doenças na cavidade 
bucal. Neste estudo foi utilizado como solução teste a espinheira-santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reis), é pertencente à família Celastraceae, 
conhecida, principalmente, para tratamento de úlceras gástricas e gastrites. Este estudo in vivo do tipo cruzado compreendeu 3  tratamentos, 
para o grupo de 14 voluntários sendo realizadas 3 fases (uma fase por tratamento) de 14 dias cada, durante as quais os voluntários  realizaram 
bochechos com as seguintes soluções (tratamentos): Controle negativo/placebo; Solução de clorexidina a 0,12%;(“padrão-ouro”): reconhecido 
e eficaz no controle de biofilme dental;  Solução contendo folhas de Maytenus ilicifolia (espinheira-santa), solução-teste. A avaliação foi obtida 
através do IHO-S. Foi constatado que a espinheira-santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reis.) apresentou eficácia no controle do biofilme dental. 
Mais estudos deverão ser realizados para aprofundar e ampliar os conhecimentos acerca da efetiva ação da espinheira-santa.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniela Castanha (IC-Voluntária)
Curso: Odontologia 
Orientador: Marilene da Cruz Magalhães Buffon          Co-Orientador: Marilis Dallarmi Miguel
Departamento: Saúde Comunitária       Colaborador: Lucimari Teixeira, Josiane De Fátima Gaspari Dias, Camila Klocker Costa
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Rosmarinus officinalis Linn, plantas medicinais, fitoterapia
Área de Conhecimento: 40600009 - SAÚDE COLETIVA

0691 AVALIAÇÃODO USO DO EXTRATO DE ALECRIM DE JARDIM(ROSMARINUS 
OFFICINALISLINN)NO CONTROLE DO BIOFILME DENTAL.

As plantas são consideradas importantes fontes de produtos naturais biologicamente ativos que se constituem em modelos e matéria-prima para 
a síntese de fármacos (WALL; WANI, 1996). Segundo Buffon (2001), há tempos as plantas são usadas pela população com o objetivo de tratar 
e curar doenças. O alecrim de jardim é um exemplo de planta utilizada desde a antiguidade e que apesar de componente de medicamentos e 
cosméticos e de fazer parte da alimentação de muitas pessoas, não possui grande respaldo científico (MARCHIORI, 2004). A abrangência da 
utilização das plantas medicinais é vasta e engloba fins variados, sobretudo em relação à saúde bucal (CORDEIRO et al., 2006). O objetivo 
deste estudo foi determinar, in vivo, a ação antimicrobiana do extrato de Rosmarinus officinalis Linn, alecrim de jardim, sobre bactérias bu-
cais presentes no biofilme dental e que estão relacionadas à doença cárie e a doença periodontal. Para tanto, foi realizado um estudo com 11 
voluntários que compreendeu 3  tratamentos realizados em 3 fases de 14  dias cada, durante as quais os voluntários realizaram bochechos com 
as seguintes soluções: Controle negativo/placebo; solução de clorexidina a 0,12% (“padrão-ouro”) e solução contendo extrato bruto de folhas 
de Rosmarinus officinalisLinn (solução teste). O Índice de Higiene Oral Simplificado semanal foi utilizado para determinar a interferência 
das soluções no biofilme dental dos voluntários.  Os dados clínicos e estatísticos apontam que o extrato de alecrim aparentemente não apre-
sentou grandes resultados, não desempenhando ação na concentração testada. Como esperado, a clorexidina obteve os melhores resultados no 
combate ao biofilme. Considerando os estudos pré-existentes, esta pesquisa sugere que a ação do extrato de alecrim de jardim pode ter resulta-
dos significativos em outras concentrações, não descartando, deste modo, a possível ação antibacteriana da planta estudada.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luisa Preisler (IC-Voluntária)
Curso: Medicina 
Orientador: Guilherme Souza Cavalcanti de Albuquerque      Co-Orientador: Paulo de Oliveira Perna
Departamento: Saúde Comunitária                               Colaborador: Fernanda F. S. da Silva, Jairo Vinícius Pinto, Juliana M. Ito 
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador Rural, Intoxicação Crônica por Agrotóxicos, Fumicultura
Área de Conhecimento: 40600009 - SAÚDE COLETIVA

0692 VERIFICAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE POPULAÇÕES E TRABALHADORES 
EXPOSTOS A AGENTES CONTAMINANTES

A cultura do fumo expõe trabalhadores e suas famílias a diversos efeitos deletérios, dado a massiva utilização de agrotóxicos na mesma, no 
entanto, apenas os casos mais graves de intoxicações agudas são identificados e notificados. A ausência de notificação das intoxicações crôni-
cas impede que medidas efetivas de prevenção e de promoção e recuperação da saúde sejam tomadas. No presente estudo pesquisou-se as 
condições de trabalho na fumicultura, o tempo de exposição a agrotóxicos, a classe mais prevalente dos contaminantes, as condições de saúde 
dos expostos, e correlacionou-se essas informações às intoxicações crônicas por agrotóxicos e nicotina, na população fumicultora do município 
de Rio Azul, no estado do Paraná. A amostra selecionada contemplou 40 famílias nas quais havia um componente com quadro de intoxicação 
aguda prévia registrada no Sistema Único de Saúde (SUS). Desenvolveu-se, inicialmente um instrumento de avaliação clínica que foi aplicado 
à população estudada, para verificação da possível associação entre as condições da fumicultura e ocorrência de intoxicação por agrotóxicos 
e nicotina. Esse instrumento, é composto de 4 fichas: (1) Ficha de Exposição; (2) Ficha de Avaliação Clínica – Anamnese; (3) Ficha de Aval-
iação Clínica – Exame Físico; (4) SRQ-20 (questionário padronizado pela Organização Mundial de Saúde para avaliação de saúde mental). 
Além disso, realizou-se uma avaliação audiológica dos participantes da amostra. Após análise e correlação dos dados foi possível identificar 
diversos quadros de intoxicação crônica na população exposta aos agrotóxicos, perfazendo um total de 20 casos para os quais se estabeleceu 
o nexo causal. Todos os casos foram posteriormente notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) na categoria 
de “intoxicação exógena”.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nayara Marinho Oliveira (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Farmácia 
Orientador: Eliane Carneiro Gomes
Departamento: Saúde Comunitária
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: esgoto, tratamento, eficiência
Área de Conhecimento: 40600009 - SAÚDE COLETIVA

0693 ANÁLISE DE PARÂMETROS EM ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Com o avanço na área da conservação do meio ambiente, atualmente tem-se uma preocupação na preservação dos recursos naturais da nação, 
visando reduzir o impacto sobre o meio ambiente no qual está situado. O rigor no tratamento de esgotos tem sido maior, pois com a crescente 
preocupação com o meio ambiente e o impacto sobre ele, têm proporcionado maior interesse em estudos e pesquisas, no intuito de aprimorar 
os sistemas de tratamento de efluentes e também a maior fiscalização, evitando dessa maneira a degradação ambiental com tais efluentes. O 
tratamento de águas residuárias consiste na realização sistemática de operações, divididas em: tratamento preliminar, é a remoção de grandes 
sólidos e areia para proteger as demais unidades de tratamento, os dispositovos de transporte (bombas e tubulações) e os corpos receptores. É 
feito com o uso de grades que impedem a passagem de trapos, papéis, pedaços de madeira, etc e caixas de areia; tratamento primário - o aflu-
ente ainda contém sólidos em suspensão não grosseiros cuja remoção é realizada em unidades de sedimentação, reduzindo a matéria orgânica 
através de mecanismos físicos; tratamento secundário - processa principalmente a remoção de sólidos e de matéria orgânica não sedimentável, 
e eventualmente, compostos contendo nitrogênio e fósforo. É a etapa de remoção biológica dos poluentes e sua eficiência permite diminuir a 
matéria orgânica até atingir níveis aceitáveis que atendam as especificações para lançamento de efluente presentes nas Resoluções Federais do 
CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011. Para verificar a eficiência desses processos são realizadas análises físico-químicas tais como demanda 
química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), sólidos sedimentáveis e suspensos, fósforo, nitrogênio, nitrito e nitrato 
e ainda presença de surfactantes. No presente trabalho, foi realizada revisão bibliográfica em bases de dados, outras fontes e análise documental 
sobre parâmetros físico-químicos que indicam a eficiência do tratamento de águas residuárias aliadas a visitas técnicas à Estação de Tratamento 
de Efluentes ETE CIC-Xisto localizada em Curitiba, a qual realiza processo anaeróbio ou RALF com sistema de pós-tratamento. As análises 
realizadas indicaram que o tratamento de águas residuárias é eficiente pois o efluente atende os requisitos legais para seu lançamento em corpos 
d’água.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paola Mariana dos Santos Leite (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Saúde Coletiva - Bacharelado (Setor Litoral) (N)
Orientador: Milene Zanoni da Silva Vosgerau            Colaborador: Tatiane Dourado dos Santos
Departamento: Saúde Comunitária
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Adesão à terapêutica, Depressão, Saúde Coletiva
Área de Conhecimento: 40600009 - SAÚDE COLETIVA

0694 PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO, CONSUMO DE ANTIDEPRESSIVO E ADESÃO 
A TERAPIA MEDICAMENTOSA

Objetivo: Identificar a prevalência de depressão, o perfil de consumo medicamentoso e a adesão a antidepressivos no município de Matinhos/
PR. Método: A população do estudo foi constituída, por adultos com 40 anos ou mais, residentes permanentemente no município. A coleta de 
dados se deu através da aplicação de formulário estruturado. A depressão foi mensurada pelo Inventário de Beck. Apenas os medicamentos de 
uso contínuo foram investigados e organizados pela classificação ATC. A escala selecionada para a análise da adesão ao medicamento foi a de 
Morisky, Green e Levine (1986). A análise estatística foi descritiva por meio de frequência relativa e absoluta. Este estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da UEL segundo parecer nº 013/2010. Resultados: Dos 668 sujeitos amostrados para compor o estudo, foram 
entrevistados 638 (95,5%) pessoas. Registraram-se 30 perdas (4,5%), sendo que a maior parte (76,7%) foi em decorrência de recusas. Mais da 
metade dos entrevistados estão entre 40 e 59 anos (58,9%), vivem com o (a) companheiro (a) (60,2%), não chegaram a concluir o primeiro grau 
(57,5%), não tem vínculo empregatício (60,6%) e foram classificados no estrato C da ABEP (57,1%). A prevalência de depressão foi de 21,8%. 
A prevalência de consumo de antidepressivos entre os entrevistados foi de 5,3% (n= 34). Dos 868 medicamentos consumidos continuamente, 
5,0% (n= 43) eram antidepressivos (N06A). A adesão ao tratamento psicofarmacológico foi de 44,1%. Os princípios ativos mais utilizados para 
a depressão foram Fluoxetina (2,2%), Amitriptilina (0,8%), Sertralina (0,5%), Paroxetina (0,1%) e Nortriptilina (0,1%). No Brasil atualmente, 
a saúde mental não foi incorporada de forma adequada na atenção primária. A depressão é muitas vezes subnotificada e subtratada, cerca de 
50% a 60% dos casos não são detectados pelos serviços de saúde. Isso pode ser uma justificativa para o baixo uso de antidepressivos e a baixa 
adesão ao tratamento. A falta de políticas públicas adequadas e acesso a saúde contribui para esses fatos, pois, a maioria dos problemas de 
saúde mental podem ser tratados na atenção primária e a prevalência de depressão é elevada na presença de condições clínicas, como diabetes 
e hipertensão. Os achados desta pesquisa indicam a necessidade de reorganização da assistência à saúde no município, com a estruturação de 
rede de cuidados integrado aos portadores de transtornos mentais, a fim de efetivar os princípios de integralidade, equidade e universalidade 
propostos pelo SUS e garantir assim melhores condições de saúde e vida para a população.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tatiane Dourado dos Santos (IC-Voluntária)
Curso: Saúde Coletiva - Bacharelado (Setor Litoral) (N)
Orientador: Milene Zanoni da Silva Vosgerau              Colaborador: Paola Mariana dos Santos Leite
Departamento: Saúde Comunitária
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Doenças Crônicas, Tratamento, Adesão
Área de Conhecimento: 40600009 - SAÚDE COLETIVA

0695 PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS: CON-
SUMO E ADESÃO DE ANTI-HIPERTENSIVOS E ANTIDIABÉTICOS

Este trabalho teve por objetivo identificar a prevalência de hipertensão arterial e diabetes mellitus, traçar o padrão de consumo de medica-
mentos anti-hipertensivos e antidiabéticos e verificar a adesão ao tratamento medicamentoso em residentes do município de Matinhos/PR. A 
amostra foi constituída, por moradores de Matinhos, com 40 anos ou mais. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário semi-estrutura-
do, por meio de entrevista, que continha questões sobre hipertensão, diabetes, consumo e adesão de anti-hipertensivos e antidiabéticos.  Foram 
entrevistados 638 indivíduos, destes 40,6% se referiram hipertensos, 16,8% diabéticos, e 12,2% diabéticos e hipertensos.  Dos entrevistados, 
225 (35,3%) tomavam medicamentos anti-hipertensivos, 77 (12,1%) antidiabéticos e 59 (9,4%) antidiabéticos e anti-hipertensivos. Quanto aos 
medicamentos, foi identificado 868 tipos de medicamentos de uso contínuo. Os mais utilizados de acordo com o grupo terapêutico da ATC 
CODE foram as classes: C09 – agentes que atuam sobre o sistema renina-angiotensina (21,5%); A10 – medicamentos para diabetes (12,8%), 
CO3 - diuréticos (10,8%) e CO7 – betabloqueadores (8,4% ). De acordo com o grupo farmacológico, foram os mais referenciados: C09A – 
Inibidores da enzima de conversão da angiotensina simples (17%), A1OB –  hipoglicemiantes orais (12%), C07A – betabloqueadores (8,3%) 
e C03A – diuréticos tizíacos (7,1%). Os princípios ativos mais referidos foram: hidrocloritiazida (25%), captopril (10,1%), enalapril (7,2%) e 
metformina (6,9%). Quanto à adesão à terapia de anti-hipertensivos e antidiabéticos, foi identificado que dos 225 hipertensos que consumiam  
anti-hipertensivos 63,5% aderiam a terapia e, dos 77 diabéticos que consumiam antidiabéticos  58% aderiam ao tratamento. Nota-se através dos 
achados, que mesmo em face de forte estratégia da saúde pública, no sentido de identificar precocemente as duas patologias e oferecer acima 
de tudo tratamento gratuito e acompanhamento integral e multiprofissional, ainda pode-se identificar dificuldades dos usuários em aderir ao 
tratamento medicamentoso, o que nos sugere ineficácia das políticas públicas, no controle das DCNT (doenças crônicas não-transmissíveis). 
Portanto, verifica-se a necessidade de melhorias nas estratégias de atenção e controle da adesão às terapias, e maior apoio multiprofissional, 
ou seja, percebe-se a necessidade de reorientação da atenção primária para que haja a identificação de fatores e ocorrências de não adesão aos 
tratamentos de forma mais efetiva.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gisele Antoniaconi (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Saúde Coletiva - Bacharelado (Setor Litoral) (N)
Orientador: Rodrigo Arantes Reis            Colaborador: Livia Pimenta Renó, Daniel Canavese de Oliveira, Natacha V Bazanella
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Doenças respiratórias, Qualidade do ar, Crianças
Área de Conhecimento: 40600009 - SAÚDE COLETIVA 

0696 IMPACTOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR: UMA VISÃO PELA SAÚDE

Introdução: Paranaguá é um município de porte médio, com população de 140.469 habitantes (IBGE, 2010), localizado no litoral paranaense. 
A atividade portuária é o principal movimentador econômico local, influenciando também em fatores como educação, saúde e ambiente. 
Dentre estes destacamos a poluição atmosférica, responsável por agravo de diversos problemas de saúde, principalmente entre crianças. Para 
investigar questões de saúde ambiental objetivou-se analisar as principais causas de internamento infantil no município de Paranaguá entre os 
anos de 2006 e 2010. Metodologia: Foi desenvolvido estudo ecológico. Os dados utilizados foram obtidos disponíveis online na plataforma 
Tabnet – DATASUS. Foram pesquisados os números de internações de crianças de 0-9 anos de idade, residentes em Paranaguá, durante os anos 
de 2006 a 2010 e referentes a todos os capítulos da CID-10. Resultados e discussão: As três principais causas de internação de crianças em 
Paranaguá foram as Doenças do Aparelho Respiratório; Algumas doenças infecciosas e parasitárias; Doenças do aparelho digestivo. Estudos 
apontam que São Paulo, Porto Alegre, Embu cidades altamente urbanizadas, e Rio Grande, cidade portuária do estado do Rio Grande do Sul, 
apresentam características semelhantes às de Paranaguá referentes aos agravos respiratórios. As doenças infecciosas e parasitárias ocuparam o 
segundo lugar de causas de internamento no município de Embu. Rio Grande e Porto alegre apontam em segundo lugar as doenças diarreicas. 
Uma hipótese explicativa que temos é a poluição ambiental. Em comparação com nosso estudo esses municípios vivenciam grande processo de 
urbanização e industrialização o que acaba desencadeando efeitos na saúde de sua população direta e indiretamente. Conclusão: Paranaguá, em 
relação às causas de internação infantil segue tendência das cidades em processo urbanização e industrialização, que vivenciam problemáticas 
ambientais, sociais e de saúde . A poluição ambiental pode ser uma das principais motivos para que doenças do aparelho respiratório e infec-
ciosas e parasitárias coupem o primeiro lugar nos motivos de atendimento médico. A partir disso são necessárias ações que priorizem a redução 
da emissão e do contato da população com poluentes, a fim de reduzir riscos à saúde da população local.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Natacha Veronica Bazanella (IC-Voluntária)
Curso: Fisioterapia (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Rodrigo Arantes Reis        Colaborador: Gisele Antoniaconi, Lívia Pimenta Renó, Daniel Canavese
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Poluição do Ar, Asma, Aborto
Área de Conhecimento: 40600009 - SAÚDE COLETIVA

0697 IMPACTOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR - ENFOQUE EM ASMA E ABORTO

Introdução: Paranaguá é o mais populoso município do litoral paranaense e possui sua economia baseada na atividade portuária que influencia 
a poluição atmosférica da região, trazendo assim agravos para a saúde da população. Estudos recentes com indicadores biológicos apontam 
que em Paranaguá, a região do porto e seus acessos concentraram os mais altos índices de poluição do ar. A partir dessa análise ambiental 
objetivou-se analisar o impacto da poluição atmosférica na saúde da população de Paranaguá. Metodologia: Foi desenvolvido um estudo 
baseado em dados da plataforma Tabnet - DATASUS referentes a Lista de Morbidades CID-10 aborto espontâneo, aborto por razões médicas 
e outras gravidezes que terminaram em aborto nos anos de 2008 a 2010 das cidades do Paraná cuja população segundo o Censo de 2010 está 
entre 100.000 e 200.000 habitantes, dividido pelo número de mulheres férteis. Da mesma forma foram analisados dados de asma em crianças 
até 14 anos. Resultados: Os índices mais elevados de aborto foram encontrados na cidade de Paranaguá com média dos anos de 2008, 2009 e 
2010 (4,002), seguido por Guarapuava (3,702), Pinhais (3,692), Apucarana (2,619) e Araucária (1,926) por mil habitantes. Ao analisar os dados 
de asma em crianças até 14 anos temos médias altas em Pinhais (0,932) seguido de Paranaguá (0,729), Guarapuava (0,347), Araucária (0,126) 
e Apucarana (0,066). Discussão: Estudos têm constatado que fatores ambientais podem agravar a saúde e interferir no período de gestação 
e reprodução. Associação entre aborto espontâneo e poluição do ar foi encontrada em uma cidade industrial na Finlândia e São Paulo. A po-
luição atmosférica é considerada o maior risco ambiental a saúde, segundo a OMS, a poluição externa ocasiona 1,3 milhões de mortes ao ano 
no mundo. Seus efeitos sobre a saúde humana têm sido observados tanto na mortalidade geral e por doenças respiratórias e cardiovasculares 
como na morbidade incluindo aumentos em sintomas respiratórios e diminuições nas funções pulmonares. Outros autores encontraram relação 
positiva entre níveis elevados de material particulado (MP) e Dióxido de Nitrogênio (NO2) no ar e internações por asma em crianças e agravos 
cardiovasculares em idosos no município de São Paulo. Perpectivas: Pretende determinar a relação entrepoluição atmosférica e os altos índices 
de asma no município neste público em Paranaguá, com isso será desenvolvido um estudo com escolares de 13 a 14 anos buscado verificar a 
prevalência de asma utilizando o protocolo validado ISAAC (The International Study of Asthma and Allergies in Childhood).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Priscila Marques da Silva (PIBIC/CNPq)
Curso: Educação Física (Licenciatura) (MT)
Orientador: Wagner Campos                               Co-Orientador: Rodrigo Bozza
Departamento: Educação Física
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: pressão arterial, gasto energético diário, adolescentes
Área de Conhecimento: 40601005 - EPIDEMIOLOGIA

0698 ASSOCIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO DIÁRIO COM A PRESSÃOARTE

A hipertensão arterial está entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças no aparelho circulatório. Apesar de mais 
comum em adultos, os índices elevados de pressão arterial também são encontrados em indivíduos jovens. Isto pode estar relacionado a fatores 
comportamentais, tendo em vista que nos dias atuais os adolescentes demonstram uma diminuição na participação em atividades físicas. Desse 
modo, o objetivo do estudo foi investigar a associação dos níveis de gasto energético diário (GED), com a pressão arterial em adolescentes 
da rede pública de ensino da cidade de Curitiba, PR. Foram avaliados 1417 alunos, de 43 escolas, matriculados nas 6ª, 7ª e 8ª séries do ensino 
fundamental e nas 1ª e 2ª séries do ensino médio, das classes diurnas, sendo 703 do sexo feminino e 714 do sexo masculino, com idade entre 
12 e 17 anos. O GED foi obtido através do recordatório de 3 dias desenvolvido por Bouchard et al.(1983). Os indivíduos foram classificados 
acordo com a proposta idealizada por Cale e Almond (1994): ativo: ≥ 40 kcal/kg/dia; moderadamente ativos: entre 36,9 e 39,9 kcal/kg/dia 
e; sedentário < 36,9 kcal/kg/dia. A pressão arterial foi mensurada através do método auscultatório. Foram considerados com pressão arterial 
elevada os indivíduos classificados como pré-hipertensos e hipertensos, conforme as classificações do “National High Blood Pressure Edu-
cation Program” (NHBPEP, 2004). As proporções dos níveis de GED e pressão arterial foram verificadas através de análises de frequência 
relativa. Para verificar a associação do GED com a pressão arterial foi utilizada a regressão de Poisson. Nessa análise foi estipulado um nível 
de significância de p < 0,05. Os resultados demonstram que no sexo feminino 4% foram consideradas ativas, 24,8% moderadamente ativas e 
31,3% sedentárias. Em relação à pressão arterial, 83,1% das moças foram classificadas como normais e 16,9% com pressão arterial elevada. No 
sexo masculino 62% dos indivíduos foram classificados como ativos, 19,2% moderadamente ativos e 18,8% sedentários. Em relação à pressão 
arterial, 82,1% foram classificados como normais 17,9% com pressão arterial elevada. Em relação às análises de associação não foi encontrado 
resultado significativo. Em conclusão, apesar dos valores de associação não serem significativos, os valores para pressão arterial elevada em 
ambos os sexos é preocupante tendo em vista que indivíduos que apresentam pressão arterial elevada precocemente têm grandes chances de 
tornarem-se adultos com problemas cardiovasculares mais sérios.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alessandra Jacobovski (Bolsista permanência)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Tostes de Oliveira Stedile        Co-Orientador: Alexander Welker Biondo
Departamento: Medicina Veterinária                      Colaborador: Cristiane da C. de Barros, Dariane Catapan, Gilda Maria S. Tebet
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: hábitos, animais, zoonoses
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA 

0699 PERCEPÇÃO DE ALUNOS DA QUARTA SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE 
PINHAIS QUANTO A ZOONOSES, GUARDA RESPONSÁVEL E BEM ESTAR ANIMAL

A educação infantil desempenha papel fundamental dentro de políticas públicas que visem mudanças de hábitos de uma população. A criança, 
por ainda não ter construído a sua gama de conhecimentos, é um ser passível de receber informações. E é nisto que se baseia o Concurso 
Veterinário Mirim, realizado pelo Projeto Controle de Zoonoses e Educação em Guarda Responsável em Curitiba e Região Metropolitana, em 
conjunto com prefeituras parceiras. Todo início de ano letivo é realizada a capacitação dos professores acerca de temas como zoonoses, guarda 
responsável e bem estar animal, para que sejam repassados aos alunos. Em São José dos Pinhais e Curitiba a capacitação é feita de modo con-
junto pela prefeitura e pelo Projeto, já em Pinhais, é feita apenas pela prefeitura. Depois de ministrado o conteúdo, as crianças fazem um tra-
balho escolar sobre o que aprenderam. Os autores dos melhores trabalhos são premiados com uma visita ao Centro de Controle de Zoonoses de 
seu município ou ao Hospital Veterinário da UFPR. Pinhais realiza o Concurso desde 2006, contando com a participação de aproximadamente 
10.000 alunos, 23 escolas municipais e 15 creches. Curitiba aplica o concurso desde 2011, tendo uma participação de 1840 crianças e 25 esco-
las municipais. São José dos Pinhais também participa desde 2011, contando com a participação de 6561 alunos e 112 escolas. O objetivo do 
presente estudo é avaliar a percepção de alunos da quarta série da cidade de Pinhais quanto aos conteúdos trabalhados e verificar o quanto está 
sendo produtivo o Veterinário Mirim na mudança e construção de hábitos. Foram aplicados aos alunos questionários com questões de múltipla 
escolha, que posteriormente foram tabulados no Excel e analisados estatisticamente pelo programa Epi-Info, versão 3.5.1. De acordo com as 
respostas, 75,8% dos alunos relataram já ter participado do concurso, sendo que 90,3% disseram ter mudado o modo como tratam os animais 
domésticos, 94,2% afirmaram que se sentem mais preparados para cuidar de um animal doméstico com responsabilidade, 72,2% comentaram 
com os familiares as informações aprendidas e 91,2% acertaram o conceito de guarda responsável. Diante de tais dados, podemos afirmar que 
o concurso vem apresentando respostas positivas e, tendo em vista a continuidade do projeto, é de grande valia procurar o aprimoramento 
constante do Veterinário Mirim, buscando políticas mais abrangentes e novas parcerias, com o objetivo de atingir os alunos de modo eficaz, 
pois estes são propagadores do conhecimento e construtores de novos hábitos em relação à saúde.  

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alessandra Michelly Ferreira (Outro)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Ivan Deconto                          Co-Orientador: Alexander Welker Biondo
Departamento: Medicina Veterinária       Colaborador: Mariane Angélica Finger, Ivan R. de B. Filho, Peterson T. Dornbusch
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Leptospira spp., SAM, qPCR
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0700 ESTUDO SOROLÓGICO E MOLECULAR DE LEPTOSPIRA SPP. EM CAVALOS 
CARROCEIROS DE CURITIBA, PARANÁ.

A leptospirose é uma doença infectocontagiosa zoonótica, com distribuição mundial, causada pela bactéria espiroqueta Leptospira spp. Como 
é uma doença amplamente disseminada, a leptospirose assume considerável importância como problema econômico e de saúde pública. Os 
cavalos carroceiros utilizados no recolhimento de materiais recicláveis circulam pela cidade geralmente sem receber atendimento veterinário 
e vivem em condições ambientais e sanitárias precárias, ou seja, próximos a lixões, esgotos e de depósitos de materiais descartados. Devido 
aos fatores citados pode-se afirmar que esses animais estão susceptíveis a adquirir a infecção por meio do contato com o agente etiológico da 
leptospirose. O estudo objetivou determinar a prevalência da leptospirose em cavalos carroceiros da capital paranaense, além de verificar a 
presença de leptospiremia e leptospirúria, e determinar a relação da pluviosidade com a sorologia para Leptospira spp. Deve-se destacar que na 
Vila Pantanal, bairro de Curitiba endêmico para leptospirose humana onde o estudo foi realizado, a falta de saneamento básico para a população 
e a frequente ocorrência de enchentes torna essa área de risco. Durante o estudo foram realizadas três coletas, a primeira no mês de outubro, e as 
seguintes em maio e novembro. Dados de pluviosidade de 30 dias antes de cada coleta foram obtidos no Instituto Nacional de Metereologia. No 
estudo foram analisadas 67 amostras de soro sanguíneo de 62 animais por soro aglutinação microscópica (SAM) para 16 sorovares de Lepto-
spira spp. Além disso, em 22 amostras de sangue total e em 22 de urina realizou-se a reação da polimerase em cadeia em tempo real (qPCR).  A 
prevalência sorológica observada foi de 75,8% (47/62), dos quais 80,8% (38/47) apresentavam sorovar Icterohaemorrhagiae. Leptospirúria 
e leptospiremia não foram encontradas nesse estudo. Comparando a sorologia com os dados de pluviosidade por teste de regressão linear 
observou-se uma correlação positiva entre sorologia e pluviosidade (p = 0,03). A prevalência da leptospirose nessa região é elevada. Entretanto, 
embora os cavalos carroceiros possam estar constantemente expostos a Leptospira spp. presente no ambiente, leptospiremia e leptospirúria não 
foram observadas por qPCR. O aumento da pluviosidade é um importante fator de risco, quanto maior a precipitação pluviométrica maior a 
sorologia encontrada, uma vez que aumenta o contato dos cavalos com a Leptospira spp.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Amanda Becker (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Tostes Oliveira Stedile          Co-Orientador: Alexander Welker Biondo
Departamento: Medicina Veterinária      Colaborador: Dariane Catapan, Esther D. da Costa, Guilherme Wolff e Lucas Lubasinski
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: pesquisa por amostragem, guarda responsável, animais domésticos
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0701 AMOSTRAGEM DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PIN-
HAIS-PR E PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL

Conhecer as populações de cães, gatos e seus proprietários é de extrema importância para um município na elaboração de estratégias de con-
trole de zoonoses, e no estabelecimento de critérios para a criação de programas que eduquem a população quanto a posse responsável. Com 
este objetivo, em conjunto com a prefeitura de São José dos Pinhais-PR, no ano de 2011 foram feitas amostragens em quatro bairros: Afonso 
Pena, Borda do Campo, Centro e Costeira. Foram visitadas 1399 residências, onde residem 4359 adultos e 966 crianças, totalizando 5325 pes-
soas; 1034 residências possuíam pelo menos um cão, em um total de 1907 cães, e 185 residências possuíam pelo menos um gato, totalizando 
335 gatos. Com estes dados, estabeleceu-se as proporções humano:cão 1:2,79 e humano:gato 1:28,7. Das 1034 pessoas que possuem cão, 
92,74% possuem a casa cercada. Do total de cães, apenas 10,4% é castrado e 17,5% possui acesso à rua. Do total de gatos, 28% é castrado 
e 46,3% possui acesso à rua. Quanto à castração dos animais, 81,9% afirma ser a favor, 12,9% indiferente, 1,9% contra e 0,3% não opinou. 
Dos entrevistados contrários e indiferentes à castração do próprio animal, 42,48% nunca pensou no assunto, 32,12% declarou outros motivos, 
12,24% não respondeu, 5,75% afirmou não ter dinheiro, 4,45% quer filhotes e 2,96% não vê necessidade. Quanto à situação dos animais de 
rua, 95% são a favor do controle populacional de cães e gatos. Sobre a melhor forma de controle, 19,4% a adoção, 15,3% respondeu que seria 
a carrocinha, 8,9% a castração e 4,1% respondeu que seria a guarda responsável. A OMS estabelece que a proporção humano:cão ideal é de 
1:7 para países em desenvolvimento, relação superior à demonstrada aqui. Observa-se que há menos animais castrados do que animais que 
possuem acesso à rua e que o número de proprietários com casas cercadas é elevado, sendo assim, o incentivo à cultura da guarda responsável 
geraria bons resultados. Entre as pessoas contrárias à castração, muitos afirmaram nunca terem pensado no assunto, portanto, palestras educa-
tivas explicando os benefícios, as incentivariam a castrar seus animais. Quase a totalidade dos entrevistados concorda com o controle popula-
cional, mas quanto à melhor forma de realizar esse controle, apesar de ineficiente, a carrocinha supera a guarda responsável. Isso demonstra a 
necessidade de projetos como este dentro da sociedade. Esses dados são utilizados pelo município para implantar ações que visam a educação 
populacional, garantindo que uma maior parte das pessoas seja informada e esclarecida quanto à guarda animal responsável.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Ramos Bittencourt (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Marcelo Beltrão Molento             Colaborador: Vivien Midori Morikawa, Daniele Bier, Carla Azolini Campos
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: geoprocessamento, leptospirose, Vila Pantanal
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0702 USO DE GEOPROCESSAMENTO PARA MONITORAMENTO DE LEPTOSPIRO-
SE CANINA NA VILA PANTANAL, CURITIBA - PR

A leptospirose é uma zoonose de ocorrência mundial, causada por bactérias do gênero Leptospira spp., que compreendem mais de  trezentos  
sorovares. É uma das zoonoses mais difundidas mundialmente, causando epidemias e problemas econômicos e de saúde pública. Roedores são 
considerados o principal reservatório para a leptospirose urbana, mas o cão também se torna reservatório por ser muitas vezes assintomático e 
por ter a capacidade de eliminar o agente pela urina por vários meses. A utilização de estudos de análise espacial pode permitir o mapeamento 
de doenças, a descrição de padrões de contaminação e transmissão, definir os principais fatores de risco e auxiliar a implantação de medidas e 
planos de ação contra essa doença. O objetivo desse trabalho foi de utilizar a identificação com a sorologia com a ferramenta de geoprocessa-
mento para monitorar e auxiliar no estudo da epidemiologia da doença. O estudo foi realizado na Vila Pantanal, uma área de ocupação irregular 
em Curitiba caracterizada pela ocorrência de alagamentos constantes, falta de saneamento básico e acúmulo de lixo. A área foi dividida em 
dezoito quadras e a coleta de sangue dos cães para pesquisa sorológica foi realizada de forma aleatória. Das 379 amostras de sangue colhidas 
de cães da região, 35 mostraram-se positivas para leptospirose, com o sorovar Canicola predominante. Utilizou-se um receptor GPS da marca 
Trimble® (GPS Trimble Geoexplorer®), com precisão submétrica, que permitiu as localizações rigorosas dos pontos e coordenadas geográfi-
cas correspondentes a cada casa em que residiam os animais do estudo. O ponto marcado pelo GPS recebeu letras e números correspondentes 
à ficha de cada animal. De posse desses dados foi feito o georreferenciamento, conectando as planilhas eletrônicas que continham todas as 
informações sobre os animais estudados, aos dados armazenados no aparelho. O mapa com os pontos foi gerado pelo Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) ArcView GIS 3.2. As condições sociais dessa população, o risco de ocorrência de inundação e a concentração populacional 
são fatores que tornam evidente o motivo pelo qual a Vila Pantanal apresentou-se com distribuição aleatória dos dados provenientes dos ani-
mais reagentes para leptospirose. O uso do georreferenciamento em animais como provável fonte de infecção, e em humanos, pode fornecer 
elementos para a priorização desse tipo de técnica para desenvolvimento de atividades de prevenção como drenagem, desassoreamento, canali-
zação de córregos e rios e limpeza de bueiros em períodos de maior risco.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Helena Baggio Soares (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Tostes Oliveira Stedile          Co-Orientador: Alexander Welker Biondo
Departamento: Medicina Veterinária                   Colaborador: Cristiane C. Barros, Lucas L. Daniel, Mariana Y. T. Kamoi
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: guarda responsável, controle populacional, saúde pública
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0703 ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA E PERCEPÇÃO SOBRE GUARDA RESPONSÁV-
EL E CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS-BAIRRO MARIA ANTONIETA-PINHAIS-PR

É importante para a saúde pública e para o incentivo da guarda responsável que dados sobre número de animais e percepção da população sobre 
os animais domésticos de um local sejam conhecidos. Com o objetivo de obter estes dados, iniciou-se no Bairro Maria Antonieta, no município 
de Pinhais (PR) uma pesquisa por amostragem dos cães e gatos domiciliados e semi-domiciliados.  O número total de casas do Bairro foi for-
necido pela Prefeitura e o número de casas para a amostragem foi determinado por meio de cálculo estatístico. Os voluntários foram alunos de 
Medicina Veterinária previamente treinados e divididos em equipes para a coleta dos dados.  Foram visitadas 345 casas, onde residem um total 
de 1354 pessoas (3,89 pessoas/residência), entre elas 298 crianças menores de 12 anos (0,86 crianças/residência). 56,4% das casas possuem 
entre 1 e 2 cães e 22% possui algum gato; a amostra perfez um total de 569 cães (média de 1,63 cães/residência) e 137 gatos (média de 0,44/
residência). Extrapolando essa amostra para o total de residências (1662), estima-se que a população de cães e gatos do bairro é de aproximada-
mente 2740 e 746, respectivamente. Em relação às vacinas dadas aos seus animais de estimação, 59,6% afirmaram terem dado tanto a vacina 
antirábica quanto a vacina múltipla, enquanto 22,5% não deram nenhuma das duas. Ao perguntar se os animais eram levados regularmente ao 
veterinário, 65% disseram que não. Sobre a identificação do animal, 70% das pessoas não usa coleira em seus animais, 27% usa coleira sem 
identificação e a minoria (2,8%) usa coleira com identificação. A identificação do animal é um dos pontos mais importantes relacionados com 
a guarda responsável, juntamente com não deixar o animal ter acesso à rua. Sobre a origem dos cães de rua, 182 pessoas acreditam que os 
animais sejam abandonados por pessoas do próprio município e 116 pessoas responderam que são cães que possuem dono, mas ficam soltos. 
Nas questões sobre controle populacional dos animais de rua, 96% dos entrevistados se dizem a favor sendo que 152 de 422 pessoas acreditam 
que a castração é o melhor método. Além de fazer parte do controle populacional e controle de zoonoses, a castração dos animais também faz 
parte da guarda responsável. Quando questionados sobre ser a favor, contra ou indiferente a carrocinha, 55,8% diz ser a favor, porém 69,9% 
não sabiam o destino dos animais recolhidos por esta. Com esses dados coletados, podem-se nortear ações que visam estabelecer uma cultura 
de guarda responsável e, consequentemente, diminuir os agravos à saúde pública e à saúde dos animais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Karina Francini Braga (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Tostes de Oliveira Stedile         Colaborador: Vivien Midori Morikawa
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Enchente, Saneamento basico, Roedor
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0704 RELAÇÃO ENTRE A PLUVIOSIDADE E A SOROPREVALÊNCIA DE ANTICOR-
POS PARA LEPTOSPIRA SPP. EM CÃES DA VILA PANTANAL, CURITIBA, PR

Curitiba está localizada na região sul do Brasil seu clima é subtropical úmido com temperatura média anual de 16°C, caracterizado por apresen-
tar temperaturas mais elevadas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro onde também a ocorrência de chuvas é maior. O estudo foi realizado 
na Vila Pantanal está localizada no bairro Alto Boqueirão que na região sudoeste de Curitiba. O local do desenvolvimento do trabalho é uma 
área de ocupação irregular com carência de saneamento básico e ocorrência de enchentes e com fragilidade econômica, nos últimos 5 anos ouve 
histórico de leptospirose humana.  A leptospirose é uma importante zoonose distribuída mundialmente causada por bactérias do gênero Lepto-
spira spp. A ocorrência desta doença está relacionada aos diferentes fatores de risco locais, nos quais se incluem fatores sócio-econômicos, 
ambientais e individuais, estando, portanto a doença condicionada a cada localidade geográfica. No entanto em países em desenvolvimento, 
os moradores de comunidades carentes urbanas são considerados o grupo com maior risco, pois está mais exposto a adquirir a infecção, em 
decorrência das condições de moradia e saneamento as quais estão submetidas, como também pela dificuldade em sensibilizá-las em relação 
aos riscos e conscientizá-las da sua importância na participação ativa em interromper o ciclo de transmissão tanto na prevenção de enchentes 
não acumulando lixo perto de rios, como na diminuição de roedores que á uma das causas da prevalência da doença no local. Nesse contexto, 
objetivou-se avaliar a soroprevalência de anticorpos para Leptospira spp. em cães da Vila Pantanal. O estudo foi desenvolvido no período de 
outubro a janeiro. Em outubro, foram colhidas 379 amostras de sangue de cães domiciliados com idade superior a quatro meses, para reali-
zação do Teste de Soroaglutinação Microscópica (SAM). Destas, 35 foram positivas (9,2%). A segunda coleta foi realizada em janeiro, na qual 
foram colhidas amostras de sangue de 287 animais e 46 foram positivas (16,0%). A relação entre as soroprevalências obtidas e as variações 
de precipitação mensal foi avaliada durante o período do estudo. Verificou-se que o aumento da soroprevalência acompanhou o aumento da 
precipitação. Conclui-se então que embora tenha sido observada uma maior soroprevalência da doença nos meses de verão, que é fortemente 
influenciada pelo regime pluviométrico, a ocorrência da leptospirose é de origem multifatorial, envolvendo principalmente os fatores de ordem 
sócio-econômica e ambiental.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012366

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leticia Warde Luis (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Tostes de Oliveira Stedile          Co-Orientador: Alexander Welker Biondo
Departamento: Medicina Veterinária         Colaborador: Suzana Rocha, Maysa Pellizzaro, Karin Gomes, Dariane Catapan, Graziela Cunha
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Esterilização Cirúrgica, Guarda Responsável, Saúde Pública
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0705 AVALIAÇÃO PÓS-CASTRAÇÃO DOS ANIMAIS ATENDIDOS PELO PROGRAMA 
DE CONTROLE POPULACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR

O programa de Controle Ético da População Canina e Felina do município de São José dos Pinhais-PR, na Região Metropolitana de Curitiba, 
desenvolve propostas que associam ações de esterilização cirúrgica, guarda responsável e educação em saúde, visando reduzir os agravos 
decorrentes da presença de animais nas ruas. Todos os animais castrados passaram por uma avaliação clínica prévia à cirurgia e seus propri-
etários participaram de uma palestra sobre guarda responsável, sendo esta, um pré-requisito para a continuidade no Programa. O objetivo deste 
trabalho foi verificar as principais mudanças que a castração implica aos animais seis meses após terem sido submetidos ao procedimento. 
Foram avaliados 79 animais que ainda se mantinham com o mesmo proprietário após a castração, no período de agosto a setembro de 2011. 
Dos 79 animais, 64,6% (51/79) foram da espécie canina e 35,4% (28/79) felina. Os pacientes foram separados por faixa etária, em filhotes 
(16,4% - 13/79), adultos, de 1-8 anos (78,5% - 62/79) e geriátricos (5,1% - 4/79). Quanto ao sexo, 70% (56/79) dos animais foram fêmeas. A 
maioria (63,1% - 24/38) dos proprietários, quando questionada por que buscou a castração, afirmou ser para evitar crias indesejadas. Na opinião 
do proprietário, após a castração, 100% (79/79) dos animais estavam saudáveis. Apenas 2,5% (2/79) dos animais avaliados sofreram algum 
tipo de complicação após a cirurgia e 51,9% (41/79) engordaram. Dos animais avaliados, 20,3% (16/79) sofreram alterações comportamentais, 
entre elas o animal estar mais calmo (56,2% - 9/16), mais caseiro (25% - 4/16), mais agitado (18,5% - 3/16) e diminuição da demarcação de 
território (6,2% - 1/16). Portanto, este estudo evidencia que a castração realizada pelo município dificilmente tem causado complicações pós-
cirúrgicas, porém pode levar ao ganho de peso. O número de animais que sofreram alterações comportamentais foi relativamente baixo, uma 
vez que o comportamento, muitas vezes, é um hábito adquirido pelo animal, podendo ou não ter influência hormonal, logo, a castração pode 
ou não afetá-los. Por fim, todos os proprietários entrevistados ficaram satisfeitos com o serviço e concordam com a continuidade do programa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Lubasinski Daniel (UFPR-Extensão) (Outro)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Tostes Oliveira Stédile           Co-Orientador: Alexander Welker Biondo
Departamento: Medicina Veterinária                    Colaborador: Dariane Cristina Catapan, Maysa Pellizzaro, Graziela R. da Cunha
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Controle populacional de animais, Perfil de proprietários, Esterilização cirúrgica
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0706 PERFIL DE PROPRIETÁRIOS DE ANIMAIS CASTRADOS POR PROGRAMA DE CON-
TROLE POPULACIONAL EM MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

O número de animais com livre acesso as ruas nos municípios brasileiros é um problema crescente, principalmente nos centros urbanos. Com 
isso cresce a demanda para minimizar o descontrole populacional. A estratégia mais aceita atualmente é baseada em programas de controle 
populacional de animais, sendo preconizada a esterilização cirúrgica. O programa de controle populacional de animais do município de São 
José dos Pinhais tem por objetivo a educação para a guarda responsável associada à castração cirúrgica de animais de companhia. Foram avali-
adas 291 fichas de proprietários que tiveram seus animais castrados pelo programa no período de junho de 2011 a março de 2012 para avaliar a 
condição socioeconômica dos cidadãos que procuram este serviço. Destes, 77/291 (26,5%) têm entre 31 e 40 anos, 84/291 (28,9%) entre 41 e 
50 anos e 74/291 (25,4%) mais de 51 anos. Quanto ao grau de escolaridade, a maioria, 122/291 (57%), possui o ensino fundamental completo, 
44/291 (15,1%) possuem ensino fundamental incompleto, 60/291 (20,6%) possuem ensino médio completo ou incompleto e 65/291 (22,3%) 
possuem ensino superior completo ou incompleto. Além disso, 194/291 (66,7%) dos proprietários moram com mais uma (34,7%) ou com mais 
duas pessoas (32%); 177/291 (60,8%) não tem crianças em casa. Nos dados solicitados, 143/291 (49,2%) afirmam receber entre 2 e 3 salários 
mínimos e 124/291 (42,6%) afirmam receber mais de 3 salários mínimos, o que é compatível com os dados obtidos pelo IBGE no último censo, 
de uma renda média dos habitantes da área urbana deste município de R$2852,68. Em relação ao imóvel, 248/291 (85,2%) possuem imóvel 
próprio e apenas 43/291 (14,8%) alugado ou cedido, o que também vai ao encontro ao que foi obtido pelo IBGE, em que 75,7% dos imóveis 
são próprios e apenas 23,8% alugados ou cedidos. Sobre o número de animais, 19/291 (6,5%) das residências possuem somente gatos e 159/291 
(54,7%) possuem um ou dois cães, sendo a média 3 cães/residência; com relação aos gatos, 184/291 (63,2%) não possuem e53/291 (18,2%) 
possuem um, sendo a média de 0,9 gato/residência; sobre outros animais, apenas 82/291 (28,2%) relataram que possuem. Em relação ao am-
biente em que vivem, 177/291 (60,8%) ficam no quintal ou em canis, 35/291 (12%) ficam dentro de casa, 64/291 (22%) ficam dentro e fora de 
casa, e apenas 3/291 (1%) ficam presos com coleira e corrente. Concluímos que a maior procura pelo programa se dá entre proprietários com 
renda média, imóvel próprio, escolaridade básica e poucos animais vivendo em um ambiente de qualidade e com qualidade de vida.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: MARCELA SIGOLO VANHONI (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: ANTONIO WALDIR CUNHA DA SILVA       Co-Orientador: ALEXANDER WELKER BIONDO
Departamento: Medicina Veterinária                                    Colaborador: NATHALIE S. ALGAYER, LARISSA W. RISOLIA
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Educação, Zoonose, Saúde Pública
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0707 AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO SOBRE “ZOONOSES, BEM ESTAR ANIMAL E GUARDA RESPON-
SÁVEL” ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIOS APLICADOS ANTES E DEPOIS DE PALESTRA EDUCATIVA

O conhecimento correto sobre zoonoses, bem estar animal e guarda responsável, pode evitar muitos problemas que acometem a população, 
tais como doenças, mordeduras e trânsito de animais errantes. A aplicação de questionários é um método eficiente para verificar o nível de 
conhecimento de determinado tema em relação a uma amostra. O objetivo deste trabalho é analisar o grau de informação dos grupos escolhidos, 
compará-los, e trabalhar em cima deste resultado a fim de aumentá-lo positivamente. Foram aplicados 02 questionários aos alunos do Curso 
e Colégio Dom Bosco e Anjo da Guarda contendo, respectivamente, 28 e 05 perguntas e abordando os temas “Zoonoses, bem estar animal e 
guarda responsável”. Das duas escolas amostradas, obteve-se um total de 49 alunos. Destes, 28 alunos pertenciam ao Colégio Dom Bosco, com 
idade entre 16 e 23 anos, e 21 alunos ao Anjo da Guarda, com idade entre 12 e 14 anos. O primeiro questionário foi aplicado antes da palestra 
realizada pelo integrante do Projeto de Extensão “Controle de Zoonoses e da População de Animais Domésticos na Ilha do Mel e Litoral 
Paranaense”. A palestra informava sobre o tema dos questionários, desta forma o segundo questionário, aplicado depois, avaliava o conteúdo 
absorvido pelos alunos. Em relação aos resultados obtidos, no 1º questionário aplicado aos alunos do Dom Bosco, 64,3% responderam correta-
mente a definição de Zoonoses. Já no 2º questionário, a mesma pergunta obteve o número de 92,6%. No colégio Anjo da Guarda este número 
elevou-se de 80,9% para 100%, demonstrando a eficácia da palestra. Enquanto no Dom Bosco 85,7% dos alunos possuíam cão ou gato, no 
Anjo da Guarda este índice foi de 71,4%. No primeiro colégio, 88% dos alunos não levam seu animal rotineiramente ao Médico Veterinário, 
no segundo a porcentagem foi de 78,5%. Os dados mais preocupantes foram em relação ao modo de transmissão das zoonoses. Em relação à 
transmissão da Toxoplasmose, os alunos do Anjo da Guarda obtiveram 29% de acerto no 1º questionário e 74,1% de acerto no 2º questionário 
em relação à mesma pergunta, evidenciando a absorção do conteúdo pelos participantes. No 1ª questionário aplicado aos alunos do Dom Bosco, 
0% responderam corretamente a forma de transmissão da Raiva, no 2º apenas 14,3% responderam corretamente a esta mesma questão, o que 
indica fortemente a necessidade de conscientização deste grupo. Com base nos resultados obtidos foi possível traçar o perfil desta faixa etária 
e elaborar trabalhos que incentivem esta população a se interessar pelo tema abordado, mostrando a sua importância para a saúde pública.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nathalia Terra Ferreira e Souza (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Alexander Welker Biondo                Co-Orientador: Simone Tostes Oliveira
Departamento: Medicina Veterinária                  Colaborador: Dariane Catapan, Graziela Ribeiro, Maysa Pellizzaro
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: zoonoses, mordedura, saúde pública
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0708 ANÁLISE DOS ANIMAIS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CONTROLE POPULA-
CIONAL DE CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR

A superpopulação de cães e gatos nas ruas é um problema sócio-ambiental que afeta a maioria dos países, principalmente os subdesenvolvidos. 
Este crescimento está se tornando cada vez mais uma questão de saúde pública, devido aos problemas decorrentes desses animais errantes, 
como transmissão de zoonoses, mordeduras, acidentes automobilísticos, etc. Como solução para essa nova demanda, diversos programas foram 
criados no país afim de se tentar obter um controle de crescimento populacional dessas espécies. O objetivo do presente trabalho foi avaliar os 
animais atendidos em alguma etapa do Programa de manejo populacional desenvolvido em São José dos Pinhais, no período de Julho de 2011 
a Abril de 2012. Foram analisados 897 questionários, e destes, 653 (72,8%) referiam-se a cães e 244 (27,2%) a gatos. Do total de cadastrados, 
689 (76,8%) foram castrados e os demais não passaram pelo procedimento cirúrgico, pelos seguintes motivos: 20 (31,7%) proprietários desi-
stiram, 22 (34,9%) precisaram aguardar, pois, não estavam adequados aos pré-requisitos do programa e 21 (33,3%) por outras razões. Houve 
um predomínio de animais adultos castrados (entre 1 e 8 anos) e já que os cães e gatos desta faixa etária possuem maior potencial reprodutivo, 
o trabalho de controle populacional deve estar voltado para animais com estas idades para que se obtenha resultados significativos. Além disso, 
para passar pelo procedimento cirúrgico os animais devem receber vacina, oferecida pelo programa. No caso da vacina para raiva, 695 (77,5%) 
dos animais foram vacinados e 702 (78,3%) receberam a vacina múltipla. Ainda, 695 (77,5%) foram desvermifugados e 348 (38,8%) receberam 
anti pulga, também pelo programa. Comparando este trabalho, com outros desenvolvidos em diversas cidades brasileiras, nota-se a semelhança 
de objetivos e metodologia aplicadas, onde a maioria preconiza a melhoria de saúde dos animais antes de passarem pela castração. Os resulta-
dos de programas voltados ao controle populacional, como o acima descrito, somente terão resultados observáveis a longo prazo. Porém, inicia-
tivas como essas, tomadas por diversos munícipios brasileiros, serão as grandes responsáveis pela redução de animais errantes em alguns anos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Patricia Ramos de Vargas (Bolsista permanência)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Tostes Oliveira Stedile              Co-Orientador: Alexander Welker Biondo
Departamento: Medicina Veterinária            Colaborador: Maysa Pellizzaro, Dariane Catapan, Esther da Costa, Lucas L. Daniel 
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Veterinário mirim, Percepção dos professores, Zoonoses e guarda-responsável
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0709 PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE O 
CONCURSO VETERINÁRIO MIRIM EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

A presença de animais nas ruas das cidades é atualmente um problema discutido pelas autoridades e devido a seu alto impacto tornou-se um 
problema de saúde pública e social.  Entendendo que as crianças são multiplicadoras de informações para a sociedade e sabendo que as profes-
soras são, em grande parte, responsáveis pelo aprendizado das crianças, trabalhar com elas é importante para atingir o objetivo esperado com o 
concurso. Os professores de ciências do 5º ano são capacitados antes do início do ano letivo para que todos tenham a oportunidade de participar. 
Em seguida trabalham os temas em sala de aula com seus alunos, até a realização do concurso. A efetivação das atividades propostas aos profes-
sores tem aceitação satisfatória por parte dos mesmos, fato evidenciado com os resultados obtidos por meio dos auto-questionários aplicados 
após a execução das ações. O primeiro questionário, respondido por um total de 68 professores, 97% deles (66/68) afirmaram que não tiveram 
dificuldades para passar o conteúdo do livro infantil trabalhado com os alunos, abordando os temas zoonoses, guarda responsável e bem estar 
animal. Ainda 97% (66/68) dos professores avaliaram seus alunos como interessados nas ações do programa e 94% (64/68) dos professores 
acreditam que os alunos transmitem o conteúdo aprendido para seus pais e conhecidos, fazendo o papel esperado do aluno após o concurso. O 
segundo questionário foi respondido por 68 professores referente a apresentação da uma peça teatral, abordando o relacionamento entre uma 
criança e um cão. Desses, 91% (62/68) dos professores compartilharam da opinião de que esta ação foi marcante para a vida social dos alunos e 
91% (62/68) afirmaram que o tema proposto pelo teatro será trabalhado em sala de aula. O terceiro questionário era referente a apresentação do 
vídeo institucional sobre o programa de esterilização de cães e gatos do município e foi respondido por 79 professores. Desses, todos acreditam 
que os temas abordados trouxeram uma nova idéia em relação ao tratamento dos alunos com os animais, 92% (73/79) avaliaram seus alunos 
como interessados no vídeo apresentado e 68% (54/79) consideraram o trabalho educacional como muito bom. O presente trabalho mostrou 
a importância de ações continuadas com crianças em fase de formação moral e intelectual e através das professoras que estão diariamente em 
contato com essas crianças é possível atingir o objetivo de programas que preconizem disseminação de conhecimento, como o descrito.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pedro Irineu Teider Junior (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Alexander Welker Biondo            Co-Orientador: Simone Tostes de Oliveira Stedile
Departamento: Medicina Veterinária              Colaborador: Camila Marinelli Martins, Georgia Andrade Ricciardela
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Cães, Castrações, ONGs
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0710 O QUE ACONTECE EM CURITIBA COM OS CÃES APÓS AS CASTRAÇÕES?

O aumento crescente de animais de rua tem se tornado um problema nos grandes centros urbanos. Neste cenário, as organizações não gover-
namentais (ONGs) têm um papel importante no manejo populacional destes animais nas ruas, atuando na linha de frente da esterilização em 
massa e incentivo às adoções. O objetivo deste estudo foi monitorar proprietários de cães esterilizados por ONGs na região de Curitiba, estado 
do Paraná, e avaliar a situação em que se encontram estes animais nas residências. A ONG Quatro Patas foi contactada e disponibilizou o 
cadastro no período de janeiro de 2007 a abril de 2011. Foram feitas ligações telefônicas aos proprietários para localização dos animais e para 
aplicação verbal de um questionário sobre o animal, sua saúde e o ambiente em que vivia. Os dados foram tabulados em planilhas do Excel. Do 
total de ligações, em 662/800 (82.8%) houve algum problema no cadastro ou na localização do proprietário. Dos questionários respondidos, 
122/138 (88,4%) eram fêmeas. Sobre a situação em que se encontram os animais: 94/138 (68,1%) estão na residência, 33/138 (21,0%) foram 
re-doados, 5/138 (3,6%) morreram, 4/138 (2,8%) fugiram, e 2/138 (1,4%) dos proprietários não souberam informar. Embora os animais ten-
ham sido adotados previamente às castração pela ONG Quatro Patas, 133/138 (96,3%) proprietários afirmaram estar satisfeitos com a adoção. 
Quanto à ida ao veterinário, 67/138 (48,5%) proprietários levaram seus animais, a última vacinação e/ou aplicação de vermífugo, em 66/138 
(47,8%) foi  há menos de um ano, 28/138 (20,3%) animais usam coleira e 24/138 (17,4%) têm acesso à rua. Estas quatro últimas perguntas 
foram consideradas como parâmetros de avaliação de guarda responsável e foram considerados satisfátórios. O baixo índice de sucesso nas 
ligações telefônicas pós-castração foi reflexo provável dos voluntários terem trazido os cães para as castrações e os devolvido aos seus donos 
em comunidades carentes ou às ruas. Em conclusão, um segundo contato telefônico do voluntário deveria ser incluído na ficha de cadastro 
e ainda, tornar padrão para as ONGs brasileiras o monitoramento dos animais castrados por eles, obtendo com isso, um maior controle dos 
animais que passam por essas organizações.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sabrina Espindola Vieira (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Alexander Welker Biondo       Co-Orientador: Walfrido Kuhl Svoboda
Departamento: Medicina Veterinária          Colaborador: Michele M. Losso, Karen Cristina de A. Gehrke, Pedro Irineu T. Junior
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Teatro, Educação infantil, Saúde animal
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0711 O TEATRO DE FANTOCHES COMO ALTERNATIVA PARA EDUCAÇÃO INFAN-
TIL EM SAÚDE ANIMAL

O crescente número de famílias que adotam animais para companhia na cidade de Curitiba e região metropolitana vem trazendo consigo 
questões de extrema importância para saúde pública como zoonoses, bem-estar animal e guarda responsável, que podem ser trabalhadas de 
modo a evitar o abandono e controlar o número de animais errantes na região. Entre os métodos utilizados para trabalhar com esta realidade 
encontra-se a educação em saúde, e para que os resultados observados sejam de longo prazo a população infantil é a mais indicada, pois os 
conhecimentos repassados às crianças, grandes disseminadoras de saber, perduram por toda a sua vida, tornando-as uma geração consciente. 
Estudos mostram que crianças do ensino fundamental assimilam mais o conhecimento se este for apresentado em forma de teatros. Assim, 
como maneira alternativa de educação, desde 2010 foram iniciadas apresentações de teatro de fantoches para alunos do ensino fundamental 
nas escolas do município de Piraquara. O roteiro envolve os temas de bem-estar animal, guarda responsável, zoonoses e qualidade da água e 
é dividido em três blocos: o primeiro sobre o bem-estar de um jumento, o segundo sobre dois cães, um errante e um domiciliado cujo propri-
etário possui guarda responsável e o último sobre duas gatas que discutem sobre o conceito de zoonoses, em especial a toxoplasmose. Após o 
teatro, também são reforçados alguns conceitos em uma conversa direta com as crianças e em seguida é aplicado um questionário para avaliar 
o conteúdo absorvido pelos alunos. 369 crianças assistiram ao teatro e responderam os questionários, que continham questões sobre guarda-
responsável, zoonoses e bem-estar animal. Dos dados referentes ao período de 2010 foi possível observar que 262/369 (71%) das crianças re-
sponderam que o local adequado para criação dos animais é junto aos donos, 22/369 (5,96%) soltos na rua e 17/369 (4,61%) não responderam, 
em relação às zoonoses, 218/369 (59,07%) acertaram o conceito e 16/369 (4,33%) não responderam, por fim, em relação à guarda responsável, 
362/369 (87,26%) marcaram que o correto é cuidar dos seus animais, 27/369 (7,31%) responderam que o correto é deixar os animais soltos 
nas ruas e 12/369 (3,25%) não responderam. Destes dados observa-se que o ensino por meio de teatro pode substituir a realização de palestras 
sobre saúde ambiental, garantindo maior interação das crianças de uma forma mais divertida e espontânea, o que leva à conclusão de que os 
fantoches podem ser utilizados como ferramenta alternativa ou adicional ao ensino de saúde ambiental nas escolas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Paula Hesketh Rabuske (IC-Voluntária)
Curso: Nutrição
Orientador: Cláudia Choma Bettega Almeida       Colaborador: Suely T. Schmidt, Priscila Tsupal, Cesar Augusto Taconelli 
Departamento: Nutrição
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: aleitamento materno, leite de vaca, desmame precoce
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0712 FATORES DETERMINANTES NO CONSUMO DE SUBSTITUTOS DO LEITE 
MATERNO ENTRE CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE

Segundo evidências científicas, o leite materno é considerado o primeiro alimento mais adequado para a criança.  Porém, os estudos mostram 
que as taxas de aleitamento materno no Brasil e, principalmente, as de aleitamento materno exclusivo estão abaixo do recomendado pela Or-
ganização Mundial da Saúde. Dentre os vários fatores que levam a um desmame precoce, está o uso inadequado de substitutos do leite materno. 
Assim, o presente estudo buscou verificar quais os fatores socioeconômicos, demográficos e biológicos que interferem no consumo precoce de 
substitutos do leite materno (leite não materno, água e chás) entre crianças menores de dois anos de idade atendidas pelo Programa de Saúde 
da Família (PSF) e residentes na área urbana da cidade de Guarapuava – PR. A coleta de dados foi realizada por meio de um estudo transversal 
nos domicílios das 519 crianças pré selecionadas cujas famílias recebiam visita dos agentes comunitários de 25 centros de saúde da cidade. 
Os dados foram digitados em dupla entrada no Software Epi Info 6,04 e, posteriormente, analisados no programa Stata 9.1 e no software R. 
As crianças cujas mães tiveram o primeiro filho com menos de 25 anos (n=391), cujos pais tinham menos de 4 anos de estudo (n=51) e que 
moravam com mais de 6 pessoas (n=34), apresentaram idade de introdução da água menor que as demais. A introdução do chá na alimentação 
ocorreu antes naquelas crianças cujo pai tinha menos de 4 anos de estudo, que não estavam em aleitamento materno (n=213) e que nasceram 
por parto normal (n=291). Para o substituto leite não materno, o perfil das crianças distinguiu em algumas condições: crianças cujas mães 
trabalhavam dentro de casa (n=90), que não estavam em aleitamento materno (n=213) e que moravam com seu pai biológico (n=369) tiveram 
a introdução de leite não materno em sua alimentação mais tarde que as demais. Diante desses dados, ressalta-se o achado de que os fatores 
relacionados à introdução de água ou chá não são necessariamente os mesmos relacionados à introdução de leite não materno. O aleitamento 
materno mostrou-se como fator protetor à introdução precoce de água e chá, o que não ocorreu com o leite não materno, já que as crianças que 
mamam no peito recebem o substituto antes daquelas que já desmamaram. Ações básicas de saúde, como orientação sobre aleitamento materno, 
devem ser priorizadas no município a fim de evitar a introdução precoce de alimentos/líquidos entre as crianças menores de seis meses.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alessandra Azevedo dos Santos (Outro)
Curso: Nutrição
Orientador: Milene Zanoni da Silva Vosgerau          Co-Orientador: Marcia Oliveira Lopes
Departamento: Saúde Comunitária                  Colaborador: Ana Carolina K. Rodrigues, Julieanne R. Arcain, Mariana Tomadon
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Ações educativas, Escolares, Reciclagem
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0713 EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA: 
LIDANDO COM OS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Piraquara/PR possui a associação de Catadores de Material Reciclável – RECIQUARA e a partir da constatação de que não 
era feito a correta separação e descarte de material reciclável pelos moradores do entorno da Associação, notou-se a necessidade da realização 
de um estudo sobre resíduos sólidos para esta população. O público escolhido para a pesquisa foi de escolares do ensino básico de escolas 
públicas do município de Piraquara – PR e o objetivo principal do trabalho foi promover ações educativas sobre os cuidados com os resíduos 
sólidos. O estudo teve caráter quali-quantitavivo, descritivo e realizado em duas escolas no período de abril e maio de 2012, em dois encontros, 
com a participação de 280 estudantes do quarto ano do ensino fundamental. Esta pesquisa foi aprovada no comitê de ética da UFPR (CAAE: 
5283.0.000.091-09). Foram organizadas atividades lúdicas de dinâmica de apresentação, gincana, brincadeira da “batata-quente”, desenhos, 
vídeo e paródia, aonde os conteúdos foram abordados seqüencialmente. Houve coleta de dados com os estudantes e seus pais ou responsáveis, 
por meio de questionários contendo perguntas sobre o tema. Para a análise de dados utilizou-se freqüência absoluta e relativa. O desenvolvi-
mento dos encontros contou com a participação ativa e interesse das crianças na gincana e dinâmicas de grupo. Nas coletas de dados dos 
questionários para alunos, 35,6% dos alunos relataram que o lixo pode acarretar em doenças, 18,8% em poluição e 16,7% em enchentes. Já 
as informações coletadas junto aos pais, dos 128 questionários analisados, cerca de 60% deles informaram que separavam o lixo e 33% infor-
maram que não faziam a separação. Dentre os entrevistados que responderam não separar o lixo, a principal justificativa foi a falta de hábito. 
Em atividade que os alunos confeccionaram desenhos, com objetivo de aprendizagem sobre os problemas que o lixo pode causar, cerca de 
32% dos desenhos mostravam a presença de lixo nos rios e 9% a ocorrência de enchentes, como conseqüência do acúmulo de lixo em locais 
inadequados. Este fato pode justificado em decorrência da própria história de vida dos estudantes, que convivem com os problemas do lixo e 
alagamentos no cotidiano. Como conclusão do estudo, notou-se a necessidade de continuidade nas atividades, com a participação dos profes-
sores, fazendo o uso de estratégias pedagógicas inovadoras, com enfoque lúdico e materiais didáticos adequados à realidade do publico escolar, 
haja vista o interesse e envolvimento dos alunos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Beatriz Boger (IC-Voluntária)
Curso: Farmácia 
Orientador: Walfrido Kulh Svoboda               Co-Orientador: Yanna Dantas Rattmann 
Departamento: Saúde Comunitária                Colaborador: Tatiana Carneiro da Rocha, Mayara Eggert, Daniel Miranda Andretta 
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: virus saint louis, arboviroses, encefalite 
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0714 A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO DA PRESENÇA DO VÍRUS SAINT LOUIS 
EM HUMANOS E ANIMAIS PARA A SAÚDE PÚBLICA

A Encefalite Viral de Saint Louis (SLEV) é uma doença infecciosa febril aguda causada pelo vírus Saint Louis (SLV), um arbovírus da família 
Flaviviridae, transmitida principalmente por insetos do gênero Culex. Os flavivírus são pequenos (40-70 ηm), envelopados e possuem RNA 
fitasimples de polaridade positiva. O primeiro isolamento do SLV ocorreu do tecido cerebral de um paciente humano durante um surto em 1933 
nas cidades de St. Louis e Kansas, EUA e desde então houve relatos de casos e surtos por toda a América. O SLEV está amplamente distribuído 
nos Estados Unidos, sendo relatados surtos em humanos no Canadá e casos esporádicos no Caribe, Córdoba, Argentina e Peru. Foram registra-
dos 4.651 casos nos EUA nos anos de 1964 a 2005. No Brasil, foram evidenciados apenas três casos de SLEV até o momento: dois no ano de 
1970, na rodovia Belém-Brasília, região norte e um terceiro no ano de 2004, no município de São Pedro-SP, onde foi isolado o vírus de um caso 
febril suspeito de dengue. Seu ciclo envolve algumas espécies de aves como reservatórios, e humanos e outros mamíferos como hospedeiros 
acidentais do vírus (gambás, macacos e preguiças). A maioria dos casos de SLEV relatados são assintomáticos, subclínicos ou com sintomas 
semelhantes a um resfriado comum. O período de incubação da SLEV varia de 5 a 15 dias, sendo que os principais sinais e sintomas observados 
são: febre, cefaléia, mialgia, náuseas e vômitos, sonolência e exantema ou ainda sinais neurológicos (paralisia, perda de memória ou perda da 
habilidade motora fina). A encefalite ocorre nos casos mais graves, com maior frequência em pacientes acima de 60 anos e crianças. O objetivo 
do estudo foi realizar uma revisão bibliográfica ampla e abrangente de trabalhos e pesquisas que demonstrem a importância da vigilância da 
circulação do SLV. A metodologia empregada foi a busca sistemática de trabalhos de pesquisa nas bases de dados relacionados com a presença 
de SLV em animais no período de 1969-2011. Alguns estudos relatam que a letalidade varia de 7 a 24% nos pacientes senis, e não atinge 5% 
nos pacientes jovens. De acordo com os dados levantados, percebe-se que o SLV é um arbovírus de importância em Saúde Pública por ter 
sua circulação confirmada no Brasil, acomentendo pessoas com o sistema imune debilitado ou em formação. Com base nos dados obtidos na 
revisão bibliográfica se faz necessário novos estudos sobre a circulação e atuação do vírus no Brasil, bem como a estruturação da vigilância 
epidemiológica, para evitar o surgimento de epidemias e epizootias.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bernardo Wessler Dagostim (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Walfrido Kühl Svoboda            Co-Orientador: Eliane Carneiro Gomes
Departamento: Saúde Comunitária             Colaborador: Beatriz Böger, Tatiana Carneiro da Rocha, Letícia Carneiro Gomes
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Encefalomielite Equina do Leste, arbovírus, zoonoses
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA 

0715 A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO DA PRESENÇA DO VÍRUS DA ENCEFALITE 
EQUINA DO LESTE EM HUMANOS E ANIMAIS PARA A SAÚDE PÚBLICA

O Vírus da Encefalite Equina do Leste (EEE, do inglês Eastern Equine Encephalitis), é um dos sete arbovírus que causa quadros de encefalite 
no continente americano. E dentre estes sete, está entre os mais importantes na causa de morbimortalidade equina e humana. É transmitido por 
artrópodes, e pertence ao gênero Alphavirus, da família Togaviridae. No Brasil, já foi identificado em equinos nos estados de São Paulo, Per-
nambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Foram também detectados anticorpos e isolados arbovírus causadores de encefalites 
em aves silvestres, em macacos “sentinelas” do gênero Cebus, em morcegos e em grupos de mosquitos dos gêneros Anopheles, Culex e Aedes. 
O vírus da EEE produz encefalite grave, muitas vezes fatal, em equinos, aves e no homem, causando inflamação e destruição do Sistema Ner-
voso Central (SNC). No Brasil, há apenas um registro de caso humano, em Salvador-BA, embora existam evidências sorológicas de infecções 
em diversas regiões. O vírus é mantido em um ciclo entre mosquitos Culiseta melanura e aves hospedeiras, e a transmissão para seres humanos 
e outros mamíferos requer espécies de mosquitos que são capazes de criar uma “ponte” entre as aves infectadas e os mamíferos susceptíveis. 
Existe vacina apenas para os equinos, e o tratamento para seres humanos é de suporte, de acordo com os sintomas apresentados. O objetivo do 
presente estudo foi, por meio de uma metodologia de pesquisa bibliográfica em diversas fontes científicas, estabelecer um histórico do vírus 
e avaliar a sua circulação em diversas regiões, bem como a abrangência da doença nas diversas espécies em que o vírus já foi constatado por 
isolamento viral ou presença de anticorpos. Ainda é um enigma a ausência de infecções humanas com desordens neurológicas associadas ao 
EEE no Brasil, já se tendo admitido que amostras existentes na Amazônia brasileira apresentam uma reduzida virulência para o homem. En-
tretanto, é importante lembrar que o Brasil faz parte da rota migratória de diversas aves, possui uma grande população de mosquitos vetores 
e não há um adequado sistema de diagnóstico e notificação da doença no país, bem como faz-se necessária a implementação de vigilância de 
epizootias, e novas pesquisas precisam ser realizadas, a fim de evitar e prevenir epidemias e epizootias desta zoonose.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Claudia Martins Galindo (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Walfrido Kühl Svoboda                            Co-Orientador: Renato Silva de Sousa
Departamento: Saúde Comunitária                                Colaborador: Simone Tostes de Oliveira
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Cães, Leptospirose, Histopatologia
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0716 SOROLOGIA, NECROPSIA E ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DE CÃES NATU-
RALMENTE INFECTADOS COM LEPTOSPIROSE

A leptospirose é uma zoonose cosmopolita, transmitida pelo contato direto ou indireto com a urina de um animal infectado, sendo a espécie Rat-
tus norvegicus o principal reservatório. Todavia, os cães são indicados como potenciais transmissores e sentinelas da contaminação ambiental 
pela Leptospira spp., pelo fato de possuírem íntima relação com os seres humanos e terem acesso a diversos tipos de ambientes. Cães recolhidos 
pelo Centro de Controle de Zoonoses de Curitiba-PR (CCZ), mesmo assintomáticos, apresentam fatores de risco para a doença, enquanto que 
cães encaminhados para clínicas geralmente apresentam sinais da fase aguda ou crônica da doença. O objetivo do presente estudo foi cor-
relacionar a sorologia através do teste de aglutinação microscópica (MAT) com a necropsia e o exame histopatológico de cães naturalmente 
infectados por leptospirose, provenientes do CCZ e de clínicas veterinárias particulares da região metropolitana de Curitiba-PR, no período 
de agosto de 2011 a julho de 2012. De 132 animais acompanhados com suspeita de leptospirose (118 do CCZ e 14 de clínicas particulares), 
33 tiveram sorologia positiva (título > 100). Três dos cães com sorologia positiva que vieram a óbito tiveram os corpos encaminhados para 
necropsia no Laboratório de Patologia Animal do Hospital Veterinário da UFPR. Dois animais apresentaram quadro histopatológico sugestivo 
de leptospirose. Os achados de necropsia foram inespecíficos e caracterizaram-se principalmente por icterícia e congestão pulmonar, hepática 
e renal. Entre os principais achados histopatológicos, destacam-se a desorganização de cordões de hepatócitos, retenção biliar e necrose renal 
nos dois casos. Ainda, houve pneumonia intersticial linfoplasmocitária, hemorragia pulmonar, degeneração e necrose multifocal de hepatóci-
tos e mineralização tubular renal em um dos casos. Os sorovares Icterohaemorrhagiae e Copenhageni foram associados a estas infecções, 
evidenciando a importância dos ratos no ciclo da leptospirose urbana, por serem estes os hospedeiros naturais daqueles sorovares. Em ambos 
os animais, os achados histopatológicos podem ser associados a lesões da fase aguda de leptospirose, ao passo que, o terceiro animal embora 
diagnosticado com hepatite crônica de causa não esclarecida, não pode ter descartada a leptospirose como diagnóstico diferencial. Portanto, o 
exame post mortem é uma ferramenta importante no diagnóstico da leptospirose por permitir implementar medidas profiláticas e terapêuticas 
a animais e pessoas que convivam em ambientes com histórico de casos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniel Miranda Andretta (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Walfrido Kühl Svoboda             Co-Orientador: Eliane Carneiro Gomes
Departamento: Saúde Comunitária              Colaborador: Letícia Carneiro Gomes, Bernardo Wessler Dagostim, Mayara Eggert
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Zoonoses, Epizootias, Rocio
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0717 A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO DA PRESENÇA DE VÍRUS ROCIO NO 
BRASIL EM HUMANOS E ANIMAIS PARA A SAÚDE PÚBLICA

O Vírus Rocio (ROCV) é um arbovírus pertencente à família Flaviviridaee, como todos os flavivírus, é um vírus RNA fita simples com sentido 
positivo, envelopado. Possui tamanho de 43nm. O ROCV está filogeneticamente relacionado ao complexo do vírus da encefalite japonesa 
(JEC), sendo antigenicamente semelhante principalmente ao vírus Ilhéus (ILHV). O vírus Rocio tem grande importância para a Saúde Pública 
por ser o agente etiológico da primeira epidemia de encefalite por arbovírus conhecida no Brasil, no período entre março de 1975 até 1978, com 
os primeiros casos identificados nos municípios da extremidade nordeste do Vale do Ribeira. Rapidamente se alastrou no sentido leste-oeste e 
leste-sudoeste desta região e também a municípios da Baixada Santista. Para verificar a importância dos animais no ciclo epidemiológico desta 
doença, foi realizada revisão bibliográfica em bancos de dados e outras fontes. O vírus foi isolado pela primeira vez do cerebelo de um homem 
de 39 anos que foi a óbito em 8 de dezembro de 1975, sendo isolado em mais 10 humanos. Apresentou um significativo pico de maior morbi-
dade em 1976 coincidindo com maiores índices pluviométricos e de temperatura média, tendo caráter sazonal durante toda epidemia. Por este e 
outros fatores epidemiológicos, acredita-se que o ROCV é transmitido por mosquitos, principalmente do gênero Culex, segundo o que se con-
hece da filogenia do JEC. Porém, nunca foi isolado este vírus em mosquitos do gênero Culex, mas sim em 19 mosquitos Psorophora ferox em 
pesquisa durante os anos epidêmicos. Sendo também isolado no final da epidemia de uma ave (Zonotrichia capensis), popularmente conhecido 
como tico-tico, e de um camundongo “sentinela”. Por este fato e também pelo o que se apresentaram em análises sorológicas de anos seguintes, 
as aves são os prováveis principais reservatórios do ROCV.  Segundo o total de casos de encefalite por ROCV, apresentou índice de mortalidade 
de 10%, com maior coeficiente nas idades extremas, ou seja, nos imunocomprometidos; em levantamento de 1976, dos sobreviventes acometi-
dos por essa moléstia, se definiu que em 23% dos casos tiveram sequelas neurológicas graves. A criação de uma vigilância sorológica mais 
específica em animais, principalmente em aves, para ROCV, se mostra como ferramenta de extrema importância para verificar a circulação 
do vírus e a possibilidade do surgimento de uma nova epidemia, que caso aconteça, estratégias já poderiam ser definidas para o seu controle.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fátima Aparecida de Lara (Outro)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Marcia Oliveira Lopes              Co-Orientador: Leandra Ulbricht 
Departamento: Saúde Comunitária             Colaborador: Bruna Ançay Lopes, Glaucia Triaquim Anderle, Lisiane Torres de Miranda 
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: roedores, informantes-chave, lixo
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA 

0718 ENTREVISTA COM INFORMANTES-CHAVE

A forma como as cidades estão organizadas e o crescimento desordenado das mesmas, possibilitou a sinantropia entre homens e roedores. 
Os roedores participam da cadeia epidemiológica de zoonoses, contribuindo para o surgimento de doenças como Leptospirose entre outras e 
precisam encontrar condições favoráveis para se estabelecer, ou seja: abrigo, acesso, alimento e água. Essas condições foram observadas em 
uma associação de catadores de material reciclável, no bairro do Guarituba, em Piraquara-PR. Guarituba é uma região de invasão em área de 
manancial, na qual há uma falta de saneamento básico, grande acúmulo de lixo e consequente infestação murina. Assim, o objetivo deste estudo 
foi analisar esta situação por meio da visão da própria população. Como metodologia primeiramente realizou-se uma pesquisa exploratória por 
meio de um questionário estruturado para identificar informantes-chave e avaliar o conhecimento da população sobre a separação de lixo e a 
ocorrência de roedores e leptospirose com 53 moradores. Posteriormente realizou-se uma entrevista qualitativa com cinco informantes-chave, 
identificados na etapa anterior.  Estas entrevistas foram baseadas no questionário aplicado previamente que geraram dados os quais foram 
expostos aos informantes na forma de gráficos para discussão e foram gravadas com o consentimento dos entrevistados para análise poste-
rior. Como principais resultados verificou-se que os moradores entrevistados (94%) relataram que a região sofre com a presença de terrenos 
baldios, 57% separavam seu lixo e entregavam para o caminhão de coleta. Quanto à presença de roedores, 75% das pessoas afirmaram já ter 
visto roedores na sua residência, 32% relataram ter visualizado fezes de roedores na residência e 17% perceberam tocas ou ninhos. Quanto aos 
informantes-chave estes não relacionaram diretamente a presença de lixo com o barracão, embora tenham ciência que a maioria da população 
local o faça. Outras razões apontadas para a presença de roedores são a presença de lixo espalhado nas ruas e em terrenos baldios pelos próprios 
moradores, dificultando até o trabalho dos lixeiros da prefeitura. Quando indagados quanto a doenças que podem ser transmitidas pelos ratos, 
os entrevistados associaram as fezes e urina presente na água, devido a caixas d′agua destampadas. Foi observada unanimidade quanto à as-
sociação de ratos com lixo e também que armazenar o lixo corretamente e medidas de higiene são responsabilidade de todos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Francielle Bonfleur Lemos (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Nutrição
Orientador: Marcia Oliveira Lopes                 Co-Orientador: Walfrido Svoboda
Departamento: Saúde Comunitária                Colaborador: Jessica S. Miranda, Helen Fernandes, Fernanda R. Melnic Bliharscki
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Doenças Transmitidas por Alimentos, Surtos, Toxinfecção alimentar
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA 

0719 DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS: AVALIANDO A P

As doenças transmitidas por alimentos (DTAs), embora representem um importante problema de saúde pública no Brasil, são subnotificadas. O 
perfil epidemiológico das DTAs é pouco conhecido, com baixa estatística sobre os agentes causadores mais comuns, alimentos mais envolvidos 
e os fatores contribuintes destas doenças. Neste trabalho objetivou-se obter dados sobre fatores de risco relacionados às DTAs, no município de 
Pinhais, avaliando a percepção da população sobre essas doenças. Realizou-se uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, através 
de uma estimativa rápida. Primeiramente, levantou-se a documentação da ocorrência de casos de diarréia aguda e surtos de DTAs, no período 
de junho/2010 a maio/2011. Posteriormente, realizou-se uma estimativa rápida com a população na região de maior incidência de casos de 
diarréia aguda, em que foram entrevistados 64 moradores e aplicado um questionário semi-estruturado. Os resultados apontaram, em relação 
ao local de maior ocorrência de diarréias agudas, o bairro Weissópolis com o maior nº de casos de diarréias agudas (14,7%). Em relação à es-
timativa com a população, o perfil foi de 78% de mulheres, com  ensino médio (40,6%), ensino básico (34,4%) e ensino fundamental (18,8%), 
apresentando também analfabetismo (4,7%). Um total de 28,1% informou gastar mais da metade da renda familiar com alimentação. Sobre 
a exposição a fatores de risco para DTAs, a maior parte da população adquiriu seus alimentos em supermercados (84,4%), afirmaram ser a 
qualidade o principal critério de compra para alimentos (60,9%), as refeições fora de casa eram realizadas em restaurantes (40,6%), apenas 
(1,6%) separava alimentos crus de cozidos durante o preparo, colocavam os alimentos depois de prontos na geladeira (93,8%), apenas lavavam 
os alimentos (59,4%), consideravam lavagem com água nos alimentos higienização (46,7%), guardavam ou jogavam fora as sobras (65,6%) 
e descongelavam alimentos a temperatura ambiente (39,1%). Em relação à percepção da população sobre DTAs e casos de diarréia aguda, a 
maioria dos informantes não soube informar o que é DTA (54,7%), porém procurou o serviço de saúde nos casos de diarréia aguda (58,3%). 
Sobre a percepção da população para os serviços, a maioria não sabia dizer o que era vigilância epidemiológica (81,2%) e 75% afirmaram 
conhecer o serviço de vigilância sanitária. Este trabalho demonstrou a necessidade de maior informação à população sobre DTAs e os serviços 
envolvidos e apontou diversos fatores de risco a serem evitados, com o objetivo de prevenir a ocorrência dessas doenças no município.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luana Moreira Lins (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Marcia Oliveira Lopes             Co-Orientador: Leandra Ulbricht
Departamento: Saúde Comunitária            Colaborador: Alessandra A. dos Santos, Camila M. Bacsfalusi, Fátima A. de Lara
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Reciclagem, Separação, Pesquisa-ação
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0720 A PROBLEMÁTICA DA SEPARAÇÃO DO LIXO: UM ESTUDO COM CATADO-
RES E POPULAÇÃO EM UMA REGIÃO DE PIRAQUARA.

A mudança de hábitos com o aumento da demanda por produtos descartáveis na sociedade atual gerou grande quantidade de resíduos sólidos 
que acaba por necessitar de um destino final adequado. Atualmente 60% dos resíduos não recebem um destino adequado o que demanda 
por parte do poder público e uma nova postura da população visando a separação do lixo que pode ser destinado a reciclagem.  Quando esta 
separação não é adequada ela acaba por impactar negativamente no trabalho dos catadores de lixo.  O objetivo deste estudo foi analisar a 
problemática da separação do lixo com dois públicos alvos. Com os catadores o objetivo foi identificar os principais problemas relatados e 
com a população no entorno, sobre seu discurso e práticas de separação. Como metodologia desenvolveu-se uma pesquisa-ação por meio de 
grupo focal com os catadores onde foi feita uma roda de conversa, obtendo informações sobre o estado de chegada dos resíduos ao barracão, as 
dificuldades na separação e as necessidades dos catadores, a partir da qual foi elaborado um questionário posteriormente aplicado à população 
para investigar suas práticas. Como principais resultados com os catadores identificou-se relatos e a presença de resíduos misturados aos ma-
teriais cortantes causando acidentes, da grande quantidade de lixo orgânico misturados ao lixo que deveria ser reciclado e também acúmulo de 
materiais que não apresentam compradores ou não são coletados corretamente pelos fabricantes como lâmpadas e pneus. Na sequência foram 
realizadas 107 entrevistas estruturadas com moradores maiores de idade, onde 70% dos entrevistados afirmavam que separavam o lixo e apenas 
3% separam pilhas e baterias (apesar de afirmarem que separavam papel, plástico, metal e vidro). Em relação aos materiais pérfuro-cortantes, 
38% diziam embrulhar, 33% que colocavam em outro recipiente (garrafas ou caixas), 11% embrulhavam e sinalizavam, 3% enterravam ou 
davam para carrinheiros, 7% jogavam direto no lixo e 11% não responderam. Quanto ao dia da coleta, 59% dos entrevistados relataram cor-
retamente o dia que passava o caminhão. Apesar da principal reclamação dos catadores ser a falta da separação do lixo pela população e os 
cuidados com descartes perigosos, a maioria das pessoas mostrou ter um discurso distante da sua prática. O trabalho educativo com a população 
é fundamental, porque ele impacta diretamente na cadeia de separação dos materiais para reciclagem na qual estão envolvidos os catadores.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Regina Rompkovski (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Walfrido Kühl Svoboda          Co-Orientador: Alexander Welker Biondo
Departamento: Saúde Comunitária           Colaborador: Elisa Maria J. Borges, Pedro I. T. Junior, Francelise Márcia Rompkovski
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Livro, Zoonoses, Educação Infantil
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0721 INSERÇÃO DE LIVRO INFANTIL NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EM ESCO-
LAS DO MUNCÍPIO DE COLOMBO

A relação afetiva entre humanos e animais é um assunto cada vez mais freqüente na vida social e familiar do cidadão brasileiro. Animais 
domésticos estão inseridos de tal forma que são tratados como se realmente fossem membros da família. Em contrapartida, em certos pontos 
do país essa realidade se mostra diferente. Sabe-se que não são poucos os animais mantidos em condições precárias, algumas vezes até sem 
acesso à água, comida e outros itens básicos de sobrevivência. Outro ponto que está cada vez mais evidente é número de animais errantes 
nos grandes centros urbanos, que está aumentando e tornando-se um problema de saúde pública no Brasil. Em vista dessas problemáticas, o 
projeto de extensão “Controle de Zoonoses e Cães Errantes na Área de Proteção Ambiental – SANEPAR” desenvolveu um livro infantil com 
título “Teko e Pérola em: A Fuga” para o município de Colombo, região metropolitana de Curitiba, Paraná, o qual aborda alguns assuntos de 
extrema importância como: Zoonoses, Bem Estar Animal e Guarda Responsável de forma divertida e lúdica, com uma estória leve, intercalada 
por passatempos que prendem a atenção da criança. A narrativa se inicia com dois personagens principais, que mostram a realidade de muitos 
cães e gatos em relação ao ambiente em que vivem e tratamento recebido pelos seus proprietários, apontando atitudes erradas. Posteriormente, 
no evoluir dos acontecimentos, eles encontram um Médico Veterinário, que explica e ensina o que é Bem estar Animal e Guarda Responsável, 
além do que se deve fazer para aplicar esses conhecimentos básicos nas residências. O assunto Zoonoses é também tratado de forma simples 
e objetiva, abordando as três doenças mais freqüentes no município: Leptospirose, Raiva e Toxoplasmose. Com tudo isso, o objetivo principal 
desse trabalho é atingir uma parcela da população específica, a infantil, que é forte veiculadora de informação tanto para os familiares quanto 
para as outras pessoas da comunidade. Além disso, se expusermos a postura de um dono consciente às crianças, elas se tornarão adultos bem 
informados e preparados para lidar de maneira correta com os animais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mayara Eggert (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba  
Orientador: Walfrido Kühl Svoboda                Co-Orientador: Yanna Dantas Rattmann
Departamento: Saúde Comunitária                 Colaborador: Daniel Miranda Andretta, Beatriz Böger, Tatiana Carneiro da Rocha
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: West Nile, Arboviroses, Saúde Púlica
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0722 A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO DA PRESENÇA DE VÍRUS DO NILO OCI-
DENTAL EM ANIMAIS PARA A SAÚDE PÚBLICA

O Vírus do Nilo Ocidental (WNV) é um dos arbovírus mais difundidos em mosquitos, pássaros e humanos, sendo responsável pela mani-
festação da Febre do Nilo Ocidental (WNF) que apresenta uma maior prevalência em países da América do Norte, onde acometeu, até 2007, 
27.000 pessoas com 1100 mortes nos EUA (GOEZ-RIVILLAS, 2010). Desde 1956, com a ocorrência do primeiro caso no Egito, é sabida 
a existência de susceptibilidade em equinos que, somente nos EUA, já ultrapassam os 25.000 casos. Houve ainda a morte de 42 animais no 
Marrocos no ano de 1996; 6 na Itália em 98 e 21 na França em 2000 (SÁNCHEZ-SECO, 2005). Recentemente, em 2001 e 2002, surgem 
casos em crocodilos dos EUA, nos quais 1350 animais morreram com a encefalite (HERNÁNDEZ, 2009). No Brasil, as primeiras evidências 
sorológicas da circulação dos vírus surgiram em equinos no ano de 2011, na região do Pantanal mato-grossense, sugerindo uma circulação 
do vírus entre os anos de 2005 e 2009, porém o mesmo não causou nenhum sinal clínico em animais ou humanos (PAUVOLID-CORREA, 
2011). A partir de estudos sorológicos e de detecção viral encontrou-se uma infinidade de animais susceptíveis à infecção viral, totalizando 
mais de 200 espécies de aves, além de répteis, anfíbios e mamíferos. (HIDALGO-MARTINÉZ, 2008; FLORES, 2009). O monitoramento da 
circulação do WNV fornece evidências de que alguns dos animais, especialmente aves, podem atuar como fonte de multiplicação do vírus e/ou 
de material genético para a diversificação do WNV humano, evidenciando o potencial zoonótico deste (HERNÁNDEZ, 20009). O objetivo do 
estudo foi realizar revisão bibliográfica ampla e abrangente de trabalhos e pesquisas que demonstrem a importância da vigilância da circulação 
de WNV em animais susceptíveis. A metodologia empregada foi a busca sistemática de trabalhos de pesquisa nas bases de dados relacionados 
com a presença de WNV em animais no período de 2003-2011. Como resultados preliminares foi possível verificar que embora várias espécies 
tenham sido relatadas como reagentes sorologicamente, poucas têm seu papel no ciclo do vírus especificado, acreditando-se que consistam em 
apenas “sentinelas” da circulação do vírus e não fonte de infecção aos vetores. Com base nos dados obtidos na revisão bibliográfica é notória 
a necessidade de novos estudos sobre a circulação e atuação do vírus no Brasil, bem como da estruturação da vigilância de epizootias para esta 
e outras arboviroses a fim de evitar o surgimento de epidemias e epizootias causadas pelo WNV.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sarah Larisse Mantovani (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Marcia Oliveira Lopes              Co-Orientador: Leandra Ulbricht 
Departamento: Saúde Comunitária            Colaborador: Bruna Lourenço dos Santos, Daniela Seriguelli, Maria do Horto Nagano
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: educação popular, catadores, roedores
Área de Conhecimento: 40602001 - SAÚDE PÚBLICA

0723 CAPACITAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL ESTRUTURADA 
A PARTIR DA DINÂMICA DE RODAS DE CONVERSA

A presença de grande número de roedores gera prejuízos econômicos e a transmissão de doenças ao homem e aos animais. A associação 
de catadores de material reciclável, no bairro do Guarituba, em Piraquara, apresentava um problema de superpopulação de roedores, sendo 
identificado por meio de queixas dos próprios catadores e da realização de uma estimativa rápida com moradores do entorno da Associação, 
com aplicação de um questionário e entrevistas junto a informantes-chave. Assim, o objetivo deste estudo foi desenvolver uma ação educa-
tiva organizada em oficinas semanais que visassem diminuir a infestação murina na associação. Como metodologia utilizou-se o aporte da 
pedagogia histórico-critica de Saviani e de educação popular de Eymard Vasconcelos.  Os quatorze encontros realizados envolveram todos os 
catadores associados onde abordou-se a biologia dos roedores; condições ambientais favoráveis aos roedores; o controle químico; as doenças 
associadas aos ratos. Foram organizadas rodas de conversa para debater estes temas com três momentos: problematização, quando o conteúdo 
era anunciado, buscando verificar qual o uso na prática social cotidiana, e suas consequências no problema exposto. Em seguida o grupo 
elaborava os conceitos, com a mediação dos instrutores, para construção do conhecimento e finalmente na instrumentalização e catarse, onde 
ocorre a especificidade teórica na aprendizagem dos conceitos e retorno à prática. Como principais resultados o trabalho iniciou-se de forma 
conjunta com os trabalhadores, os quais se comprometeram com o desenvolvimento do mesmo. Os entulhos do pátio foram retirados em forma 
de mutirão, para viabilizar o início do trabalho de inspeção e identificação dos roedores. A partir do nível de infestação foi planejamento e 
realizado o controle químico. Nas semanas seguintes foi acompanhada a eficácia do controle, com reavaliação do consumo e o monitoramento 
dos pontos de iscagem, em conjunto com a realização de ações educativas, de acordo com o planejamento semanal. Houve um acréscimo 
no conhecimento dos catadores devido à participação nas rodas de conversa e no processo de desratização. Durante as oficinas, foi possível 
perceber problemas de dificuldade no relacionamento entre eles. Assim, as questões sociais foram debatidas, evidenciando que o controle de 
roedores requer participação ativa de todos os envolvidos no processo. Após os encontros, houve relatos da diminuição do número de roedores 
e melhora nas condições de organização do barracão, porém houve pouco envolvimento do gestor na manutenção de um controle preventivo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leriane Leuzinski (PIBIC/CNPq)
Curso: Fisioterapia (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Anna Raquel Silveira Gomes               Co-Orientador: Elisangela Valevein Rodrigues
Departamento: Educação Física                             Colaborador: Henrique Santos Gama
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Treinamento, Docente, Flexibilidade
Área de Conhecimento: 40800008 - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

0724 ANÁLISE DA FLEXIBILIDADE MUSCULAR APÓS TREINAMENTO RESISTIDO 
EM PROFESSORAS DO ENSINO PUBLICO DE MATINHOS – PR

Os distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho tem se tornado um problema de saúde pública. Porém, a prática de exercícios 
físicos tem sido recomendada para minimizar ou até impedir os sintomas osteomusculares. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 
do treinamento de resistência na flexibilidade de professoras do ensino fundamental público de Matinhos – PR. Trinta e uma professoras (40±9 
anos) foram divididas em 2 grupos: Grupo Controle (GC, n=15)- não realizaram exercícios; Grupo Treinamento de Resistência (GTR, n=16)- 
realizaram treinamento de resistência para quadríceps e ísquiotibiais, 2 series de 15 repetições (cada repetição: 5s fase concêntrica e 5s fase 
excêntrica), com intervalo de 1 min entre cada serie, 2x/semana, durante 7 semanas, em ambiente laboral (escolas). Para determinação da carga 
de treinamento realizou-se o teste das 10 Repetições Máximas (10 RM), por meio de caneleiras, utilizando-se 50% das 10RM da 1ª a 4ª semana 
e 60% das 10RM da 5ª a 7ª semana. As professoras foram avaliadas antes e após sete semanas, para análise do comprimento músculo-tendíneo 
dos flexores de quadril uni e bi articulares e flexibilidade dos músculos ísquiotibiais, através de fotometria, utilizando-se da ferramenta de 
dimensão angular do software Corel Drawl X5. A normalidade dos resultados foi analisada pelo teste Shapiro-Wilk. Os resultados dos flexores 
de quadril uniarticulares (p=0,003) e biarticulares (p=0,000004), assim como dos ísquiotibiais (p=0,02) não apresentaram distribuição normal, 
logo, os dados foram considerados não paramétricos, comparados por meio do teste Kruskal-Wallis. O comprimento músculo-tendíneo dos 
flexores uniarticulares de quadril não se modificaram com o treinamento de resistência (GTR pré 11± 7° vs GTR pós 8± 5°, p=1, intragrupo) e 
intergrupos (GC pós 11± 7° vs GTR pós 8± 5°, p=1). O mesmo foi encontrado para flexores biarticulares de quadril (GTR pré 7± 8° vs GTR pós 
7± 7°, p=1, intragrupo) e intergrupos (GC pós =6± 5 vs GTR pós 7± 7°, p=1). O treinamento também não induziu alteração na flexibilidade dos 
músculos ísquiotibiais (GTR pré 11± 7° vs GTR pós 8± 5°, p=1, intragrupo) e intergrupos ( GC pós 11± 7° vs GTR pós 8± 5°, p=1). O protocolo 
de treinamento de resistência, realizado apenas 2x/semana, em cadeia cinética aberta, não interferiu no comprimento músculo-tendíneo e flexi-
bilidade dos extensores e flexores de joelho, respectivamente. Sugerem-se estudos futuros investigando outros ângulos, cadeias e frequências 
de treinamento, por interferirem na adaptação músculo-tendínea ao exercício.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aime Juliana dos Santos (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Iranise Moro Pereira Jorge
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Terapia Ocupacional, depressão, músicos
Área de Conhecimento: 40800008 - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

0725 ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES DEPRESSIVAS NOS MÚSICOS DA OR-
QUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ.

Através de uma metodologia qualitativa, exploratória e descritiva, esta pesquisa apresenta como objetivo analisar o impacto dos fatores or-
ganizacionais na saúde mental dos músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná. Os dados foram coletados no segundo semestre de dois mil e 
onze e analisados no primeiro semestre de dois mil e doze, obtendo a participação de doze músicos e um maestro. Os mesmos responderam o 
questionário denominado Labrat, que era constituído por uma anamnese e avaliações acerca da saúde dos músicos. Dentre as avaliações que 
compunham o Labrat, utilizou-se para esta pesquisa a avaliação nomeada de Inventário de Depressão de Beck. Este instrumento de avaliação 
descreve manifestações referentes ao humor, pessimismo, sentimentos de fracasso, insatisfação, sentimento de culpa, sentimentos de punição, 
autodepriação, autoacusação, desejo de autopunição, crises de choro, irritabilidade, isolamento social, indecisão, inibição no trabalho, distúr-
bios do sono, fatigabilidade, isolamento social, perda de apetite, perda de peso, preocupação somática e perda de libido. Foram analisados 
dados sócio demográficos, dados referentes ao trabalho e a saúde dos músicos da amostra. A amostra era composta por uma faixa etária entre 
trinta e cinquenta e seis anos. Obteve-se como resultado que a amostra analisada não apresenta indícios de episódios depressivos, porém vinte 
por cento do total de indivíduos analisados fazem uso de medicamentos para depressão. Vale considerar que a amostra que respondeu ao 
questionário corresponde a dezesseis por cento da totalidade dos músicos e maestros que compõem a Orquestra Sinfônica do Paraná. Deste 
modo, esse baixo fator de adesão ao questionário, pode também influenciar no resultado obtido. O presente estudo conclui de acordo com o 
pesquisado, que dentre as doenças no trabalho há um alto índice das que se enquadram na esfera dos sofrimentos mentais, como a depressão. 
Desvelou-se também que essas doenças  podem ter como fatores desencadeantes os aspectos organizacionais presentes no trabalho, bem como 
apontou-se a significativa contribuição dos recursos da Terapia Ocupacional para o contexto pesquisado.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Sayuri Motizuki (Pesquisa voluntária)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Milton Carlos Mariotti
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Saúde Mental, Família, Terapia Ocupacional
Área de Conhecimento: 40800008 - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

0726 INFLUÊNCIA DAS RELAÇÕES FAMILIARES NO DESEMPENHO OCUPACIONAL 
DA PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL.

Introdução: Uma rede social é um conjunto de relações, nas quais seus componentes interagem, fornecendo e recebendo atenção, como 
também disponibilidade. O processo de adoecimento da saúde mental impede a reciprocidade e debilita esses laços. Entretanto, a coesão e 
força das redes sociais são primordiais, uma vez que a influencia positiva das relações interpessoais minimiza os efeitos da enfermidade e o 
isolamento social.6Objetivos:Analisar a interferência da relação familiar no desempenho ocupacional do sujeito acometido pelo transtorno 
mental. Métodos:Foi realizada uma revisão bibliográfica com busca nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde; Scientific Electronic Library Online; Biblioteca Virtual em Saúde; Portal de Periódicos- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior. Os descritores são: saúde mental, família, Terapia Ocupacional e desempenho ocupacional. Os estudos condizentes 
com os critérios de inclusão e publicados de janeiro de 2005 a dezembro de 2011 foram fichados e analisados. Resultados: Constataram-se 
descrições dos familiares sobre as dificuldades ou falta de engajamento na (o): comportamento social7; interação social1; higiene pessoal2,9; 
alimentação9; mobilidade na comunidade9; dependência financeira3,7,9; trabalho2; controle da medicação2. Por outro lado, o incentivo de um 
familiar pode propiciar o maior engajamento ou a retomada de algumas das ocupações anteriormente comprometidas. Cabe ressaltar que houve 
relatos de insegurança e falta de preparo, já que a família não tem todo conhecimento necessário para o incentivo à autonomia e independência 
nas atividades da rotina. 1,2,3  Discussão:A relação familiar pode incentivar o desempenho ocupacional do sujeito acometido pelo transtorno 
mental. No entanto é essencial a orientação profissional e ações para a educação, reintegração e fortalecimento duplo, do sujeito com transtorno 
mental e sua família8 O terapeuta ocupacional analisa o fazer do indivíduo, a fim de apreender os empecilhos e em consonância buscar alterna-
tivas que solucionem as problemáticas do cotidiano. Ainda estimula à tentativa, gradua as dificuldades, mostra possibilidades e cria caminhos 
com e para o indivíduo com transtorno mental efetuar suas ocupações significativas.5Conclusão: É preciso incentivar estratégias que incluam a 
família como aliada na busca do desempenho ocupacional independente e autônomo do sujeito com transtorno mental. A problemática requer 
mais estudos, a fim de tornar o incentivo interpessoal um aliado da saúde mental no cotidiano.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Isabel Vozniack (Pesquisa voluntária)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Andréa Maria Fedeger            Co-Orientador: Renato Nickel; Hélio Afonso Ghizoni Teive
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Doença de Parkinson, Direção de Automóveis
Área de Conhecimento: 40800008 - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

0727 CONSIDERAÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL EM RELAÇÃO À MOBILIDADE NA 
COMUNIDADE: O CONDUTOR DE AUTOMÓVEIS COM DOENÇA DE PARKINSON

O estudo apresenta aspectos relevantes das atividades instrumentais de vida diária em específico a mobilidade na comunidade, tendo como 
foco a condução de automóvel e está vinculado à pesquisa denominada “Estudo descritivo do desempenho em dirigir automóveis de pessoas 
com diagnóstico de doença de Parkinson”. Tal atividade, por vezes, pode ser comprometida na vida de um indivíduo com a doença de Par-
kinson, a qual proporciona ao longo do tempo diversas disfunções ao indivíduo, de ordens cognitiva, motora e psicológica. O objetivo deste 
trabalho, desenvolvido entre março e dezembro de 2011 foi descrever os instrumentos de avaliação utilizados por terapeutas ocupacionais para 
avaliar o desempenho do condutor de automóveis com a doença de Parkinson. Esta pesquisa utiliza-se da metodologia de revisão de literatura, 
envolvendo principalmente trabalhos científicos nacionais tendo como consulta a base de dados on line, como SCielo e Portal Capes, entre 
outras predominantemente internacionais, como Lilacs, Pubmed, Medline, Cocrhane, SciELO, Elsevier e AOTA/AJOT, em geral considerou-
se publicações publicadas entre 2001 a 2011. O trabalho destaca a especificidade dos terapeutas ocupacionais na avaliação de desempenho na 
direção de automóveis. Foram achadas 47 publicações que apresentam descritos os instrumentos que avaliam o desempenho na direção de au-
tomóveis para a população específica deste estudo, porém somente 12 responderam aos critérios de inclusão de tempo de publicação e autoria e 
co-autoria de terapeuta ocupacional. Os artigos são apresentados tendo como base a ferramenta do STROBE considerando os seguintes dados: 
autoria, objetivo, amostra populacional, tipo de estudo, instrumentos aplicados e resultados. Somente 2 trabalhos são de autoria de terapeutas 
ocupacionais, embora em sua maioria as contribuições deste profissional em específico sejam referenciadas por outros profissionais. Dos in-
strumentos utilizados pelo terapeuta ocupacional destacam-se: Trail Making Test, o Mini-Mental State Examination, Useful Field of View; e 
testes on Road. O resultado apresenta carência de publicações e evidencia ausência deste tipo de investigação no Brasil.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Emelin Cristina da Silva (IC-Voluntária)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Luís Felipe Ferro   Colaborador: Ana Beatriz Zimmermann, Regina Célia Titotto Castanharo, Ariadne Tamara Bedin
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Trabalho em Rede, Intersetorialidade, Atenção Básica
Área de Conhecimento: 40800008 - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

0728 TRABALHO EM REDE: POTENCIALIDADES E PROBLEMÁTICAS VIVENCIADAS POR 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CURITIBA.

A lei n° 8.080 foi criada para regulamentar as ações e serviços de saúde, como consequência da reforma sanitária. A partir deste marco, a 
Saúde passou por diferentes revisões, fazendo-se necessária intervenção ampla e o reposicionamento dos processos de trabalho em saúde. 
A intersetorialidade e o trabalho em rede passaram a se tornar, então, conceitos fundamentais para corporificar e fomentar esta nova prática 
em saúde. As ações em saúde, sob este prisma, devem utilizar os recursos existentes dentro da própria comunidade para compor atenção em 
rede, tecida em conjunto com equipamentos dos diferentes setores. O objetivo desta pesquisa é identificar as potencialidades e barreiras para o 
exercício do trabalho em rede. Para contemplar este objetivo, realizou-se uma pesquisa de campo do tipo exploratória, de cunho qualitativo. O 
procedimento utilizado para a coleta de dados foi entrevista não estruturada, do tipo focalizada. Foram entrevistados doze profissionais, sendo 
quatro profissionais do Núcleo de Apoio em Atenção Primária em Saúde e oito da Estratégia da Saúde da Família, vinculados a uma Unidade 
Básica de Saúde de Curitiba. A análise do material obtido com as entrevistas foi realizada através do método hermenêutico dialético. A partir da 
análise dos dados observou-se a importância atribuída pelos profissionais ao trabalho em rede, afirmando a necessidade de compor intervenções 
junto aos diferentes determinantes do processo de saúde-doença. Contudo, as entrevistas ressaltaram dificuldades para o exercício efetivo deste 
trabalho. O excesso da demanda de atendimentos; a falta de tempo dos profissionais para a realização de reuniões e composição de projetos 
terapêuticos compartilhados entre os equipamentos; assim como a dificuldade de comunicação entre os profissionais que atuam com um mesmo 
paciente foram aspectos ressaltados como barreiras para o trabalho em rede. A partir de algumas falas, evidenciou-se que o trabalho em rede 
muitas vezes fica restrito a encaminhamentos, sem a realização de acompanhamentos mais próximos e ações compartilhadas entre os serviços. 
Conclui-se que o trabalho em rede, embora previsto como uma das diretrizes do SUS apresenta, contudo, diversas barreiras a serem superadas 
para sua efetiva pragmatização. Para tanto, demonstram-se necessárias ações de formação continuada, assim como novas práticas e estratégias 
gerenciais em saúde, com destaque ao matriciamento, ainda não implementado no município, para proporcionar estrutura para fortalecer a 
atuação profissional pautada nas diretrizes da integralidade e do trabalho em rede.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jaqueline de Lima (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Angela Paula Simonelli
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Ergonomia, Música
Área de Conhecimento: 40800008 - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

0729 ANÁLISE ERGONÔMICA DA TAREFA DOS MÚSICOS DA ORQUESTRA SIN-
FÔNICA DO PARANÁ: CARGOS DE TRABALHO E FATORES DE RISCO

A associação entre a prática musical e o processo de adoecimento ocupacional nesse contexto tem sido abordada com ênfase na literatura, espe-
cialmente ao longo das últimas três décadas. A alta exigência performática e a exposição frequente a sobrecargas de trabalho (física, cognitiva 
e psíquica, bem como organizacional), dentre a complexidade a qual permeia esse fazer, são apontadas enquanto potenciais fatores de risco 
à saúde de músicos instrumentistas ao redor do mundo. O presente estudo apresenta-se como um recorte da análise da atividade dos músicos 
da Orquestra Sinfônica do Paraná, realizada com base no método da Análise Ergonômica do Trabalho de vertente francofônica e enquanto 
ferramenta do terapeuta ocupacional que atua na interface saúde-trabalho. A partir da pesquisa qualitativa de caráter descritivo, objetivou-se 
investigar as dimensões envolvidas na tarefa e seu impacto à saúde dos músicos, delineando as características dessa categoria profissional. 
Foram realizadas as etapas de: levantamento bibliográfico acerca do tema; análise documental dos dados de produtividade, produção, qualidade 
e de prescrição da tarefa; observações sistemáticas de ensaios da Orquestra; aplicação do Ergonomic Workplace Analysis (EWA), instrumento 
padronizado de análise da tarefa e posto de trabalho, e; validação dos dados analisados com um músico instrumentista. Os resultados apontaram 
desvios significativos em relação aos padrões considerados adequados à realização da atividade, principalmente no que se refere à dimensão 
física e à organização do trabalho, considerada eixo transversal, além de aspectos relacionados à segurança e higiene ocupacional. O deline-
amento da ação do terapeuta ocupacional foi justificado a partir da perspectiva da promoção de saúde, prevenção do adoecimento e formação 
aos trabalhadores enquanto atores sociais, vislumbrando, portanto, a transformação das situações de trabalho.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kamila Seki Kioshima (IC-Voluntária)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Christiane Siegmann
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Arte, Corpo, Terapia Ocupacional
Área de Conhecimento: 40800008 - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

0730 A INTERFACE ARTE, CORPO E SAÚDE NOS DIFERENTES CONTEXTOS DE 
ATUAÇÃO DO TERAPEUTA OCUPACIONAL.

Uma grande parcela da população brasileira sofre significativas privações sociais e ocupacionais revelando a desigualdade histórica de nossa 
sociedade. Pessoas destituídas do sentimento de pertencimento, do acesso aos mínimos sociais e submetidas à lógica capitalista procuram 
se ajustar aos modelos dominantes, de modo a serem reconhecidas numa sociedade que se mostra discriminatória e normatizadora. Frente a 
essa problemática, questiona-se: que ações sociais e de saúde podem contribuir para o empoderamento da população em vulnerabilidade na 
construção de projetos de vida, que possibilitem atividades efetivamente transformadoras da realidade? As atividades artísticas, expressivas 
e corporais têm sido utilizadas em diversas áreas como importante recurso para este enfrentamento. O objetivo do trabalho foi investigar os 
contextos de intervenção/pesquisa do terapeuta ocupacional (t.o), em âmbito nacional, nos quais a linguagem artística tem sido utilizada na 
promoção da saúde e inclusão sociocultural. Trata-se de Revisão de Literatura, através de pesquisa bibliográfica nas bases de dados nacionais, 
anais de congressos brasileiros e diretório de grupos de pesquisa-CNPQ, com pesquisadores da área e linhas de pesquisa ligadas à arte, entre os 
anos 2000-2011. Este trabalho está em andamento e se constitui a 1ª fase da pesquisa A interface arte, corpo e saúde nos diferentes contextos 
de atuação do t.o. Para garantir amplo mapeamento, vem sendo realizada busca direta de artigos nas revistas brasileiras de Terapia Ocupacional 
(TO). No levantamento inicial, foram encontrados 3 livros, 30 artigos, 18 teses/dissertações e 2 grupos de pesquisa. Os resumos dos congressos 
sobre práticas de TO mediadas pela arte representaram percentual de 7 a 11% da produção total. Embora as publicações ainda sejam restritas, 
os resultados parciais demonstram que a atuação do t.o aproxima-se das diretrizes do Plano Nacional de Cultura à medida que contribui para a 
promoção de ações coletivas voltadas à formação de valores sociais e à garantia da expressão e da diversidade cultural, condição fundamental 
para o exercício pleno da cidadania. O estudo afirma a arte como tecnologia de mediação socioocupacional que potencializa a vida e dá novos 
sentidos ao cotidiano. A continuidade deste trabalho prevê o reconhecimento das bases teóricas e a composição de um banco de dados de práti-
cas/estudos que contribuam para o fortalecimento da rede de atenção, ensino e pesquisa na interface arte/corpo/cultura, de modo a estabelecer 
um diálogo transdisciplinar amplo, potencializando esse campo de atuação.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Scheila Mara Lucindo (IC-Voluntária)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: Andrea Mara Fedeger            Co-Orientador: Helio Afonso Ghizoni Teive; Renato Nickel 
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Direção de automóveis, Mobilidade Reduzida
Área de Conhecimento: 40800008 - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

0731 ESTUDO DESCRITIVO DO DESEMPENHO DE DIRIGIR AUTOMÓVEIS E DIREÇÃO 
SEGURA DE PESSOAS COM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE PARKINSON

A mobilidade na comunidade é um atividade instrumental de vida diária que promove emancipação e participação do sujeito; sendo dirigir 
veículos uma das tarefas que compõe tal ocupação e contribui para a independência e desenvolvimento da pessoa. Este trabalho, descreve os 
agentes e o processo de avaliação de condutores de automóveis com mobilidade reduzida na concessão e renovação da carteira nacional de ha-
bilitação e a especificidade de avaliação do terapeuta ocupacional americano. Essa pesquisa é parte do projeto de pesquisa ‘’Estudo descritivo 
do desempenho em dirigir automóveis de pessoas com diagnóstico de doença de Parkinson” aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa Uni-
versidade Federal do Paraná em julho de 2011. Foram três metodologias de investigação: revisão de literatura; pesquisa documental e pesquisa 
de campo realizadas de março à dezembro de 2011, com as bases de dados para consulta: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS); Scientific Eletronic Library Online (ScIELO); PubMed; Global Health Library e Portal de Evidências, publicações em 
livros, revistas e artigos entre o ano de 2000 à 2011 e aplicação de questionário bilíngüe à profissionais: psicólogo, médico e instrutor de transito 
brasileiros e terapeuta ocupacional americana. Teve-se como resultados a fundamentação da AIVD, condução de automóveis, como promotora 
de autonomia e participação social, situado o condutor com mobilidade reduzida e os requisitos necessários para dirigir. Após a identificação 
dos profissionais envolvidos e o processo de concessão e renovação da carteira nacional de habilitação a aplicação do questionário possibilitou 
obter informações do processo que cada um realiza. Conclui-se que a Política Nacional de Transito em relação ao processo de avaliação de 
condutores, em específico, pessoas com mobilidade reduzida. O trabalho fundamenta a especificidade do terapeuta ocupacional especialista 
em transito e amplia horizontes para a Política Nacional de Transito visto que seu amplo conhecimento em avaliação e treinamento práticos do 
dirigir a pessoas com mobilidade reduzida, pois facilita a participação com o engajamento nessa ocupação e promove a mobilidade na comu-
nidade com segurança e redução de mortes e acidentes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ADRIANA CRISTINA ANDRADE GERALDO (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Fisioterapia (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Luciana Vieira Castilho Weinert      Colaborador: Bárbara T. S. Bento, Leriane Leuzinski, Sibele Y. Mattozo Takeda
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Desempenho psicomotor, Fisioterapia, Ludoterapia
Área de Conhecimento: 40800008 - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

0732 ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS FISIOTERAPÊUTICAS PARA FACILITAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM MOTORA

Centros de Educação Infantil são locais que permitem às mães deixar seus filhos pequenos a fim de realizar atividades extradomiciliares. 
Preocupa-se que a estimulação do desenvolvimento da criança ocorra de maneira global e abranja questões relativas à motricidade, cognição 
e linguagem. A interação da criança com o ambiente e seus estímulos possibilita ou não o desenvolvimento motor adequado, que por sua vez 
proporciona experiências indispensáveis a um bom desenvolvimento cognitivo. Existem vários instrumentos de avaliação capazes de auxiliar 
na identificação de atrasos do desenvolvimento ou indicar um possível risco para atraso. A partir desta perspectiva, o objetivo principal deste 
estudo foi traçar o perfil psicomotor de crianças de um a cinco anos do município de Matinhos/Paraná. Com base nestes dados estabeleceu-se 
um plano de intervenção fisioterapêutica para estimular a aprendizagem motora por meio da psicomotricidade e do lúdico, na tentativa de mini-
mizar atrasos no desenvolvimento. Realizou-se um estudo descritivo, em uma amostra de vinte e sete crianças. Para análise inicial do desen-
volvimento individual utilizou-se como instrumentos a Escala de Avaliação Psicomotora de Fonseca e o Teste de Triagem de Desenvolvimento 
de Denver II. Identificou-se através das avaliações um desenvolvimento questionável na maioria das crianças. No teste de Denver, no grupo de 
crianças com idade entre um e dois anos, todas apresentaram atrasos de linguagem, 50% de motricidade fina e 67% de motricidade grosseira. 
No grupo de dois a três anos, 86% apresentaram atraso ou risco para atraso na dimensão linguagem, 14% na dimensão motor fino adaptativo 
e 70% apresentaram atraso ou risco para atraso na dimensão motor grosseiro. Nas crianças do grupo de três a quatro anos, 50% apresentaram 
atraso de linguagem, e 33% de motricidade fina e grosseira. Nas crianças de quatro a cinco anos, 38% apresentaram atraso nas três dimensões 
avaliadas. Na escala de Fonseca, as crianças de um a dois anos conseguiram completar em média 89% ± 10 da avaliação, as de dois a três anos 
92% ± 3, as de três a quatro anos 86% ± 13 e as de quatro a cinco anos 83% ± 18.  Elaborou-se um plano de intervenção psicomotora com 
recursos lúdicos adequados a faixa etária e aos déficits psicomotores encontrados. Como resultados houve melhora no desenvolvimento psico-
motor, que possibilitou minimizar e reverter atrasos. Concluiu-se que a estimulação fisioterapêutica psicomotora é eficiente, capaz de facilitar 
a aprendizagem motora, e de promover o desenvolvimento infantil adequado e típico para a faixa etária.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ELSA KARINA PATRÍCIA MARAFÃO (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Fisioterapia (Setor Litoral) (MT)
Orientador: SIBELE YOKO MATTOZO TAKEDA
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Idosos, Incontinência urinária de esforço, Fisioterapia
Área de Conhecimento: 40800008 - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

0733 ANÁLISE DOS ASPECTOS BIO-PSICO-SOCIAIS DE IDOSOS COM INCON-
TINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO DO MUNICÍPIO DE MATINHOS-PR

A incontinência urinária (IU) é uma doença caracterizada pela queixa de perda involuntária de urina e pode ser classificada de acordo com os 
seus sintomas. A incontinência urinária de esforço (IUE) é o tipo mais comum, e a queixa varia de acordo com a intensidade do sintoma. Por-
tanto é importante conhecer a duração, frequência e a severidade da IUE, para dimensionar as implicações sociais e o impacto na qualidade de 
vida, bem como determinar a direção e a extensão das medidas propedêuticas e terapêuticas a serem adotadas. Esta pesquisa objetivou analisar 
o grau e a influencia da IUE na qualidade de vida de homens e mulheres acometidos, residentes no Município de Matinhos–PR. A amostra 
constituiu-se de 6 voluntários (4 mulheres e 2 homens). Foram considerados critérios de inclusão idade entre 60 e 75 anos, apresentar queixa 
de perda urinária nos últimos seis meses e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Dentre os critérios de exclusão estavam não 
ter idade entre 60 e 75 anos, presença de infecção urinária, ter feito procedimento cirúrgico pélvico nos últimos seis meses e não realizar cor-
retamente as instruções da avaliação. O protocolo de avaliação foi composto por uma ficha contendo dados sócio-demograficos, hábitos de vida 
sobre os sintomas urinários; um questionário especifico para avaliação de qualidade de vida na IU, o King’s Health Questionnaire (KHQ), que 
compreende 8 domínios e 2 escalas independes relacionadas a IU,  quanto maior o escore obtido, pior é a qualidade de vida; A escala Visual 
Analógica (EVA) como meio de avaliação subjetiva do incomodo causado pela IUE; O pad test de uma hora, utilizado para quantificar a perda 
urinária simulando situações de aumento da pressão intra-abdominal; e o Diário Miccional, onde o participante anota em uma tabela toda a 
ingestão liquida e volume urinado. Dentre os resultados obtidos, em relação aos sintomas urinários 50% dos sujeitos relataram perda urinária 
ao espirrar. No KHQ o domínio com maior média foi “percepção geral de saúde”. Quanto ao pad test não foi observada perda superior a 2g, 
o que não evidencia perda urinária evidente. No diário miccional, 33,3% dos voluntários relataram escape urinário em situações como tossir, 
levantar-se e na realização de atividades domésticas. Na EVA a média foi de 4,83, para o incômodo relatado com a perda urinária. Conclui-se 
que apesar de não ter sido observada perda urinária ao pad test, persistiu o relato de incontinência aos esforços, assim como suas repercussões 
quanto à percepção dos idosos em relação à saúde e aos desconfortos causados pela IU.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Henrique Santos Gama (PIBIC/CNPq)
Curso: Fisioterapia (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Anna Raquel Silveira Gomes            Co-Orientador: Elisangela Valevein Rodrigues
Departamento: Campus Litoral                          Colaborador: Leriane Leuzinski, Vera Lúcia Israel
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Exercício resistido, Distúrbios musculoesqueléticos, Qualidade de vida
Área de Conhecimento: 40800008 - FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

0734 EFEITO DO EXERCICIO RESISTIDO NOS SINTOMAS OSTEOMUSCULARES E NA 
QUALIDADE DE VIDA DE PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATINHOS-PR

Os sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho são um grande problema de saúde pública no mundo e frequentemente podem levar à 
incapacidade temporária ou permanente. Estes sintomas decorrem das solicitações do aparelho locomotor durante a execução das atividades da 
vida diária e ocupacional e eventos traumáticos, podendo desencadear dor, incapacidade funcional e sofrimento físico e psicoafetivo.O objetivo 
deste estudo foi o de avaliar os efeitos do treinamento de resistência muscular nos sintomas osteomusculares e na qualidade de vida professoras 
do ensino fundamental da rede municipal de Matinhos-PR. Foram avaliadas 31 professoras, com idade média de 40,±9 anos, peso 65,±12Kg, 
altura 1,61±0,05 cm, divididas em dois grupos: grupo controle (GC, n=15) e grupo de treinamento de resistência muscular localizada (GT, 
n=16). Foram avaliadas antes e após 7 semanas de treinamento a presença dos sintomas osteomusculares por meio da aplicação do Questionário 
Nórdico de Sintomas Osteomusculares, e a qualidade de vida foi feita por meio da aplicação do SF-36. O GT realizou aquecimento com 
atividades de dança para que as participantes atingissem a frequência cardíaca de treinamento estimada em 40-60% da Frequência Cardíaca 
de Reserva, por 6 minutos. Em seguida, o treinamento de resistência para os músculos isquiotibiais e quadríceps foi realizado com caneleiras, 
em cadeia cinética aberta, duas vezes por semana, durante 7 semanas, no local de trabalho. Foram executadas 2 séries de 15 repetições, na 
velocidade de 5 segundos na fase concêntrica e 5 segundos na fase excêntrica, com intervalo de 1 minuto entre as séries e com 50% de 10 
Repetições Máximas (10 RM) da 1a-4a semanas e 60% de 10 RM da 5a-7a semanas. Para análise dos dados dos sintomas osteomusculares 
foi utilizado o teste de Qui-quadrado. Para a análise da qualidade de vida, nos dados considerados como paramétricos foi aplicado o teste de 
ANOVA, post-hoc Tukey e nos dados não-paramétricos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Não foram encontrados resultados estatistica-
mente significativos (p < 0,05) em todas das regiões avaliadas, assim como, em todos os domínios do SF 36. O protocolo de treinamento de 
resistência, realizado apenas 2x/semana, em cadeia cinética aberta, não interferiu significativamente na presença dos sintomas osteomusculares 
e na qualidade de vida de professoras do ensino público fundamental de Matinhos-PR.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Cavalli Kluthcovsky (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: João Ricardo Dittrich             Colaborador: Ana Paula Leh, Keila Youko Fujii, Emanuel Orestes da Silveira
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: compostagem, parasitologia, resíduo
Área de Conhecimento: 50000004 - CIÊNCIAS AGRÁRIAS

0735 PROCESSOS DE COMPOSTAGEM NO CONTROLE DE LARVAS INFECTA-
NTES PRESENTES EM RESÍDUOS DE COCHEIRA

A equideocultura produz diariamente grandes volumes de resíduos orgânicos, compostos principalmente de fezes, urina e cama. O principal 
método utilizado para tratamento desses resíduos é a compostagem, processo que auxilia na eliminação de infestantes e organismos patogênic-
os, como parasitos e bactérias.  Para obtenção de resultados satisfatórios no processo de compostagem alguns fatores como aeração, tempera-
tura, umidade e Ph são determinantes. O objetivo deste trabalho foi mensurar a eficiência de diferentes métodos de compostagem na redução ou 
eliminação de larvas infectantes (L3) e ovos de Strongylus sp. Os tratamentos utilizados foram compostagem anaeróbica em biodigestor (CF), 
compostagem aberta sem revolvimento (CASR) e compostagem aberta com revolvimento (CA), em três repetições. A quantidade de resíduos 
utilizada nos tratamentos abertos (CASR e CA) foi de 152 kg dispostos em montes com altura de 0,8 m para cada repetição. A quantidade de 
resíduos utilizada nos biodigestores foi de 9,0 Kg em três baldes, totalizando 27 kg, isolados com manta térmica. Parasitos foram quantifica-
dos ao início e final do experimento utilizando a técnica de coprocultura. Os parâmetros avaliados por 40 dias foram temperatura e umidade. 
Observou-se que no primeiro dia de avaliação as temperaturas de CASR e CA atingiram seu máximo (60°C), permaneceram superiores a 50°C 
nos três dias seguintes e mantiveram-se próximas a 30°C até o final do experimento. A umidade do composto no final do experimento foi, em 
média, de 17-30% na porção externa e de 40-60% na porção interna. No início do experimento foram quantificadas 25,3 larvas de Strongylus 
sp por grama de resíduo; no final do experimento a redução das larvas na parte central das compostagens foi de 100% para compostagem an-
aeróbica (CF), 97% para compostagem aberta com revolvimento (CA) e 90% sem revolvimento (CASR). Nos tratamentos abertos não foram 
encontrados parasitos na porção superficial, mas na porção interna foram quantificadas 0,759 larva por grama em CA e 2,53 larvas por grama 
em CASR. Os resultados indicam que o processo de compostagem anaeróbica em biodigestor (CF) foi o único, entre os três tratamentos avali-
ados, que promoveu eliminação total de larvas de parasitos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Diego José Gris (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Eliane Hermes                    Co-Orientador: Elisandro Pires Frigo
Departamento: Campus Palotina          Colaborador: Jorge Henrique Cidemar Alab, Eric Lucas Dalpiaz, Felipe Severo da Cunha
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: carga hidráulica, coeficiente de uniformidade, vazão
Área de Conhecimento: 50000004 - CIÊNCIAS AGRÁRIAS

0736 IRRIGAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ÁGUA RESIDUÁRIA DE PROCESSAMENTO DE 
MANDIOCA COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SÓLIDOS SUSPENSOS

A água residuária do processamento de mandioca ocasiona um sério problema ambiental quando lançada diretamente em corpos hídricos. Por 
outro lado, este resíduo pode ser utilizado como uma importante fonte de nutrientes para as culturas, trazendo resultados satisfatórios como 
substituto aos fertilizantes comuns. Contudo, é necessário haver um controle da qualidade deste efluente devido aos efeitos negativos que este 
pode acarretar ao sistema de irrigação, comprometendo a uniformidade de aplicação. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo 
avaliar o desempenho de um sistema de irrigação por gotejamento com aplicação de água residuária de processamento de mandioca, por meio 
da determinação dos coeficientes de variação de vazão total (CVt) e de uniformidade de distribuição (CUD). O estudo foi conduzido em uma 
área situada na Amidonaria da Cooperativa Agroindustrial C.Vale – Unidade de São José, localizada no município de Terra Roxa – PR. Foram 
instalados 2 sistemas de irrigação por gotejamento de aproximadamente 60 m², com 7 linhas laterais de 10 m cada e espaçamento de 1 m entre 
si, em períodos de tempo distintos. Foi utilizado o tubo gotejador Streamline 16080, com vazão de 1,49 L·hˉ¹ (a 85 kPa) a cada 0,30 m. Os sis-
temas foram alimentados por um reservatório de 1000 L elevado a 1,5 m do chão, onde foram armazenadas a água para irrigação (T1) e a água 
residuária de processamento de mandioca, proveniente da lagoa facultativa, para fertirrigação (T2).  Em cada um dos sistemas foi instalado 
um filtro de tela plástica de 1” junto ao reservatório visando um pré-tratamento dos sólidos. A pressão foi controlada com a instalação de dois 
manômetros digitais, um no início e outro no final do sistema. Foram realizados 30 ensaios para cada tratamento, utilizando-se a metodologia 
de Denículi (1980) para a coleta das vazões dos gotejadores. Em T1, a pressão média durante os ensaios foi de 13,1 kPa no início do sistema 
e de 16,5 kPa no final do sistema. Em T2, a média da pressão inicial foi 16,7 kPa e da final foi 16,1 kPa. O CUD em T1 apresentou média de 
92,87%, classificado como excelente em termos de uniformidade. Em T2, a média foi de 90,45%, também considerada excelente. O CVt em 
T1 apresentou média de 0,058, valor classificado como médio. Em T2, a média foi 0,077, valor considerado de médio a marginal. Os resultados 
evidenciam que não houve diferença expressiva entre a utilização de água ou de efluente no sistema, demonstrando que a água residuária de 
processamento de mandioca pode ser aplicada com eficiência em um sistema de irrigação por gotejamento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Clara Giraldi Costa (IC-Voluntária)
Curso: Tecnologia em Agroecologia 
Orientador: Luiz Everson da Silva                      Colaborador: Alzino José Maria Neto
Departamento: Tecnólogo em Agroecologia
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Etnobotânica; extrativismo; cultura popular
Área de Conhecimento: 50000004 - CIÊNCIAS AGRÁRIAS

0737 ESTUDO ETNOFARMACOBOTÂNICO DE PLANTAS DO LITORAL PARA-
NAENSE

O contato de povos tradicionais com outras culturas por diversas formas tem acarretado a perda da identidade, além da dissipação do conheci-
mento tradicional por parte dos mais velhos em detrimento do repasse às gerações futuras. Estudos evidenciam que o contato de comunidades 
tradicionais com formas modernas de comunicação tem acarretado na perda da transmissão oral e com isso todo um significado histórico de 
saberes e tradição está presente apenas na memória dos mais velhos. Neste contexto o saber oriundo do uso de plantas medicinais constitui-se 
numa prática efetiva e única em função das condições objetivas de vida de várias comunidades. Nosso objetivo foi realizar uma investigação 
etnobotânica na região do Litoral do Paraná acerca do conhecimento e da percepção dos recursos vegetais existentes, de forma a sistematizar 
o conhecimento popular de espécies medicinais sua relação com o uso terapêutico. Os dados foram coletas entre agosto de 2011 e fevereiro de 
2012. Dez informantes foram entrevistados sobre seus conhecimentos das espécies medicinais residentes nas comunidades rurais e nos bairros 
do município. A pesquisa revelou o uso de 80 espécies medicinais pertencentes a 48 famílias, sendo a Lamiaceae a mais citada. A principal parte 
utilizada na preparação dos chás é a folha e a preparação mais comum é a infusão. As espécies com maior número de citações são Chenopodium 
ambrosioides L. (mastruz) e Lippia alba (Mill) N.E. Br. (erva-cidreira), também associadas ao maior número de usos terapêuticos. Comple-
mentarmente, efetuou-se entrevistas semi-estruturadas a partir de pesquisa quali-quantitativa nas comunidades São Joãozinho, Guaratuba/PR 
e Comunidade de Barbados na ilha de Superagui/PR, com indivíduos escolhidos por possuírem ligação histórica com a ocupação da região e 
também o conhecimento empírico de espécies vegetais e praticas populares da medicina natural da região. Feito a identificação botânica e as 
exsicatas de 15 plantas catalogadas nas comunidades, foram selecionadas 4 plantas de uso medicinal pelas comunidades: Eriobotrya japônica, 
Bauhinia forficata, Mikania glomerata Spreng, Syzygium cumini, e uma 1 planta, Philodendron corcovandense Kunth, utilizada pela comuni-
dade do São Joãozinho na forma de extrativismo de seu produto florestal não madeirável. Como forma de avaliação foram feitas extrações dos 
óleos utilizando a hidrodestilação

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila da Silva Rocha (PROBEM/UFPR)
Curso: Agronomia 
Orientador: João Carlos Bespalhok Filho                 Co-Orientador: José Luis Camargo Zambon
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo          Colaborador: Clarissa de S. Mudry, Giovana B. de Alcântara, Roberson Dibax
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: banco, agronomia, cantagalo
Área de Conhecimento: 50100009 - AGRONOMIA

0738 TIPOS DE EXPLANTES E POSIÇÃO NO MEIO DE CULTURA NO DESENVOLVI-
MENTO DA EMBRIOGÊNESE SOMÁTICA EM CANA-DE-AÇÚCAR.

A cana-de-açúcar ocupa papel de destaque na agricultura principalmente pela importância de seus produtos, açúcar e álcool, e também de seus 
subprodutos utilizados na geração de energia mais sustentável. A transformação genética pode ser uma importante ferramenta para a obtenção 
de variedades superiores na cana-de-açúcar (Saccharum spp.). Um dos requisitos necessários para a transformação genética é o desenvolvi-
mento de protocolos eficientes de regeneração in vitro das cultivares de cana-de-açúcar. Porém, há a necessidade de protocolos de regeneração 
adaptados a cada cultivar estudada. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência de diferentes posições dos explantes colocados em meio de 
cultura com 2,4-D, para a obtenção de calos embriogênicos do clone RB986419. O meio de cultura utilizado foi o MS com 9µM de 2,4-D, 
20 g.L-1 sacarose e 7 g.L-1, sendo adicionado 50 mL de meio por frasco. Folhas imaturas foram desinfestadas com álcool 70% por 2 min, 
hipoclorito de sódio (2%) por 20 min e 3 lavagens com água destilada estéril. Os explantes foram segmentos com 5 mm de diâmetro e separados 
em próximos ao meristema e afastado deste.  Foram realizados cinco tratamentos variando a distribuição dos explantes no frasco: T1 (forma 
aleatória), T2 (próximo ao meristema virado para cima), T3 (próximo ao meristema virado para baixo), T4 (longe do meristema virado para 
cima) e T5 (longe do meristema virado para baixo). Os frascos foram colocados em sala de crescimento no escuro por 30 dias, a 25 ± 2ºC para 
induzir a formação de calos embriogênicos. Os explantes distribuídos aleatoriamente (50%) e ambos próximos ao meristema (46% e 40%) não 
diferiram estatísticamente. Os explantes retirados longe do meristema tiveram menor formação de calos embriogênicos (14% e 20%). Houve 
alta oxidação dos explantes. A distribuição dos explantes não influencia na formação de calos embriogênicos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aline de Carvalho Youssef (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Fabiane Machado Vezzani
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola Colaborador: WALTER STEENBOCK, RODRIGO OZELAME, LUIS CLAUDIO M. FROUFE
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Agroflorestas, Estoque de Carbono, Serapilheira
Área de Conhecimento: 50100009 - AGRONOMIA 

0739 INDICADOR DE QUALIDADE DO SOLO PARA SISTEMAS DE PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA DO PARANÁ

Os sistemas agroflorestais conduzidos pelos princípios da sucessão vegetal, em função do manejo empregado nas diferentes idades e uso dos 
estratos de luz, possuem características que podem resultar em diferentes composições de fitomassa depositada sobre o solo. Essa composição 
irá refletir na eficiência da ciclagem de nutrientes no sistema solo-planta. Neste contexto, objetivou-se identificar as frações e o respectivo peso 
de fitomassa depositada sobre o solo de SAF’s conduzidos nos municípios de Barra do Turvo (SP) e Adrianópolis (PR). Foram coletadas três 
amostras por sistema de fitomassa depositada sobre o solo, utilizando gabaritos de madeira de 1m², em nove SAF’s em três diferentes classes 
de idade (I. até 3 anos, II. 4 a 9 anos, III. 10 a 16 anos).  A fitomassa foi separada nas frações: folhas- FL; galhos de 2 a 6 cm- G26; galhos de 
6 a 8 cm- G68; galhos maiores que 8 cm- G8+; miscelânea- MS; e partes de bananeiras- BN). Após serem secas em estufa até peso constante, 
foram obtidos os pesos secos de cada fração. A maior quantidade de fitomassa depositada sobre o solo foi na classe de idade II (1.562 g), quando 
comparada com as classes I (1.378 g) e III (1.179 g), refletindo o manejo dos estratos de luz empregado nos SAF’s da região, que é a poda 
contínua e replantio e/ou semeadura de novas plantas. A maior quantidade de galhos das frações G68 e G8+ na classe II confirma a relação da 
composição da fitomassa com o manejo. Assim, como a maior quantidade de FL na classe III (220 g) em relação às demais (classe I: 105 g; 
classe II: 131 g), pois nos SAF’s mais velhos, a poda das plantas é rara, ocorrendo a deposição natural das folhas. Outro aspecto, foi a quanti-
dade de BN na classe II (302 g) em relação às classes I (33 g) e III (67 g), indicando a sua presenca nos estratos de luz mais diversificados. Os 
resultados apontam que a quantidade e a composição da fitomassa depositada sobre o solo nos SAF’s conduzidos pela sucessão vegetal estão 
relacionadas ao manejo empregado, que segue a finalidade de usar os estratos de luz nas diferentes idades.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Adriano Gomes Bueno (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Anibal de Moraes                             Co-Orientador: Vanderley Porfírio da Silva
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo     Colaborador: Raquel Barro, André de Tullio Teixeira, Felipe Youssef Abboud
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Agrossilvipastoril, sombreamento, taxa de decomposição
Área de Conhecimento: 50101005 - CIÊNCIA DO SOLO

0740 TAXA DE DECOMPOSIÇÃO DA BIOMASSA PROVINDA DA DESRAMA EM EU-
CALYPTUS EM UM SISTEMA ILPF NA REGIÃO SUL DO BRASIL

O sistema agrossilvipastoril interage culturas com animais e arvores em um mesmo local de produção. A deposição de folhas das copas do com-
ponente arbóreo influencia na diminuição da erosão e a quantidade de matéria orgânica do solo, melhorando suas características químicas, físi-
cas e biológicas. A matéria orgânica funciona como fonte de K, Mg, Ca e N, e deve sofrer mineralização para os nutrientes ficarem disponíveis 
para as plantas. O clima, temperatura do solo, umidade, fertilidade, aeração e relação C/N são uns dos fatores do acumulo de matéria orgânica e 
sua perda.  A análise da taxa de decomposição das folhas da desrama e a análise dos nutrientes mostra o potencial de retorno dos nutrientes para 
o solo e o tempo para a decomposição do material. Esse trabalho tem como objetivo coletar dados por meio de litter bags para obter resultados 
sobre a taxa de decomposição da biomassa da desrama de eucaliptos, em um sistema integrado, silviagrícola. A área do experimento é na Es-
tação experimental Fazenda Modelo do Instituto Agronômico do Paraná no Município de Ponta grossa Pr. O experimento teve dois tratamentos, 
EL = com a parcela entre as linhas de árvore; NL= com a parcela nas linhas, distribuídos em 5 blocos e 4 repetições. As folhas da desrama foram 
coletadas e secas e em cada litter bag colocado 20g. Durante os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2011 e fevereiro e março 
de 2012 foi realizado a coleta dos litter bags e feita a pesagem de matéria seca. O delineamento usado foi com medidas repetidas pelo tempo 
em blocos ao acaso. Observou-se que não houve diferença estatística das médias entre os dois tratamentos, sendo elas 14,64g e 14,38g. Ocor-
reu uma diferença significativa na decomposição da MS entre os meses avaliados segundo o modelo quadrático Y= 20,6 -2,504x+,1417X2 (p< 
0,001; R2 =0,90). Na interação tratamento com mês, no EL houve diferença significativa de decomposição entre os meses de outubro (17,61g) 
e novembro (15,62g) e entre novembro e dezembro (13,19g). No NL houve diferença entre os meses de setembro (18,56g), outubro (16,97g), 
novembro (15,21g) e dezembro (13,59g). Na interação tratamento e meses não ocorreu diferença estatística em nenhum dos meses. A diferença 
entre os meses mostrou que a decomposição é mais rápida nos 5 primeiros meses, após isso a perda de matéria diminuiu, o que já era esperado. 
Possivelmente não se detectou diferença estatística entre os tratamentos, em razão da pequena diferença existente na temperatura e umidade 
que são os fatores principais determinantes da taxa de decomposição da serapilheira.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alana Moretto (Bolsista permanência)
Curso: Agronomia 
Orientador: Volnei Pauletti                   Colaborador: Gabriel Barth, Rodrigo Ambrósio
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Bioenergia, Biomassa residual, Pecuária leiteira
Área de Conhecimento: 50101005 - CIÊNCIA DO SOLO

0741 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL BIOENERGÉTICO DA AVEIA PRETA EM FUNÇÃO DE 
DOSES DE DEJETO LÍQUIDO DE BOVINO E EXPORTAÇÃO DE NUTRIENTES

A agricultura tem em seus subprodutos uma grande fonte de biomassa. Partindo deste ponto, se faz necessária à busca por informações sobre 
a viabilidade e o potencial da retirada da palhada residual depositada sobre o solo para a geração de energia. A utilização de dejeto líquido 
de bovino (DLB) é uma prática comum em regiões de pecuária leiteira, onde a utilização desses dejetos oriundos de sistemas confinados de 
produção pode ser uma alternativa para a redução de custos de produção especialmente aqueles relacionados à adubação. O presente trabalho 
teve por objetivo determinar a exportação de nutrientes pela biomassa aérea da aveia preta em função da aplicação de DBL e a influencia dessa 
exportação no potencial de geração de energia a partir da biomassa residual desta cultura. O experimento foi desenvolvido em área experi-
mental da Fundação ABC. O ensaio foi conduzido com aplicação de quatro diferentes doses de Dejeto Liquido de Bovino (0, 60, 120, 180 m3 
ha-1 ano-1). O experimento foi instalado no inverno de 2006, sendo que o plantio da aveia preta em estudo se deu em março de 2011. No flo-
rescimento foram coletadas as plantas de três linhas centrais da parcela, 1 metro de cada linha. Após a coleta, foi determinada a massa seca das 
plantas, trituradas e então determinado o poder calorífico das mesmas e analisados então os tecidos foliares. Como resultados observou-se que 
com o aumento das doses de DLB provocou decréscimo do PCS (Poder Calorífico Superior) até a dose de 120 m3 ha-1 ano-1, com tendência 
a estabilizar a partir da maior dose. Com relação à exportação de nutrientes a dose que mais favorece a produtividade de aveia preta está entre 
60 e 120 m3 ha-1 ano-1. Os macronutrientes P e K tiveram aumento progressivo na concentração na parte aérea da aveia com o aumento da 
dose de DLB. Os teores de Ca e Mg diminuíram na planta de aveia com o aumento da dose de DLB. Quanto aos micronutrientes observou-se 
que os teores de Cu não variaram com os tratamentos, com um teor médio de 6,31 mg kg-1, enquanto o Mn apresentou redução de sua con-
centração na biomassa aérea com o aumento da dose de DLB. Conclui-se que a aplicação de DLB proporciona aumento da produtividade de 
biomassa aérea de aveia preta na dose de 60 m3 ha-1 ano-1. A aplicação de DLB aumenta os teores de P, K, Fe e Zn na biomassa de aveia preta, 
e diminui os teores de Cu. O cultivo de aveia preta colabora com a ciclagem de nutrientes diminuindo os riscos de contaminação do ambiente 
pela aplicação de DLB.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Carolina Fujimura Bertelli Cabral (Pesquisa voluntária)
Curso: Agronomia 
Orientador: Volnei Pauletti                   Colaborador: Letícia de Pierri
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Crescimento Vegetal, Deficiência de Macronutrientes, Ciência do Solo
Área de Conhecimento: 50101005 - CIÊNCIA DO SOLO

0742 SINTOMATOLOGIA DA DEFICIÊNCIA DE MACRONUTRIENTES EM MENTA.

O aumento da produtividade de folhas, bem como a intensidade da biossíntese dos óleos essenciais pela menta (Mentha x piperita) são cor-
relacionados com a otimização da nutrição mineral. Uma das formas de auxílio na adequação da adubação de uma espécie cultivada é a correta 
identificação dos sintomas visuais de deficiência dos nutrientes nas plantas. A diagnose visual auxilia o produtor na identificação da deficiência 
nutricional, possibilitando a correção do programa de adubação antes de ocorrer perda de produtividade. O objetivo do trabalho foi o de ob-
servar os sintomas de deficiência de nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), magnésio (Mg), cálcio (Ca) e enxofre (S) em plantas de menta. 
O experimento foi conduzido em estufa no DSEA da UFPR, Curitiba-PR. Plantou-se a menta em vasos com areia lavada com HCL 3% e água 
deionizada, onde os tratamentos testados foram: T1- solução completa; T2- omissão de N; T3- omissão de P; T4- omissão de K; T5- omissão 
de Ca; T6- omissão de Mg e T7- omissão de S, sendo utilizada a solução nutritiva n° 2 de Hoagland & Arnon (1950), com duas repetições. Nas 
primeiras duas semanas, todos os vasos receberam solução completa para que não houvesse interferência no estabelecimento inicial das mu-
das; posteriormente, cada vaso recebeu a solução correspondente à ocultação do nutriente desejado e água deionizada para repor as perdas por 
evapotranspiração. As plantas com deficiência de N apresentaram folhas velhas reduzidas e cloróticas, por ser o N o elemento responsável pela 
constituição das proteínas e da clorofila. Os sintomas de deficiência de P caracterizaram-se por folhas velhas menores, verde-escuras e opacas, 
devido à atuação do P na síntese de ATP, onde sua deficiência ocasiona acúmulo de pigmentos e um desenvolvimento retardado das plantas. 
Em relação ao K, observou-se necrose das bordas das folhas velhas das plantas deficientes, devido ao papel do K na regulação osmótica (assim, 
a falta de K promove extravasamento celular, com conseqüente necrose do tecido). Sob deficiência de Mg, observou-se clorose internerval 
também das folhas velhas, por este ser um elemento móvel na planta e sua deficiência promover a lise da clorofila, para remobilizar o Mg para 
os pontos de crescimento. A deficiência de Ca causou redução pronunciada no porte da planta, com necrose avançada das folhas novas e morte 
dos ponteiros, com posterior “enferrujamento” das folhas velhas, conforme observado em outras culturas, como a cana-de-açúcar. As plantas 
submetidas à omissão de S apresentaram clorose generalizada, principalmente nas folhas novas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ANA LETÍCIA BIANCHIN DOS SANTOS (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: FABIANE MACHADO VEZZANI       Colaborador: RAUL MATIAS CEZAR, DANIEL KRAMER SCHWDERKE
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: índice ecológico, fauna edáfica, biodiversidade
Área de Conhecimento: 50101005 - CIÊNCIA DO SOLO

0743 AVALIAÇÃO DA FAUNA EDÁFICA EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS DE 
DIFERENTES IDADES

A presente preocupação com a qualidade do solo e a sustentabilidade nos processos agrícolas abriu espaço para novos modelos de agricultura 
alternativa, entre eles o sistema agroflorestal. Este sistema visa a produção agrícola comercial consorciada com espécies locais em ambientes de 
floresta, utilizando diversos estratos de luz e com adição significativa de matéria orgânica o que reforça as teias alimentares, tornando este um 
sistema mais sustentável em relação aos sistemas convencionais de plantio. Este trabalho foi desenvolvido no município de Adrianópolis (SP), 
com participação de uma família membro da Cooperafloresta (Associação dos Agricultores Agroflorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis). 
O objetivo foi avaliar os índices de diversidade e riqueza dos grupos edáficos em sistemas agroflorestais, nos tratamentos: agrofloresta com 
idade de cinco anos, agrofloresta com idade de dez anos, e capoeira com idade de dez anos; ambas as agroflorestas tendo origem comum em 
capoeira. Cada tratamento teve três parcelas amostrais de 10 x 10 m. As armadilhas utilizadas foram do tipo Provid, método de captura, que 
utiliza garrafas pet de 600mL com três aberturas nas laterais niveladas ao solo, contendo 50mL de álcool 70% e permanecendo a campo por 
7 dias. Foram utilizadas quatro armadilhas por parcela, totalizando trinta e seis armadilhas avaliadas. Os indivíduos foram identificados e 
contabilizados e obteve-se os índices ecológicos: Shannon, Simpson e Equitabilidade de Pielou. A composição da fauna edáfica mostrou-se 
abundante para Colêmbolas, Ácaros, Coleopteros e Hymenopteros nos três tratamentos avaliados, sendo Coleopteros mais abundantes em 
capoeira de 10 anos (1145 indivíduos) e Colêmbolos em agrofloresta de 10 anos (1412 indivíduos). A capoeira de 10 anos mostrou ser superior 
em diversidade em relação às agroflorestas, demonstrado pelo maior índice de Shannon (capoeira de dez anos: 1,66; agrofloresta de cinco anos: 
1,59; e agrofloresta de dez anos:1,46) e Simpson (capoeira de dez anos: 0,75; agrofloresta de cinco anos: 0,72; e agrofloresta de dez anos: 0,68). 
Capoeiras possuem espécies vegetais em diversos estratos de luz o que favorece diversos nichos de fauna. As agroflorestas mais novas (5 anos) 
são manejadas intensamente e, por isso, proporcionam mais fitomassa depositada sobre o solo  o que pode ter favorecido a diversidade da fauna 
edáfica em relação à agrofloresta de 10 anos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Avanor Cidral da Costa Junior (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Agronomia 
Orientador: Fabiane Machado Vezzani
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: agroflorestas, estoque de C, estoque de nutrientes
Área de Conhecimento: 50101005 - CIÊNCIA DO SOLO

0744 RIQUEZA, ABUNDÂNCIA E DIVERSIDADE DA FAUNA EPIEDÁFICA DE SISTE-
MAS DE CULTURAS SOB PLANTIO DIRETO

As agroflorestas são sistemas de produção de alimentos, por meio do plantio de diversas culturas combinadas com espécies arbóreas, aliado 
ao manejo da sucessão natural da floresta. Com o passar do tempo, estas práticas de manejo promovem a melhoria na vida do solo e, conse-
quentemente, nas suas propriedades fisicoquímicas. Este estudo teve o objetivo de avaliar o reflexo das práticas de manejo, que são associadas 
ao tempo de condução das agroflorestas sucessionais, na diversidade das espécies vegetais cultivadas, na densidade do solo e no estoque de 
carbono orgânico do solo e nutrientes, na região do Vale do Ribeira, nos municípios de Adrianópolis (PR) e Barra do Turvo (SP). Para isso, 
quinzeagroflorestas localizadas em diferentes posições da paisagem e com diferentes tempos de condução das práticas de manejo agroflorestal 
sucessional(< 3; 4 a 9 e 10 a 16 anos)foram avaliadas em três parcelas de 10 x 10 m (100 m2), totalizando 18 parcelas amostrais, no período de 
setembro a dezembro de 2011. Amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm e analisado densidade do solo, pH 
em água, pH SMP, Ca, Mg, K, Al, P, e C. A diversidade das espécies vegetais da biomassa viva foi analisada pelo índice Shannon, a partir de da-
dos obtidos de estudos fitossociológicos já realizados anteriormente pela Cooperafloresta. A menor densidade do solo na camada superficial de 
10 centímetros ocorreu nas agroflorestas com mais tempo, onde há maior aporte de material orgânico e concentração de raízes. O pH em CaCl2 
e o pH SMP da camada superficial de 10 cm não apresentaram relação com o tempo de condução das agroflorestas, nem com a diversidade. 
Porém, na camada de 10 a 20 cm houve uma relação de aumento do pH SMP com aumento do tempo de condução das agroflorestas, que pode 
indicar uma auto-organização do sistema solo-planta-organismos, resultando em melhoria nas suas propriedades químicas.Observou-se que nas 
agroflorestas sucessionais com maior idade (10 a 16 anos), maior estoque de nutrientes (0,960 Mg ha-1Ca; 0,408 Mg ha-1Mg; 0,112 Mg ha-1 
K; 0,640 Mg ha-1 P ; 0,018 Mg ha-1 Al) e carbono orgânico total do solo, 34,40 e 26,60 Mg ha-1 nas camadas 0-10 e 10-20 cm respectivamente.
Na agrofloresta com menor idade (< 3 anos), observou-se menor estoque de nutrientes (1,16 Mg ha-1 Ca; 0,624 Mg ha-1Mg; 0,104 Mg ha-1 K; 
0,6 Mg ha-1 P ; 0 Mg ha-1 Al)  e carbono orgânico total do solo, 28,60 e 28,60 Mg ha-1 nas camadas 0-10 e 10-20 cm de solo respectivamente.
Este fato se relaciona com a maior diversidade (Shannon 0,68) nas agroflorestas com menor idade.
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0745 BIOMASSA RESIDUAL DA SOJA: POTENCIAL ENERGÉTICO E EXPORTAÇÃO 
DE FÓSFORO E POTÁSSIO.

O Brasil se destaca no cenário mundial como segundo maior produtor de soja (Glycine max), com uma área de cultivo de 75 milhões de hec-
tares. O cultivo de soja gera como subproduto uma expressiva biomassa residual da colheita com potencial para ser aproveitada como fonte 
renovável de energia. A viabilidade do uso da biomassa de soja como fonte energética deve ser avaliada pela quantificação da produtividade de 
biomassa por área, capacidade de geração de energia através da determinação do poder calorífico e quantidade de nutrientes exportada da área 
agrícola e que deve ser reposta para não prejudicar o potencial produtivo do solo. Nesse sentido, implantou-se um experimento na Fundação 
ABC em Ponta Grossa durante a safra 2011/2012 com o objetivo de avaliar o potencial de uso da biomassa residual da soja para produção de 
energia elétrica. Os tratamentos constaram de 10 cultivares de soja (BRS 232, BRS 284, CD 206, NA 5909RG, NK 3363, Roos AvanceRR, 
TMG 7262RR e V TopRR), dispostos em blocos ao acaso com três repetições. No momento da colheita dos grãos de soja, a biomassa residual 
que passou pela colhedora foi recolhida, pesada e sub-amostrada para determinação da umidade, teor de nutrientes e poder calorífico. Após 
secagem as amostras foram moídas em moinho de facas do Tipo Willye. A determinação do poder calorífico superior foi realizada no Labo-
ratório de Biomassa Florestal da UFPR, utilizando-se uma bomba calorimétrica adiabática modelo IKAWERKE, C5000.A análise de tecido 
vegetal de P e K foi executada no laboratório de Biogeoquímica da UFPR. Os resultados foram submetidos à análise de normalidade pelo teste 
de Bartlett e posteriormente à análise de variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade para comparação das médias. A produtividade de 
biomassa seca variou entre as cultivares, sendo maior na TMG 7262RR (3.918 kg ha-1) e menor na BRS 284 (1.966 kg ha-1). O PCS variou de 
4.329 a 4.508 kcal kg-1, sem diferença entre as cultivares. Esses valores são próximos aos obtidos com Eucalyptus maculata (4.512 kcal kg-1). 
Os teores de P e K não variaram entre as cultivares, com valores médios de 0,57 e 13,80 g kg-1, respectivamente. Portanto, a biomassa residual 
da soja tem potencial de uso para produção de energia, devendo-se considerar a produção individual de biomassa de cada cultivar e repor, para 
evitar a diminuição dos teores no solo, 57 kg de P e 13,8 kg K, para cada tonelada de biomassa seca retirada da área.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernando Cesar Munaro (Bolsista permanência)
Curso: Agronomia 
Orientador: Volnei Pauletti              Colaborador: Letícia Pierri
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Poder calorífico, Palhada, Energia Renovável
Área de Conhecimento: 50101005 - CIÊNCIA DO SOLO

0746 POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA BIOMASSA 
DE ESPÉCIES AGRÍCOLAS DE INVERNO

Atualmente o uso de fontes de energia renovável é considerado cada vez mais necessário. A biomassa oriunda de resíduos agrícolas pode 
ser utilizada para geração de energia térmica e elétrica através de um processo conhecido como co-geração. O potencial energético (PE) da 
biomassa residual de uma cultura é definido pelo poder calorifico e pela produtividade de palha da mesma. O objetivo deste trabalho foi deter-
minar o PE de espécies agrícolas cultivadas no inverno no estado do Paraná. Os tratamentos consistiram nas quatro espécies de cereais (canola, 
trigo, aveia branca e aveia preta), coletadas em 2011 em áreas agrícolas do município de Santa Izabel do Oeste. Em cada área agrícola foram 
coletadas quatro parcelas de plantas de forma aleatória, considerando-se cada parcela uma repetição. Foram coletadas oito, dezesseis, quatro e 
oito repetições, respectivamente, para a canola, trigo, aveia branca e aveia preta. Para obtenção da produtividade de biomassa, determinou-se o 
índice de colheita (IC) de cada espécie a partir da coleta de parcelas de oito linhas de quatro metros, com espaçamento de 0,45 m para canola, 
0,18 m para o trigo, 0,16 m para aveia branca e 0,19 m para aveia preta, sendo pesados separadamente os grãos e o restante da biomassa aérea. 
Para determinação do poder calorífico superior (PCS), coletaram-se lateralmente à coleta para avaliação do índice de colheita, quatro linhas 
de um metro. Após a coleta, todas as amostras foram secas em estufa a 60ºC por 24h. Para o cálculo do IC, separou-se o grão do restante da 
biomassa, com posterior pesagem e correção da umidade dos grãos, sendo efetuada a razão entre biomassa total e grão. Para a determinação 
do PCS, a biomassa aérea (sem grãos) foi moída em moinho de facas, modelo Willey e seca em estufa a 103oC por 24 hrs, e então analisada 
por bomba calorimétrica adiabática modelo IKA-WERKE® C5000, segundo a norma NBR 8633 da ABNT. Os resultados foram submetidos à 
análise de variância e as médias comparadas por Tukey (p< 0,05). O IC do trigo foi de 0,55, enquanto que para as demais espécies este índice 
variou entre 0,35 e 0,38. A aveia branca e a aveia preta apresentaram maior PCS (4320,75 cal g-1 e 4330,25 cal g-1, respectivamente) que o 
trigo e a canola (4148,62 cal g-1 e 4041,50 cal g-1, respectivamente). A aveia preta foi a espécie que apresentou o maior PE (61.715,27 MJ 
ha-1) e o trigo o menor (42.551,13 MJ ha-1). A superioridade da aveia preta em relação ao trigo se deve ao fato desta cultura apresentar um 
elevado IC, o que significa menos biomassa residual disponível para uso na geração de energia.
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0747 POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA BIOMASSA RESIDUAL DA 
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, NA REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ.

O crescimento populacional e tecnológico atual gera demandas cada vez maiores por fontes renováveis de energia, tais como a combustão de 
biomassa. A região dos Campos Gerais do Paraná é muito expressiva na produção de grãos, o que gera uma quantidade significativa de palha 
residual das culturas. Porém, cada espécie agrícola apresenta um ciclo e a disponibilidade dessa biomassa é variável durante o ano. O processo 
mais comum de geração de eletricidade a partir de biomassa é a combustão em caldeiras, gerando vapor para acionar uma turbina acoplada a 
um gerador elétrico. Cada 3 Kg de biomassa, de uma maneira geral, tem a capacidade de gerar 1 kWh de energia. Com base nisto, o objetivo do 
presente trabalho foi avaliar a sazonalidade da produção da palha residual das principais culturas de grãos da região dos Campos Gerais – PR, 
para as safras de 2008/2009 e 2009/2010, bem como estimar a produção de energia elétrica que essa biomassa poderia gerar. Foram utilizadas 
as informações disponibilizadas pelo IBGE e pela SEAB sobre a produção de milho, soja, trigo, cevada, aveia branca e aveia preta. Considerou-
se uma média da produção de grãos dos vinte e quatro municípios integrantes dos Campos Gerais e, a partir do índice de colheita das culturas, 
estimou-se a produção de palha em cada situação. Com o auxílio do calendário de colheita da SEAB, foi possível analisar a sazonalidade dessa 
biomassa disponível. Observou-se que o pico de disponibilidade de biomassa na região ocorre na safra de verão, representado principalmente 
pelas culturas da soja e do milho, em decorrência da maior participação em área e da maior produtividade dessas culturas em relação às demais. 
A soma de biomassa dos meses de março e abril representa mais da metade da palha disponível durante o ano, enquanto os meses de junho 
a agosto apresentam pouca disponibilidade de biomassa (menos de 3% do total), indicando a necessidade de soluções para garantir uma dis-
tribuição mais igualitária de palhada durante o ano. Na safra de inverno, a cultura do trigo foi a mais representativa como fonte de biomassa. 
Observou-se que houve diferenças nos dados quando comparadas as informações disponibilizadas pelo IBGE e pela SEAB. Segundo os dados 
do IBGE, a produção potencial de energia a partir da biomassa de todas as culturas juntas seria de 1.083.366 MWh e 1.318.223 MWh, para as 
safras de 2008/2009 e 2009/2010, respectivamente. De acordo com os dados da SEAB, esse potencial seria de 1.287.377 MWh e 1.369.311 
MWh para as duas safras, na mesma seqüência acima.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pergentino Luiz De Bortoli Neto (IC-Voluntária)
Curso: Agronomia 
Orientador: Volnei Pauletti                      Colaborador: Volnei Pauletti
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Bioenergia, Erosão superficial, Conservação do solo
Área de Conhecimento: 50101005 - CIÊNCIA DO SOLO

0748 PERDA DE SOLO POR EROSÃO EM FUNÇÃO DA EXTRAÇÃO DE PALHADA 
DA CULTURA DO MILHO PARA A PRODUÇÃO DE BIOENERGIA.

O mundo todo busca alternativas sustentáveis para as mais diversas atividades antrópicas. O setor energético é um dos setores da economia que 
apresenta as maiores capacidades impactantes sobre o meio ambiente devido as suas elevadas emissões de gases de efeito estufa, que acabam 
por promover o aquecimento do planeta. O uso de energias ditas limpas, como a gerada a partir de biomassa vegetal, é uma alternativa para 
a redução destes impactos ambientais. O uso da biomassa residual de cultivos agrícolas é uma forma de obtenção de energia renovável, sem 
competição com a produção de alimentos por utilizar-se do resíduo da produção dos mesmos. No entanto, esta biomassa tem papel fundamental 
na manutenção do sistema produtivo, principalmente no plantio direto, atuando na ciclagem de nutrientes e principalmente na proteção física 
do solo contra a erosão provocada pelas chuvas e ventos. Para verificar as consequências da extração da biomassa residual da cultura do milho 
para produção de energia, sobre as perdas de água e solo por erosão hídrica, foi conduzido ensaio de chuva simulada em casa de vegetação 
utilizando-se de um simulador de chuvas programável, sobre um solo de textura argilosa do município de Castro-PR. O trabalho avaliou a 
retirada de 0%; 25%; 50%; 75% e 100% da quantidade total de biomassa aérea residual obtida da produção de 11093 kg ha-1 de grãos de 
milho, totalizando o volume de 10441 kg ha-1 de palha correspondendo a um índice de colheita de 51,51%. Aplicou-se chuva simulada de 60 
mm h-1 coletando-se o material escoado superficialmente em intervalos de 15 minutos durante duas horas. Concluiu-se que é possível extrair 
de 25 a 30% da biomassa residual do milho para produção de bioenergia sem aumentar significativamente as perdas de solo pelo escoamento 
superficial, e aumentando-se apenas em 6% as perdas de enxurrada. Quanto maior o tempo de duração da chuva, maiores são as perdas de enx-
urrada devido a saturação da capacidade de drenagem apresentada pelo solo, e menores as perdas de solo por escoamento superficial, devido a 
maior facilidade de remoção do solo no início da chuva. Mesmo no tratamento com 0% de extração da biomassa do milho houve escoamento 
superficial o que deve ser levado em consideração para as recomendações de técnicas que promovam a conservação do solo, principalmente 
em relevos mais acentuados e com longos comprimentos de rampa.
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Aluno de Iniciação Científica: Priscila Luzia Simon (PIBIC/CNPq)
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0749 O USO DO LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)NA RECUPER-
AÇÃO DE ÁREA DEGRADADA: TEORES DE MICRONUTRIENTES EM PLANTAS

Os resíduos do tratamento de água manejados pela SANEPAR (Companhia de saneamento do estado do Paraná) a muito tempo tinham como 
destino final áreas de mineração de areia, e hoje vem sendo alvo de pesquisa como uma alternativa para recuperação de área degradada. O tra-
balho foi realizado no município de Piraquara-PR, onde existia uma lagoa de tratamento de esgoto desativada em 2008. O lodo de ETA utilizado 
no experimento vem da estação de tratamento Iraí Pinhais, uma das estações operadas pela SANEPAR. Quando da implantação do experimento 
pouca ou nenhuma vegetação estava estabelecida na área. O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso em parcelas subdivididas com pre-
sença ou não de lodo de ETE. O tratamento consiste de cinco doses de lodo de ETA (0; 25; 51; 110 e 170 t ha-¹) em base seca. Foram semeadas 
manualmente 10 kg ha-¹ da leguminosa calopogônio (Calopogonium mucunoides) e 20 kg ha-¹ da gramínea Pensacola(Paspalum notatum), a 
fim de estabelecer a primeira cobertura do solo. Aos 90 e 360 dias após a semeadura retirou-se amostras de material vegetal as quais foram sepa-
radas em espécies gramíneas e leguminosas, e determinada a matéria seca de ambas. Amostras das leguminosas foram moídas e incineradas a 
550 oC, após solubilizadas com HCl 1 M, segundo metodologia descrita por (MARTINS, A.P.L. & REISSMANN,C.B, 2007). Os teores totais 
foram determinados através do espectrofotômetro ICP- OES. Os teores de Fe, analisado aos 360 dias após aplicação do lodo apresentaram 
níveis normais na planta quando comparado aos 90 dias após aplicação do lodo em que os níveis estavam extremamente elevados, sendo isto 
explicado pela ocorrência de redução do mesmo uma vez que a área experimental apresentava-se alagada inicialmente com posterior desagua-
mento e diminuição dos teores de Fe. Os níveis de Mn aumentaram aos 360 dias, quando comparado aos 90 dias após aplicação do lodo, porém 
manteve-se em níveis normais na planta. Para o Zn, também houve um aumento nos teores quando analisado aos 360 dias após aplicação do 
resíduo, apresentando níveis normais na planta, diferentemente dos valores encontrados quando analisado aos 90 dias, onde os níveis na planta 
encontravam-se extremamente baixo, apresentando efeito normalmente verificado quando os teores de Fe são elevados. Os resultados indic-
aram que a aplicação do lodo ETA no solo influenciou na concentração de nutrientes na planta. Houve resposta quadrática nos teores de Fe, Mn, 
e Zn em plantas leguminosas, onde ocorreram variações nestes teores quando analisados aos 90 e aos 360 dias após aplicação do lodo de água. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rodrigo Jachuk (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Renato Marques              Colaborador: Peggy Heine
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Área de Conhecimento: 50101005 - CIÊNCIA DO SOLO

0750 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DO SOLO SOB FLORESTAS SE-
CUNDÁRIAS DA MATA ATLÂNTICA, GUARAQUEÇABA, PR.

A compreensão do funcionamento biogeoquímico em um ecossistema florestal é de suma importância para se avaliar a sua sustentabilidade, 
assim como a sua fragilidade. Um aspecto importante da sustentabilidade florestal está relacionado com as características físicas e químicas do 
solo. As relações entre estas características muitas vezes definem a disponibilidade de nutrientes às plantas nos ecossistemas. Para se atingir 
esta compreensão são necessárias caracterizações do meio físico (solos, clima) e do meio biótico (florestas). Nesta fase, deste trabalho, o obje-
tivo foi a caracterização química do solo em florestas secundárias da Mata Atlântica. O trabalho foi realizado com amostras de solo coletadas 
na Reserva Natural do Itaqui, em Guaraqueçaba, PR, coletadas em sítios distintos, representando diferentes fases de sucessão secundária e 
denominadas: estágio herbáceo-arbustivo (H), inicial arbóreo (A), médio florestal (M) e floresta madura (F). As amostras foram coletadas 
de forma aleatória em 15 pontos diferentes, na profundidade de 0-5 cm. As 60 amostras coletadas passaram por análises químicas, nas quais 
foram determinados os parâmetros químicos de fertilidade do solo. Observa-se que com o avanço da idade da floresta a camada superficial do 
solo tende a se tornar mais ácida, assim como a aumentar os teores de Al, sendo esta acidez em solos florestais tropicais fato bem descrito na 
literatura. O aumento dos teores de alumínio estaria ligado à ciclagem do elemento via deposição/acumulação/decomposição da serapilheira 
florestal. O Mg apresentou pouca variação, enquanto o Ca mostrou-se mais elevado nas fases iniciais da sucessão, possivelmente por efeito re-
sidual da prática de calagem quando o solo tinha uso agrícola ou pastoril. Com o avanço da idade da floresta o Ca do solo foi sendo incorporado 
na vegetação, cuja biomassa aumenta com o avanço da sucessão secundária. Fósforo (P) e carbono (C) apresentaram maiores concentrações 
no estágio A, possivelmente devido ao acumulo de matéria orgânica procedente do estágio inicial(H), mas isto precisa ser melhor investigado. 
Os resultados, de maneira geral, mostram que as características químicas do solo podem variar em função da sucessão florestal, nas camadas 
superficiais do solo; e estas variações estariam relacionadas com as mudanças nos processos biogeoquímicos ao longo da sucessão.
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0751 DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE TOTAL EM SOLOS POR TRÊS METODO-
LOGIAS

Os poros são responsáveis pelas funções de aeração do solo, armazenamento e condução da água durante os processos de infiltração e re-
distribuição. A fração volumétrica do solo ocupada pelos poros é denominada porosidade total (Pt) e sua correta quantificação é de extrema 
importância. Os valores de Pt podem variar, sendo para solos argilosos de 0,40 à 0,65 m³.m-3 e para solos arenosos de 0,35 à 0,50 m³.m-3. Os 
valores de massa específica dos minerais no solo (MEm)  variam entre 1900 (opala) e 5300 kg.m-3 (hematita e monazita). Dentro desse inter-
valo também são encontrados os mineirais caulinita, magnetita, mica e quartzo, sendo utilizado o valor médio (MEmm) de 2650 kg.m-3. Para a 
determinação da Pt, algumas metodologias podem ser utilizadas como: I) Pt assumir o valor da umidade volumétrica na saturação, Pt=UVs; II)
Pt assumir o valor da diferença entre a unidade e a relação entre massa específica do solo (MEs) e a MEm; e III)Pt assumir o valor de [1-(MEs/
MEmm)]. Ressalta-se que da forma I, Pt não é estimada por cálculos e sim medida. Neste trabalho, teve-se por objetivo, avaliar as metodologias 
I, II e III para determinação da Pte os possíveis erros que podem ocorrer. Coletaram-se 28 amostras de solo, sendo 14 amostras de um cambis-
solo húmico alumínico típico de textura muito argilosa (MA) e 14 amostras de um solo de textura franco arenosa (FA). As amostras de MA e 
FA foram coletadas nas profundidades de 60 à 80 cm e 0 à 20 cm, respectivamente. Dos 28 anéis cilíndricos utilizados, dois volumes foram es-
colhidos para avaliar um possível efeito nos resultados. As dimensões de diâmetro e altura dos anéis são 4,65x3,50cm(V1) e 3,55x2,50cm(V2). 
Para II, determinou-se MEm pelo método do balão volumétrico utilizando-se álcool. A MEs foi determinada pela relação entre massa seca e o 
volume do anel (V1 ou V2). Para I, II e III, os resultados médios encontrados, respectivamente, para Pt foram de 0,644; 0,5937 e 0,5919 m³.m-
3 para MA e 0,304; 0,3702 e 0,3699 m³.m-3 para FA. Constatou-se pelo teste Tukey, a 1% de significância, que houve diferença significativa 
da metodologia I para as demais em ambos os solos. Em relação ao fator volume, para MA, somente V2 apresentou diferença significativa 
para a primeira metodologia em estudo. Para FA, os fatores V1 e V2 apresentaram diferença significativa para I. Nessas condições, para esses 
solos, conclui-se que a utilização da metodologia I é fisicamente mais representativa. Para MA, anéis menores diminuiram a exatidão para a 
determinação da Pt.

Nº Tema Projeto
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0752 RECUPERAÇÃO DE ALGUNS ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO PELA AÇÃO DA 
MINHOCA PULADEIRA (AMYNTHAS GRACILIS)

No Brasil, em especial no Estado do Paraná a ciência reconhece, desde há muito tempo, sérios problemas de degradação física dos solos. Os 
boletins informativos dos órgãos agrícolas, notadamente da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, atestam que as 
culturas agrícolas vêm sofrendo queda de produtividade, pois as camadas de solos compactadas influem significativamente no crescimento das 
raízes, no processo de infiltração e capilaridade da água, na absorção de nutrientes, na troca catiônica e, finalmente, na produtividade das cul-
turas. Além de relevantes prejuízos econômicos, a compactação dos solos gera uma série de danos ambientais, ocasionando excesso de água nas 
camadas superficiais do solo, gerando baixa infiltração e consequentemente processos erosivos. Os métodos de descompactação de solos con-
vencionais como aração, aração profunda, gradagem, escarificação e subsolagem são procedimentos de alto custo, elevado consumo energético 
e forte modificação do sistema, o que acarreta em prejuízos ao meio ambiente. As minhocas têm uma enorme capacidade de modificar o solo e 
podem atuar como um efeito agroecológico no processo de descompactação dos solos,  sendo introduzidas em áreas degradadas para auxiliar 
na recuperação de solos. Existem poucas pesquisas quanto às espécies de minhocas e seus efeitos na física dos solos. A minhoca Amynthas 
gracilis, conhecida popularmente como puladeira ou minhoca loca, encontra-se em grande quantidade nos solos do Estado do Paraná, o que 
reflete boa adaptação as condições edafoclimáticas da região. Nas regiões com clima mais temperado, ocorrem espécies de maior tamanho 
(10 a 15 cm), com consequência uma biomassa mais elevada (até 400 kg/ha), e altas densidades populacionais (120 indivíduos por m2). Neste 
experimento, coletou-se uma certa quantidade de solo muito argiloso a 20 cm de profundidade, seguido pelo peneiramento e aplicação em vasos 
plásticos rígidos e escuros. O solo foi introduzido nos vasos em dois níveis de compactação, seguindo metodologia do teste de Proctor. Três 
densidades populacionais de minhocas foram inoculadas nos vasos como tratamentos a fim de avaliar a capacidade de recuperação dos fatores 
físicos. Neste trabalho, teve-se por objetivo avaliar a eficiência das minhocas no processo de recuperação de alguns atributos físicos do solo, 
tais como: densidade, retenção de água, diâmetro dos poros, infiltração. Os resultados mostraram que as variáveis estudadas foram modificadas 
positivamente pela influência das minhocas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: PEDRO OSWALDO MORELL (IC-Voluntária)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: ALESSANDRA M. DE PAULA Colaborador: SHARLINI L. ZAGO, KÉSIA D. DE AZAVEDO E FÁBIO H. KRENCHINSCKI
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: micorriza arbuscular, área de preservação, amostragem de solo
Área de Conhecimento: 50101048 - MICROBIOLOGIA E BIOQUÍMICA DO SOLO

0753 COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO PARA RECUPERAÇÃO DE ESPOROS DE FUNGOS 
MICORRÍZICOS ARBUSCULARES DE ÁREA DE FLORESTA NO OESTE DO PARANÁ.

Fungos Micorrízicos Arbusculares promovem associação simbiótica com caráter mutualístico, que é estabelecido entre fungos glomeromycota, 
que formam arbúsculos em raízes de grande parte das plantas superiores, estas associações são de grande importância para a ciclagem dos nutri-
entes, por meio de atividades microbiológicas e absorção de nutrientes para as plantas. O estudo tem como objetivo aprender técnicas de coleta 
de amostras de solo e recuperação de esporos de fungos micorrízicos arbusculares em área remanescente de floresta estacional semidecidual 
no Oeste do Paraná, o Parque de São Camilo (PESC). A metodologia adotada baseou-se na coleta de amostras de solo do Parque Estadual São 
Camilo, em Palotina, em nove pontos ao longo da estrada interna que atravessa o PESC. As coletas foram realizadas em três períodos distintos: 
fevereiro de 2011, junho de 2011 e fevereiro de 2012. Foram coletadas três amostras de solo, misturadas e posteriormente retirada apenas uma 
amostra da mistura em cada ponto de coleta, para posterior recuperação dos fungos micorrízicos arbusculares. Para isso, foram montados vasos 
de multiplicação, onde 50 ml das amostras foram adicionadas em vasos com substrato autoclavado, semeado com Brachiaria Brizantha. Após 
dois meses retirou-se 50 ml de cada vaso para extração dos esporos pelo método de peneiramento úmido. Na primeira amostragem realizada 
em fevereiro de 2011 foram recuperados 207 esporos, na segunda amostragem realizada em junho de 2011 foram recuperados 69 de esporos 
e na terceira amostragem realizada em fevereiro de 2012 foram recuperados 189 de esporos. Constatou-se que nas amostragens realizadas 
em fevereiro, na estação climatológica de verão, obteve-se maior número de esporos recuperados, comparada com a amostragem realizada 
em junho, na estação climatológica de inverno. Serão realizadas outras amostragens bimestrais para acompanhar a oscilação da população de 
Fungos Micorrízicos Arbusculares do Parque São Camilo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sharlini Laís Zago (IC-Voluntária)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Alessandra Monteiro de Paula      Colaborador: Pedro O. Morell, Fábio Henrique Krenchinski, Késia D. de Azevedo
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Micorrizas arbusculares, Simbiose, Floresta
Área de Conhecimento: 50101048 - MICROBIOLOGIA E BIOQUÍMICA DO SOLO

0754 SEPARAÇÃO E MONTAGEM DE LÂMINAS PERMANENTES DE ESPOROS DE FUNGOS 
MICORRÍZICOS ARBUSCULARES DE ÁREA DE FLORESTA NO OESTE DO PARANÁ

Os Fungos Micorrízicos Arbusculares são organismos simbiotróficos obrigatórios pertencentes ao Filo Glomeromycota, que se associam com 
as raízes da maioria das plantas vasculares terrestres e epífitas, formando uma relação simbiótica mutualista denominada micorriza arbuscular 
(MA), por isso são membros importantes do sistema solo-planta e estabelecem uma série de inter-relações biotróficas: onde a planta fornece 
substrato energético ao fungo, e este, através da rede de hifas externas, capta nutrientes da solução do solo e os transfere à planta hospedeira, 
ampliando o volume de solo que seria explorado apenas pelas raízes. Portanto, esta simbiose desempenha um papel importante na nutrição das 
plantas em condições naturais, principalmente em solos deficiente de nutrientes. O objetivo do projeto de pesquisa foi aprender técnicas de 
separação e de montagem de lâminas permanentes de esporos de fungos micorrízicos arbusculares recuperados de amostras de solo do Parque 
Estadual de São Camilo, no município de Palotina, PR. Foram feitas coletas de amostras de solo em 9 pontos diferentes no Parque Estadual 
do São Camilo, em 3 períodos diferentes, Fevereiro de 2011, Junho de 2011 e Fevereiro de 2012, onde utilizou-se 50ml de cada amostra para 
realizar multiplicação em vasos com substrato autoclavado em que foram plantadas aproximadamente 10 sementes de braquiária por vaso, com 
dois meses de cultivo fez-se a retirada de 50ml de solo da cada vaso. A amostra coletada passou por diluição e peneiramento sendo feita então 
a recuperação e contagem de esporos de cada amostra. Em todas as amostras observou-se maior abundância de esporos que mediam mais de 
90µm de diâmetro, a menor abundância foi observada nos esporos retidos na peneira de 63µm de malha. Na coleta de Fevereiro de 2011 foram 
recuperados 207 esporos sendo que a maior abundância foi observada na peneira de 90µm, representando 48% do total de esporos dessa data. 
Na coleta de Junho de 2011 foram recuperados 69 esporos onde 49% de abundância de esporos foi obtida na peneira de 90µm. Na coleta de 
Fevereiro de 2012 foram recuperados 197 esporos em que 53% é a abundância de esporos obtida na peneira de 90µm. A abundância de esporos 
de FMAs foi maior nas coletas realizadas no período do verão (Fevereiro de 2011 e 2012) e os esporos de FMAs recuperados das amostras 
de solo do Parque Estadual São Camilo são em sua maioria de diâmetro maior que 90 mm. A partir desses resultados serão conduzidas novas 
avaliações para identificar as espécies observadas no Parque Estadual São Camilo. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Barbara Elen Perazzoli (IC-Voluntária)
Curso: Agronomia 
Orientador: Volnei Pauletti      Colaborador: Carla Sampaio Guimarães, Rodrigo Ambrósio
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Energia renovável, Poder calorífico superior, Biomassa residual
Área de Conhecimento: 50101056 - FERTILIDADE DO SOLO E ADUBAÇÃO

0755 BIONERGIA A PARTIR DE BIOMASSA RESIDUAL DO MILHO COLETADA PELA 
COLHEDORA AUTOMOTRIZ

A produção de grãos para consumo humano ou animal gera um subproduto, a biomassa residual. Entre as culturas utilizadas para esta finali-
dade, o milho tem bastante expressão no Paraná, e produz grande quantidade desse resíduo. Com o aumento da demanda energética e a necessi-
dade de reduzir o uso de combustíveis fósseis, o emprego dessa biomassa como alternativa geradora de energia no Brasil deve ser considerado, 
pois proporciona o equilíbrio na emissão de carbono. Com o objetivo de caracterizar quantitativa e qualitativamente a biomassa de milho que 
passa por colhedoras automotrizes, foram coletadas amostras de biomassa em quatro áreas cultivadas no Campo Experimental da Fundação 
ABC, em Castro, Paraná, usando big-bags fixados na saída da colhedora, no momento da colheita da safra 2011/12. Em cada área foram co-
letadas quatro parcelas de 2 linhas com 6 m de comprimento. Também foram coletadas manualmente parcelas de 2 linhas de 2 m da biomassa 
deixada no campo após a passagem da colhedora, para determinação da biomassa total por hectare. Em seguida, a biomassa foi separada em 
palha de espiga, folha, colmo, sabugo e grãos. Cada amostra foi pesada, moída, sub-amostrada e seca em estufa a 60°C até peso constante, para 
a determinação da matéria seca. A partir destes dados, foi determinada a produção de biomassa seca por hectare, a porcentagem da biomassa 
total que passa pela colhedora, e a participação de cada parte da planta na composição desta biomassa. Com o auxílio de uma bomba calo-
rimétrica, o poder calorífico superior (PCS) de cada parte da planta foi determinado. A produção total média de biomassa residual foi 12.133 
kg ha-1, e a biomassa residual colhida, 5.062 kg ha-1 (41,72% do total). Sua composição média foi 37,8% de palha de espiga, 9,2% de folha, 
1,6% de colmo, 46,9% de sabugo e 4,5% de grãos (resultado da perda na colheita). O PCS médio obtido para cada parte da planta variou de 
4.325 cal g-1 (folha) a 4.563 cal g-1 (sabugo). O PCS médio foi 4.497 cal g-1. Considerando que cada 3 kg de biomassa vegetal geram 1 kW 
h-1 de energia elétrica, só com a biomassa residual do milho que passa pela colhedora poderiam ser gerados 1.687 kW h-1 ha-1. Conclui-se 
que a utilização desta biomassa para a geração de energia pode ser uma alternativa para reduzir custos com energia no meio rural, sem causar 
impactos negativos na emissão de carbono na atmosfera.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Ramalho (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Jeferson Dieckow           Colaborador: Márcio Amaral Albuquerque
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: gases de efeito estufa, plantio direto, microporosidade
Área de Conhecimento: 50101064 - MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO

0756 ESTOQUE DE CARBONO E EMISSÕES DE ÓXIDO NITROSO E METANO NUM LATOS-
SOLO VERMELHO SOB SISTEMAS DE CULTURAS EM PLANTIO DIRETO

A agricultura é um dos principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa (GEE) para a atmosfera, e o solo tem um papel fun-
damental, pois atua como fonte de óxido nitroso (N2O). Porém dependendo do sistema de manejo, a emissão de N2O pode ser mitigada. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de longo prazo (21 anos) da adoção do sistema plantio direto com rotação de culturas na emissão 
anual de N2O de um Latossolo Vermelho no Sul do Brasil. O estudo foi conduzido em área experimental da Fundação ABC, no município de 
Ponta Grossa (PR). Os sistemas de culturas avaliados foram: (i) Trigo-Soja (Tr-So); (ii) Aveia-Milho-Trigo-Soja (Av-Mi-Tr-So); (iii) Ervilhaca-
Milho-Trigo-Soja (Er-Mi-Tr-So); (iv) Azevém-Milho-Azevém-Soja (Az-Mi-Az-So); e (v) Alfafa-Milho (Alf-Mi). As avaliações de emissão 
de N2O ocorreram no vigésimo primeiro/vigésimo segundo ano de condução do experimento, com um total de 32 avaliações, iniciaram em 
12/12/2010 e estenderam-se durante um ano. As amostras de ar foram coletadas com base no método de câmara estática e analisadas por 
cromatografia gasosa. A emissão de N2O em µg m-2 h-1 foi obtida através da variação da concentração do gás nos tempos 0, 15 e 30 minutos 
dentro da câmara. Os parâmetros do solo analisados foram a densidade e a porosidade de amostras indeformadas de solo pelo método do anel 
volumétrico, também foi analisada a umidade gravimétrica e a quantidade de nitrogênio inorgânico (NH4+ e NO3). As emissões acumuladas 
de N2O correlacionaram-se positivamente com a microporosidade do solo e negativamente com a macroporosidade, indicando que quanto 
maior a microporosidade e menor a macroporosidade, maior é a emissão de N2O. As condições do solo que interferem na disponibilidade de 
O2 afetam a emissão de N2O, por interferirem nos processos de nitrificação e desnitrificação. A maior emissão acumulada de N2O (4,1 kg 
N-N2O ha-1 ano-1) ocorreu no sistema Az-Mi-Az-So, possivelmente devido à menor macroporosidade e tendência de maior microporosidade 
que favorecem a ocorrência da desnitrificação. Essa emissão acumulada diminui na seguinte ordem, em kg N-N2O ha-1 ano-1: Er-Mi-Tr-So 
(3,4) > Av-Mi-Tr-So (3,0) > Alf-Mi (2,4) > Tr-So (2,1). O principal fator que determinou a taxa de emissão de N2O foi a microporosidade e 
macroporosidade do solo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carlos Alberto Melo de Almeida (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Louise Larissa May De Mio             Co-Orientador: Natasha Akemi Hamada
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Fungicida, Mancha Foliar da Glomerella, micélio
Área de Conhecimento: 50102001 - FITOSSANIDADE 

0757 RESISTÊNCIA DE ISOLADOS DE COLLETOTRICHUM SPP AGENTE CAUSAL DA MANCHA FO-
LIAR DE GLOMERELLAEM MACIEIRA, A FUNGICIDAS UTILIZADOS NO CONTROLE DA DOENÇA

Espécies de Colletotrichum spp, dentre elas C. acutatum e C. gloeosporioides são relatadas como causadoras da Mancha Foliar de Glomerella 
(MFG) em macieira. O controle desta doença é difícil e os fungicidas recomendados parecem perder eficiência a cada safra. Este trabalho obje-
tivou testar a sensibilidade dos isolados Colletotrichum spp, obtidos de diferentes partes da planta e de diferentes regiões de cultivo da macieria 
do sul do Brasil aos principais fungicidas utilizados em campo para estabelecer critérios de controle fitossanitários mais eficientes. Isolados de 
Colletotrichum spp foram obtidos: de lesões de MFG em folhas nas cv Princesa, Eva, Gala; de gemas e ramos  dormentes e, de folhas caídas 
no solo, durante o inverno em plantas da cultivar Gala, entre os anos de 2010 e 2011. Foram avaliados 154 isolados testando a sensibilidade 
micelial a dois fungicidas: tiofanato metílico (TF) nas doses de 0, 1, 100, 1000 µg/ml e mancozeb (M) nas doses de 0, 1, 10, 100 µg/ml, com 
quatro repetições, depositando-se um disco de micélio de 3 mm sobre o placa com BDA (batata dextrose ágar) contendo fungicida. Avaliou-se 
o crescimento micelial durante 7 dias, sendo então determinada a concentração mínima inibitória (CMI), ou seja, a concentração mínima de 
fungicida capaz de inibir totalmente o crescimento micelial do fungo. Dos 47 isolados testados provenientes de folhas com sintomas, 100% 
dos isolados cresceram na concentração de 1 µg/ml, 49% à concentração de 100 µg/ml e 8,5% à concentração de 1000 µg/ml de TF .De fato 
a sensibilidade do isolado foi aumentando conforme a dose aplicada, chegando a 50% nos intervalos testados.  Dos 22 isolados de gemas dor-
mentes, mostraram-se não sensíveis a TF: 100% à concentração de 1 µg/ml 91% à concentração de 100 µg/ml e 68% à concentração de 1000 
µg/ml.  Os isolados oriundos de ramos dormentes (n=18) submetidos a TF apresentaram 100% de isolados não sensíveis às concentrações de 
1,100, e 1000 µg/ml. Em relação aos isolados provenientes de folhas caídas no período do inverno (n=67), 98,5%, 82% e 75% mostraram-se 
não sensíveis às concentrações de 1, 100 e 1000 µg/ml de TF, respectivamente. Portanto a CMI para controle do fungo foi acima 100 µg/ml 
para “M” tanto em folhas, ramos e gemas dormentes, todos os isolados cresceram na presença das concentrações de 1, 10 e 100 µg/ml de M 
indicando não serem sensíveis a este fungicida nestas doses. Para TF a CMI varia entre os grupos de isolados necessitando maiores estudos com 
outras concentrações para estabelecer a ED50 e também relacionar com a identificação das espécies envolvidas. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gislâine Margoti (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Agronomia 
Orientador: Luiz Antonio Biasi                               Co-Orientador: Luciane Bertoletti Barros
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo         Colaborador: João Guilherme Fowler
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Plasmopara viticola, doenças fúngicas, uvas americanas
Área de Conhecimento: 50102001 - FITOSSANIDADE

0758 TOLERÂNCIA AO MÍLDIO DE DIFERENTES CULTIVARES DE VIDEIRA EM CAM-
PO LARGO, PR

Campo Largo tradicionalmente trabalha com uvas americanas destinadas à sucos e vinhos, motivados pela demanda das indústrias vinícolas da 
região. As doenças fúngicas são um dos principais entraves para a produção qualitativa e quantitativa da uva, podendo causar um gasto de até 
30% do custo de produção. Devido a baixa diversidade de cultivares e a carência de estudos e tecnologias referentes a região, buscou-se iden-
tificar o comportamento fitossanitário de cultivares copa (Concord, Bordô, BRS Rúbea e BRS Carmen) visando comparar a suscetibilidade ao 
míldio, destacando a mais resistente para plantio. O míldio, causado por Plasmopara vitícola, é responsável pelos maiores danos da viticultura 
no sul do Brasil e em várias regiões do mundo; favorecido por alta umidade relativa e temperaturas amenas, pode causar perdas de até 100% 
da produção. As videiras foram implantadas em 2008 e enxertadas sob 1103 Paulsen em 2009 conduzidas no sistema semi-latada em T, do tipo 
cordão esporonado duplo. O experimento corresponde à 11 avaliações quinzenais realizadas de outubro à março do ano agrícola 2011/2012. 
Analisou-se a severidade ao míldio em10 folhas marcadas por ramo, de 4 plantas de cada cultivar, sendo as mesmas avaliadas em todas as datas 
de avaliação. Para acompanhar a evolução da doença, as folhas foram comparadas à escala diagramática proposta por AZEVEDO (1997). Os 
dados de severidade foram integralizados no tempo para o cálculo da área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD). O experimento, 
composto por 4 tratamentos e 4 repetições organizados em blocos ao acaso, foi avaliado estatisticamente pelo Software R Studio, através do 
teste de Tukey com 5% de significância, avaliou-se a % das máximas médias de severidade de míldio e a AACPD das cultivares. Em relação 
à sanidade, para a análise da maior média de % de severidade, as cultivares BRS Carmen e BRS Rúbea apresentaram-se mais suscetíveis à 
doença (75,00 e 72,14%, respectivamente), e as cultivares Bordô e Concord demonstraram-se menos suscetíveis (54,72 e 50,06%, respec-
tivamente). Já a avaliação da AACPD não demonstrou diferença entre as cultivares, estas apresentam início e duração divergentes do ciclo 
fenológico, sendo a Bordô e Concord mais precoces que as demais, influenciando para que apresentem altas AACPD como as outras cultivares. 
Neste caso a verificação da AACPD para a classificação de suscetibilidade ao míldio deve ser desconsiderada. Assim, apesar de todas serem 
suscetíveis, as que apresentam maiores porcentagens da doença são BRS Carmen e BRS Rúbea.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernando Ramos Franco (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Louise Larissa May De Mio           Co-Orientador: Giselda Alves
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Prunus persica, sobrevivência, cultivares
Área de Conhecimento: 50102010 - FITOPATOLOGIA 

0759 DETECÇÃO DE FUNGOS EM RAMOS DE PESSEGUEIROS DE 11 CULTIVA-
RES EM SISTEMA ORGÂNICO E CONVENCIONAL

O pessegueiro pode ser afetado por diversos patógenos, que em sua grande maioria sobrevivem na própria planta causando danos que podem 
comprometer a produção ou inviabilizar o cultivo dessa fruteira. O objetivo deste trabalho foi avaliar a sobrevivência de fungos que sobrevivem 
nos ramos de cultivares pessegueiro. Foram coletados ramos com aproximadamente 20 cm das cultivares Aurora 1, Chimarrita, Chiripá, Coral, 
Eldorado, Granada Leonense, Maciel, Marli, Premier, Vanguarda de um pomar convencional localizado na Lapa/PR (safra 2010/11) e de um 
pomar orgânico (safra 2011/12) localizado em Curitiba/PR, no início do período vegetativo. Foram avaliados 10 e 5 ramos na primeira e seg-
unda safra, respectivamente. No laboratório foram eliminadas as folhas e as extremidades dos ramos e em seguida foram colocados em câmara 
úmida e mantidos por 15 dias a 25 ± 2 ºC. Todos os dias eram adicionados 10 ml de água esterilizada nas bandejas, contendo ramos, para manter 
a umidade e facilitar o desenvolvimento dos patógenos existentes no segmento de ramo. Após este período, para a identificação do patógeno 
em cada ramo utilizou-se inicialmente microscópio estereoscópico (20x), e em seguida microscópio ótico. Nos dois pomares foram constatados 
os fungos: Tranzschelia discolor, Wilsonomyces carpophilus,  Colletotrichum  sp e Monilinia fructicola. Entre esses Tranzschelia discolor e 
Monilinia fructicola  são os principais fungos causadores de danos em pomares de pessegueiro.O fungo T. discolor, agente causal da ferrugem 
do pessegueiro, foi verificado em todas as cultivares com incidência variando entre 17 (Vanguarda) e 57% (Coral) no pomar convencional e 20 
(Eldorado e Maciel) e 80% (Chimarrita) no pomar orgânico.  O fungo M. fructicola, agente causal da podridão parda, foi verificado no pomar 
convencional nas cultivares Chimarrita (7%), Eldorado (10%) e Marli (2%) e no pomar orgânico a maior incidência foi das cultivares Marli e 
Chiripá (40%).  O fungo W. carpophilus, causador do furo de bala,  a incidência variou de 0 a 13% no pomar orgânico e 0 a 60% no conven-
cional, sendo que a cultivar Chiripá atingiu o máximo nos dois pomares. A antracnose, causada por Colletotrichum  sp,  a maior incidência foi 
nas cultivares Chiripá e Marli (10%) no pomar convencional enquanto que no pomar orgânico foi nas cultivares Coral e Aurora 1 (40%). Além 
dos principais patógenos, foram encontrados os seguintes fungos: Cladosporium sp, Alternaria sp, Pestalotia sp,  Fusarium sp, Phomopsis sp, 
Penicilium sp, Botryosphaeria sp, Aspergillus sp, Fusicocum sp e Trichotecium roseum.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leonardo Batista Gomes (Pesquisa voluntária)
Curso: Agronomia 
Orientador: Louise Larissa May De Mio            Co-Orientador: Giselda Alves
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo     Colaborador: Fernando Ramos Franco
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Ferrugem, Pessegueiro, Monociclo
Área de Conhecimento: 50102010 - FITOPATOLOGIA

0760 INFECÇÃO E AGRESSIVIDADE DE TRANZSCHELIA DISCOLOR EM FOLHAS 
DESTACADAS DE CULTIVARES DE PESSEGUEIRO

A ferrugem do pessegueiro, causada pelo fungo Tranzschelia discolor, é a principal doença foliar da cultura e provoca a queda precoce das 
folhas podendo antecipar a floração, brotação e reduzir a produtividade do pomar na safra subsequente. O inóculo foi retirado de pomar 
orgânico com infecção natural, em Fevereiro de 2012, época que o experimento foi realizado. O experimento foi realizado no Laboratório de 
Epidemiologia e Manejo Integrado de Doenças, no Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo; do Setor de Ciências Agrárias, da Univer-
sidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná.O Objetivo desse trabalho foi identificar a variação no processo monocíclico da ferrugem entre as 
cultivares: Marli, Eldorado, Premier e Chimarrita. Foi Avaliado o Período de Incubação (PI), tempo decorrido entre a inoculação e sintomas 
em pelo menos 50% das folhas, e o Período de Latência (PL), tempo decorrido entre a inoculação e sinais em pelo menos 50% das folhas. O 
experimento foi delineado ao acaso com 10 repetições, sendo cada unidade experimental composta de cinco segmentos de folhas com área 
de 4cm² cada. A inoculação foi feita na parte abaxial com 20µL de suspensão 105 urediniósporos/mL, mantidos a 18 °C nas primeiras 48 h e 
posteriormente a 23 °C. As cultivares Marli e Premier apresentaram Período de Incubação de 4 dias e Período de Latência 15 e 13 dias, respec-
tivamente e para as cultivares. Chimarrita e Eldorado o Período de Incubação foi de 6 dias e o Período de Latência de 13 dias. A cultivar. Marli 
foi mais suscetível ao Período de Incubação e moderadamente suscetível ao Período de Latência; Chimarrita e Eldorado foram moderadamente 
suscetíveis ao Período de Incubação e suscetíveis ao Período de Latência; Premier  foi suscetível ao Período de Incubação e Período de Latên-
cia.  Hospedeiro: Prunus persica, PessegueiroPatógeno: Tranzschelia discolorDoença: Ferrugem do pessegueiroÁrea: EpidemiologiaAluno: 
Leonardo Batista GomesGRR: 20083062
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maiara Mafra Maia (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Agronomia 
Orientador: Lucimeris Ruaro               Colaborador: Tiago Miguel Jarek
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Saccharum sp, tratamento térmico, Dot Blot
Área de Conhecimento: 50102010 - FITOPATOLOGIA

0761 MONITORAMENTO DA DOENÇA RAQUITISMO DA SOQUEIRA (LEIFSONIA XYLI SUB-
SP. XYLI ) EM CANA-DE-AÇÚCAR EM ÁREAS DE PRODUÇÃO INTEGRADA.

O Raquitismo da soqueira é uma doença que ocorre na cana-de-açúcar e possui difícil diagnóstico a campo devido aos seus sintomas serem 
facilmente confundidos com inadequadas práticas de manejo, como, por exemplo, deficiências nutricionais e estresse hídrico. O agente causal 
é Leifsonia xyli subsp. Xyli, uma bactéria gram-positiva. O objetivo deste trabalho foi determinar a incidência do raquitismo da soqueira em 
cana-de-açúcar em área de Produção Integrada (PI) e Produção Convencional (PC). Foram instaladas duas áreas experimentais na Fazenda São 
Francisco da Usina de Santa Teresinha em Ivaté-PR contendo 8,5 ha cada, uma de produção integrada e outra de produção convencional. Na 
área de PI, em 2010, foi realizado o plantio de Crotalária. Para a PI foram utilizadas mudas oriundas de viveiros com tratamento térmico e para 
a área de PC mudas provindas de campo comercial. Foram instalados sete tratamentos na área de PI, os quais são: 1)Fipronil + Carbofurano 
– sem torta + adubação 500 kg/ha 06-30-20; 2)Paecilomyces lilacinus + Bioestimulante Rhal – sem torta + adubação 500 kg/ha 06-30-20; 3)
Fipronil + Carbofurano – com torta + ½ adubação 250 kg/ha 06-30-20; 4)P.lilacinus + bioestimulante Rhal – com torta + ½ adubação250 kg/
ha 06-30-20; 5)Cama de frango + ½ adubação 250 kg/ha 06-30-20; 6)Cama de frango + sem adubação; 7)Área só com Crotalária + adubação + 
Fipronil + Carbofurano. Na área de PC utilizou-se calagem + adubação (500kg/há + Carbofurano + Fipronil. Coletaram-se amostras do fluido 
vascular de colmos utilizados como mudas nas duas áreas, em março de 2011. Foi utilizado o método Dot Blot para avaliar as amostras em 
laboratório. Os resultados parciais obtidos foram: ambas as áreas apresentaram níveis de incidência de 20% da bactéria em suas amostras. Em 
PI dentre as amostras que mostraram-se positivas foram observados níveis baixos de concentração do patógeno (104 a 106 cél.mL-1), e em PC 
níveis médios (107 a 109  cél.mL-1).Concluiu-se que tanto as mudas com tratamento térmico provindas de viveiros utilizadas para a PI como 
as mudas provindas de plantio comercial da cultura destinadas a PC apresentaram incidência semelhante da bactéria causadora do raquitismo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Youssef Abboud (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Renato Marques             Colaborador: Bárbara Sloboda, João Lucas Pinatto
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: ciclagem, serapilheira, nutrientes
Área de Conhecimento: 50102010 - FITOPATOLOGIA

0762 CICLAGEM DE FITOMASSA E BIOELEMENTOS EM FLORESTAS SECUNDÁRI-
AS DA MATA ATLÂNTICA, ANTONINA, PR.

A deposição de serapilheira representa um dos principais fluxos associados à ciclagem de nutrientes em florestas e sua caracterização ajuda 
na compreensão do funcionamento biogeoquímico das florestas. Estudos desta natureza são ainda necessários considerando-se a imensa di-
versidade florística existente na Mata Atlântica e a pequena quantidade de trabalhos sobre o assunto. São pesquisas que visam subsidiar 
ações de proteção, conservação e mesmo de manejo sustentável das florestas. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção 
de serapilheira em uma área de Floresta Ombrófila Densa Submontana, na Mata Atlântica, localizada na Reserva Natural do Rio Cachoeira, 
em Antonina, Paraná. Foi selecionada 1 parcela de 1 ha de floresta Madura, que nunca foi submetida ao corte raso. Nela foram instalados 25 
coletores de serapilheira, cada coletor possuindo dimensões de 1x1 m com quatro pés de 50cm de altura. Foram realizadas coletas mensais de 
outubro de 2009 até setembro de 2010. Este material coletado foi triado em cinco diferentes frações: folhas de espécies selecionadas (Fsp); 
folhas diversas (FD); ramos (RM); flores, frutos e sementes (FFS) e restos (R). Ao final desse processo, o material triado foi seco em estufa 
a 65°C e pesado para quantificação da fitomassa de cada fração. A produção anual total de serapilheira foi de 8,5 Mg/ha e a produção mensal 
média foi de 706 kg/ha, com contribuição de 68% do total de folhas (F= Fsp + FD), 14% dos restos (R), 14% dos ramos (RM) e 4% de FFS. 
Dentro da fração folhas de espécies selecionadas, 4 espécies tiveram maior representatividade no total de folhas, Alchornea sp. (tapiá - 5,4%), 
Ocotea catharinensis (canela preta - 5,3%), Hyeronima alchorneoides (urucurana - 5,4%) e Brosimum lactascens (guarapicica lisa - 5,1%). Os 
períodos de maior deposição de serapilheira ocorreram na Primavera e Verão. Os tratamentos RM, R e FFS não diferiram estatisticamente entre 
si quanto à deposição média de fitomassa, mas o tratamento Folhas (F) mostrou maior deposição quando comparado com os outros tratamentos. 
As análises químicas ainda não foram realizadas, devendo isto ocorrer no segundo semestre de 2012.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jessica Fernanda Barazetti (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Patricia da Costa Zonetti                     Co-Orientador: Roberta Paulert
Departamento: Campus Palotina                           Colaborador: Tharyn Reichel
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: fitopatologia, ação antifúngica, fitotoxicidade 
Área de Conhecimento: 50102010 - FITOPATOLOGIA

0763 AÇÃO FUNGITÓXICA DE EXTRATOS VEGETAIS DE PINHÃO MANSO SOBRE 
O CRESCIMENTO MICELIAL DE FUSARIUM GRAMINEARUM SCHW.

Estudos científicos têm mostrado um grande potencial dos compostos secundários oriundos de extratos vegetais e de óleos essenciais para o 
controle alternativo de doenças em plantas. O fungo fitopatogênico Fusarium graminearum Schw. acomete a cultura do trigo promovendo sig-
nificativa redução da produtividade e afetando a qualidade dos grãos. Como o uso de defensivos químicos não tem apresentado muito resultado 
no controle desta doença e buscando uma medida agroecológica, este trabalho teve o objetivo de avaliar a ação antifúngica de extratos da folha 
de pinhão manso sobre F. graminearum. Foram realizadas extrações aquosas e alcoólicas das folhas secas. Os extratos foram preparados na 
concentração de 1 g de folha em 20 mL de solvente. O extrato bruto aquoso foi autoclavado. Em câmara de fluxo laminar, os extratos brutos 
foram diluídos e obtidas as proporções de 1, 5, 10 e 15%. Os diferentes extratos constituindo os tratamentos foram adicionados e homogenei-
zados em meio de cultura BDA previamente preparados. Placas contendo somente meio de cultura BDA foram usadas como controle. Todos 
os tratamentos e o controle foram repetidos quatro vezes. A partir de colônias crescidas a 26°C por sete dias em meio de cultura BDA, foram 
retirados discos de 9 mm de diâmetro com auxílio de furador de metal. Estes foram transferidos para o centro das placas de Petri nos diferentes 
tratamentos. O ensaio permaneceu em estufa a 26° C durante 10 dias. Foi analisado o crescimento do micélio, medido através do diâmetro da 
colônia com auxilio de uma régua, e expresso em mm. As medições foram realizadas ao 4º e 10º dia. Os resultados foram submetidos à análise 
de variância. As diferenças entre os tratamentos e o controle foram avaliadas por teste de Dunnett (p≤0,05). A interação entre os fatores tipo 
de extração e concentração foi significativa. Para comparar as médias entre tipo de extração foi realizado o teste de Tukey (p≤0,05) e para 
avaliar concentração foi realizado análise de regressão. Nas duas avaliações (4º e 10º dia) os extratos na proporção de 10 e 15% influenciaram 
no desenvolvimento micelial em comparação ao controle. O extrato aquoso promoveu incremento no diâmetro da colônia fúngica enquanto 
que o extrato alcoólico inibiu o crescimento nestas concentrações. As diferentes concentrações a partir do extrato aquoso promoveram um 
crescimento linear na colônia. Na extração alcoólica o comportamento foi de uma regressão quadrática, evidenciando redução no crescimento 
do fungo com o aumento das concentrações. O extrato alcoólico mostrou-se efetivo na ação antifúngica.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcel Diniz Klemba (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Lino Bittencourt Monteiro
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Neoseiulus californicus (McGregor), Seletividade, Inseticidas
Área de Conhecimento: 50102028 - ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA 

0764 ESTUDO DE METODOLOGIAS PARA BIOENSAIOS DE SELETIVIDADE AO ÁCARO 
PREDADOR NEOSEIULUS CALIFORNICUS (MC GREGOR) (ACARI: PHYTOSEIIDAE).

A produção de alimentos deve ocorrer com menos agroquímicos e sem agredir o meio ambiente. Os estudos para minimizar o uso de produ-
tos químicos são apoiados pela sociedade, criando métodos de menor impacto ambiental, como o controle biológico. Para ter sucesso nesta 
metodologia de controle, é necessário definir os agroquímicos seletivos aos inimigos naturais. O ácaro Neoseiulus californicus (McGregor) é 
reconhecido como um excelente predador de ácaros fitófagos tetraniquídeos Panonychus ulmi (Koch) e Tetranychus urticae Koch, ácaros na 
cultura da macieira. Esse trabalho teve como finalidade testar inseticidas usualmente utilizados na cultura da macieira avaliando a seletividade 
ao predador, no laboratório de Manejo Integrado de Pragas (LAMIP) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Empregou-se o método 
residual da pulverização em superfície de vidro, recomendado pela IOBC /WPRS, sendo que, para aplicação do produto, foi utilizada torre de 
Potter e avaliadoo efeito total ou adverso (E%) do produto, em avaliações diárias durante oito dias. As metodologias empregadas para os bi-
oensaios foram: a) teste pulverização em vidro (lamínulas de 20x20 mm) sobre caixa de polietileno; b) teste pulverização em plástico (polipro-
pileno) sobre caixa de polietileno; c) teste pulverização em plástico (placas de raios-X) sobre placa de Petri; d) teste pulverização em plástico 
(polipropileno) sobre copo. Ocorreu dificuldade em manter o ácaro sobre as placas de plástico ou vidro em todas as metodologias, além disso, a 
mortalidade foi superior a 20% na testemunha, inviabilizando a conclusão dos testes. Os testes a, b e c não mostraram resultados significativos 
em função da fuga dos ácaros, morrendo no algodão que serve de barreira natural contra a fuga. No teste d foram utilizados copos separando 
cada repetição contra a fuga. Mechas de algodão foram colocadas para simular um abrigo nas metodologias c e d, enquanto que na a e b não 
foram colocados. As mechas são hidrófilas, assim absorveram água, inundando a superfície de aplicação dos produtos e suporte para os ácaros 
ocorrendo o afogamento do predador. O pólen de mamona (Ricinus communis) foi ofertado para o teste a e b, enquanto que nos testes c e d foi 
ofertado ácaro rajado Tetranychus urticae (Koch), nenhum das fontes de alimento foi satisfatório nas condições experimentais. Nas condições 
do bioensaio conclui-se a ineficiências dos métodos não obtendo resultados suficientes para a conclusão em cada metodologia.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fábio Henrique Krenchisnki (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Alessandra Monteiro de Paula         Colaborador: Sharlini Laís Zago, Pedro Oswaldo Morel, Késia D. de Azevedo
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Cana-de-açúcar, Fósforo, Micorrizas 
Área de Conhecimento: 50102044 - MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA

0765 COLETA DE SOLO PARA RECUPERAÇÃO DE ESPOROS DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCU-
LARES DE CANA DE AÇÚCAR NO NOROESTE PARANÁ SOB DIFERENTES NÍVEIS DE FÓSFORO

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA, filo Glomeromycota) destacam-se por formar associações simbiotróficas mutualísticas com as 
raízes da maioria das plantas vasculares como a cana-de-açúcar, contribuindo para a aquisição de nutrientes pouco móveis no solo, como o 
Fósforo (P). Para um melhor desempenho dos FMA devem ser consideradas as condições ambientais, as características da espécie hospedeira 
e o manejo adotado no agroecossistema. O objetivo do trabalho foi avaliar a quantidade de esporos de FMA em solos com diferentes teores de 
fósforo e manejos. As áreas avaliadas foram definidas de acordo com a quantidade de P no solo e o manejo nele desempenhado: T1- com alto 
teor de fósforo (>90 mg dm-3) + aplicação de vinhaça; T2 com baixo teor P (1,43 mg dm-3) + adubação mineral; T3 teor de fósforo em torno 
de 20 mg dm-3 + aplicação de vinhaça; T4 área com plantio de crotalária (3 mg dm-3 de P); T5 área em pousio com teor de fósforo de 4,4 mg 
dm-3 e T6 área com cultivo em sucessão de cana-soja-milho-cana. As áreas escolhidas localizavam-se no noroeste do estado do Paraná, nos 
municípios de Goioerê e Moreira Sales. Nessas áreas foram demarcados aleatoriamente 4 transectos de 10 m e ao longo de cada transecto foram 
coletadas 10 subamostras de solo de 0-10 cm de profundidade, para compor uma amostra, totalizando 4 repetições por tratamento. Para a mul-
tiplicação 50 gramas de solo de cada tratamento foram depositados em vaso com capacidade para 1 Kg de solo, contendo substrato autoclavado 
e em seguida semeado Brachiaria brizantha que permaneceu no vaso por 3 meses. Em seguida os fungos foram isolados pelo método de pe-
neiramento via úmida e contados com auxilio de um microscópio estereoscópio. Os dados foram submetidos a analise de variância e as médias 
comparadas pelo teste T a (p≤0,05). Encontraram-se maiores quantidades de esporos de FMA nos solos T3, T2 e T4 respectivamente com 68, 
66 e 58 esporos de FMA, eles não deferiram estaticamente entre si, mas foram significativamente superiores ao tratamento T6 com 11 esporos 
de FMA. Os demais tratamentos não diferiram significativamente entre eles e nem aos demais, T1 com 43 e T5 com 26 esporos de FMA. No 
tratamento T3 temos um solo com teor de P bom + adubação de vinhaça, já no solo T6 que ao longo dos anos vem sendo cultivada com cana 
+ soja + milho que necessitam de adubação constante de P aumentando a quantidade desse nutriente no solo e consequentemente inibindo a 
associação micorrízica e a produção de esporos de FMA. Conclui-se que as áreas de rotação de culturas e uso de vinhaça favorecem os FMA.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: José Guilherme Veiga (IC-Voluntária)
Curso: Agronomia 
Orientador: Adelino Pelissari                           Co-Orientador: José Cavassin Tosin
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo  Colaborador: Mario Niewegloski Filho, Cristina G. de Mendonca, Rui Leão Muller
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: destinação de embalagens de agrotóxicos, terra limpa, devolução de embalagens
Área de Conhecimento: 50102052 - DEFESA FITOSSANITÁRIA

0766 DESTINO FINAL DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS NO ESTADO DO PAR-
ANÁ RECEPÇÃO E RECICLAGEM DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS

O processo para controle de resíduos químicos na agricultura vem sendo otimizado devido a uma serie de fatores, um deles é a correta desti-
nação final de embalagens vazias de agrotóxicos, fazendo com que algumas destas embalagens sejam recicladas, visando o reaproveitamento. 
Sendo assim, as embalagens adquiridas por produtores devem ser corretamente devolvidas em postos de recebimento ou centrais já determina-
dos em suas notas fiscais no ato da compra, com o seu devido registro e vias de cadastros e de acordo com a sua classificação. Estas embalagens 
são classificadas como laváveis-lavadas, não laváveis-não lavadas (entregues de maneira correta), laváveis não-lavadas e não laváveis-lavadas 
(entregues de maneira incorreta). Dentre as embalagens laváveis, encontram-se embalagens rígidas (plásticas ou metálicas) que acondicionam 
formulações líquidas de agrotóxicos para serem diluídas em água. Estas embalagens, para sua correta devolução, devem passar por processos 
de lavagem (tríplice lavagem ou lavagem sob pressão). As embalagens não laváveis são embalagens que não utilizam água como veículo de 
pulverização, sendo assim devem ser devolvidas contaminadas. Conforme a legislação de destinação final de embalagens vazias, a responsa-
bilidade é distribuída: Ao revendedor no ato da compra, de orientar o agricultor quanto aos procedimentos de uso, lavagem e devolução; Ao 
agricultor, em executar as lavagens e correta devolução; Ao fabricante pela responsabilidade da destinação e ao poder público. Paralelo a lei 
existem programas de capacitação e treinamento aos funcionários de postos de recebimentos e profissionais ligados, fazendo com que grande 
maioria das embalagens devolvidas estejam em situação regular. Este estudo mostra que grande parte das embalagens laváveis-lavadas e não 
laváveis-não lavadas estão sendo corretamente devolvidas e uma pequena parcela esteja sendo devolvida de forma irregular (contaminadas), 
mostrando também que a devolução de embalagens vazias caminha conforme as pesquisas de melhores metodologias nas associações, sendo 
assim, reduzindo o número de embalagens devolvidas incorretamente.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thamara Valeria Piaskowski (IC-Voluntária)
Curso: Agronomia  
Orientador: Adelino Pelissari                           Co-Orientador: José Cavassin Tosin
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo   Colaborador: Mario Niewegloski Filho, Cristina G. de Mendonca, Rui L. Muller
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: embalagens de agrotóxicos, terra limpa, embalagens Paraná
Área de Conhecimento: 50102052 - DEFESA FITOSSANITÁRIA

0767 DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS DAS MESOR-
REGIÕES DO PARANÁ

O trabalho em questão tem como referência o projeto “TERRA LIMPA” em que seu objetivo é proporcionar o correto destino final das embala-
gens vazias de agrotóxicos e afins. Para ter um controle de embalagens vazias devolvidas  pelos agricultores do Estado do Paraná, é feito um 
cadastro no momento da evolução com nome do produtor, CPF, número de embalagens devolvidas e sua classificação quanto ao procedimento 
correto de lavagem ou não. Ao final de um ano essas embalagens já devem ter sido devolvidas a postos de recebimento regido por associações 
onde  funcionários treinados classificam-nas em: laváveis lavadas, não laváveis não lavadas, que é o modo correto de serem entregues, já as 
laváveis não lavadas e as não laváveis lavadas, são embalagens entregues em desacordo com a lei. Assim no ato da entrega das embalagens são 
emitida três vias do cadastro, uma fica com o produtor, outra com associação responsável e outra é enviada ao Instituto das Águas do Paraná. 
Com esta última via  as informações contidas são digitadas em planilhas eletrônicas.Esses cadastros são separados em corretos e incorretos, 
para os incorretos são tiradas cópias e enviadas as regionais do IAP, onde os infratores serão devidamente punidos, segundo a normativa 
vigente. O objetivo geral desse trabalho foi selecionar as dez mesorregiões do Estado do Paraná descrevendo quantas embalagens foram en-
tregues por elas, levando em conta as corretas e as incorretas. Para tanto, determinou-se as mesorregiões que apresentaram mais infrações e 
foi avaliada também o potencial agrícola de cada uma em relação a devolução das embalagens geral, fazendo um comparativo com os dados 
dos anos passados considerando a evolução de cada mesoregião. Assim, foi constatado que a região norte do Paraná onde estão as mesoregiões 
Noroeste e Norte Central, apresentaram maior incidência de erro em relação às embalagens vazias devolvidas. Isso indica que  essa região do 
Paraná necessita de treinamento de produtores e funcionários das associações com mais intensidade; focando este treinamento em informações 
dos procedimentos corretos para a devolução de embalagens vazias de agrotóxicos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Algione José Petensso (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: João Carlos Bespalhok Filho                 Colaborador: Guilherme Grodzki Oliveira Figueiredo
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Saccharum, Inoculante, Nitrogênio
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0768 INOCULAÇÃO DA VARIEDADE DE CANA-DE-AÇÚCAR RB867515 COM BAC-
TÉRIAS DIAZOTRÓFICAS

A utilização de inoculantes microbianos é uma alternativa para a redução do uso do N-fertilizante na cultura da cana-de-açúcar. Vários pes-
quisadores têm observado uma variação na resposta de variedades de cana-de-açúcar quando inoculadas com bactérias diazotróficas, mostrando 
a importância do genótipo vegetal para o sucesso dessa inoculação. Entretanto, existem poucas informações sobre como selecionar genótipos 
de cana-de-açúcar mais responsivos a inoculação com bactérias diazotróficas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta de uma variedade 
de cana-de-açúcar inoculada com diferentes espécies de bactérias diazotróficas, A variedade usada foi a RB867515, a mais plantada no Brasil. 
Toletes com uma gema obtidos da Estação Experimental de Paranavaí-PR foram utilizados neste experimento. Os inoculantes utilizados foram 
um mix desenvolvido pela EMBRAPA Agrobiologia na forma líquida contendo cinco espécies de bactérias diazotróficas, sendo elas: Glucon-
acetobacter diazotrophicus (BR11281), Herbaspirillum seropedicae (BR11335), Herbaspirillum rubrisubalbicans (BR11504) e Burkholderia 
tropica (BR11366), que são endofíticas, e Azospirillum amazonense (BR11145) que é de vida livre, e também a espécie Gluconacetobacter 
diazotrophicus (BR11281). Por ocasião do plantio, os toletes foram imersos em solução com os inoculantes por 60 minutos. O experimento foi 
realizado em uma casa de vegetação com temperatura e umidade controladas. O delineamento utilizado foi o inteiramente ao acaso com três 
tratamentos e 10 repetições, sendo os tratamentos: inoculação com o mix, inoculação com a Gluconacetobacter diazotrophicus e sem inocu-
lação. A avaliação foi feita por medições de altura e diâmetro durante três meses. Os dados foram submetidos ao teste de Shapiro Wilk para 
testar a normalidade dos dados e à análise da variância para os dois parâmetros avaliados. Tanto para altura como para diâmetro, em todas as 
avaliações, os resultados foram considerados estatisticamente iguais. Nas condições do experimento, não houve resposta para inoculação com 
bactérias diazotróficas na variedade RB867515 de cana-de-açúcar.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: André Luiz Pereira Princival (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Agronomia 
Orientador: Ricardo Augusto de Oliveira              Co-Orientador: Edelclaiton Daros
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo        Colaborador: Denys Dozsa, Ivan Deconto
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Saccharum spp., cana-forrageira, seleção genótipos
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0769 AVALIAÇÃO DE VARIEDADES DE CANA-DE AÇÚCAR (SACCHARUM SPP.) COM POTENCIAL 
DE USO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL, CULTIVADAS NA REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA

A cana-de-açúcar é uma cultura com destaque no cenário mundial pela produção de bioenergia, açúcar e álcool. Porém pouco tem sido explo-
rado de seu alto potencial para uso forrageiro, dado pela capacidade da espécie de elevada produção de massa verde por hectare, a alta riqueza 
em sacarose, rusticidade e a produção em períodos de insuficiência produtiva de outras espécies. Sob este aspecto, a RIDESA (Rede Interuni-
versitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro), vem testando genótipos promissores para a utilização na alimentação animal em 
regiões no estado do Paraná. O objetivo deste trabalho foi avaliar genótipos de cana-de-açúcar avaliados na região do Vale do Ribeira, Paraná, 
com potencial para a alimentação animal. Os genótipos testados foram RB867515, SP803280, RB986419, SP891115, SP813250 e RB72454. 
O experimento foi instalado a campo no município de Tunas do Paraná, pertencente ao Vale do Ribeira. O delineamento experimental utilizado 
foi inteiramente casualizado, com quatro repetições. A colheita do ciclo de cana-planta foi realizada em setembro de 2010. Foram mensurados 
a campo o número de colmos por metro (NCM) e a altura da planta (m). Posteriormente, as amostras coletadas foram processadas e enviadas 
para analise laboratorial para se mensurar teores de proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), 
lignina e matéria seca (MS). Dentre os genótipos avaliados, foi destaque o RB867515, que apresentou o maior teor de proteína bruta (1,37%), 
alta produtividade agrícola (127,14 t/ha) e alto teor de sacarose (14,41%), possui também boa qualidade fitossanitária sendo tolerante a doenças 
como carvão, escaldadura e mosaico, além de apresentar resistência à ferrugem marrom. Os genótipos SP813250 e SP803280 apresentam baixo 
teor de fibra, alto teor de sacarose (14,07% e 14,56%), alta produtividade agrícola (125,71 e 118,57 t/ha), mas apresentam teor de proteína 
abaixo da média. O genótipo RB986419 apresentou baixo teor de fibra e boa estatura de planta (2,30m), com produtividade média de 89,50 
toneladas de cana/ha.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Ariane da Silva (Bolsista permanência)
Curso: Agronomia 
Orientador: Maristela Panobianco           Colaborador: José Luiz Nogueira, Tereza Cristina de Carvalho
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Triticosecale, qualidade fisiológica, lixiviação
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0770 TESTE DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA EM SEMENTES DE TRITICALE.

O triticale (xTriticosecale rimpaui Wittm) destaca-se entre os cereais por apresentar alto potencial produtivo, mesmo em condições de déficit 
hídrico e de acidez do solo, se destacando como uma espécie de cereal de inverno com grande rusticidade, característica esta, de grande im-
portância na tomada de decisão sobre o seu plantio. Apesar da importância, há escassez de protocolo de métodos para o monitoramento do 
vigor da semente dessa espécie, o que influencia na agilidade da comercialização e destinação de lotes de sementes, uma vez que é necessário 
o conhecimento do potencial fisiológico da semente fornecendo informações para o posterior plantio da cultura. Objetivou-se na pesquisa ad-
equar a metodologia do teste de condutividade elétrica para avaliação do vigor de sementes de triticale, visando obter resultados compatíveis 
com a emergência de plântulas em campo. Selecionaram-se quatro lotes de sementes de triticale, cultivar IPR 111, sendo estudadas as seguintes 
variáveis do teste de condutividade elétrica: duas quantidades de sementes (50 e 100); dois volumes de embebição (75 e 100 mL) e cinco pe-
ríodos de embebição (4, 8, 16, 20 e 24 h), mantendo-se fixa a temperatura de 20 °C. Realizaram-se, também, a determinação do teor de água 
das sementes e a condução dos testes de germinação e de emergência de plântulas em campo. Os dados obtidos em cada teste foram analisados 
de acordo com delineamento inteiramente casualizado, separadamente para cada teste conduzido, com quatro repetições. As médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). Conclui-se que o teste de condutividade elétrica é adequado para avaliação do vigor de sementes de 
triticale, mediante utilização das seguintes metodologias: 50 sementes embebidas em 100 mL de água deionizada, a 20 ºC, por 8 e 24 h; ou 100 
sementes embebidas em 75 mL de água deionizada, a 20 ºC, por 20 e 24 h.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jair Fernando Kogeratski (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Mauro Brasil Dias Tofanelli
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: ficus carica, adubação orgânica, crescimento
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0771 ADUBAÇÃO ORGÂNICA NA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA DE FIGOS MA-
DUROS

Atualmente, a demanda por alimentos saudáveis tem aumentado, sendo o sistema de cultivo de base agroecológica um seguimento alternativo 
para essa nova tendência do agronegócio mundial. Em contrapartida, existe uma carência marcante de informações sobre este modelo de cul-
tivo e para a cultura da figueira (Ficus carica) não é diferente. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo fornecer dados preliminares 
do efeito da utilização da adubação orgânica no desenvolvimento da cultura da figueira. O experimento foi instalado no pomar da Estação 
Experimental do Canguiri da UFPR (Pinhais-PR) em agosto de 2011 utilizando-se a cultivar Roxo de Valinhos cuja propagação foi realizada 
mediante estaquia com as estacas obtidas em propriedade da região. O plantio das mudas deu-se em outubro de 2011 num espaçamento de 1,0 
m x 2,5m em covas previamente preparadas num solo com pH (CaCl2) = 6,2; Al+3 = 0; H+ + Al+3 = 2,7 cmolc dm-³; Ca2+ = 86,1 cmolc dm-
³; Mg2+ = 4,4 cmolc dm-³; K+ = 0,7 cmolc dm-³; P = 23,6 mg dm-³; C = 24,3 g dm-³; V% = 83 e CTC = 14,6 cmolc dm-³ na camada de 0-20 
cm. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com 3 repetições e 4 plantas por parcela sendo as duas centrais as plantas úteis. Os 
tratamentos se constituíram de sete diferentes programas de adubações: A - sem adubação (testemunha); B - 10 L de esterco bovino; C - 2,5 
L de cama de frango; D - 20 L de esterco bovino; E - 5 L de cama de frango; F - 2,5 L de cama de frango + 10 L de esterco bovino; G - 5 L 
de cama de frango + 20 L de esterco bovino. Os tratamentos foram aplicados na cova, 90 e 180 dias após o plantio das mudas aplicando-se as 
mesmas quantidades utilizadas nas covas. As características avaliadas foram altura da planta, diâmetro do colo da planta e número de folhas 
por planta. Os dados foram coletados cinco meses após o plantio, submetidos a análise de variância e, posteriormente, a comparação de médias 
pelo teste de Tukey a 10% de probabilidade. Observou-se que na variável altura o tratamento D (79,5 cm) promoveu maior crescimento quando 
comparado ao E (32,7 cm), embora tenha sido estatisticamente equivalente aos demais. Não houve diferença significativa entre os tratamentos 
para a variável diâmetro. Quanto ao número de folhas, o tratamento B (16 folhas) foi superior ao tratamento E (7,3 folhas), não diferindo dos 
demais. Diante dos resultados obtidos até então, conclui-se que a adubação orgânica não incrementou o crescimento e o desenvolvimento das 
plantas de figueira.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: José Luiz Nogueira (Bolsista permanência)
Curso: Agronomia 
Orientador: Maristela Panobianco            Colaborador: Bruna Ariane da Silva, Tereza Cristina de Carvalho
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Avena strigosa, Integridade de membranas, vigor
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0772 AVALIAÇÃO DO VIGOR DE SEMENTES DE AVEIA PRETA PELO TESTE DE 
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA.

As empresas têm buscado aprimorar cada vez mais o controle interno de qualidade das sementes produzidas, com o objetivo de obter maior 
uniformidade do estande de plantas, maior eficiência na utilização da área e consequentemente, maior lucratividade com a produção. O desen-
volvimento de métodos que avaliem com maior rapidez o vigor da semente, como o teste de condutividade elétrica, é ferramenta útil na tomada 
de decisão sobre o destino dos lotes, gerando resultados confiáveis em um menor período de tempo e direcionando os lotes de acordo com as 
suas características, ao mercado, de maneira mais ágil e eficiente, podendo reduzir custos na armazenagem, devido ao menor tempo de estoc-
agem obtida pela maior rapidez de realização do teste de condutividade elétrica. Objetivou-se nesta pesquisa avaliar o teste de condutividade 
elétrica para estimar o potencial fisiológico de sementes de aveia preta (Avena strigosa), visando estabelecer uma metodologia eficiente para 
a sua execução. Utilizaram-se quatro lotes de aveia preta, cultivar IAPAR 61 (Ibiporã), sendo estudados: a) quantidade de sementes: 50 e 100 
sementes com casca; b) volumes de embebição: 50, 75 e 100 mL de água deionizada; c) períodos de embebição: 4, 8, 16 e 20 horas, mantida fixa 
a temperatura de 20 °C. Paralelamente, foi realizada a determinação do grau de umidade das sementes e a condução dos testes de germinação e 
de emergência de plântulas em campo. Os dados obtidos em cada teste foram analisados de acordo com delineamento inteiramente casualizado, 
separadamente para cada teste conduzido, com quatro repetições, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey (p≤ 0,01). Pelos resultados 
obtidos, concluiu-se que o teste de condutividade elétrica é promissor para estimar o vigor de sementes de aveia mediante embebição de 100 
sementes com casca, a 20 ºC, em 100 mL de água deionizada, por 16 ou 20 horas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Michelle Cristine Rodrigues (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Francine Lorena Cuquel                     Co-Orientador: Mariana Grassi Noya
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo       Colaborador: Grasiela Bruzamarello Tognon
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Viabilidade, Potencial de conservação, Paisagismo
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0773 GERMINAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DE PLANTAS NATIVAS 
COM POTENCIAL ORNAMENTAL

Conhecido pela sua rica diversidade, o Brasil possui um grande leque de plantas nativas e muitas dessas possuem potencial ornamental ainda 
não explorado. Em contra partida, o que se encontra a venda em floriculturas e exposto nos jardins brasileiros não é nativo. Dessa forma, o uso 
das espécies exóticas se tornou um hábito dos paisagistas nacionais devido à pequena oferta de espécies nativas no setor, isso se deve principal-
mente a falta de informações sobre o cultivo destas espécies que são capazes de embelezar e diversificar os jardins. Ainda, o uso indiscriminado 
de espécies exóticas tem como resultado a disseminação destas plantas que competem por espaço com as espécies nativas, tendo como conse-
quência a extinção das plantas de seus ecossistemas de origem. As espécies: Ageratum conyzoides, Hypericum brasiliense e Sesbania punicea 
são nativas e possuem potencial ornamental. Em vista disso objetivou-se avaliar a germinação de sementes dessas espécies em condições de 
diferentes temperaturas e armazenamento. Para o estudo de germinação, foram testadas as temperaturas 20°C, 25°C e 30°C (presença de luz) 
para A. conyzoides e H. brasiliense, com quatro repetições de 50 sementes, mantidas em caixas plásticas transparentes (11,0 x 11,0 x 3,5 cm), 
em germinador do tipo Mangelsdorf. Para a S. punicea, foram realizadas quatro repetições de 25 sementes dentro dos tratamentos: em caixas 
plásticas na presença de luz à temperatura de 15°C em estufa BOD; em caixas plásticas na presença de luz e em rolo de papel na ausência 
de luz nas temperaturas de 20°C, 25°C e 30°C. Para o armazenamento, foram utilizadas duas embalagens (papel do tipo Kraft e polietileno), 
mantidas a 5°C e 18°C, por um período de 30 dias. Pelos resultados obtidos, foi observado que a maior porcentagem de germinação de A. 
conyzoides ocorreu na temperatura de 20°C com 54%, e para H. brasiliense ocorreuna temperatura de 25°C com 21%, ambas em presença de 
luz.  Para a espécie S. punicea o máximo de germinação alcançada foi 16% em 30°C na presença de luz dentro de caixas plásticas. Quanto ao 
armazenamento, os valores obtidos mostraram que, para um período de armazenamento de 30 dias, a espécie A. conyzoides permaneceu com 
a mesma viabilidade. Em H. brasiliense houve acréscimo de 23% na germinação após 30 dias de armazenamento. As sementes de S. punicea 
não apresentaram aumento na porcentagem de germinação após armazenamento.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renato Farinacio (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Agronomia 
Orientador: Maristela Panobianco            Colaborador: Camila Ribeiro de Souza Grzybowski, Osvaldo de Castro Ohlson 
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Glycine max L., qualidade fisiológica, análise
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0774 ESTIMATIVA DO VIGOR DE SEMENTES DE SOJA POR TESTES BASEADOS 
NO CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS

Os testes de vigor são rotineiramente utilizados no controle interno de qualidade das empresas sementeiras, com a finalidade de identificar os 
lotes que possuem maior capacidade de emergência e rápido desenvolvimento de plântulas normais, sob diferentes condições ambientais.  Den-
tre eles, os testes baseados no crescimento de plântulas tem-se mostrado promissores, podendo ser facilmente adicionados a rotina dos labo-
ratórios, uma vez que não exigem equipamentos específicos  e podem ser realizados em conjunto com alguns testes comumente conduzidos, 
por exemplo o teste de germinação. Diante disso, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência de testes baseados no crescimento de 
plântulas na determinação do vigor de sementes de soja. A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Análise de Sementes do Departamento 
de Fitotecnia e Fitossanitarismo, da Universidade Federal do Paraná, no período de agosto de 2011 a junho de 2012. Utilizaram-se cinco lotes 
de sementes de soja, da cultivar BMX Força RR, que foram submetidas as seguintes determinações: teor de água (método de estufa,105±3 °C, 
24 h); teste de germinação (4x50 sementes, rolo de papel, 25 °C, 8 dias); primeira contagem do teste de germinação (4x50 semente, rolo de 
papel, 25ºC, 5 dias); teste de envelhecimento acelerado tradicional (4x50 sementes, caixas plásticas com 40 mL de água, 41ºC, 48 h); teste de 
envelhecimento acelerado com avaliação do comprimento da plântula e da raiz; teste de comprimento da plântula e da raiz (4x20 sementes, 
rolo de papel, 25ºC, 8 dias); massa de matéria seca da plântula (80 ºC, 24 h); emergência de plântulas em campo (4x100 sementes, 15 dias); 
classificação do vigor de plântula (4x50 sementes, rolo de papel, 25°C, 5 dias). O delineamento experimental empregado foi o inteiramente 
casualizado, com quatro repetições, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Com base nos resultados obtidos, 
concluiu-se que o teste de envelhecimento acelerado com avaliação do comprimento da plântula e da raiz foi o mais sensível para distinguir 
níveis de vigor entre os lotes, de forma semelhante à emergência em campo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Augusto Tessele (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Robson Fernando Missio         Colaborador: Filipe E. Cremonez, João C. Pagnonceli, Sidnei D. Monteiro Junior
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Pinhão-manso, Melhoramento genético, Espaçamento
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0775 PINHÃO MANSO: MELHORAMENTO GENÉTICO NA REGIÃO OESTE DO PA-
RANÁ-PR

A espécie Jatropha curcas, popularmente conhecida como pinhão-manso, é uma planta rustica, perene, arbustiva grande, de crescimento 
rápido, com porte médio entre dois a três metros, podendo alcançar até cinco metros e com diâmetro em torno de 20 cm. Desenvolve-se bem 
em condições edafoclimáticas com precipitações anuais acima de 600 mm, resistindo bem a longos períodos de estiagem, e favoravelmente 
em solos profundos com boa drenagem e fertilidade natural elevada, entretanto, pode ser cultivada em solos pouco férteis. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o comportamento de plantas de pinhão manso em diferentes espaçamentos. As características agronômicas utilizadas para 
detectar o comportamento diferenciado dos espaçamentos foram: diâmetro do caule; comprimento e largura foliar. O experimento foi implan-
tado nos espaçamentos entre plantas: 2x2; 3x3; 4x2; 4x3 e 4x4 metros. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados 
com três repetições e parcelas contendo 20 plantas. Para a análise foram consideradas apenas as seis plantas centrais da parcela. Todos os tratos 
culturais (adubação e controle de plantas daninhas) foram realizados conforme a necessidade da cultura. O diâmetro do caule (em milímetros) 
e o comprimento e largura foliar (em centímetros) foram avaliados no sexto mês de idade das plantas no campo. A análise estatística foi reali-
zada utilizando o software GENES seguindo o delineamento de blocos casualizados com informação dentro da parcela. Durante a condução 
do experimento ocorram fortes geadas na região Oeste do Paraná, afetando significativamente algumas plantas do experimento. Com isso, a 
análise de variância não detectou diferença estatística significativa entre as médias dos tratamentos para as variáveis em estudo. Para a variável 
diâmetro do caule a média dos tratamentos variou de 25,05 cm, no espaçamento 2x2, á 30,23 cm, no espaçamento 4x3. O espaçamento 3x3 
foi o que proporcionou maior comprimento (10,13 cm) e largura (14,19cm) foliar, já o espaçamento 2x2 resultou nas menores médias destas 
variáveis. Este fato pode indicar que, nos espaçamentos maiores as plantas que apresentaram maiores valores de comprimento e largura foliar 
teriam a tendência de apresentar maior eficiência fotossintética.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Filipe Eliazar Cremonez (IC-Voluntária)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Robson Fernando Missio          Colaborador: Augusto Tessele, Sidnei Dias Monteiro Junior, João Carlos Pagnonceli
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Pinhão manso, Espaçamentos, Crescimento de plantas 
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0776 RESPOSTA DE PLANTAS DE PINHÃO MANSO À DIFERENTES ESPAÇAMEN-
TOS

Jatropha curcas L., conhecido popularmente como pinhão manso se apresenta como uma cultura espontânea em solos poucos férteis com 
climas desfavoráveis às culturas tradicionais brasileiras. Encontra-se dentre as mais promissoras oleaginosas perenes do Brasil para produção 
de biodiesel, apresentando um rendimento de aproximadamente 38% nas sementes. Para o fortalecimento da utilização do pinhão manso em 
cultivos comerciais ainda necessita de muitos estudos em diversas áreas agronômicas, dentre elas estudos para identificação dos melhores 
espaçamentos de plantio que irão gerar uma maior produtividade de óleo. Neste sentido este trabalho teve com objetivo avaliar a resposta de 
diferentes espaçamentos nas características iniciais de crescimento de plantas. O plantio foi realizado a campo, em área experimental da UFPR 
Campus Palotina, seguindo o delineamento experimental de blocos casualizados, contendo três blocos. Parcelas contendo 20 plantas foram 
arranjadas dentro de cada bloco em cinco diferentes espaçamentos entre plantas: 2x2; 3x3; 4x2; 4x3 e 4x4. Os tratos culturais (adubação e con-
trole de plantas daninhas) foram realizados conforme a necessidade da cultura. Ao sexto mês de campo avaliou-se os a altura da planta do coleto 
até o ápice do ramo principal em centímetros e o número de ramos emitidos a partir do coleto. O experimento foi implantado em dezembro 
de 2010. Em junho de 2011 ocorram fortes geadas na região Oeste do Paraná, afetando significativamente algumas plantas do experimento. A 
análise estatística foi realizada utilizando o software GENES seguindo o delineamento de blocos com informação dentro de parcelas. A análise 
de variância não detectou diferença estatística entre as médias dos tratamentos para as variáveis em estudo. Este fato indica que, pelo menos, 
nos estádios iniciais de crescimento os diferentes espaçamentos avaliados não apresentaram efeito significativo na altura e número de ramos 
das plantas de pinhão manso.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jacson Samuel Zwick (IC-Junior/FA)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Leandro Paiola Albrecht       Co-Orientador: Mara Lucí Ortolan Burin
Departamento: Campus Palotina             Colaborador: Fábio Henrique Krenchinski, Henrique Fabricio Placido, Augusto Tessele
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Milho RR, Milho Bt, Manejo
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0777 CULTIVOS TRANSGÊNICOS NA REGIÃO DE PALOTINA – PR (PLANO 1)

O milho Bt e um milho geneticamente modificado no qual foram introduzidos genes específicos de Bacillus thuringiensis que levam a produção 
de proteínas tóxicas a determinados insetos, considerados pragas. Já o milho Roundup Ready 2® é resistente a herbicidas Glyphosate, essas 
plantas continuam crescendo graças à ação contínua da enzima CP4 EPSPS tolerante ao Glyphosate, que proporciona à planta os aminoácidos 
aromáticos necessários para continuar o seu desenvolvimento. Estas vantagens levam a algumas precauções, tornando-se necessário a implan-
tação de área de refugio e área de coexistência. No caso da coexistência, é obrigação do produtor possuir distâncias mínimas entre o cultivo do 
milho Bt ou RR com relação ao milho convencional, presente na área vizinha. Segundo a normativa número 4 da CTNBio (Conselho Técnico 
Nacional de Biossegurança), a distância mínima entre uma área com milho geneticamente modificado e outra com milho convencional deve ser 
de 100 metros, ou alternativamente 20 metros, desde que acrescida de bordadura com no mínimo 10 fileiras de plantas de milho convencional 
de porte e ciclo vegetativo similar ao milho geneticamente modificado. Estudos comprovam que uma área de coexistência de 20m é suficiente 
para manter a presença adventícia de fluxo de pólen de milho Bt ou RR abaixo do nível de 0,9% no campo. Portanto, com a utilização da área 
de coexistência não haverá fluxo gênico, entretanto, se houvesse o milho convencional vizinho, teriam genes modificados, e posteriormente 
seria classificado como transgênico. No caso da área de refugio para milho Bt, a mesma consiste na distribuição de faixas intercaladas ou 
laterais de milho convencional na área de milho Bt, devendo ocupar, no mínimo, 10% da área total, de tal forma que esta mesma área devera 
ser ocupada por variedade de mesma época e ciclo, essa precaução é tomada para garantir a longevidade da tecnologia evitando a seleção de 
biótipos resistentes de lepidópteras, daí a importância de um manejo correto e adequado para cada caso. Em casos que a pressão de pragas 
estiver elevada, sendo por insetos de ordem lepidóptera ou não, poderá ser necessária a intervenção com aplicação de defensivos agrícolas. 
Mesmo com essa possibilidade, o uso de tecnologia transgênica torna-se economicamente viável, já que em estudo realizado pela Embrapa, 
os resultados apresentados comprovam que tecnologias transgênicas são rentáveis, pois o aumento dos custos de sementes e compensado com 
a redução dos custos de aplicação de insumos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Julio Cesar Backes (IC-Junior/FA)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Leandro Paiola Albrecht           Co-Orientador: Mara Lucí Ortolan Burin
Departamento: Campus Palotina                 Colaborador: Fábio Henrique Krenchinski, Henrique F. Placido, Ruan C. N. Furtado
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Milho RR, Produtividade, Glyphosate
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0778 CULTIVOS TRANSGÊNICOS NA REGIÃO DE PALOTINA – PR (PLANO 2)

As plantas transgênicas com atividades inseticidas e resistentes a herbicidas representam uma nova alternativa no manejo de pragas e plantas 
daninhas em lavouras de milho. A cada ano tem-se uma série de eventos aprovados para o cultivo pela CTNbio, já foram aprovados para o 
cultivo 17 eventos. Os eventos liberados são T25: tolerância ao herbicida Glufosinato de Amônio; MON 810 YieldGuard: resistência a inse-
tos da ordem Lepidóptera;BT11: resistência a insetos da ordem Lepidóptera e tolerância ao Glufosinato de Amônio; NK 603 RR2 (Roundup 
Ready2): tolerância ao herbicida Glyphosate; GA21: tolerância ao herbicida Glyphosate; TC 1507 HERCULEX: resistência a insetos da ordem 
Lepidóptera e tolerância ao herbicida Glufosinato de Amônio; MIR162: resistência a insetos da ordem Lepidóptera; MON 810 x NK603: 
resistência a insetos da ordem Lepidóptera e tolerância ao herbicida Glyphosate; Bt11 x GA21: resistência a insetos da ordem Lepidóptera, 
tolerância aos herbicidas Glufosinato de Amônio e Glyphosate; MON89034: resistência a insetos da ordem Lepidóptera; TC1507 x NK603: 
resistência a insetos da ordem Lepidóptera, tolerância aos herbicidas Glufosinato de Amônio e Glyphosate; MON 89034 x NK603: resistente 
a insetos e tolerante ao Glyphosate; Bt11 x MIR162 x GA21: resistente a insetos e tolerante ao Glyphosate e ao Glufosinato; MON 88017: 
resistente a insetos e tolerante ao Glyphosate; MON 89034 × TC1507 × NK603: resistente a insetos e tolerante ao Glyphosate e ao Glufosinato 
de Amônio; TC1507 XMON 810 resistente a insetos e tolerante ao herbicida glufosinato de amônio e MON 89034 × MON 88017 resistente a 
insetos e tolerante ao herbicida Glyphosate. No ano de 2007 aconteceram as primeiras liberações de eventos, sendo que nesse ano foram libera-
dos 3 em 2008 foram 3 eventos, 2009 foram 5 eventos, 2010 foram mais 4 e em 2011 2 eventos. Hoje existe no mercado 176 cultivares de milho 
transgênico. As cultivares transgênicas para o controle de lagartas atualmente no mercado são resultantes de cinco eventos: 41cultivares com o 
evento MON 810 - YieldGard®; 47 com o evento TC 1507 Herculex I® ; 17 apresentam o evento Bt11 Agrisure TL®; 4 apresentam o evento 
MON 89034 e 2 apresentam o evento MIR162. Existem no mercado 2 eventos transgênicos que conferem resistência ao herbicida Glyphosate 
e 28 cultivares que apresentam essa característica associada a outras. Infere-se, portanto, que há um progresso na liberação dos eventos de 
milho transgênico e que há uma evolução na associação de eventos transgênicos, provendo melhores opções para a viabilização dos cultivos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luan Sitó da Silva (IC-Junior/FA)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Leandro Paiola Albrecht          Co-Orientador: Mara Lucí Ortolan Burin
Departamento: Campus Palotina                Colaborador: Fábio Henrique Krenchinski, Henrique Fabricio Placido, Ruan Carlos N. Furtado
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Soja RR, Glyphosate, Manejo
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0779 CULTIVOS TRANSGÊNICOS NA REGIÃO DE PALOTINA – PR (PLANO – 4)

A CTNBio aprovou o cultivo da soja RR, por meio de Lei, no ano de 2003, em que a mesma produzida através da transferência gênica utili-
zando a bactéria Agrobacterium tumefaciens na soja, tornando-a resistente ao herbicida Glyphosate. Para que o produtor obtenha benefícios 
com o plantio da soja com o gene Roundup Ready® (RR) é importante que sejam conhecidos alguns detalhes técnicos com relação à aplicação 
do herbicida à base de Glyphosate registrado para uso em pós-emergência da soja RR. O herbicida Roundup Ready® é de amplo espectro, não 
seletivo e de ação sistêmica, os principais cuidados que devem ser adotados na sua aplicação na soja RR para evitar perdas de produtividade 
são: deve ser aplicado somente na pós-emergência nas culturas de soja RR e sobre as plantas daninhas a serem controladas já germinadas, 
quando elas estiverem em boas condições de desenvolvimento e sem efeito de estresse hídrico. Ele poderá ser usado em aplicação única ou 
seqüencial. No caso de aplicação única, recomenda-se que sejam respeitados os estágios de desenvolvimentos das plantas daninhas a serem 
controladas. Na média, a melhor época para o controle das plantas daninhas em pós-emergência ocorre entre o período de 20 a 30 dias após 
a emergência da soja estádio de desenvolvimento da soja entre V5 e V6, quando as plantas daninhas ainda se encontram em estágios iniciais 
de desenvolvimento e, portanto, mais sensíveis à molécula do Glyphosate. Em áreas com alta infestação de plantas daninhas, ou germinação 
desuniforme das mesmas recomenda-se realizar uma aplicação seqüencial em duas oportunidades. A primeira aplicação, na dose de 1,5 l/ha 
do produto comercial, deve ser realizada até 20 dias após a emergência da soja. A segunda aplicação, na dose de 1,0 l/ha do produto comer-
cial, deve ser feita com um intervalo de 15 a 20 dias da primeira aplicação, observando-se sempre os menores intervalos. Outros aspectos que 
devem ser levados em consideração para um bom manejo são: O intervalo de segurança (período compreendido entre a aplicação do produto 
e a colheita) é de 56 dias, quando o produto for aplicado em pós-emergência; Sob ameaça de chuvas, suspender a aplicação; outro cuidado no 
manejo é que o uso continuado de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação pode contribuir para o aumento de população de espécies de 
plantas daninhas resistentes. Pelos aspectos mencionados é importante que se observem as recomendações técnicas sobre o uso da tecnologia 
da soja RR para evitar problemas futuros.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luciano Tartaro (IC-Junior/FA)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Leandro Paiola Albrecht       Co-Orientador: Mara Lucí Ortolan Burin
Departamento: Campus Palotina             Colaborador: Fábio Henrique Krenchinski, Henrique Fabricio Placido, Augusto Tessele
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Transgenia, Eventos, cultivo transgênico 
Área de Conhecimento: 50103008 - FITOTECNIA

0780  CULTIVOS TRANSGÊNICOS NA REGIÃO DE PALOTINA – PR (PLANO 3)

Existem muitos tipos de soja transgênica em desenvolvimento na atualidade. A mais conhecida e cultivada comercialmente é a soja que, por 
meio de técnicas biotecnológicas, tornou-se tolerante ao uso de um tipo de herbicida, o Glyphosate (soja RR - Roundup Ready). O cultivo da 
soja foi a primeira a receber autorização da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Desde o ano de 1998 quando o primeiro evento de 
soja transgênica foi liberado pela CTNBio, até hoje foram liberados 5 eventos que são: GTS-40-3-2 RR  tolerância ao herbicida Glyphosate; 
Cultivance (BRCV) tolerância a herbicidas do grupo químico das Imidazolinonas; Liberty Link – LL (A-2704-12) tolerância ao herbicida 
Glufosinato de Amônio; A 5547-127 tolerância ao herbicida Glufosinato de Amônio; BtRR2Y resistência a insetos e ao herbicida glifosato. 
Destes 5 eventos 1 foi liberado no ano de 1998, 1 em 2009 e 3 no ano de 2010. A soja tem a maior área cultivada, bem como a mais expressiva 
adesão à tecnologia do Brasil. Do total de 23,61 milhões de hectares de plantio da soja, 75% contam com sementes modificadas, conforme 
dados de 2011. Na safra 2003-2004, quando o cultivo foi regulamentado, a adesão à tecnologia era de 22,1% do total de terras onde a soja era 
cultivada. Já na safra de 2011 esse percentual chega a 75,3%. A região Sul do país concentra a segunda maior área de produção transgênica de 
soja, 7,98 milhões de hectares. O estado que mais cultiva transgênicos no Brasil é o Rio Grande do Sul com 98,6% das áreas cultivadas, seguido 
por Santa Catarina com 98% das áreas cultivadas, o terceiro lugar é divido entre os estados do Paraná e Goiás com 75% da área cultivada 
com transgênicos. No mercado existe uma gama de empresas comercializadoras de sementes transgênicas dentre elas destacam-se: Nideira 
sementes com 14 cultivares; Embrapa com 9 cultivares; Fundacep com 13 cultivares; Brasmax com 9 cultivares; Monsoy com 13 cultivares; 
Igra com 11 cultivares; Coodetec com 20 cultivares; Syngenta com 15 cultivares; Pioneer com 11 cultivares transgênicas. A redução dos custos 
de produção e o aumento da demanda têm incentivado a utilização de sementes transgênicas por produtores de soja, sendo que esse aumento 
da adesão à tecnologia tem avançado em ritmo acelerado desde que o cultivo foi autorizado no país. Podemos observar então, que houve um 
aumento crescente na liberação de eventos de soja transgênica, inferindo que na safra 2011 os transgênicos estavam presentes na maioria das 
propriedades agrícolas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: João Guilherme Fowler (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Luiz Antonio Biasi                            Co-Orientador: Luciane Bertoletti Barros
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo      Colaborador: Gislâine Margoti
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Vitis labrusca, fenologia, viticultura
Área de Conhecimento: 50103016 - MANEJO E TRATOS CULTURAIS

0781 COMPORTAMENTO FENOLÓGICO DE DIFERENTES CULTIVARES DE UVAS 
RÚSTICAS EM CAMPO LARGO-PR

A Região Metropolitana de Curitiba é tradicional no cultivo da videira, especialmente cultivares americanas, destinadas à vinho e suco. Hoje, 
a baixa diversidade exige a introdução e avaliação de novas cultivares, buscando ampliar o período de colheita e produtividade. Este trabalho 
avaliou o comportamento fenológico das cultivares copa de videira Concord, Bordô, BRS Carmen e BRS Rúbea, quando enxertadas no porta-
enxerto 1103 Paulsen, em Campo Largo-PR. O parreiral foi instalado em 2008, com o plantio de estacas do porta-enxerto 1103 Paulsen sobre as 
quais, em 2009, foram enxertadas as cultivares copa, pelo método da garfagem lenhosa. Implantadas em camalhões, as videiras foram espaça-
das em 2,5 x 4 metros e conduzidas em cordão esporonado duplo, em sistema de semi-latada em T. O delineamento experimental foi em blocos 
ao acaso com 4 repetições e 4 plantas/parcela. No ciclo 2011/2012, avaliações quinzenais atribuindo notas relativas ao estádio fenológico das 
4 gemas seguintes ao ramo produtivo marcado foram realizadas de 01/09/2011 à 13/04/2012. O ciclo fenológico foi dividido em 13 fases, 
sendo elas, em devida ordem: gema inchada, gema algodão, brotação, aparecimento da inflorescência, inflorescência desenvolvida, início do 
florescimento, 50% das flores abertas, frutificação, grãos “chumbinho”, grãos “ervilha”, início da compactação do cacho, início da maturação 
e colheita. Ao final das análises, a cultivar BRS Carmen mostrou ser a mais tardia, com 204 dias de ciclo, seguida pela cultivar BRS Rúbea, 
com 190 dias. As cultivares Concord e Bordô não diferiram significativamente e completaram seus ciclos em, respectivamente, 160 e 159 dias. 
Quanto à brotação, houve diferença significativa entre as cultivares BRS Carmen e BRS Rúbea, que precisaram de respectivos 24 e 17 dias para 
atingir o estádio de brotação. As cultivares Concord e Bordô iniciaram o ciclo em datas diferentes, mas, ambas necessitaram apenas 14 dias 
para atingir tal estádio. Quanto à colheita, relatou-se que Concord e Bordô, apesar de serem precoces, tiveram um amadurecimento heterogêneo 
dos cachos. Tais cultivares precisaram de 6 e 7 dias, respectivamente, para que todos os cachos atingissem ºBRIX compatíveis com o estádio 
de colheita. Para BRS Carmen e BRS Rúbea, a colheita de todos os cachos foi realizada no mesmo dia, demonstrando homogeneidade na 
maturação das plantas. Também foi observado que a partir do estádio de inflorescência desenvolvida até a frutificação, as 4 cultivares diferiram 
significativamente, sendo que BRS Carmen apresentou a maior média de dias de duração dos ciclos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Dagostin (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Luiz Antônio Biasi           Co-Orientador: Martha Lucia Pena Pena
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Miniestaquia, Pitangueira, ácido indolbutírico
Área de Conhecimento: 50103040 - PRODUÇÃO DE MUDAS 

0782 MINIESTAQUIA DE PITANGUEIRA

A pitanga, fruto da pitangueira (Eugenia uniflora L.), espécie nativa brasileira, que pertence à família Myrtaceae, pode ser consumido in natura 
ou então usado na confecção de produtos farmacêuticos e medicinais. Por sua capacidade de atrair a fauna, a pitangueira também é muito uti-
lizada em sistemas agroecológicos. A propagação vegetativa possibilita a produção de mudas com características da planta matriz, permitindo 
populações de plantas homogêneas. A estaquia é um dos principais métodos utilizados na propagação de plantas frutíferas. Assim, o objetivo 
deste estudo foi avaliar o enraizamento de estacas herbáceas de pitangueira, coletadas no minijardim seminal e tratadas com diferentes concen-
trações de ácido indolbutírico (AIB). Para isso o minijardim foi instalado em casa de vegetação no dia 31/05/2011. A primeira poda para instalar 
a miniestaquia foi realizada no mês de agosto e a segunda no mês de setembro de 2011. Para ser considerada apta a ser podada, as brotações 
deveriam ter, no mínimo, 4 cm de comprimento. Logo após a poda, as miniestacas passaram pela confecção, deixando-se um par de folhas 
inteiras e um par de folhas reduzidas pela metade, e foram plantadas em tubetes contendo vermiculita. Com o intuito de observar se o uso de 
ácido indolbutírico (AIB), um regulador vegetal, aumentaria o enraizamento, as estacas foram submetidas a quatro tratamentos com diferentes 
concentrações de AIB (0, 1000, 2000, e 4000 mg L-1) em um delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro repetições 
de vinte miniestacas por parcela. Para a obtenção de resultados, após 120 dias do plantio, foram avaliadas algumas variáveis: porcentagem 
de miniestacas enraizadas, com calo, vivas, mortas, com brotações e retenção foliar, número e comprimento das raízes e massa seca da raiz. 
Apenas na segunda miniestaquia (mês de setembro), a porcentagem de retenção de folhas foi estatisticamente diferente entre os tratamentos, 
sendo que a testemunha obteve 96,7% e o tratamento com 4000 mg L-1 manteve 80,9% das folhas, em média. Para as demais variáveis não 
houve efeito significativo das concentrações de AIB testadas. A média geral de enraizamento nas duas miniestaquias foi de 97,2% e 86,3% 
respectivamente. Sendo que a porcentagem de miniestacas que não enraizaram ou morreram foi de 2,8% na primeira miniestaquia e 13,7% 
na segunda. Isso mostra que, a miniestaquia apresenta-se como uma solução para a propagação vegetativa de pitangueira e o uso de AIB para 
estimular o enraizamento é dispensável.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 405

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: IZABEL VOLKWEIS ZADINELO (PIBIC/CNPq)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: ELIANE CRISTINA GRUSZKA VENDRUSCOLO        Co-Orientador: MARISE FONSECA DOS SANTOS
Departamento: Campus Palotina                                                           Colaborador: MAIARA PASUCH DE CAMARGO
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Brugmansia suaveolens, cultura de raízes, alcalóides tropânicos
Área de Conhecimento: 50103059 - MELHORAMENTO VEGETAL 

0783 TRANSFORMAÇÃO DE TROMBETEIRO (BRUGMANSIA SP) VIA AGROBAC-
TERIUM RHIZOGENES E AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALCALÓIDES

Brugmansia suaveolens é uma planta medicinal pertencente à família das solanaceae que produz metabólitos secundários da classe dos al-
calóides com grande importância para a indústria farmacêutica. A produção do alcalóide é tecido-específico, sendo as raízes o principal sítio 
de produção do alcalóide. Nas duas últimas décadas tem havido considerável interesse na produção destes compostos por culturas de raízes 
em escala industrial. O objetivo deste trabalho foi estabelecer protocolo de crescimento radicular in vitro, extrair e caracterizar os alcalóides 
tropânicos. Sementes de B.suaveolens foram germinadas e plântulas com aproximadamente 30 dias tiveram suas raízes cortadas em segmentos 
de 2 cm. Estes segmentos foram inoculadas em meio B5 líquido suplementado com concentrações de 0, 1, 2, 4, 8 e 16 mg.L-1 de 2,4 D, AIA 
e ácido giberélico, totalizando 16 tratamentos, com 3 repetições cada. Foram avaliadas o crescimento radicular (peso fresco) aos  0, 7, 14 e 21 
dias de cultivo e em peso seco (g). A extração dos alcalóides ocorreu ao final dos 21 dias. As amostras das raízes foram maceradas e extraídas 
com ácido sulfúrico 2% por 2 horas. Após centrifugar á 12000g/8min o sobrenadante foi alcalinizado com hidróxido de amônio. Clorofórmio 
foi adicionado ao sobrenadante, e na fração orgânica separada foram concentrados os alcalóides extraídos. Após completa evaporação do 
clorofórmio, os alcalóides foram dissolvidos em ácido sulfúrico 2%. Padrões de escopolamina, atropina e hiosciamina foram obtidos da mesma 
forma a partir de medicamentos comerciais. A cromatografia para caracterização dos alcalóides foi realizada em placa fina (Thin Layer Chro-
matography - TLC) de sílica usando como fase móvel CHCl3: MeOH: NH4OH (50: 9: 1 v/v/v) em um volume de 150 ml. As amostras dos 
diferentes tratamentos foram aplicadas separadamente. Após a corrida cromatográfica a bandas foram reveladas com o reagente de Bouchardt 
(Iodo/Iodeto de potássio/H2O. Os resultados mostraram que não houve diferença estatística quanto às massas obtidas entre os tratamentos. To-
das as amostras revelaram bandas para presença de alcalóides, porém de pequena intensidade com mesmo índice de retenção (Rf) dos padrões 
empregados. Apenas nos tratamentos com 1 e 4 mg.L-1 de AIA foram observadas manchas com alta intensidade e com Rf da hiosciamina. Tais 
resultados apontam para uma possível indução do AIA no aumento da produção da hiosciamina.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: HENRIQUE FABRICIO PLACIDO (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: LEANDRO PAIOLA ALBRECHT     Co-Orientador: ROBSON FERNANDO MISSIO
Departamento: Campus Palotina          Colaborador: RENATO R. BIELER, RUAN CARLOS N. FURTADO, FABIO H. KRENCHINSKI
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Extenção rural, Milho Bt, Transgênicos 
Área de Conhecimento: 50106007 - EXTENSÃO RURAL 

0784 CULTIVOS TRANSGÊNICOS NA REGIÃO DE PALOTINA – PR

Plantas transgênicas com atividade inseticidas e resistentes a herbicidas representam novas alternativas no manejo de pragas e plantas daninhas 
em lavouras de milho, os cultivos de milho transgênicos demonstram avanço na aceitação e cultivo no Brasil, na safra 2009/10 de um total de 
sementes cultivadas, 39% eram transgênicas, sofrendo aumento significante na safra seguinte (2010/11), com 64% de sementes transgênicas, 
levando em consideração safra verão e segunda safra. A partir de análise da crescente utilização de milho transgênico, o presente trabalho 
objetivou caracterizar a utilização e o manejo do mesmo no agronegócio da região de Palotina – PR. A partir de um marco teórico previamente 
estabelecido elaborou-se questionários e através de entrevistas semi-estruturas de maneira a se adequarem melhor a realidade regional, os 
mesmo foram submetidos a trabalhadores rurais; empresários rurais; engenheiros agrônomos; demais técnicos responsáveis pelo assessora-
mento dos empreendimentos rurais. Os questionários dirigidos aos agricultores abrangeram informações gerais relativas a área de produção, 
atividades principais, fonte de renda primária, compreensão de práticas agrícolas, etc; assim como foram específicas,  no tocante a área em 
que é utilizado eventos transgênicos, detectando a aceitação da tecnologia, valorização da tecnologia, compreensão dos benefícios e riscos, 
cultivares transgênicas utilizadas, manejos empregados, etc. Nota-se que na região há  predominância no cultivo em sucessão de soja-milho, 
os produtores entrevistados podem ser caracterizados regionalmente como 25% de pequeno porte (até 10 alq), 60% médio porte (10 a 50 alq) 
e de grande porte (mais de 50 alq), em que 98% entrevistados cultivam transgênicos, 70% destes há um período de 2 á 5 anos, em que mais 
de 90% encontram-se satisfeitos com a tecnologia alegando facilidade no manejo e menor utilização de defensivos agrícolas, já os que não se 
encontram, tem como principal dificuldade o custo da tecnologia. Dos entrevistados 94% cultivam milho transgênico em mais de 50% da sua 
área e mais da metade dos produtores relatam terem identificados lagartas resistentes a tecnologia, fator que pode ser justificado por mais de 
20% dos entrevistados desconhecerem os manejos de área de refúgio e coexistência. A agricultura regional é tecnificada, com alta produtivi-
dade em um caráter regional, os produtores apresentaram uma ótima aceitação a tecnologia transgênica, mas com dificuldades em manejos que 
principalmente asseguram a sustentabilidade da tecnologia transgênica. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ruan Carlos Navarro Furtado (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Leandro Paiola Albrecht                Co-Orientador: Robson Fernando Missio
Departamento: Campus Palotina                      Colaborador: Henrique Fabricio Placido, Renato Rodrigo Bieler, Alexandre Claus
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Soja RR, manejo, Levantamento
Área de Conhecimento: 50106007 - EXTENSÃO RURAL 

0785 CULTIVOS TRANSGÊNICOS NA REGIÃO DE PALOTINA – PR 2

O avanço biotecnológico tem ganhado importante papel na produção vegetal principalmente por conta da engenharia genética. A criação 
de organismos geneticamente modificados facilitou o manejo e otimizou a produção das grandes culturas agrícolas, porém apesar de todos 
benefícios trazidos por estes há a preocupação para que esta nova tecnologia não se perca e com a sustentabilidade do novo manejo. Logo, o 
presente trabalho objetivou diagnosticar, caracterizar e avaliar aspectos sobre à inserção e ao manejo desta tecnologia na região de Palotina 
- PR. A metodologia constitui-se da elaboração de questionários para o levantamento de dados, que foram analisados como amostra local de 
utilização e manejo dos cultivares transgênicos. A entrevista foi realizada com profissionais da área (engenheiros agrônomos, técnicos, entre 
outros), produtores e empresários rurais. Foram aplicados 51 questionários a agricultores. A planilha eletrônica foi elaborada utilizando o 
software Microsoft Office Excel 2007®, procedendo à análise descritiva dos resultados O levantamento apontou que 98% das propriedades 
cultivam Soja RR, em que 25% destes em propriedades de até 10 alqueires e 61% em propriedades entre 10 e 50 alqueires, em sua maioria 
(54%) em áreas próprias, e 44% em áreas próprias e arrendadas. O quantitativo de 89% disseram utilizar a tecnologia a mais de 2 anos e 43% 
citaram a facilidade no manejo da cultura como o principal vantagem desta. Do total de agricultores, 88% afirmaram que a área cultivada de 
Soja RR é superior a 50% do total cultivado de soja. Não houve insatisfação com as cultivares, e metade dos entrevistados afirmou não ver 
desvantagem no uso dos transgênicos. Quanto a parte técnica da cultura, 34 dos 51 entrevistados disseram fazer duas aplicações de glyphosate 
durante o ciclo da Soja RR e 33 fazem o uso da formulação Roundup Ready®. Dos entrevistados, 64% disseram fazer a aplicação entre 1,5 e 
2,5 Litros de glyphosate por hectare. Apenas 9 dos entrevistados afirmaram utilizarem soja convencional e 5 destes indicaram que o motivo era 
o melhor preço de venda da produção. Os resultados indicaram, no entanto, a presença de biótipos resistente, em que 63% deles relataram ter 
problemas no controle do gênero Conyza e 31% responderam notarem algum tipo de deficiência nutricional no cultivar transgênico.Por fim, o 
estudo concluiu que apesar da grande aceitação da nova tecnologia, os produtores rurais possuem algumas limitações no correto manejo desta.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriel Model dos Passos (Outro)
Curso: Engenharia Cartográfica e de Agrimensura 
Orientador: Ana Paula Dalla Corte                         Co-Orientador: Carlos Roberto Sanquetta
Departamento: Ciências Florestais                      Colaborador: Felipe Dallagnol
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Ocorrencia, Declividade, Ombrófila
Área de Conhecimento: 50200003 - RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL

0786 PADRÕES DE OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES FLORESTAIS DA FLORESTA OMBRÓFILA 
MISTA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DIFERENTES DECLIVIDADES

O Brasil é reconhecido por possuir uma grande diversidade biológica. Para que se possa garantir sua conservação é importante o conhecimento 
do funcionamento e da sua dinâmica. Alguns estudos científicos já constataram que o gradiente florístico relaciona-se com condições hídricas 
e fatores edáficos, associados à declividade e à topografia. O objetivo deste trabalho foi de avaliar padrões de ocorrência de espécies florestais 
da Floresta Ombrófila Mista em áreas de preservação permanente (APP) e diferentes declividades. Para tanto, foram utilizados dados de um 
experimento de 25 hectares localizado na Flona de Irati,Estado do Paraná. As informações do inventário florestal observadas foram do ano de 
2005 e a ocorrência das espécies está associada a um mapa digital com o posicionamento das mesmas dentro da área total. Foram selecionadas 
12 espécies para esta avaliação sendo elas: Araucária, Açoita-cavalo, Bracatinga, Caingá, Canela-amarela, Canela-branca, Canela-imbuia, 
Canela-preta, Carne-de-vaca, Erva-mate, Imbuiá, Miguel-pintado. Realizou-se a delimitação das áreas de preservação permanentes (APP), bem 
como a construção do mapa de declividade com 4 classes distintas, sendo: classe 1 (0-2°), classe 2 (2,1-4°), classe 3 (4,1-6°) e classe 4 (6,1-8°). 
Observou-se que as espécies açoita cavalo, caingá e canela-preta ocorrem somente fora de áreas de APP (100%). As espécies canela-amarela 
(81,4%), canela-imbuia (72,7%) e carne-de-vaca (84,8%) tiveram predomínio de indivíduos em áreas fora de APP. Já as espécies bracatinga 
(98,3%) e imbuia (72,2%) tiveram ocorrência predominante em áreas de APP. Para as demais espécies não se observou tendências. Em relação 
às classes de declividade, percebeu-se que elas não possuem grande variação. Possivelmente por este fato, não ocorreram tendências marcantes 
para as espécies. Os indivíduos de bracatinga foram observados principalmente nas declividades de 4,1-6° (63,5%). Os indivíduos de caingá 
foram observando principalmente em até 4º (85,7%). Os indivíduos de canela-branca foram observando principalmente acima de 4,1° (78,6%). 
Para a canela-preta ocorreram entre 2 e 6º (83,4%). Embora as variações nesta área sejam pequenas, percebe-se que há potencial na utilização 
destes fatores para agrupamentos ecológicos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kendra Zamproni (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Daniela Biondi Batista             Co-Orientador: Angeline Martini
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: arborização urbana, microclima, IBUTG
Área de Conhecimento: 50200003 - RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL 

0787 INFLUÊNCIA DA ARBORIZAÇÃO DE RUAS NO CONFORTO TÉRMICO DA CI-
DADE DE CURITIBA-PR.

O intenso e contínuo processo de urbanização causa impactos negativos sobre a cidade, que podem convergirem alterações climáticas e influ-
enciar na qualidade de vida da população. Uma forma de mitigação deste efeito seria a existência de vegetação no meio urbano. Dentre muitos 
benefícios proporcionados pela arborização, destaca-se a melhoria microclimática, que resultará em melhores níveis de conforto térmico. O 
objetivo desse trabalho foi analisar o conforto térmico proporcionado pela arborização de ruas. Para tanto foram coletados dados em trechos de 
duas ruas paralelas: Augusto Stresser que não possui árvores, e Dr. Goulin arborizada com exemplares de Tabebuia chrysotricha. Em cada uma 
das ruas foi instalado um medidor de stress térmico modelo TGD-400 da marca Instrutherm que calcula o Índice de Bulbo Úmido Termômetro 
de Globo (IBUTG), índice esse que representa o efeito combinado da radiação térmica, temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo 
úmido. Além desde índice foram utilizadas as variáveis temperatura e umidade relativa do ar, também fornecidas por este aparelho. As coletas 
de dados foram feitas, a cada minuto, em todas as estações do ano no período das 12:00 as 14:00 horas (corrigido para o  horário de verão). Os 
dados foram processados a cada dez minutos e as médias desses intervalos foram comparadas através do teste “t” de Student. Em nenhuma das 
estações do ano analisadas, o IBUTG ultrapassou o limite de tolerância para exposição ao calor de 30ºC estipulado pelo Ministério de Trabalho 
e Emprego (NR-15, anexo 3). O máximo valor desse índice (26,7ºC) foi encontrado na Rua Augusto Stresser no verão. A diferença de tem-
peratura e umidade relativa entre as duas ruas foi de, respectivamente, 1,8ºC e 5,17% no verão, 2,09ºC e 2,57% na primavera, 3,36ºC e 11,8% 
no inverno e 1,4ºC e 7,34% no outono. Em todas as estações do ano houve diferença estatística significativa entre as variáveis temperatura 
e umidade relativa nas ruas analisadas. Em relação ao IBUTG, estatisticamente houve diferenças significativas no verão, na primavera e no 
outono. Isto indica que nestas estações, embora este índice esteja numa mesma classe de conforto, os resultados demonstraram diferenças entre 
as ruas com e sem arborização. Com isto é possível demonstrar a influência da arborização no conforto térmico das ruas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Priscilla Cavenaghi Koch (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta                Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Ciências Florestais                    Colaborador: Greyce Charlynne Benedet Maas, Alexandre Behling
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Serrepilheira, Produção, FOM
Área de Conhecimento: 50200003 - RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL

0788 PRODUÇÃO ESTACIONAL DE SERAPILHEIRA EM FLORESTA OMBRÓFILA 
MISTA

A serapilheira no ambiente florestal é responsável pela sustentação de muitos processos ecológicos, tais como a ciclagem de nutrientes e a ma-
nutenção da qualidade do solo. Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção estacional de serapilheira em um rema-
nescente de Floresta Ombrófila Mista (FOM), localizado na Estação Experimental da Universidade Federal do Paraná localizada no município 
de São João do Triunfo. Para avaliação do aporte de serapilheira foram instalados 27 coletores cônicos com área de 1 m2 cada, distribuídos 
sistematicamente em 3 parcelas permanentes de 1 hectare. Neste trabalho foi considerado como serapilheira todo material não lenhoso (folhas, 
material reprodutivo, casca e miscelânea) e lenhoso (ramos e galhos) de até 10 cm de diâmetro, sendo a produção de serapilheira avaliada 
durante o período de dezembro de 2011 a março de 2012. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos identificados, pesadas em 
laboratório e passaram por uma pré-secagem, para a separação da serapilheira nas frações: folhagem, galhada, casca, ramos aciculados, mate-
rial reprodutivo e miscelânea. Para verificar a influência dos indivíduos arbóreos da FOM na produção de serapilheira, as folhas de cada coletor 
foram separadas por espécie e secas em estufa de circulação e renovação do ar à temperatura de 65oC até peso constante, para determinação do 
peso seco de cada fração. Os dados obtidos demonstraram que a produção de serapilheira durante o verão foi de 1.408,66 kg.ha-1. O peso do 
material recolhido nos coletores variou de 30,19 a 319,81 gramas/m2. A fração ramos aciculados (de Araucaria angustifolia) constituiu-se no 
principal componente da serapilheira, respondendo por uma média de 43,75% do total, seguido pela fração folhagem com 26,53% e pela fração 
miscelânea com 13,29%. Na fração folhagem, entre as espécies identificadas, as mais representativas na composição da serapilheira foram: 
canela-amarela (Nectandra grandiflora Nees) com 8,08%, guaçatunga (Casearia obliqua Spreng) com 5,13%, pimenteira (Capsicodendron 
dinisii (Schwanke) Occhioni) com 5,06%, capororoca-da-folha-miúda (Myrsine ferruginea Spreng) com 4,83% e canela-sebo (Cinnamomum 
sellowianum (Nees & Mart.)) com 4,55%. Conclui-se que a espécie A. angustifolia, predominante na floresta, também é aquela que mais con-
tribui no aporte de serapilheira.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Waynne Elias Batista (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Daniela Biondi Batista         Colaborador: Angeline Martini
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Fragmento de Floresta urbana, Microclima local, Capão do tigre
Área de Conhecimento: 50200003 - RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL

0789 INFLUÊNCIA DE UM FRAGMENTO DE FLORESTA URBANA NO MICROCLIMA 
LOCAL.

O microclima urbano é muito afetado pela vegetação, seja pela existência de florestas urbanas ou pela falta delas. Essa influencia no clima 
proporciona às pessoas maior ou menor conforto. O objetivo deste trabalho foi analisar as condições microclimáticas e de conforto térmico de 
um fragmento de floresta urbana, conhecido por Capão do Tigre localizado no campus III, Jardim Botânico, da UFPR e compará-las com as 
condições microclimáticas de outros ambientes adjacentes. Foram utilizados dois aparelhos medidores de stress térmico do modelo TGD-400 
(da marca Instrutherm) e os locais de estudo foram: área aberta com gramado (bordadura do Capão), estacionamento do campus, interior de um 
plantio de pinus e sala de aula. As coletas foram repetidas em todas as estações do ano, com início na primavera de 2011. Os dados foram cole-
tados entre 11:00 – 13:00 horas (horário convencional) e entre 12:00-14:00 horas (horário de verão). Em cada dia de coleta, um dos aparelhos 
permaneceu no interior do Capão e o outro em uma das áreas de comparação. As variáveis analisadas foram: temperatura atmosférica, umidade 
relativa do ar e Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG). Os dados foram processados a cada quinze minutos e as médias desses 
intervalos foram comparadas através do teste t de Student. Os resultados encontrados até o momento revelam que houve diferença significativa 
para a variável temperatura entre o capão e os demais ambientes em todas as estações do ano, exceto entre o Capão (16,4°C) e o plantio de 
pinus (16,1°C) na estação do outono. A maior diferença de temperatura média foi entre o Capão (26,8°C) e o estacionamento (32,3°C), na 
primavera. Desta mesma forma variou a umidade relativa do ar, com 73,2% no Capão e 75,7% no plantio de pinus na estação do outono. Em 
todos ambientes analisados o índice IBUTG não ultrapassou o limite de 30°C (estabelecido na NR15 anexo 3). Houve diferença significativa 
para o índice IBTUG entre o Capão, estacionamento, borda e a sala de aula em todas as estações do ano. Para o plantio de pinus só houve 
diferença significativa para a estação do verão. Conclui-se que o Capão do Tigre apresenta condições microclimáticas distintas de temperatura, 
umidade e índice de conforto térmico em relação aos ambientes de borda do Capão, estacionamento do campus, plantio de pinus e sala de aula.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: HENRIQUE CRONTHAL MORO (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: RICARDO ANCELMO MALINOVSKI          Co-Orientador: LEIF NUTTO
Departamento: Ciências Florestais    Colaborador: Willian Schwegler Wiese, Felipe Schumacher Santanna,Arthur Brambilla Barreira
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Poda, Qualidade da madeira, Primeiro galho não cicatrizado
Área de Conhecimento: 50201000 - SILVICULTURA

0790 EFEITOS DA PODA NA QUALIDADE DA MADEIRA DE EUCALYPTUS GRANDIS

Devido à demanda constante do mercado florestal por madeira de alta qualidade com o destino voltado para a serraria ou laminação, buscou-se 
nas operações silviculturais uma maneira de otimizar o fator qualidade da madeira com o intuito de aumentar seu valor agregado. Uma das 
técnicas que possibilitam o aumento desta qualidade é conhecida como poda ou desrama dos galhos. Este trabalho apresenta conceitos rela-
cionados à poda, e suas consequências na presença e na disposição dos “galhos mortos” da árvore. Este projeto teve como objetivo analisar e 
avaliar a eficiência da poda na qualidade final da madeira. O projeto foi realizado em uma empresa florestal localizada no Rio Grande do Sul. 
O experimento foi dividido em oito parcelas, todas da espécie Eucalyptus grandis em diferentes estágios de desenvolvimento (25, 37, 49 e 63 
meses). As operações de poda efetuadas nessas áreas consideraram exclusivamente a idade do plantio independentemente da altura de cada 
individuo. O experimento analisou informações do povoamento através de mensurações da: altura do primeiro galho não cicatrizado, altura 
total da árvore, altura da base da copa e seu DAP. Os dados foram compilados através de tratamento estatístico e percebeu-se a existência de 
relações entre os parâmetros mensurados e a qualidade da madeira pelo método não destrutivo, tornando este tipo de avaliação importante 
para o mercado florestal. As características mensuradas no trabalho forneceram percentuais que apontaram a situação da madeira antes e de-
pois da poda. Observou-se que a poda se torna uma atividade economicamente viável para as empresas que possuem enfoque em mercados 
com demanda de madeira de alta qualidade, porém devem ser realizados estudos específicos considerando a espécie florestal e as condições 
particulares de cada plantio.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Priscilla Cubo (PET)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Alessandro Camargo Angelo               Co-Orientador: Karen Koch Fernandes de Sousa
Departamento: Ciências Florestais                         Colaborador: Lia Toiosima Yoshizumi, Thaís Morgenstern, Lucas Kania Neto
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: cultivo, nutrientes, florestais
Área de Conhecimento: 50201000 - SILVICULTURA

0791 ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DO SOLO DE QUATRO PROPRIEDADES RURAIS DA 
REGIÃO DE UNIÃO DA VITÓRIA– SUBSÍDIO PARA O PROJETO ARBORETO

As pequenas propriedades rurais são de extrema importância econômica, ambiental e social para o Brasil. Além de serem grandes geradoras 
de empregos, são especialmente voltadas ao autoconsumo e menos à exportação, evitam o êxodo rural, além de possuírem grandes potenciais 
para a produção de madeira, que pode ser utilizada para uso próprio e para venda, sendo uma forma adicional de geração de renda. Tendo esse 
conhecimento, o Projeto Arboreto, realizado em parceria entre EMATER (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural) e 
UFPR, visa a implantação de arboretos em pequenas propriedades rurais para gerar e disseminar informações sobre o cultivo de 16 espécies 
arbóreas na região Centro-Sul do estado do Paraná. Para dar o passo inicial a esse processo, é imprescindível avaliar as características dos solos, 
que servirão de prescrições para futuros reflorestamentos. Portanto, o presente trabalho tem por objetivo realizar análises de solo de quatro 
propriedades rurais que fazem parte do Projeto Arboreto, dos municípios de Bituruna (propriedades BIT1 e BIT2) e União da Vitória (UV1 e 
UV2). Foram coletadas amostras de solo de cada propriedade com profundidades 0-20cm e 20-40cm, e foram gerados dados pelo Laboratório 
de Análises de Solos do Setor de Ciências Agrárias da UFPR. Chegou-se aos seguintes resultados: os solos das propriedades mostraram-se ser 
distróficos (V% variando de 4 a 24) e argilosos, todos apresentando pH SMP muito baixos, com valores entre 3,8 e 4,9. Foram constatados 
traços de alumínio (1,5 – 6,0 cmolc/dm³) e baixos a médios índices de fósforo (2,4 – 4,6). Em UV1, UV2 e BIT1, os valores de cálcio (0,9 – 1,3 
cmolc/dm³) e magnésio (0,2 – 0,4 cmolc/dm³) são considerados baixos. BIT2 diferenciou-se das outras propriedades por apresentar índice de 
cálcio médio, entre 2,3 e 2,4 cmolc/dm³ e valores altos de magnésio, entre 0,9 e 1,0 cmolc/dm³. Assim como ocorre com maioria dos plantios 
florestais no Brasil, os locais destinados ao plantio do arboreto já foram modificados pela agropecuária, o que pode diminuir a produtividade da 
floresta a ser plantada. Constata-se isso pelos resultados encontrados, em que conclui-se que os solos das propriedades são considerados infér-
teis devido à sua acidez, à presença de alumínio à baixa quantidade de nutrientes essenciais. BT2 foi a propriedade que apresentou as melhores 
características, com mais disponibilidade de nutrientes no solo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: WILLIAN SCHWEGLER WIESE (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: RICARDO ANSELMO MALINOVSKI             Co-Orientador: LEIF NUTTO
Departamento: Ciências Florestais       Colaborador: NATHAN S. SANCHES; ARTHUR B. BARREIRA; HENRIQUE MORO
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Pinus; Poda; Qualidade da Madeira
Área de Conhecimento: 50201000 - SILVICULTURA

0792 EFEITOS DA PODA NA QUALIDADE DA MADEIRA DE PINUS TAEDA

A destinação final dos produtos de um povoamento é o fator que define o método silvicultural que será utilizado no plantio. A copa, fração supe-
rior da árvore que porta os galhos e folhas, é a responsável pelo crescimento da árvore através do processo da fotossíntese. Embora a copa seja 
indispensável para a sobrevivência e crescimento, os nós, inserções dos galhos nos fustes, podem diminuir a resistência mecânica da madeira, 
tornando-a de menor qualidade e valor comercial. A poda é uma técnica silvicultural que visa à redução dos efeitos negativos causados pelos 
nós e, conseqüentemente, proporciona o aumento do valor comercial da madeira. O objetivo geral do trabalho foi avaliar o sistema de poda de 
Pinus taeda adotado em uma empresa localizada no norte de Santa Catarina, levando em consideração as metas de produção da mesma. Como 
meta de produção foram considerados os valores de 40 cm de DAP com casca, rotação de 20 anos e uma tora podada até 3 m de altura. Os ob-
jetivos específicos foram analisar o núcleo nodoso das árvores e estimar a quantidade da madeira limpa produzida no final da rotação; analisar 
a qualidade da poda em termos de eficiência da cicatrização; e, através destes resultados, propor recomendações para a empresa a respeito do 
futuro manejo e detectar necessidades de pesquisa. Como metodologia, foram cortadas duas árvores de Pinus taeda aos 11 anos de idade, com 
DAP de 21 e 23 cm, das quais foram retiradas discos com espessura de 10 cm,  até a altura de 3,5 m e 3 árvores aos 18 anos de idade, com DAP 
de 23 e 25 cm, das quais foram retiradas discos até uma altura de 6 m. Após a coleta, os discos das árvores foram secos, lixados e analisados 
dendrocronologicamente, no intuito de identificar os defeitos internos causados pela poda e o período de cicatrização. A análise de disco mos-
trou que a primeira poda, feita em idades inferiores, reduziu o núcleo nodoso a uma área restrita em torno da medula. A segunda poda, em ter-
mos de qualidade, foi inferior a primeira, pois foi feita tardiamente implicando na formação de um grande núcleo nodoso próximo à superfície 
da tora. Observou-se ainda, que durante o processo de poda foram deixadas cicatrizes que desviaram as fibras da madeira do fuste. Conclui-se 
que as árvores estudadas não foram podadas de maneira uniforme, comprometendo-as quanto ao sistema de aproveitamento final da madeira. 
Detectou-se também, a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a qualidade das técnicas silviculturais adotadas pela empresa.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nathan Sganderla Sanches (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Ricardo Anselmo Malinovski       Colaborador: Arthur B. Barreira;Felipe S. Sant’Anna;Willian Schwegler Wiese
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Silvicultura, Mecanização, Preparo de solo
Área de Conhecimento: 50201000 - SILVICULTURA

0793 CARACTERIZAÇÃO DA MECANIZAÇÃO DO PREPARO DO SOLO PARA IMPLANTAÇÃO DE FLORESTAS 
PLANTADAS EM EMPRESAS DE BASE FLORESTAL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA

Atualmente no Brasil, de acordo com o relatório de 2012 realizado pela ABRAF (Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas), 
conta com 6,5 milhões de hectares de florestas plantadas, das quais representam 0,76% do território nacional. O incremento médio anual dos 
principais gêneros plantados no país é de 41 m3/ha.ano-1 no Eucalyptus sp.e de 37 m3/ha.ano-1 no Pinus sp. Em espécies comerciais de Euca-
lyptus, na África do Sul, mostraram que as maiores produtividades atuais, comparativamente às de décadas atrás, são 80% devido à melhoria 
das práticas silviculturais e somente 20% devido à mudança de material genético. (PALLET & SALE, 2002). Segundo SOARES, 2008, a silvi-
cultura no Brasil evoluiu a partir da agricultura, nas décadas de 60 e 70, eram utilizados métodos convencionais de preparo intensivo do solo em 
área total e a limpeza do terreno era feita com a queima dos resíduos. Na década de 80, foi introduzido o uso da grade bedding e implementos 
de base agrícola, e a partir da década de 90, a concretização dos plantios clonais, as certificações florestais, os cultivos mínimos se intensificam, 
ocorrendo o desenvolvimento de implementos mais adaptados e a eletrônica embarcada nos implementos. Sendo assim, este trabalho teve 
como objetivo caracterizar a mecanização do preparo do solo nas empresas de base florestal no sul do Brasil. Para tal, foi desenvolvido um 
questionário com questões especificas para analisar o índice de mecanização do preparo do solo. Primeiramente foi realizado contato telefônico 
com os profissionais responsáveis pela silvicultura da empresa e na sequência enviado o questionário por email. Foram contatadas 48 empresas 
vinculadas as associações de empresas de base florestal de Santa Catarina e do Paraná. Obteve-se a resposta de 25 empresas. Os resultados 
demonstraram que 52% das empresas realizam o preparo do solo de forma mecanizada, 16% realizam o preparo do solo de forma manual, 28% 
realizam o preparo do solo de forma mista, ou seja, parte do solo é preparado de forma mecanizada e parte é manual, e 4% realizam o preparo 
de solo semi-mecanizado utilizando motocoveadores. Percebe-se desta forma, que a mecanização da silvicultura esta aquém do desejável, visto 
as dificuldades crescentes da contratação de mão de obra e a tendência eminente da verticalização dos serviços nas empresas de base florestal. 
Sendo assim, muito há por se fazer, principalmente, investimentos no desenvolvimento de soluções viáveis para aumentar a mecanização di-
minuindo desta forma, a necessidade de mão de obra e aumento da qualidade do preparo do solo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniel Strozzi Soares (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Antonio Rioyei Higa                              Co-Orientador: Mário Dobner Junior
Departamento: Ciências Florestais                           Colaborador: Paulo André Trazzi, Lucas Toniolo Junior
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: crescimento diamétrico, desbaste, forma do tronco
Área de Conhecimento: 50201034 - GENÉTICA E MELHORAMENTO FLORESTAL

0794 INFLUÊNCIA DO DESBASTE NO INCREMENTO ANUAL EM DIÂMETRO DE PINUS TAE-
DA L. PARA DIFERENTES ALTURAS, IDADES E CLASSES SOCIOLÓGICAS

A área plantada com florestas no Brasil em 2011 totalizava 6,5 milhões de hectares, dos quais 25,2 % eram ocupados pelo gênero Pinus. Da área 
reflorestada com este gênero, 83 % (1,36 milhões de ha) estão localizados na região Sul do Brasil. Intervenções silviculturais, principalmente 
o desbaste, tornam possíveis o controle da produção e da qualidade dos produtos provenientes de povoamentos florestais. Um melhor entendi-
mento das mudanças causadas por estas intervenções nas árvores subsidia o planejamento e a utilização racional da produção. O presente 
estudo teve como objetivo avaliar a influência de desbastes no incremento anual em diâmetro de Pinus taeda para três diferentes alturas, classes 
sociológicas e idades. O povoamento, do qual as árvores com 30 anos de idade foram retiradas, estava localizado no município de Campo 
Belo do Sul - SC. Os indivíduos selecionados constituiram um grupo de 18 árvores: seis suprimidas, seis intermediárias e seis dominantes, das 
quais foram retirados discos de seção transversal à 1,3m de altura (DAP) e às alturas relativas de 25 e 50 % da altura comercial. Os desbastes 
foram realizados nas idades de 5, 7, 10 e 13 anos. Foram analisados os incrementos diamétricos anuais absolutos (IDA) e relativos (IDR) nas 
diferentes alturas, classes sociológicas e idades. O IDR foi obtido com a divisão do incremento diamétrico absoluto do ano corrente, pelo in-
cremento do ano imediatamente anterior. Após comprovação da homogeneidade das variâncias, realizou-se ANOVA e teste de Tukey, quando 
necessário. Constatou-se que o IDA25% foi estatisticamente superior ao IDADAP apenas do sétimo ao nono ano, embora o primeiro tenha sido 
numericamente superior em todos os anos avaliados, com exceção do sexto. Para todas intervenções e alturas avaliadas, verificou-se redução 
de incremento relativo no ano de sua execução, seguido de aumento no ano imediatamente após cada desbaste. Semelhantemente ao observado 
para o IDA25%, o IDR25% foi predominantemente superior ao IDRDAP, exceto no primeiro ano após os desbates, nos quais o IDR25% foi 
superado pelo IDRDAP, voltando à condição anterior no ano seguinte. Com relação às diferentes classes sociológicas, verificou-se que o IDA-
DAP apresentou diferenças significativas somente a partir do sexto ano entre as diferentes classes, sendo intensificadas a cada realização de 
desbaste. Conclui-se que o crescimento diamétrico das árvores é concentrado na base do fuste no período de até dois anos após a intervenção. 
Árvores suprimidas e intermediárias são positivamente e mais intensamente afetadas pelos desbastes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: José Vicente Mendes Carneiro (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Antonio Rioyei Higa                  Co-Orientador: Andrea Chizzotti Cusatis
Departamento: Ciências Florestais               Colaborador: Marina Gilaverte, Luana Grockotzki Goularte
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: propagação vegetativa, cedro rosa, broca das meliáceas
Área de Conhecimento: 50201034 - GENÉTICA E MELHORAMENTO FLORESTAL 

0795 ENXERTIA E AUTO-ENXERTIA DE CEDRELA FISSILIS VELL. EM MELIACEAS 
COMO INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA À HYPSIPYLA GRANDELLAZELLER

Cedrela fissilis Vell. (cedro rosa), da família Meliaceae possui alto valor de mercado para produção de madeira sólida. O cultivo da espécie 
enfrenta desafios quanto aos danos provocados pela Hypsipyla grandella, maisconhecida como “broca das meliáceas”. Estudos sobre a auto-
ecologia destas espécies têm sido realizados, porém, nenhum com eficácia comprovada. Dentro deste contexto o presente trabalho propõe por 
meio da técnica de propagação vegetativa denominada enxertia, determinar as espécies porta-enxerto compatíveis a Cedrela fissilis. Em função 
do resultado da enxertia a próxima etapa será avaliar os efeitos dos diferentes porta-enxertos na indução de resistência à broca das meliáceas. O 
experimento foi conduzido em casa de vegetação em viveiro da Universidade Federal do Paraná.Para este trabalho foram testadas as seguintes 
espécies como porta-enxertos: Toona ciliata, Cedrela odorata, Khaya senegalensis, e duas testemunhas: auto-enxertia de Cedrela fissilis e Ce-
drela fissilis sem enxertia.  O delineamento usado foi blocos ao acaso, com um total de cinco tratamentos (quatro espécies como porta-enxerto 
e uma sem enxertia) 10 blocos e nove plantas por parcela. As sementes das espécies testadas foram inicialmente cultivadas em sementeira em 
substrato em proporção volumétrica 1:1 com vermiculita e após 20 dias repicadas para tubetes de 280 cm³, preenchidos com substrato. Foi 
utilizado o substrato comercial composto de casca de pinus e vermiculita expandida, enriquecido com macro e micronutriente (concentração 
não divulgada pelo fabricante). Aos 180 dias as mudas foram enxertadas utilizando o método de garfagem em fenda cheia. Foram realizadas 
medições a cada 15 dias para avaliar a percentagem de sobrevivência dos enxertos, bem como o diâmetro a altura do colo, três centímetros 
acima da incisão do enxerto, e altura dos indivíduos.  

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luana Grockotzki Goularte (Outro)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Antonio Rioyei Higa                               Co-Orientador: Thais Cristina Vagaes
Departamento: Ciências Florestais                            Colaborador: Sergio Luis Haliski 
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Pinus taeda L., miniestaquia, manejo nutricional
Área de Conhecimento: 50201034 - GENÉTICA E MELHORAMENTO FLORESTAL 

0796 MANEJO NUTRICIONAL EM MINIJARDIM CLONAL DE PINUS TAEDA L.

De acordo com a ABRAF (2012), a área plantada com pinus no Brasil em 2011 corresponde a 1.641.892 ha, sendo a maioria destes plantios 
realizados com Pinus taeda L. Apesar destas plantações apresentarem, em média, maior produtividade (m3/ha.ano) em todo o mundo, incluindo 
sua área de ocorrência natural no sul dos Estados Unidos da América, as empresas privadas têm desenvolvido pesquisas em parcerias com 
universidades e instituições de pesquisa brasileiras, no sentido de aumentar ainda mais esta produtividade. Uma das formas de otimizar os 
ganhos da seleção é propagar vegetativamente o genótipo selecionado, pois a clonagem possibilita aproveitar a variância genética devido a 
dominância, adicionalmente à variância aditiva. O sucesso da propagação vegetativa, no entanto, depende de vários fatores intrínsecos e ext-
rínsecos. Um dos principais fatores intrínsecos é o estado nutricional da cepa fornecedora da miniestacas. Assim, o objetivo geral deste trabalho 
foi estabelecer procedimentos simples e diretos de manejo nutricional de minicepas de Pinus taeda L. O delineamento experimental utilizado 
foi de blocos ao acaso em parcelas subdivididas, com oito blocos e oito plantas por parcela por tratamento.  Está sendo avaliados dois fatores: 
cinco progênies de Pinus taeda e quatro concentrações de nutrientes, representadas por diferentes condutividades elétricas, totalizando 20 trata-
mentos. As condutividades elétricas (CE) foram: 0,00; 1,5; 2,5 e 3,5 dmS*cm-1 . A fertirrigação está sendo aplicadas três vezes por semana, 
por gotejamento. A avaliação do experimento baseia-se nas seguintes características: número acumulado e a média de miniestacas; índice de 
enraizamento das miniestacas, pH e CE, pelo método “Pour-through”. Como resultados esperados, espera-se identificar a melhor concentração 
de solução nutritiva para cada família, em relação à produção de miniestacas e o índice de enraizamento das miniestacas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Toniolo Junior (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Antonio Rioyei Higa                      Co-Orientador: Paulo André Trazzi
Departamento: Ciências Florestais                   Colaborador: Mário Dobner Junior
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Melhoramento Florestal, Produtividade, Verticilos
Área de Conhecimento: 50201034 - GENÉTICA E MELHORAMENTO FLORESTAL

0797 CRESCIMENTO E CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE UM TESTE DE 
PROGÊNIES DE PINUS TAEDA

Em 2011, a área de plantios de espécies do gênero Pinus no Brasil totalizou 1.641.892 ha, correspondentes a 23,4% da área de plantios flo-
restais, localizados principalmente na região Sul do país. O melhoramento genético apresenta-se como importante ferramenta para aumentar a 
produtividade dos plantios de Pinus taeda. Através do teste de progênies, é possível fornecer dados sobre valores genéticos dos indivíduos, aval-
iar matrizes pela comparação do desempenho das suas descendências. No entanto, a seleção baseada em apenas uma ou em poucas característi-
cas é ineficaz, sendo importante avaliar e interpretar simultaneamente o máximo possível de características de interesse envolvidas no sistema 
produtivo. Este trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento de 20 famílias de meios-irmãos de Pinus taeda, com cinco anos de idade, e 
caracterizar morfologicamente as progênies através do número de verticilos. O estudo foi realizado em um teste de progênies, plantado na área 
de pesquisa do Laboratório de Genética e Melhoramento Florestal, da UFPR, em Curitiba – PR, e constitui-se de três blocos e duas plantas por 
parcela. Foi realizado um inventário, onde foram coletadas as seguintes informações: diâmetro da base (DB, a 10 cm do solo), diâmetro a altura 
do peito (DAP), altura total (HT), número de verticilos por planta (NV). Foram calculadas área transversal (g), número de verticilos por metro 
(NVM), e volume individual (VOL). Depois de confirmada a homogeneidade das variâncias para as variáveis DAP, g e VOL, procedeu-se a 
ANOVA, sendo observadas diferenças significativas para as variáveis VOL (F(19,38) = 2,38; p < 0,01) e g (F(19,38) = 3,04; p < 0,01). A com-
paração entre as médias das famílias pelo teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade, detectou diferenças significativas para as variáveis 
VOL e g, sendo que a família 19 demonstrou crescimento superior às famílias 2, 4 e 15 e às 2 e 15, respectivamente. As demais famílias foram 
semelhantes entre si e às anteriores para as duas variáveis. A maior média de VOL observada foi 0,02991 m³ (família 19), enquanto que a menor 
foi 0,01063 m³ (família 15). Foram verificadas médias de 12,3 verticilos por árvore, e de 2,4 verticilos por metro de altura.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Melrian Schetz (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Antonio Rioyei Higa               Colaborador: Ecléia Alexandra Poltronieri Buda Salles
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Polinização controlada, Acacia mearnsii, Melhoramento genético
Área de Conhecimento: 50201034 - GENÉTICA E MELHORAMENTO FLORESTAL

0798 POLINIZAÇÃO CONTROLADA DE ACACIA MEARNSII DE WILLD

Acacia mearnsii De Wild., conhecida popularmente como acácia negra, com distribuição natural na Tasmânia e nas regiões sul da Austrália 
(BOLAND et al., 2006), tem sido amplamente plantada em várias regiões do mundo. No Brasil, a área de plantio do gênero acácia é superior a 
146.000 ha (ABRAF, 2012). Embora tenha se destacado no setor florestal, restrições genéticas aliadas à baixa qualidade das sementes têm sido 
os fatores de maior limitação da produtividade na espécie (STIEHL-ALVES & MARTINS, 2008). Os programas de melhoramento genético 
são importantes para a melhoria da qualidade e aumento da produção. Uma das ferramentas utilizadas no melhoramento genético é a polini-
zação controlada para produzir sementes de matrizes selecionadas. Com o objetivo de realizar a polinização controlada de Acacia mearnsii, foi 
montado dois testes. No primeiro, realizada na Universidade Federal do Paraná, campus Jardim Botânico, demarcou-se três árvores matrizes e 
isolou, com tripa celulósica, três racemos em cada matriz. As inflorescências que estavam apresentando características de receptividade foram 
polinizadas. A técnica utilizada foi de pólen mix, ou seja, uma mistura de pólen coletado de várias matrizes. Os dois tratamentos foram: (T1) 
pólen seco a 25 ± 2°C, por 24 horas, (T2) pólen recém coletado (pólen fresco) e testemunha que não recebeu pólen externo. Assim que as inflo-
rescências apresentaram senescência foi retirado o isolamento e acompanhado para observar a formação de frutos. Estes somente se formaram 
no tratamento pólen seco. Nos racemos onde foi usado pólen fresco não houve formação de vagens, talvez pela dificuldade da políade em 
chegar a um estigma receptivo, dada quantidade de inflorescências presentes nos racemos isolados. Todos os racemos protegidos e que serviram 
de testemunha, não formou nenhuma vagem. Possivelmente a espécie tem mecanismo para evitar a autofecundação. No segundo experimento, 
testou-se a viabilidade de fazer o cruzamento com o pólen fresco e comprovar a possibilidade de autofecundação. Foram isoladas mil inflo-
rescências, em plantio clonal existente em Bagé, RS, pertencente à empresa TANAC. Foram cruzados cinco clones, com 40 inflorescências 
isoladas para cada cruzamento, totalizando 200 cruzamentos por clone. O delineamento usado foi dialélico completo. Será avaliada a Capaci-
dade Geral de Combinação e a Capacidade Específica de Combinação dos clones, através do número de vagens formadas por cruzamento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lia Toiosima Yoshizumi (PET)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Alessandro Camargo Ângelo            Co-Orientador: Karen Koch
Departamento: Ciências Florestais                      Colaborador: Thaís Fernanda Morgenstern, Priscilla Cubo, Lucas Kania Neto
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: solos, arboreto, silvicultura
Área de Conhecimento: 50201077 - SOLOS FLORESTAIS

0799 ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DE SOLO DE QUATRO PROPRIEDADES RURAIS 
DO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR

Para a grande maioria dos pequenos proprietários rurais a única fonte de renda é a comercialização de produtos agropecuários, e uma fonte 
adicional de lucros não é explorada devido à falta de conhecimento ou incentivo. Tendo em vista tal situação, a Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) em parceria com o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), objetiva o estímulo e a geração de infor-
mações sobre o cultivo de essências arbóreas em dezessete propriedades rurais localizadas próximas à região de União da Vitória – PR. Para 
a concretização adequada deste projeto é necessário considerar as características sociais, econômicas, geoclimáticas e adicionais de sítio, as 
quais foram obtidas através da aplicação de questionários sócio-econômicos e dados de institutos especializados.  As características pedológi-
cas também são importantes, e foram adquiridas através da coleta de amostras de solo em profundidades de 0-20 cm e 20-40 cm, as análises 
químicas e granulométricas foram realizadas no Laboratório de análises de solo do Setor de Ciências Agrárias da UFPR. O presente trabalho 
visa a interpretação das análises laboratoriais de solo, em especial, no município de Cruz Machado, localizado a 26° 01” 01’ S e 51° 20” 49’ O, a 
uma altitude média de 950 m, com um clima Cfb. O presente estudo tem o intuito de elaborar um diagnóstico da fertilidade nos distintos locais, 
avaliando a disponibilidade de nutrientes, valor de pH, granulometria, para que, por meio dessa interpretação possa ser feito o uso e manejo 
correto do solo, a utilização racional de adubos e a escolha da espécie que melhor se adaptará às condições do solo da área. Ao interpretar os 
números do laudo de análise de solo, pode-se constatar que em relação ao pH SMP as amostras possuem índices considerados muito baixos, a 
exceção da propriedade denominada CRM 3 (sigla de identificação das propriedades de Cruz Machado) que apresenta valores entre 6,4 e 6,6 
enquadrando-se como médio a alto. A mesma diferenciação entre CRM 3 e os demais pontos ocorreu para o teor de Alumínio, Cálcio, Magné-
sio, Potássio, soma de bases, V% e fósforo. Este último elemento se destaca com valores altamente superiores quando comparado aos outros. 
Um novo agrupamento foi constatado no que se refere à textura com CRM 3 apresentando textura média e os demais argilosa. De acordo com 
os resultados pode-se ter a expectativa de melhor desenvolvimento silvicultural em CRM 3. No entanto, não se deve desprezar a importância 
do desenvolvimento das espécies arbóreas em solos considerados agronomicamente inferiores.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thaís Morgenstern (PET)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Alessandro Camargo Angelo            Co-Orientador: Karen Koch
Departamento: Ciências Florestais                      Colaborador: Lia Toiosima Yoshizumi, Priscila Cubo
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: análise de solo, arboreto, emater
Área de Conhecimento: 50201077 - SOLOS FLORESTAIS

0800 ANÁLISE FÍSICA E QUÍMICA DO SOLO EM PROPRIEDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE 
PAULO FRONTIN - PR E ANTONIO OLINTO- PR PARA A IMPLANTAÇÃO DE ARBORETOS

A Universidade Federal do Paraná em parceria com o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) está implan-
tando arboretos com pequenos produtores rurais nos municípios de Antonio Olinto ( 25° 59’ 09’’ S 50° 11’ 49’’ E), altitude média  802m  e 
Paulo Frontin   (26° 02’ 23’’ S 50° 50’ 09’’ E), altitude média 778 m, ambos de clima Cfa. O arboreto tem  o objetivo de avaliar o cultivo de 
espécies arbóreas e com isso se tornar uma nova fonte de renda pelos produtores. Para tanto, é necessário a avaliação social, econômica, silvi-
cultural, consumo de produtos florestais e pedológica. A análise pedológica é de extrema importância para a implantação dos arboretos. Sendo 
assim, foram feitas análises de solos de propriedades selecionadas procurando levar em consideração espeficidades em termos de condições de 
sítio com o objetivo de escolha de espécies já pré-selecionadas e correções de solo necessárias. Foram coletadas amostras compostas de solos 
nas profundidades de 0-20 cm e 20-40 cm. As análises foram feitas pelo Laboratório de Análises de Solos do Setor de Ciências Agrárias da 
UFPR.A amostragem utilizada em Antonio Olinto apresentou como resultado uma acidez amostrada pelo método pH SMP de 3,9 ( 0-20 cm de 
profundidade ) e 3,7 ( 20–40 cm de profundidade).Estes dois índices enquadram-se como “muito baixos”. O solo foi classificado como textura 
média, distrófico, saturação por bases muito baixa, valores de cálcio e magnésio médio, sendo cálcio e magnésio de baixo a médio, teor baixo 
de fósforo, e valor de alumínio considerado médio. O solo não sofreu intervenção agronômico recente, sem processos de melhoria expressiva, 
sendo necessária a correção.Na amostragem de Paulo Frontin, foram avaliadas três propriedades: PF1, PF2 e PF3. O pH (SMP) em PF1 e PF2 
são considerados baixos e, em relação á textura, predominam nas propriedades solos argilosos. PF1 e PF3 são considerados distróficos e PF2 
eutrófico. PF1 e PF3 possuem teores inferiores de alumínio.E PF1 e PF2 possuem teores  superiores de Ca e Mg em relação a PF2. Os níveis 
de fósforo em PF1 são de baixo a adequado, em PF2 são baixos, e PF3 chega ser considerado  alto (superfície), indicando a ocorrência de 
fosfatagem superficial.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ANDRESSA TRES (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: ANTONIO CARLOS BATISTA    Co-Orientador: ALEXANDRE FRANÇA TETTO
Departamento: Ciências Florestais                   Colaborador: Bruna Kovalsyki, Rafaela Assunção, Raquel Costa Chiao Travenisk
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: epirradiador, testes de inflamabilidade, comportamento do fogo
Área de Conhecimento: 50201085 - PROTEÇÃO FLORESTAL

0801 AVALIAÇÃO DA INFLAMABILIDADE DE ESPÉCIES ARBÓREAS E ARBUSTIVAS POTENCIAIS 
PARA USO EM CORTINAS DE SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

Para minimizar os danos causados pelos incêndios florestais, as atividades de prevenção são muito importantes, pois é preferível evitar que um 
incêndio ocorra a ter que combatê-lo. Existem muitas formas de se prevenir os incêndios e uma delas é o uso de cortinas de segurança, que são 
faixas de vegetação menos inflamáveis implantadas em locais com vegetação altamente inflamável. Porém, uma dificuldade na implantação 
das cortinas de segurança é a escolha de espécies adequadas para compor estas estruturas. Para isso, existem diversos testes que determinam 
o grau de inflamabilidade de uma espécie. Um destes testes é realizado com o equipamento denominado epirradiador. Desta forma, o objetivo 
do trabalho foi utilizar este equipamento para determinar a inflamabilidade das seguintes espécies: Jasminum mesnyi Hance(jasmim-amarelo), 
Viburnum odoratissimum Ker Gawl. (viburno-perfumado) e Pinus taeda L. (pinus). A metodologia consistiu na realização de 50 queimas de 
1 g de material combustível recém-colhido (menor que 7 mm) no epirradiador, em local livre de corrente de ar. Durante os experimentos de 
queima no epirradiador foram coletados dados da Frequência de Ignição (FI), Tempo para Ignição (TI), Duração da Combustão (DC) e Índice 
de Combustão (IC). Tanto o J. mesnyi quanto o P. taeda tiveram uma FI de 50 queimas positivas, enquanto que o V. odoratissimum obteve 
apenas 44 queimas positivas, ou seja, as outras 6 queimas tiveram tempo de ignição maior que 60 segundos, o que as leva a serem consideradas 
negativas. V. odoratissimum também demonstrou menor DC (5,4 s), enquanto que o P. taeda teve DC igual a 11,8 s e o J. mesnyi 18,5 s.  J. 
mesnyi foi a espécie com menor  tempo de ignição (10,9 s), enquanto que P. taeda e V. odoratissimum obtiveram TI médio igual a 18 s. Em 
relação ao índice de combustão, V. odoratissimum apresentou intensidade de combustão alta (IC4) e as outras duas espécies apresentaram in-
tensidade de combustão muito alta (IC5). Considerando a frequência de ignição e o tempo de combustão, o P. taeda é extremamente inflamável 
(nível 5) e as outras duas espécies inflamáveis (nível 3). Através da análise dos resultados pode-se concluir que V. odoratissimum é a espécie 
que apresentou as mais baixas características de inflamabilidade (menores valores de FI, DC e IC), apresentando potencial para implantação de 
cortinas de segurança para prevenção de incêndios.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Emily Ferreira Strujak (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Nilton José Sousa             Colaborador: Eduardo Henrique Rezende, Marcelo Dias Souza, Mahayana Ferronato
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Myrtaceae, Porcentagem de consumo, bicho-pau
Área de Conhecimento: 50201085 - PROTEÇÃO FLORESTAL

0802 CONSUMO DE FOLHAS DE ARAÇA (PSIDIUM CATTLEIANUM) POR BICHO-
PAU (PHYBALOSSOMA PHYLLINUM)

O Psidium cattleianum pertencente à família Myrtaceae, sua madeira é muito pesada, compacta, elástica, resistente e de longa durabilidade 
quando em lugares secos, é própria para obras de torno, cabos de ferramentas, esteios, para confecção de peças que exijam resistência e, para 
lenha e carvão, sendo umas das espécies de preferência na alimentação do Phybalossoma phyllinum, juntamente com outras espécies de plan-
tas, por serem da família Myrtaceae. Esta espécie de inseto vive sobre as plantas e se alimentam exclusivamente de folhas e brotos, podendo 
se tornar pragas se ocorrer em grandes concentrações, devido a sua alta taxa de consumo de folhas. O objetivo do trabalho foi definir a taxa 
de consumo de folhas de Psidium cattleianum por Phybalossoma phyllinum em condições de laboratório. Foram utilizados exemplares de 
insetos da criação do Laboratório de Proteção Florestal da UFPR. O experimento foi estabelecido com delineamento inteiramente casualizado 
com quatro repetições, os insetos foram colocados em gaiolas de tela, cada repetição contendo cinco insetos, sendo três fêmeas e dois machos, 
levando em consideração a uniformidade no tamanho dos insetos para que tivesse um maior equilíbrio na expressão dos resultados. As folhas 
foram colocadas em recipientes contendo água e pesadas antes e após o consumo, em intervalos regulares de três dias. Foi analisada a taxa 
de consumo de folhas pelos insetos ao longo do tempo, em quatro intervalos de leitura. Foi calculada a porcentagem de consumo obtida em 
cada leitura, através da quantidade total de folhas oferecidas aos insetos. Portanto os insetos da espécie Phybalossoma phyllinum consumiram 
20,68% no primeiro intervalo, 19,94% no segundo, 11,95% no terceiro e 17,04% no quarto intervalo, tendo uma porcentagem média de con-
sumo nas quatro leituras de 17,4% de folhas de Psidium cattleianum.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gustavo Smolinski (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Nilton José Sousa              Colaborador: Eduardo Henrique Rezende, Marcelo Dias de Souza, Mahayana Ferronato
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: formigas cortadeiras, teca, extrato
Área de Conhecimento: 50201085 - PROTEÇÃO FLORESTAL

0803 DESENVOLVIMENTO IN VITRO DO FUNGO LEUCOAGARICUS GONGYLOPHORUS (MÖLLER) 
SINGER, EM MEIO DE CULTURA ACRESCIDO COM PARTES VEGETAIS DE TECTONA GRANDIS LF.

O estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento in vitro de Leucoagaricus gongylophorus, fungo simbionte de Atta sexdens rubropi-
losa, em meio de cultura acrescido com partes vegetais de Tectona grandis (teca). O fungo foi inoculado em placas de petri contendo o meio 
de cultura B.D.A. (Batata-Dextrose-Ágar), na qual foram autoclavados a 120ºC e 1,1 atm de pressão, durante 15 minutos, ficando com valor 
final de pH igual a 5,62. Foram utilizadas três repetições com 15 ml de B.D.A. para cada placa, sendo as partes vegetais da teca adicionadas ao 
meio de forma liquida ou sólida (extrato e pó das folhas com pH igual a 5,36), e uma situação controle. As placas foram mantidas em câmaras 
climatizadas do tipo B.O.D. à temperatura de 25±1ºC no escuro, por um período de 40 dias. O crescimento foi avaliado por meio do diâmetro 
da colônia de 10 em 10 dias. Os resultados obtidos mostraram que a curva de crescimento da solução, contendo extrato de teca, foi semel-
hante à situação controle, que ocorreu pela analogia dos meios. Entretanto foi observado que o fungo na solução que continha extrato obteve 
maior crescimento em relação à situação controle, respectivamente um diâmetro médio de 4,133 cm e 3,813 cm. Isso ocorreu devido à maior 
quantidade de nutrientes presentes no meio com o extrato. Já na solução contendo pó das folhas de Tectona grandis houve um desenvolvimento 
inicial superior (entre 10 e 20 dias foi observada uma diferença média de 1,492 cm), pois esta possuía uma maior concentração de substâncias 
nutritivas presentes no pó das folhas, e estagnou-se nos dias posteriores com um diâmetro médio de 2,925 cm. Isso porque esta solução, devido 
à sua alta concentração obtida por conta do pó, ficou mais rígida em relação às outras, sendo este o fator o que dificultou a absorção de nutri-
entes contidos neste meio.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Heitor Renan Ferreira (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Alexandre França Tetto
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Fogo, Proteção florestal, Estatística de incêndios
Área de Conhecimento: 50201085 - PROTEÇÃO FLORESTAL

0804 ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS, NO PERÍODO DE 2000 A 2010, NAS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO FEDERAIS E ZONAS DE AMORTECIMENTO DO SUL DO BRASIL.

A ocorrência de incêndios é umas das maiores ameaças às unidades de conservação (UCs) e suas respectivas zonas de amortecimento. Para 
a elaboração de uma política de prevenção e uma destinação eficaz de recursos a essas unidades devem ser consideradas as estatísticas dos 
incêndios florestais. Este trabalho teve como objetivo analisar os registros de ocorrências de incêndio no período de 2000 a 2010 das unidades 
de conservação federais e zonas de amortecimento, pertencentes à região sul do Brasil, que correspondem a 41 UCs, sendo 20 delas de uso 
sustentável e 21 de proteção integral, totalizando 2.656.257,33 ha. Tal análise buscou identificar os períodos de maior incidência de incêndios, 
as principais causas, a quantificação de áreas afetadas e as unidades de conservação mais atingidas. Para isso, foram obtidos dados do Sistema 
Nacional de Informações sobre o Fogo (SISFOGO), pertencente ao Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PREV-
FOGO). Os resultados mostraram que foram registrados 246 incêndios em 11 unidades de conservação federais (26,83% do total) ao longo do 
período analisado. O Parque Nacional de Aparados da Serra (RS) apresentou 113 ocorrências de incêndio (45,9% do total), o que o classificou 
como a unidade de conservação federal com o maior número de ocorrências, muito embora o Parque Nacional de Ilha Grande (PR) foi o mais 
afetado pelos incêndios, com uma área atingida de 161.510,75 ha (94,79% do total). No período analisado, o ano de 2006 apresentou a maior 
quantidade de ocorrência de incêndios, contabilizando 78 ocorrências (31,7% do total), além de apresentar a maior área queimada, 41.354,1 ha 
(24,3% do total). A maior incidência de incêndios ocorreram nos meses de agosto e setembro (55,7% do total), principalmente no período das 
10:00 às 16:59 horas (66,3% do total). Somente 43 ocorrências apresentaram supostas causas de incêndio definidas (17% do total). Dessas, as 
“queimas para limpeza” e “incendiários” foram as principais causas, ocupando respectivamente 37,2% e 27,9%. As causas dos incêndios que 
atingiram maior área foram “raios”, com 31.473 ha e “incendiários”, com 6.755,50 ha. Conclui-se que é necessário intensificar as campanhas 
preventivas nos meses que antecedem e compreendem a estação normal de perigo de incêndios, sobretudo voltada aos agricultores do entorno 
das unidades de conservação.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Igor Kiyoshi Takashina (Outro)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Antonio Carlos Batista              Co-Orientador: Alexandre França Tetto
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Proteção Florestal, Prevenção de Incêndios Florestais, Variação Climática
Área de Conhecimento: 50201085 - PROTEÇÃO FLORESTAL

0805 COMPARAÇÃO DO ÍNDICE DE PERIGO DE INCÊNDIOS (FMA) ENTRE OS MUNICÍPIOS DE 
LONDRINA, TELÊMACO BORBA E PALMAS – PR, NO PERÍODO DE 2010 A 2100

O índice de perigo de incêndios é um instrumento de planejamento das atividades de prevenção e combate aos incêndios, minimizando custos 
e danos às áreas florestais. No Brasil, o índice de perigo de incêndios mais utilizado é a Fórmula de Monte Alegre (FMA), proposta por Soares. 
Esse índice é cumulativo e utiliza como variáveis a umidade relativa do ar, de forma direta, e a precipitação pluviométrica, como fator restritivo 
ao cálculo. O objetivo desse trabalho foi comparar o número de dias nas classes de perigo de incêndios entre os municípios de Londrina (Cfa 
de acordo com Köppen), Telêmaco Borba (Cfa/Cfb) e Palmas (Cfb), no período de 2010 a 2100, em intervalos de 10 anos. Foram consideradas 
as classes de perigo “nulo” e “pequeno” (como não ocorrência de incêndios) e as classes “médio”, “alto” e “muito alto” (como ocorrência de 
incêndios). Para isso, foram utilizados os dados meteorológicos do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), no período de 1980 a 2009. Ini-
cialmente, foi necessário estimar a umidade relativa para às 13 horas, através da seguinte equação: UR13 = 2,45151.UR150,796072, para apli-
cação na fórmula. Posteriormente, utilizando o programa PGECLIMA_R, desenvolvido na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), foi 
realizada uma simulação estocástica da temperatura e da precipitação pluviométrica entre 2010 e 2100. Para análise, foram considerados dois 
cenários divulgados no relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas: i) melhor cenário - aumento de 1,8 ºC na temperatura 
média da Terra até 2100; e ii) pior cenário - acréscimo de 4,0 ºC na temperatura média da Terra até 2100. Os resultados mostraram não haver 
diferença estatística entre o melhor e pior cenários, para os municípios analisados. No pior cenário, o município de Londrina apresentou uma 
média de 257 dias/ano de ocorrência de incêndios, seguido por Telêmaco Borba com 238 dia/ano e por Palmas com 224 dias/ano. O maior 
número de dias de ocorrência está relacionado com as variáveis meteorológicas e, consequentemente com a classificação climática de Köppen.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Kania Neto (PET)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Nilton José Souza             Co-Orientador: Marcelo Dias de Souza
Departamento: Ciências Florestais     Colaborador: Eduardo Henrique Rezende, Mahayana Zampronho Ferronado, Paola Lazari
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Controle Biológico, Mariposa-do-Álamo, Populus spp.
Área de Conhecimento: 50201085 - PROTEÇÃO FLORESTAL

0806 LONGEVIDADE DE CONDYLORRHIZA VESTIGIALIS (GUENÉE, 1854) (LEPI-
DOPTERA: CRAMBIDAE), SUBMERSAS EM INSETICIDA BIOLÓGICO

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a longevidade de Condylorrhiza vestigialis (Guenée, 1854) (Lepidoptera: Crambidae) submer-
sas em inseticida biológico por dois tempos. A lagarta é conhecida popularmente como “Mariposa-do-Álamo” e provoca desfolha intensa nas 
plantas do gênero Populus, conhecida como álamo. O experimento foi realizado no laboratório de proteção florestal da Universidade Federal 
do Paraná, na qual as pupas do inseto foram submetidas a quatro tratamentos em dois fatores: Fator 1 - inseticida biológico e água destilada 
(controle); e fator 2 - na qual ficaram submersas aos tratamentos em dois tempos (3 e 5 minutos), totalizando 20 unidades amostrais. Após 
esse processo, as pupas foram armazenadas em recipientes plástico do tipo PVC até a emergência dos adultos, onde após a eclosão, os insetos 
eram separados em casais e acondicionados em um recipiente plástico do tipo PVC forrados com papel e telados para evitar a figa do casal. 
Foi separado um casal por recipiente e o alimento para manutenção dos casais foi constituído de uma dieta artificial contendo agua e mel na 
mesma proporção (v/v), sendo o papel e o alimento trocados diariamente para evitar contaminação de microorganismos. O experimento foi 
observado diariamente, sendo avaliado o período de sobrevivência dos casais e cada amostra se encerrava quando a fêmea morria. Na análise 
dos dados foi constatado que as mariposas submetidas ao tratamento com inseticida biológico apresentam sobrevivência media em torno de 12 
dias e as do tratamento com água destilada (controle) por 14 dias. Quando todos as casais haviam morrido, os dados foram submetidos a analise 
de variância ao nível de 5% de probabilidade de erro, onde pode ser constatado que o inseticida biológico não tem influência significativa na 
longevidade das mariposas, comparado com o tratamento controle.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luiz Donizeti Casimiro Junior (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Antonio Carlos Batista            Co-Orientador: Alexandre França Tetto
Departamento: Ciências Florestais            Colaborador: Bruna Kovalsyki, Heitor Renan Ferreira, Raquel Costa Chiao Travenisk
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: incêndios florestais, cortina de segurança, comportamento do fogo
Área de Conhecimento: 50201085 - PROTEÇÃO FLORESTAL

0807 AVALIAÇÃO DO BUGANVILE (BOUGAINVILLEA GLABRA) PARA USO POTENCIAL EM 
CORTINAS DE SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

O fogo quando não controlado pode causar grande prejuízo econômico a plantios florestais. A implantação de cortinas de segurança, que con-
siste no plantio de linhas de espécies menos inflamáveis para a contenção do fogo, é uma alternativa preventiva contra incêndios florestais. Este 
trabalho teve como objetivo avaliar, através do comportamento do fogo, a inflamabilidade do buganvile (Bougainvillea glabra Choisy) para 
uso potencial em cortinas de segurança. Através de queimas controladas do buganvile, e também do pinus (Pinus taeda), o qual foi utilizado 
como parâmetro de comparação, avaliou-se o comportamento do fogo, observando-se a altura da chama e a velocidade de propagação deste. 
Adicionalmente, avaliou-se também a quantidade de resíduo deixado após a queima. O material utilizado nas queimas consistia de folhas e 
galhos menores que 7 mm de diâmetro, excluindo-se gemas apicais e folhas jovens. Este material depois de coletado era seco em estufa por 48 
horas a 75 ºC e então encaminhado para queima. As queimas foram realizadas em parcelas de 1 m2 com 1 kg de material vegetal seco em estufa. 
Após a queima, o resíduo era coletado dentro de uma subparcela de 0,04 m2. Os dados preliminares do buganvile neste trabalho mostraram 
altura média de chama de 16,5 cm, velocidade média de propagação do fogo de 0,32 cm/s e quantidade de resíduo após a queima de 510 g/
m2. Os dados do pinus mostraram altura média de chama de 41,0 cm, velocidade média de propagação do fogo de 0,79 cm/s e quantidade de 
resíduo após a queima de 157 g/m2. O buganvile apresentou menor altura média de chama, menor velocidade média de propagação do fogo e 
maior quantidade de resíduo após a queima que o viburno-perfumado (Viburnum odoratissimum), com 28,0 cm, 0,85 cm/s e 200 g/m2 e que o 
cafezeiro-do-mato (Casearia sylvestris), com 23,3 cm e 2,61 cm/s e 395 g/m2. Com base nos resultados obtidos e nas características desejadas 
para uma cortina de segurança, conclui-se, através do comportamento do fogo, que o buganvile tem uso potencial para este fim.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paola Taciana de Lazari (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Nilton José Sousa             Colaborador: Eduardo Henrique Rezende, Marcelo Dias Souza, Mahayana Ferronato
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Consumo, Goiabeira, Bicho-pau
Área de Conhecimento: 50201085 - PROTEÇÃO FLORESTAL

0808 CONSUMO DE FOLHAS DE GOIABEIRA (PSIDIUM GUAJAVA) POR BICHO-
PAU (PHYBALOSSOMA PHYLLINUM)

A espécie Psidium guajava, pertence à família Myrtaceae é uma pequena árvore frutífera tropical, nativa de toda a América, exceto Canadá, 
e da África do Sul sendo umas das espécies de preferência na alimentação do Phybalossoma phyllinum, juntamente com outras espécies de 
plantas da família Myrtaceae. Esta espécie de inseto vive constantemente sobre as plantas e se alimentam exclusivamente de folhas e brotos, 
podendo se tornar pragas se ocorrer em grandes concentrações em um determinado ambiente devido a sua alta taxa de consumo de folhas e 
adaptabilidade a diferentes condições. O objetivo deste trabalho foi determinar a porcentagem de consumo de folhas de Psidium guajava por 
Phybalossoma phyllinum, em quatro intervalos de tempo. Foram utilizados insetos criados no Laboratório de Proteção Florestal da UFPR. O 
experimento foi elaborado com delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições, os insetos foram colocados em gaiolas de tela 
cada repetição contendo cinco insetos, sendo três fêmeas e dois machos, observando-se a consideração entre a uniformidade no tamanho dos 
insetos para que se conseguisse uma maior uniformidade na expressão dos resultados. Cada repetição era caracterizada por uma gaiola telada 
com recipientes preenchidos com água contendo folhas retiradas de Psidium guajava. O intervalo de alimentação estabelecido foi de três dias, 
onde as folhas eram pesadas antes e após o consumo pelos insetos, para a determinação do consumo de folhas durante cada leitura e do percen-
tual médio de consumo ao longo de todos os intervalos de leitura. A espécie Phybalossoma phyllinum consumiu respectivamente da primeira 
à quarta leitura 21,7%; 28,45%; 42,86% e 9,4%, tendo uma porcentagem média de consumo de 25,6% de folhas de Psidium guajava durante 
todo o intervalo de leitura.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012418

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Randy Marcolino (PROBEM/UFPR)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Nilton José Sousa    Colaborador: Sérgio Luis Haliski, Marcelo Dias de Souza, Mahayana Zampronho Ferronato
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: diversidade, dinâmica populacional, entomologia
Área de Conhecimento: 50201085 - PROTEÇÃO FLORESTAL 

0809 AVALIAÇÃO DA ENTOMOFAUNA EM DIFERENTES AMBIENTES NO CAMPUS 
JARDIM BOTÂNICO DA UFPR

Os estudos dos insetos em ecossistemas florestais são importantes, pois eles funcionam como parâmetro para avaliar a sanidade dos ambientes, 
e caso seja necessário fazer intervenções no ambiente. Em casos de superpopulação de algumas espécies tornam-se pragas em potencial. Este 
trabalho teve como objetivo analisar a ocorrência e dinâmica populacional da entomofauna associada a diferentes fragmentos presentes na Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR). O estudo foi realizado no campus Jardim Botânico da UFPR, na qual foi amostrados quatro ambientes: 
floresta de Pinus sp., área urbana, consorcio de Pinus com bambu e floresta em regeneração. As coletas foram realizadas semanalmente entre 
os meses de agosto de 2010 e outubro de 2010, sendo utilizadas duas armadilhas etanólicas por ambiente. Após as coletas os insetos foram 
acondicionados em recipientes apropriados, identificados com o número da armadilha e a data de coleta, sendo transportados para o Laboratório 
de Proteção Florestal, onde foram devidamente identificados ao nível de ordem. Foram realizados estudos qualitativos e quantitativos, entre 
eles: dominância, índices faunísticos de frequência, constância e de diversidade proposto por Margalef.  Constatou-se a ocorrência de cinco 
ordens, sendo elas: Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera e Isoptera com 1251, 109, 16, 37, 8 e 2 respectivamente. A or-
dem Coleoptera a que obteve maior quantidade de indivíduos, onde ocorreu como Dominante em todos os ambientes estudados. O ambiente de 
consorcio de Pinus com bambu foi quem apresentou maior equilíbrio, pois obteve o maior índice de diversidade (0,82). No ambiente da floresta 
de Pinus sp. ocorreu o maior numero de indivíduos capturados (646), entretanto com menor diversidade, pois obteve o índice mais baixo (0,62), 
o que pode levar a que os coleópteros se tornem uma praga em potencial, visto a má distribuição das espécies no local.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Raquel Costa Chiao Travenisk (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Antonio Carlos Batista      Co-Orientador: Alexandre França Tetto
Departamento: Ciências Florestais      Colaborador: Andressa Tres, Bruna Kovalsyki, Heitor Renan Ferreira
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: umidade do material combustível, Viburnum odoratissimun, Bougainvillea glabra
Área de Conhecimento: 50201085 - PROTEÇÃO FLORESTAL

0810 SELEÇÃO DE ESPÉCIES POTENCIAIS PARA USO EM CORTINA DE SEGU-
RANÇA NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

O uso de cortinas de segurança na prevenção de incêndios florestais é um método utilizado para redução da propagação de incêndios. O objetivo 
desse trabalho foi selecionar espécies arbustivas e arbóreas, com potencial para serem utilizadas como cortina de segurança, desenvolvimento 
de uma metodologia de coleta dessas espécies e determinação do percentual de umidade em relação à massa verde coletada. Para isso, as espé-
cies presentes no Campus III da Universidade Federal do Paraná foram classificadas em função das características desejáveis, quais sejam: ser 
espécie perenifólia, com alto teor de umidade, apresentar folha coriácea, rápido crescimento, entre outras. Baseado nessas características foram 
analisadas e selecionadas as seguintes espécies arbóreas:  Viburnum odoratissimun Ker Gawl.(viburno-perfumado) e Bougainvillea glabra 
Choisy (buganvile). A metodologia de coleta proposta consistiu na retirada do material vegetal, folhas e galhos da parte externa das copas dos 
espécimes amostrados, com auxílio da tesoura de poda e do podão. Após a sua retirada, foi selecionado o material que apresentava diâmetro 
menor que sete milímetros, com o uso do calibrador. Foram eliminadas na seleção as gemas apicais, floração, frutificação e folhas jovens, por 
apresentarem maior quantidade de água em sua composição. Posteriormente, o material foi colocado em estufa a 75 ºC, por 48 horas, sendo 
determinado o seu teor de umidade. Os resultados mostraram que a média do teor de umidade das espécies coletadas foi de 163,1% para o 
Viburnum odoratissimun (coeficiente de variação de 5,2) e 238,5% para o Bougainvillea glabra (coeficiente de variação de 20,7). O teor de 
umidade variou consideravelmente entre as espécies, sendo que o Boungainvillea glabra foi a espécie que apresentou o maior teor de umidade 
da folhagem. Comparando-se os valores de umidade das espécies analisadas nesta pesquisa com resultados de outras espécies analisadas em 
pesquisa anterior (Magnolia grandiflora, Michelia champaca, Casearia sylvestris, Viburnum odoratissimum, Bougainvillea glabra e Jasminum 
mesnyi), verificou-se que o B. glabra apresenta maior teor de umidade, sendo uma espécie com maior potencial para uso em cortina de se-
gurança. No entanto, é necessário prosseguir com as investigações, avaliando outras características que possam comprovar a eficiência dessa 
espécie na redução da propagação do fogo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maíra Gomes Déscio de Almeida (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Ida Chapaval Pimentel             Co-Orientador: Celso Garcia Auer; Patricia R. Dalzoto
Departamento: Patologia Básica                Colaborador: José Antonio Sbravatti Junior 
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Fungos, Botrytis cinerea, Produção florestal
Área de Conhecimento: 50201085 - PROTEÇÃO FLORESTAL

0811 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE MICRORGANISMOS ENDOFÍTICOS DE MUDAS DE EU-
CALYPTUS BENTHAMII VISANDO O CONTROLE BIOLÓGICO DE DOENÇAS DE VIVEIRO

A espécie Eucalyptus benthamii é uma das principais espécies de eucalipto plantadas na região sul do Brasil, por sua maior resistência à geadas 
e, por seu uso na produção florestal (energia). Na produção de mudas, uma das principais doenças ocorrentes em viveiros é o mofo-cinzento, 
causado pelo fungo Botrytis cinerea. Uma das alternativas para o controle dessa doença é o controle biológico com fungos endofíticos, os quais 
podem competir com os patógenos na filosfera de mudas de eucalipto. O objetivo deste trabalho foi isolar os fungos endofíticos provenientes 
de mudas de E. benthamii, identificá-los e, selecioná-los para o controle do B. cinerea. Estes foram isolados do interior de tecidos vegetais des-
infectados, provenientes de mudas com 3 meses de idade coletadas de um viveiro comercial no município de Guarapuava (PR) e, identificados 
de acordo com critérios macro e micromorfológicos. Para a seleção dos endofíticos com potencial de controle, os testes foram realizados em 
duas etapas, testes de controle biológico in vitro e in vivo. Os resultados do primeiro teste, que consistiram no pareamento entre os fungos en-
dofíticos e o patógeno em questão, evidenciaram o potencial antagonista dos fungos Aspergillus sp., Penicillium sp. e Trichoderma sp. através 
de seus percentuais de inibição, classificando-os para a próxima etapa denominada também de teste de eficiência. Esta, consistiu na inoculação 
de uma suspensão de esporos dos fungos selecionados a determinadas concentrações, e posteriormente a inoculação do patógeno sob diferentes 
doses e tempos de reinfecção, comparando sua eficiência com o fungicida Rovral®. As mudas foram incubadas em câmara úmida a 25 ± 1º 
C, dentro de estufas comercias por 21 dias. Avaliou-se a colonização do patógeno na parte aérea da muda em uma escala que varia de 0 (sem 
sintoma) a 4 (morte da muda). Os resultados evidenciaram uma diferença significativa entre os tratamentos, sendo a aplicação do fungicida a 
melhor forma de inibir o desenvolvimento do patógeno, seguido dos endofíticos Aspergillus sp e Penicillium sp.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eldemar Jaskiu (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Julio Eduardo Arce           Colaborador: Andrey Lessa Derci Augustynczik
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Otimização, “Area Restriction Model”, Planejamento Florestal
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0812 IMPLEMENTAÇÃO DE UM ALGORITMO DE CRIAÇÃO DE BLOCOS DE COLHEITA BASEADO 
EM ADJACÊNCIAS E LIMITES DE ÁREA MÁXIMA EM TRÊS DIFERENTES LINGUAGENS

O planejamento florestal é realizado de forma a se obter o máximo de retorno econômico, respeitando os fatores sociais e ambientais que esta 
atividade atinge dentro do horizonte de planejamento. A colheita florestal é parte deste planejamento e é uma das etapas mais dispendiosas da 
cadeia produtiva florestal. Para organizar a colheita florestal podem ser criados blocos de colheita que consistem em agrupamentos de talhões 
adjacentes, onde todos os talhões de um mesmo bloco são colhidos antes que se avance para o próximo bloco. Estes blocos, entretanto, devem 
seguir uma limitação de área máxima de corte contígua, limitação esta que pode ser baseada em aspectos ambientais ou legais, por exemplo. 
Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi criar blocos de colheita através de algoritmos computacionais respeitando as áreas máximas 
operacionais. As adjacências de uma área de colheita florestal podem ser representadas por uma matriz identidade (quadrada) composta pelo 
conjunto de talhões tanto nas linhas quanto nas colunas. Nesta matriz, cada elemento binário Aij representa a adjacência do talhão i com o 
talhão j. Caso este valor seja 1 (um) existe adjacência entre os dois talhões, caso o valor seja 0 (zero) não há adjacência. Para representar a área 
ocupada por cada talhão foi acrescida uma coluna ao final da tabela com a área do talhão correspondente a cada linha. Para a criação de matrizes 
iguais a esta, representando áreas de colheita fictícias, foi utilizado um algoritmo de criação de matrizes que gera adjacências e áreas de talhões 
aleatórias. Foram criadas matrizes cujo número de talhões variou entre 20 e 80. Cada matriz possuiu cerca de 5% de adjacências. Utilizando-
se deste modelo de matriz foi elaborado um algoritmo que encontra adjacências entre os talhões e verifica se a soma das áreas dos talhões 
adjacentes não ultrapassam a área máxima, caso esta soma ultrapasse este limite o respectivo conjunto de talhões adjacentes é impresso em um 
arquivo, que servirá como conjunto de restrições a serem aplicadas para o planejamento da colheita. Este mesmo algoritmo foi implementado 
nas linguagens VB.NET, C++ e Java. Para cada área máxima e cada tamanho de matriz foram utilizadas 30 matrizes aleatórias diferentes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Passos Caffaro (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta            Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Ciências Florestais                Colaborador: Francelo Mognon
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Inventário florestal, Biomassa florestal, Fragmento florestal urbano
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0813 ESTIMATIVAS DE BIOMASSA E CARBONO EM FRAGMENTO DE FLORESTA 
OMBRÓFILA MISTA EM ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA

O aumento da população humana influencia a modificação dos cenários naturais, dando lugar às mais variadas formas de ocupações do solo, 
reduzindo consequentemente as áreas verdes urbanas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de fixação de biomassa e carbono 
de um fragmento urbano de 1,4 hectares de Floresta Ombrófila Mista, localizado na sede da Polícia Federal do Paraná no município de Curitiba. 
O método de amostragem utilizado no inventário florestal foi o de área fixa, com forma quadrada com 100 x 100 metros, totalizando 10.000 m² 
(1 ha). A variável coletada foi o diâmetro à altura do peito (dap) maior que 10 cm de todos os indivíduos amostrados no inventário florestal. As 
alturas (ht) foram estimadas aplicando-se um modelo matemático que expressa a relação hipsométrica. A estimativa do estoque de biomassa 
seca (bs) foi obtida por meio de regressão, utilizando para tal o modelo ajustado por Ratuchne (2010). Para os estoques de carbono presentes 
na biomassa arbórea foram utilizados os teores médios de carbono, baseados no trabalho de Watzlawick et al. (2004). De posse dos valores dos 
estoques de carbono por indivíduo, esses foram multiplicados, pela constante 3,667, resultando na estimativa do carbono equivalente (CO2e). 
Foram contabilizados neste fragmento de FOM 1.020 ind/ha, representando uma área basal de 44,92m²/ha, sendo composta por 54 espécies, 
pertencentes a 31 famílias botânicas. A espécie Matayba elaeagnoides Radlk., apresentou maior densidade e também dominância com 143 ind/
ha e 5,28 m²/ha, tendo assim valores mais elevados de biomassa seca, carbono e CO2e com 27,56, 11,43 e 41,93t/ha, respectivamente. Cabe 
destacar a espécie Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, que mesmo com apenas 4 ind/ha, apresentou uma área basal de 2,09 m²/ha, foi 
responsável por 14,58t/ha de biomassa, 6,07t/ha de carbono e 22,29t/haCO2e . O estoque de biomassa seca foi estimado em 247,79t/ha, sendo 
estimado para a área total um valor de 346,21t. O resultado da estimativa dos estoques de carbono fixados na biomassa florestal apresentou 
valor de 101,61t/ha, sendo estimado para a área total um valor de 142,25 t. O resultado da estimativa dos estoques de CO2e resultou no valor 
de 372,90t/ha, sendo estimado para a área total um valor de 522,06t. Concluiu-se que os remanescentes florestais urbanos exercem funções 
ambientais importantes, como na fixação do carbono atmosférico, mesmo representando uma pequena parcela do bioma de origem. Portanto, 
sua conservação é fundamental, especialmente em ambientes altamente antropizados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriel Somavilla Nunes (Outro)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta             Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Ciências Florestais                 Colaborador: Alexandre Behling
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: acácia-negra, biomassa, rio grande do sul
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLOREST

0814 ESTOQUE DE BIOMASSA AO FINAL DA ROTAÇÃO EM POVOAMENTOS DE 
ACACIA MEARNSII

Os estudos de biomassa florestal têm sidos realizados com propósitos variados, como por exemplo, para a quantificação de reciclagem de 
nutrientes, fins energéticos, estudos de sequestro de carbono e propriamente para avaliação do crescimento da floresta. Em qualquer dos casos 
referidos, todos são de grande importância para a tomada de decisões de gestão de recursos florestais.  Neste sentido, este trabalho teve como 
objetivo avaliar o estoque de biomassa ao final da rotação em cultivos de acácia-negra, uma importante espécie econômica no estado do Rio 
Grande do Sul, por fornecer madeira para energia e para produção de celulose, casca para produção de tanino, além é claro de sua importância 
ecológica por fixar carbono em sua biomassa e nitrogênio no solo. Para a avaliação do estoque de biomassa, parcelas foram instaladas em 
plantios comerciais de acácia-negra com 7 anos de idade situados no estado do Rio Grande do Sul nos municípios de Cristal e Piratini. Nas três 
parcelas instaladas em cada município, de dimensões de 9 metros de largura por 14 metros de comprimento, foram mensuradas todas as árvores 
quanto à circunferência a altura do peito, sendo as duas árvores médias em cada parcela quanto a essa característica, selecionadas para aval-
iações dos diferentes compartimentos da biomassa: fuste, casca, galho vivo, galhos mortos, folhas e frutos pelo método direto. Para verificar se 
o estoque de biomassa total e de cada compartimento em cada local de estudo era o mesmo, os dados foram comparados pelo teste t para duas 
amostras independentes. Nas diferentes regiões não foi observada diferença estatística em relação ao estoque de biomassa total, sendo então, a 
média do estoque de 247,85 t/ha, para um coeficiente da variação de 15,07% e intervalo de confiança de 216,04 a 279,66 t/ha. Entre os difer-
entes compartimentos da biomassa, foi observada diferença estatística para galhos vivos, folhas e frutos, onde a região de Piratini apresentou os 
maiores estoques destes compartimentos (27,85 t.ha-1, 16,19 t.ha-1 e 2,10 t.ha-1,respectivamente) quando comparado com a região de Cristal 
(19,73 t ha-1, 12,40 t.ha-1 e 1,27 t.ha-1, respectivamente). Os demais compartimentos: casca e galhos mortos não apresentaram diferenças entre 
as regiões, sendo o estoque de 26,73 t.ha-1 e 4,96 t.ha-1, respectivamente. Suporte Financeiro: Empresa TANAC S. A. e Centro de Excelência 
de Pesquisa em Biomassa e Sequestro de Carbono.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Heloisa Pscheidt (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Alberto Sanquetta             Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Ciências Florestais                Colaborador: Alexandre Behling, Greyce C. B. Maas
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: mortalidade, Floresta com Araucária, dinâmica
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0815 MORTALIDADE DE ESPÉCIES ARBÓREAS AO LONGO DE UMA DÉCADA EM 
UMA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA MONTANA

A Floresta Ombrófila Mista (FOM), caracterizada principalmente pela ocorrência de Araucária angustifolia, encontra-se reduzida em sua ocor-
rência sobre forte influência antrópica. Estudos de restauração são indispensáveis nesse contexto. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
mortalidade de indivíduos em remanescente da FOM num período de dez anos (2000 a 2009).  Para tanto, foram utilizados dados de quatro 
parcelas permanentes, sendo três de um hectare e uma de meio hectare, localizadas no município de São João do Triunfo – Paraná, e avaliadas 
anualmente neste período durante o inverno. Foram amostrados todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito (dap) ≥10 cm, totalizando 
3.075 indivíduos (somados com os ingressos ao longo do monitoramento), identificando seus respectivos gêneros, família e espécie. A mortali-
dade das árvores, bem como os indivíduos que atingiram o tamanho mínimo para a medição foram registradas. Foram caracterizadas a mor-
talidade total (plantas mensuradas no ano 2000 somadas as plantas ingressantes no período de 2000 a 2009); somente das plantas mensuradas 
no ano inicial; dos ingressos (dado entre os anos de 2000 e 2009); entre as classes diamétricas (com amplitude de 10 cm);e entre grupos, sendo 
eles: Araucárias: constituído dos indivíduos da espécie Araucária angustifolia, Canelas: indivíduos da família Lauraceae e Outras: demais 
espécies arbóreas. Ao longo da década de estudo, a taxa de mortalidade da floresta foi da ordem de 1,10% por ano, correspondendo a 338 indi-
víduos. 317 dos indivíduos mortos foram os mensurados em 2000 e o restante, 21, foram os ingressantes ao longo do monitoramento. O grupo 
das outras espécies apresentou a maior mortalidade, seguido das canelas e das araucárias. As famílias Lauraceae, Aquifoliaceae, Primulaceae, 
Fabaceae, e Canellaceae foram as que apresentam as maiores mortalidades em termos de número de indivíduos.  As espécies que apresentaram 
maior número de indivíduos mortos foram: Myrsine ferruginea, Mimosa scabrella, e Capsicodendron dinisii. Com relação ao dap, a maior taxa 
de mortalidade da floresta ocorreu nas classes de 10-20 e 20-30 cm, ou seja, indivíduos de pequeno porte. Os resultados estão condizentes com 
estudos similares publicados na literatura. A mortalidade é causada por diversos fatores, porém, merecem destaque, a exigência de luz de espé-
cies pioneiras, encontradas em maior número no grupo das outras espécies, o qual teve maior mortalidade, e a competição entre árvores devido 
à alta densidade da FOM, que refletiu numa taxa de mortalidade maior entre indivíduos com menores dap.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Karen Aline de Oliveira (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Ana Paula Dalla Corte           Co-Orientador: Carlos Roberto Sanquetta
Departamento: Ciências Florestais          Colaborador: Francelo Mognon
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: mensuração florestal, desempenho, equipamentos
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0816 DESEMPENHO DE DIFERENTES INSTRUMENTOS PARA MENSURAÇÃO DA ALTURA 
TOTAL, DAP E VOLUME EM CRYPTOMERIA JAPONICA (THUNB. EX L. F.) D. DON.

Da medição precisa das variáveis dendrométricas das árvores, decorrem as estimativas seguras em relação aos plantios florestais. O objetivo 
deste trabalho foi testar o desempenho de diferentes equipamentos para a mensuração das variáveis: altura total (h), diâmetro a altura do peito 
(dap) e volume total. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental da UFPR em Rio Negro-PR. Utilizou-se a espécie Cryptomeria 
japonica (Thunb. ex L. f.) D. Don., sendo selecionadas 10 árvores com ±30 anos. Para a mensuração de h em pé testou-se: clinômetro digital 
(Haglöf), vertéx (Haglöf) e trupulse (Laser Technology). Para a medição do dap testou-se: fita métrica, suta (Haglöf) com duas medições e o 
relascópio digital criterion RD1000 (Laser Technology). Para o volume total da árvore empregou-se o teste da cubagem da árvore em pé com 
o equipamento relascópio digital criterion RD1000 em comparação com a cubagem da árvore derrubada através do método de Smalian. Na cu-
bagem real da árvore, as alturas totais foram medidas com uma trena, e a realização da medição dos diâmetros deu-se com o auxílio da suta nas 
mesmas alturas observadas com o criterion. Na cubagem da árvore em pé, houve dificuldade em algumas alturas na visualização dos diâmetros, 
em função da copa não proporcionar a tal medição. Nestes casos a medição foi deslocada para outra altura conhecida. Foram realizadas as 
comparações para h assumindo que a h medida com a trena após a derrubada da árvore era a verdadeira. Para o dap assumiu-se que a medição 
feita com a fita métrica era a real e para o volume a cubagem rigorosa foi tomada como a verdadeira. Os resultados obtidos indicam que o mel-
hor equipamento para a medição de altura total foi o trupulse com diferença média superestimada de 1,93%. Posteriormente os equipamentos 
clinômetro e vertéx com diferenças médias subestimadas de 2,12% e 2,81%. A comparação das medições para dap indicou que as diferenças 
foram em média subestimadas em 2,23% com a suta e 3,83% com o criterion. Avaliando o desempenho da cubagem da árvore em pé, para as 
mesmas alturas observadas em ambos os casos (cubagem rigorosa e cubagem em pé) verificou-se diferença média subestimada em volume de 
7,73%. Apesar da diferença nas medições de h ter sido pequena, o equipamento trupulse foi o que obteve o melhor desempenho. Para o dap, a 
suta com duas medições foi a que mais se aproximou das medições reais. No caso da cubagem, apesar da diferença ter sido de 7,73%, deve-se 
observar a vantagem do método em não derrubar os indivíduos e a rápida aplicação do método com o uso do equipamento. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luana Cristina dos Santos Honorato (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta             Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Ciências Florestais                 Colaborador: Alexandre Behling
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Acacia mearsnii, morfometria, idade de povoamento
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0817 RELAÇÕES MORFOMÉTRICAS EM POVOAMENTO DE ACÁCIA-NEGRA

As relações morfométricas são importantes para as análises de crescimento das populações. Neste sentido, neste trabalho foram estudadas as 
principais relações morfométricas em povoamentos de acácia-negra (Acacia mearsnii De Wild), uma importante espécie do ponto de vista 
econômico no estado do Rio Grande do Sul. Parcelas foram instaladas em plantios comerciais de acácia-negra com idades: 1, 3, 5 e 7 anos, 
situados nos municípios de Cristal e Piratini – RS. Nas 6 parcelas instaladas em cada idade, de dimensões de 9 metros de largura por 14 
metros de comprimento, foram mensuradas 196 árvores quanto à circunferência à altura do peito, sendo selecionadas duas árvores médias de 
cada parcela para avaliação  de suas características morfométricas, através das variáveis: altura total (h), diâmetro à altura do peito (DAP), 
comprimento de copa (cc), área transversal (g), área de copa (ac), porcentagem de copa (%c), índice de saliência (is), índice de abrangência 
(ia), fator de copa (fc), grau de esbeltez (ge).Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística, com o uso do software SAS (Statistical 
Analysis System) Learning Edition, onde foi determinada a análise de variância, observando diferenças significativas (p< 0,05) para os fatores: 
idade do povoamento, local do plantio e sua interação. Em seguida foi realizada a comparação das médias através do teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. As diferenças reveladas pela análise de variância entre h, dap, g, pc, is, ia e fc entre as regiões de Cristal e Piratini, mostram-se 
independentes, em relação à idade as variáveis h, DAP, cc, g e ac tenderam a aumentar, no entanto %c, is, ia e fc decresceram com o decorrer 
dos anos. Ao comparar cada região e idade, as variáveis também apresentam diferenças entre si. No município de Cristal nos anos 1, 3 e 5, a 
h, dap, g, apresentam maiores valores do que em Piratini, já no 7º ano essa relação foi inversa, ou seja, a maioria das variáveis apresentaram 
valores superiores. Desta forma, os resultados evidenciaram que as relações morfométricas são influenciadas pelo local de cultivo e também 
pela idade do povoamento.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Carvalho Costa (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta                   Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Ciências Florestais                       Colaborador: Francelo Mognon
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: espécie invasora, experimento, uva-do-japão
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0818 MÉTODOS DE CONTROLE DA REGENERAÇÃO NATURAL DE HOVENIA DUL-
CIS  THUNB. – ESPÉCIE INVASORA NA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA

Hovenia dulcis Thunb. tem invadido áreas de florestas, competindo e comprometendo a regeneração natural das espécies nativas nos seus 
ambientes naturais. Objetivou-se neste trabalho testar formas de controle da regeneração natural desta espécie. O experimento foi implantado 
na Estação Experimental Rudi Arno Seitz, em São João de Triunfo - PR, em dezembro de 2010 e avaliado em abril de 2012. A vegetação 
caracteriza-se como um fragmento de Floresta Ombrófila Mista, onde ocorrem indivíduos adultos dessa espécie exótica. Instalaram-se parcelas 
próximas às árvores matrizes, locais com alta densidade de indivíduos em fase de regeneração. Foram implantadas 15 parcelas, de 4m² cada, 
sendo três tratamentos e cinco repetições em um delineamento inteiramente casualizado: T1 – Testemunha; T2 – corte na base e T3 – arranque 
com raiz. Para a avaliação do experimento classificou-se 3 grupos de indivíduos: arvoretas (altura > 1,30m), varas (entre 0,3m e 1,30m de 
altura) e plântulas (altura< 0,3m).  Avaliou-se o 3º grupo instalando-se parcelas de 0,25m². Das arvoretas mediram-se as CAPs (circunferência 
a 1,3m) e alturas. Das varas mediram-se as alturas e as plântulas foram contadas. Foram encontradas no T-1 4816 plântulas/4m² na implantação, 
sendo verificado 100% de mortalidade dos indivíduos na subsequente avaliação. Para as varas, eram 97 ind. na implantação, sendo verificados 
23% de mortalidade na avaliação. Destes, 5 ind. do grupo das varas ingressaram na classe de arvoretas, que por sua vez eram 11 ind./4m² na 
implantação, o que corresponde a 45% de acréscimo no número de indivíduos na avaliação. No  T-2, haviam 2800 plântulas/4m² e verificou-se 
na avaliação uma redução em quantidade na ordem de 92%. Já para as varas, eram 68 varas/4m², havendo aumento na quantidade de indivíduos 
em 44%. Nas arvoretas, eram 38 ind./4m² e na avaliação verificou-se uma mortalidade de 53%. O T-3 indicou 2512 plântulas/4m², com 100% 
de mortalidade na avaliação. Para as varas, eram 70 ind./4m², e na avaliação verificou-se 86% de mortalidade. Já no caso das arvoretas, na im-
plantação eram 21 ind./4m², constatando-se 100% de mortalidade na avaliação. Verificou-se alta mortalidade de plântulas para os 3 tratamentos 
devido à intensa competição intraespecífica. Uma baixa sobrevivência de varas para o tratamento arrancar com raiz e alta quantidade de rebrota 
para o tratamento corte na base. Recomenda-se o monitoramento do experimento, a fim de confirmar as tendências dos resultados da aplicação 
dos tratamentos no controle da regeneração dessa espécie exótica invasora.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marieli Sabrina Ruza (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Ana Paula Dalla Corte           Co-Orientador: Carlos Roberto Sanquetta
Departamento: Ciências Florestais          Colaborador: Alexandre Behling
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Acácia-negra, Altura, Modelagem
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL 

0819 RELAÇÃO HIPSOMÉTRICA PARA ACACIA MEARNSII

 O gênero Acacia Mill. possui aproximadamente 1.200 espécies e, entre elas, Acacia mearsnii De Wild. (acácia-negra), espécie de grande im-
portância econômica no Rio Grande do Sul. Nestes plantios é costume realizar o inventário florestal ao final da rotação, próxima aos 7 anos, 
onde o usual é medir os diâmetros de todas as árvores da parcela e altura total de parte delas, sendo o restante das alturas estimado. Este trabalho 
teve como objetivo testar modelos hipsométricos para a estimativa da altura ao final da rotação para a espécie acácia-negra. Para tanto, foram 
instaladas parcelas com 7 anos de idade nos municípios de Cristal e Piratini – RS, com 9 m de largura por 14 m de comprimento, onde foram 
mensuradas 196 árvores quanto à circunferência à altura do peito com fita métrica (cap, transformada em diâmetro à altura do peito – d) e altura 
total (h) com clinômetro eletrônico. Foram testados 10 modelos, cuja seleção do melhor modelo foi realizada em função do coeficiente de 
determinação ajustado, erro padrão da estimativa, índice de Schlaegel e análise gráfica dos resíduos. Para a verificação das equações existentes 
na literatura, foram testadas as propostas por Barichello (2005) e Saidelles (2009), que conduziram trabalhos em povoamentos de acácia-
negra com 8 e 4 anos de idade, nas regiões de Minas do Leão e Arroio dos Ratos - RS, respectivamente. Para a validação destas equações foi 
utilizado o erro padrão da estimativa, teste de Qui-quadrado e análise gráfica dos resíduos. A equação que obteve melhor desempenho foi (ln 
h= 3,185058-3,8129*1/d – 5,33348*1/d²) que apresentou o maior índice de ajuste de Schlaegel (0,52), menor erro padrão da estimativa (0,17 
m ou 0,98%) e equilibrada distribuição de resíduos. As equações ajustadas por Barichello (2005) (h= 23,8636 - 130,09154/d + 240,23595/d²) 
e por Saidelles (2009) (log (h)= 1,378574 - 2,079563*1/d) apresentaram uma adequada distribuição dos resíduos quando utilizado os dados 
de entrada do presente trabalho, valor de Qui-quadrado não significativo e erro padrão da estimativa de 16,52% e 15,13% respectivamente. 
Desta maneira, para a estimativa da altura total de árvores de acácia-negra pode ser utilizada a equação ajustada no presente estudo: (ln (h) = 
3,18506 – 3,81291*1/d – 5,33348 + b2*1/d²) e também as propostas por Barichello (2005) e Saidelles (2009) tendo em vista a sua validação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marília do Carmo Dolci (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta           Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Ciências Florestais                Colaborador: Alexandre Behling
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Acácia-negra, Biomassa, Modelagem
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0820 EQUAÇÕES PARA ESTIMATIVA DA BIOMASSA TOTAL AO FINAL DA ROTAÇÃO 
EM POVOAMENTOS DE ACÁCIA-NEGRA

O cultivo da espécie Acacia mearsnii De Wild., popularmente conhecida como acácia-negra, éuma importante atividade econômica no estado 
do Rio Grande do Sul, situando-se, em termos de área,  logo após os gêneros Eucalyptus e Pinus. A avaliação da produção de biomassa é 
importante para o planejamento da indústria que depende da matéria-prima florestal. Este trabalho teve como objetivo ajustar modelos para 
estimativa da biomassa ao final da rotação em povoamentos de acácia-negra e também verificar se equações já existentes na literatura podem 
ser utilizadas no processo estimativo. Para tanto, foram conduzidas avaliações de biomassa em plantios comerciais de acácia-negra com 7 
anos de idade situados nas regiões de maior concentração de plantios no estado do Rio Grande do Sul: municípios de Cristal e Piratini, onde 
foram selecionadas e avaliadas a biomassa da parte aérea de 12 árvores. Foram testados 10 modelos clássicos da literatura, que comumente são 
utilizados para o ajuste de equações de biomassa, podendo-se destacar entre eles os de Husch, Spurr, Schumacher-Hall, Parabólico e Potência 
logarítmica. A seleção do melhor modelo foi realizada em função de quatro critérios sendo: coeficiente de determinação ajustado, erro padrão 
da estimativa (%), índice de Schlaegel (para o caso das variáveis dependentes que sofreram transformações) e análise gráfica dos resíduos (%). 
Para a verificação das equações existentes na literatura, foram testadas as propostas por Rodrigues et al. (2005), Saidelles (2005) e Mochiutti 
(2007). Para tanto, foram utilizados os seguintes critérios para a validação destas equações: erro padrão da estimativa (em porcentagem), teste 
de Qui-quadrado e análise gráfica dos resíduos. A equação de melhor desempenho foi a de Schumacher-Hall que apresentou o maior índice de 
ajuste de Schlaegel (0,96), menor erro padrão da estimativa (4,31%) e equilibrada distribuição de resíduos. Este modelo foi também utilizado 
por Mochiutti (2007) para os mesmos locais de estudo do presente trabalho, e que por sua vez, foi a única equação a apresentar baixo erro 
padrão da estimativa (8,76%), valor de Qui-quadrado não significativo e adequada distribuição de resíduos. Desta maneira, para a estimativa da 
biomassa individual de árvores de acácia-negra pode ser utilizada a equação ajustada no presente estudo: ln y= -4,6334 + 1,9306 ln d + 1,4545 
ln h bem como a equação proposta por Mochiutti (2007).Suporte Financeiro: Empresa TANAC S. A. e Centro de Excelência de Pesquisa em 
Biomassa e Sequestro de Carbono - BIOFIX.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renata Aguayo Lopes da Silva (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta            Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Ciências Florestais                Colaborador: Francelo Mognon
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Remanescentes florestais urbanos, Inventário Florestal, Estrutura Fitossociológica
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0821 INVENTÁRIO FITOSSOCIOLÓGICO EM UM FRAGMENTO URBANO DE FLO-
RESTA OMBRÓFILA MISTA EM CURITIBA

 A Floresta Ombrófila Mista caracteriza-se pela presença de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, juntamente com outras espécies florestais 
pertencentes às famílias Lauraceae, Myrtaceae, Podocarpaceae, entre outras. Nos ambientes urbanos, tanto a estrutura como a florística dos 
remanescentes florestais dessa fitofisionomia estão sendo alterados pela ação antrópica. Este trabalho teve como objetivo avaliar a estrutura fi-
tossociológica de um fragmento urbano de Floresta Ombrófila Mista localizado na sede da Polícia Federal do Paraná, no município de Curitiba, 
Estado do Paraná. A área total do fragmento estudado corresponde a 1,4 ha, sendo que o método amostral utilizado foi o de área fixa (100 m x 
100 m), totalizando 10.000 m², sendo identificados e mensurados todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito (dap) acima de 10 cm. O 
fragmento amostrado teve dap médio de 21,36 cm, com altura média de 18 m. A densidade absoluta encontrada no fragmento em questão foi de 
1.026 ind.ha-1, sendo a espécie Matayba elaeagnoides Radlk responsável por 14,2% dos indivíduos amostrados, ou seja, 146 ind.ha-1, seguida 
pelas espécies Jacaranda micrantha Cham.e Curitiba prismatica (D. Legrand) Salywon & Landrum,com 133 e 123 ind.ha1, respectivamente. A 
área basal do fragmento foi de 44,92 m².ha-1,sendo que as espécies Matayba elaeagnoides e Jacaranda micrantha também apresentaram maior 
dominância absoluta, com 5,28 e 4,03 m².ha-1, seguidas por Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez. e Ocotea corymbosa (Meissn.) Mez, 
com 3,75 e 3,57 m². ha-1. As espécies com os maiores índices de valor de importância - IVI foram: Matayba elaeagnoides (27,83%), Jacaranda 
micrantha (23,78%), Curitiba prismatica (21,03%), Nectandra megapotamica (15,16%) e Ocotea corymbosa (14,78%). Cabe destacar a pre-
sença de Araucaria angustifolia que, apesar da baixa densidade absoluta (4 ind. ha-1), apresentou uma área basal de 2,09 m².ha-1, em função 
dos indivíduos dessa espécie apresentarem as maiores dimensões de dap dentre todos os amostrados, sendo o maior dap de 99 cm. Conclui-se, 
portanto, que o fragmento estudado, mesmo se tratando de uma área pequena em perímetro urbano, apresenta uma estrutura fitossociológica 
similar às encontradas em florestas clímax, ou de remanescentes florestais classificados como em estágio avançado no processo de sucessão 
vegetal. Desta maneira, vale ressaltar a importância da conservação de pequenas áreas florestais em ambientes urbanos, não só pela estrutura 
fitossociológica nelas existentes, mas também pela importância socioambiental que estas representam.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rorai Pereira Martins Neto (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Christel Lingnau               Co-Orientador: Alvaro Muriel de Lima Machado
Departamento: Ciências Florestais     Colaborador: André Leonardo Bortolotto Buck, Matheus Nunes Silva, Vagner Alex Pesck
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Varredura Laser, Modelagem do Fuste, Variáveis Dendrométricas
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0822 OBTENÇÃO AUTOMATIZADA DE VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS A PARTIR DE 
DADOS LASER SCANNER TERRESTRE.

A tecnologia LiDAR (Light detection and ranging) é uma ferramenta interessante na área florestal, visto que ela permite a coleta de dados 
tridimensionais das árvores, permitindo assim a modelagem e determinação das variáveis dendrométricas em alturas parciais sem a derrubada 
da árvore. O objetivo do trabalho foi determinar variáveis dendrométricas (altura total, diâmetros a diferentes alturas e áreas transversais) 
em árvore de Pinus taeda, por meio da varredura laser terrestre, e sua posterior comparação e validação com dados adquiridos pelos métodos 
tradicionais de campo e por imagens digitais. A coleta de dados foi realizada em duas etapas: varredura laser com a árvore em pé e obtenção 
das variáveis dendrométricas por meio do método convencional com a árvore derrubada. A varredura laser foi realizada com o equipamento 
Leica HDS3000 em uma visada. Após o corte, diâmetros a diferentes alturas (D0,1m; D0,5m; D0,9m; D1,3m; D1,3m + 2m...) foram obtidos 
até o topo da árvore com a suta e a altura total com trena. Fotografias digitais das seções transversais nas alturas supracitadas foram obtidas para 
validar os resultados. Após o processamento dos dados laser foi realizada a comparação dos métodos. Para a altura total, foi encontrado um erro 
de -0,88% entre a varredura laser e a medida com a trena. A determinação de diâmetros e da área transversal foi possível até 70% da altura total, 
sendo o erro médio de -6%. Acima desta altura os galhos e a alta densidade da copa impediram uma boa visualização do fuste e assim a sua 
modelagem ficou comprometida. Os diâmetros e as áreas transversais obtidas por meio da varredura laser apresentaram uma superestimativa 
quando comparados com o método convencional. Uma superestimativa também foi observada em relação às áreas transversais reais derivadas 
da classificação digital das seções transversais fotografadas. Isto se deve ao fato de as seções transversais não serem perfeitamente circulares, 
com algumas partes sem casca e quebradas, sendo necessário o emprego da varredura múltipla a qual permite recobrimento total do fuste. A 
ação do vento no momento da varredura laser também influenciou a qualidade dos dados.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 425

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thaiza Karine Pereira (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta         Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Ciências Florestais              Colaborador: Betina Doubrawa
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: estoques de carbono, General Carneiro, São João do Triunfo
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0823 INVENTÁRIO DA DINÂMICA DE CARBONO NAS FLORESTAS COM ARAUCÁRIA NO 
ESTADO DO PARANÁ – BASES TECNOLÓGICA PARA PROJETOS REDD – FASE 2

O presente trabalho tem como tema a análise da quantificação de mudanças dos estoques de carbono por meio do mapeamento das unidades 
de experimentação e observação nos anos de 2000 e 2010, pertencentes ao programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD), nos 
municípios de General Carneiro e São João do Triunfo do Estado do Paraná. Estas unidades pertencem a Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu, 
inseridas na unidade fitogeográfica da Floresta Ombrófila Mista no Bioma Mata Atlântica. Os mapeamentos das áreas observadas foram feitos 
por imagens do satélite LANDSAT 5 para os anos de 2000 e de 2010, com resolução espacial de 30 metros, em que as classificações dos níveis 
sucessionais das florestas em inicial, médio e avançado foram elaboradas distinguindo-se as texturas e tonalidades de cores dos fragmentos 
florestais nas imagens. Devido à baixa resolução espacial do satélite LANDSAT 5 não possibilitar uma classificação mais precisa dos estágios 
médio e avançado, estes dois níveis foram acoplados neste trabalho. Por meio do software ArcGIS 9.3, calculou-se as áreas de florestas de cada 
estágio nos anos de 2000 e 2010, verificando que General Carneiro apresentou uma redução de 6% em área florestal de estágio inicial e um 
aumento de área no estágio médio e avançado em 24% até 2010. Já o município de São João do Triunfo apresentou redução de área no estágio 
inicial em 15%, e aumento de 8% em área de estágio médio e avançado de florestas. Estas porcentagens de decrescimentos e acréscimos nas 
áreas de florestas nativas nos dois municípios refletem diretamente e proporcionalmente nas porcentagens da quantidade de biomassa, carbono 
e das toneladas de dióxidos de carbonos equivalentes fixados pela vegetação. Em General Carneiro, o ano de 2000 apresentou um total de 
11.259.707 toneladas de biomassa, 4.590.097 toneladas de carbono e 16.830.510 toneladas de CO2 equivalentes fixados pelas florestas. Em 
2010, no mesmo município, a biomassa, o carbono e o CO2 equivalente tiveram um aumento de 12%, equivalendo a 12.571.859 toneladas, 
5.129.799 toneladas e 18.809.433 toneladas, respectivamente. Em São João do Triunfo, de 2000 a 2010, as toneladas de biomassa, carbono 
e CO2 equivalente aumentaram em 3%, correspondendo a 8.995.645 toneladas, 3.677.432 toneladas e 13.484.041 toneladas no ano de 2000, 
respectivamente; e 9.290.833 toneladas, 3.800.241 toneladas e 13.934.344 toneladas em 2010.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Camacho Cadori (Outro)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta                     Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal    Colaborador: Alexandre Behling
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: biomassa, carbono, dinâmica
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0824 DINÂMICA DA BIOMASSA AÉREA E DO CARBONO AO LONGO DE UMA DÉ-
CADA EM FLORESTA OMBRÓFILA MISTA

A Floresta Ombrófila Mista (FOM) teve sua área reduzida, principalmente pela expansão da agropecuária e pela exploração madeireira da 
araucária. Embora seu remanescente original seja pequeno e apresente grande importância, continua sofrendo pelas ações antrópicas. Este 
estudo teve como objetivo compreender a dinâmica de biomassa e carbono da FOM. Esta dinâmica está diretamente associada à capacidade 
das árvores em sequestrar carbono da atmosfera e fixá-lo em sua biomassa pelo processo da fotossíntese. Para este estudo da dinâmica destas 
variáveis considerou-se apenas a parte aérea. Foram utilizados dados de 4 parcelas permanentes, no município de São João do Triunfo – PR, 
avaliados nos anos de 2000 e 2009. Foram amostrados todos os indivíduos com dap (diâmetro à altura do peito) superior ou igual a 10 cm. 
Árvores mortas, bem como as ingressas, foram computadas. O cálculo de biomassa e teores de carbono foi realizado a partir das equações de 
Ratuchne (2010) e Watzawick et al. (2004), respectivamente. A dinâmica da biomassa e carbono foi caracterizada através da avaliação dos 
incrementos e estoque total entre grupos de espécies (Araucárias, Canelas e Outras Espécies), famílias, espécies e classes diamétricas com 
amplitude de 10 cm. Fez-se o mapeamento espacial desta distribuição. O estoque de biomassa foi de 202,77t/ha para 2000 e de 220,18t/ha para 
2009. O estoque de carbono foi de 84,71tC/ha para 2000 e 92,03 tC/ha para 2009. Observou-se um incremento anual nesta floresta da ordem de 
1,74t/ha de biomassa e 0,73tC/ha para carbono. O grupo das Araucáriasapresentou o maior estoque e incremento em biomassa e carbono (51% 
do total), seguido das Outras Espécies e das Canelas. Entre as famílias, se destacaram em estoque e incremento Araucariaceae e Lauraceae. 
Dentre as classes diamétricas amostradas, as de 10 à 80cm de dap apresentaram o maior estoque e incremento. A distribuição do estoque de car-
bono e seu arranjo espacial não se deram de forma homogênea entre as parcelas. Os maiores estoques ocorreram nas subparcelas constituídas 
principalmente por indivíduos de Araucaria angustifolia. Conclui-se que o crescimento em biomassa e carbono da floresta nativa, em estágio 
de desenvolvimento semelhante a este observado, é lento, repercutindo em baixa estocagem de carbono, porém o grande papel dessas florestas 
está na conservação, ou seja, manutenção dos estoques de carbono, evitando-se emissões por sua eventual destruição.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Matheus de Paula Bianchi (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Ana Paula Dalla Corte                             Co-Orientador: Carlos Roberto Sanquetta
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal        Colaborador: Francelo Mognon, Lucas Carvalho Costa
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Invasora, Experimento, Uva-do-Japão
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0825 CONTROLE DE INDIVÍDUOS ADULTOS DE HOVENIA DULCIS

A espécie Hovenia dulcisThunb. tem características de planta invasora nas florestas no Brasil. A espécie vulgarmente chamada de uva-do-Japão 
tem invadido áreas de florestas, interferindo na regeneração natural de espécies nativas. O objetivo deste trabalho foi testar formas de controle 
dos indivíduos adultos desta espécie. O experimento foi implantado na Estação Experimental Rudi Arno Seitz, em São João de Triunfo - PR, 
em fevereiro de 2011. A vegetação encontrada na área caracteriza-se como um fragmento de Floresta Ombrófila Mista. O delineamento ex-
perimental utilizado foi o inteiramente casualizado, tendo como unidade amostral o indivíduo adulto, para a aplicação dos tratamentos.  Foram 
5 tratamentos com 4 repetições cada, aplicados na altura de 1,30 metro,  sendo: A - Testemunha; B - Anelar (anelamento à altura do peito) ; 
C - Anelar+óleo (anelamento e aplicação de óleo queimado na área do corte) ; D – Tradar + óleo (fez-se um furo à altura do peito e aplicou-se 
óleo queimado); E – Sal (aplicou-se 2kg de sal iodado em um raio de 50cm da base do indivíduo). Para a avaliação dos tratamentos mediram-se 
as variáveis: altura total e a circunferência à altura do peito (CAP). Os resultados do experimento, até o momento, indicam que os indivíduos 
do tratamento (A) possuíam um CAP médio de 62,12cm, atingindo na última avaliação feita (maio de 2012) valor médio de 76,50cm, ou seja, 
um aumento de 23,14% na variável; no tratamento (B) a média era de 74,25cm de CAP, atingindo 77,14cm em 2012, um aumento de 3,9%; 
no tratamento (C) inicialmente a CAP era de 50,75cm, atingindo em 2012 53,15cm, aumento de 0,7% na CAP; já no tratamento (D), iniciou 
com 53,50cm, atingindo em 2012 o valor de 56,20cm, com aumento de 5,04%; por fim o tratamento (E) apresentou em média uma CAP de 
58,20cm, aumentando para 60,28cm, ou seja, 3,57% em função da variável CAP. Não se observou até o momento nenhuma mortalidade nos 
indivíduos avaliados por este trabalho conforme era objetivo inicial. Deve-se ressaltar que, mesmo com um período de avaliação curto (1 ano), 
os resultados encontrados até o momento, demonstram que esta espécie não sofreu mortalidade após a aplicação dos tratamentos, somente uma 
diminuição no crescimento da variável CAP. Recomenda-se, portanto, o monitoramento do crescimento da espécie em questão, por um período 
maior de tempo, a fim observar sua tendência de redução de crescimento constatado até o momento, além de novos resultados de mortalidade, 
se acaso ocorrerem.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thiago Garcia de Almeida (Outro)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta                         Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal     Colaborador: Alexandre Behling, Greyce Charllyne Benedet Mass
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: serapilheira, Floresta Ombrófila Mista, necromassa
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

0826 ESTOQUE DE SERAPILHEIRA EM FLORESTA OMBRÓFILA MISTA

A serapilheira é formada principalmente pelos fragmentos orgânicos vegetais que caem no solo, sendo um importante meio de transferência 
de nutrientes e matéria orgânica através de sua decomposição. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi quantificar o estoque de serapilheira 
em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista. O estudo foi realizado com base em parcelas permanentes, totalizando 3 hectares, instaladas 
na Estação Experimental de São João do Triunfo, pertencente à Universidade Federal do Paraná. As parcelas foram nomeadas Fogo, Imbuia e 
Araucária, sendo cada uma considerada como um fator de estudo. Em cada parcela foram sorteadas dez sub-parcelas (10 m x 10 m) onde foi 
realizada a coleta de amostras de serapilheira das frações: lenhosa (2 a 10 cm de diâmetro) e não lenhosa (inferior a 2 cm de diâmetro), sendo 
estas consideradas como repetições para o presente caso. Para realização das coletas utilizaram-se micro parcelas temporais aleatórias demar-
cadas com um molde vazado (gabarito) de dimensões conhecidas, sendo todo material localizado dentro do molde coletado e pesado no campo. 
Amostras de aproximadamente 200 gramas foram retiradas em cada ponto, sendo secas em estufa de circulação e renovação do ar a 65°C até 
peso constante, quando foram pesadas para a determinação do teor de umidade. No total foram coletadas 240 amostras, sendo 120 de material 
lenhoso e 120 de material não lenhoso. Com os valores obtidos foi calculado o estoque de serapilheira acumulada em toneladas de matéria seca 
por hectare e os dados foram submetidos à análise estatística, com o uso do software SAS (Statistical Analysis System) Learning Edition. Foi 
realizada a análise de variância para o fator de estudo (parcelas permanentes), demonstrando a existência de diferenças significativas (p<0,05) 
entre as mesmas. Em seguida, aplicou-se o teste de comparação das médias pelo método de Tukey a 5% de probabilidade. A média geral do 
estoque de serapilheira considerando as três parcelas e as duas frações (lenhosa e não lenhosa) foi de 8,16 t.ha-1. A fração lenhosa não apre-
sentou diferença significativa nos estoques de serapilheira entre as parcelas estudadas, sendo a média observada de 3,49 t.ha-1. Em se tratando 
da fração não lenhosa, houve diferença significativa entre as três parcelas, sendo que a parcela Imbuia (5,92 t.ha-1) apresentou o maior estoque 
de serapilheira, seguida da parcela Araucária (4,80 t.ha-1) e da parcela Fogo (4,22 t.ha-1). Concluiu-se que a serapilheira é um importante 
elemento da necromassa da floresta e que existem variações espaciais no seu estoque.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcel Kruk Jagnow (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: João Carlos Garzel Leodoro da Silva       Colaborador: Thiago Ramos Costa, Marcos Vinicius Cardoso 
Departamento: Economia Rural e Extensão
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Market Share, Setor de Base Florestal, Competitividade
Área de Conhecimento: 50202014 - ECONOMIA FLORESTAL

0827 ANÁLISE DA DINÂMICA COMERCIAL DO SETOR DE BASE FLORESTAL BRA-
SILEIRO ENTRE 1999-2011.

Introdução - Apesar da extensa área de florestas nativas e da altíssima produtividade das florestas plantadas, o Brasil não apresenta competitivi-
dade no Setor de Base Florestal (SBF), possível e esperada, a nível mundial, exceto considerando o mercado celulose em particular. Em 2011, 
as exportações brasileiras do SBF atingiram o valor de US$ 9,54 bilhões, sendo responsável por apenas 1,90% do valor total das exportações 
do SBF mundial. Objetivos - Assim, esta pesquisa objetiva proporcionar uma análise da dinâmica do market share brasileiro de madeira sólida, 
celulose, papel e móveis, para apoiar o aumento da competitividade e por conseqüência da participação brasileira no mercado internacional. 
Métodos - Foram coletados dados referentes aos valores das exportações do Brasil no período de 1999 a 2011, por meio do banco de dados 
UNITED NATIONS COMMODITY TRADE STATISTICS DATABASE - UNCOMTRADE (2012). Os dados de valores são fornecidos em 
US$/FOB, e foram deflacionados pelo Consumer Price Index-CPI com base no ano de 2011, obtido no US Bureau of Labor Statistics (2011), 
obtendo-se assim os valores reais (sem inflação). Resultados - A balança (exportação – importação) do SBF brasileiro resultou em US$ 7,2 
bilhões, sendo responsável por 24,2% da balança comercial brasileira no ano de 2011. Em 1999, o Brasil exportou em madeira sólida US$ 1.88 
bilhão, concentrando 62,33% nos cinco principais parceiros. Atingiu, em 2004, o maior valor exportado, US$ 3.63 bilhões, logo apresentou 
uma queda, chegando, em 2011, com um valor exportado de US$ 1.90 bilhão, e uma concentração de 55,30% entre os cinco principais. Ou 
seja, neste ano, apresentou quase o mesmo valor do observado no início da série, porém com menor concentração nos principais mercados deste 
produto proveniente do Brasil.  Já, em relação as exportações de celulose, o valor exporta em 1999 foi de US$ 1.68 bilhão com uma concen-
tração de 67,12% nos cinco principais mercados, exportando, em  2011 US$ 5.00 bilhões (ano com maior valor de exportação) e concentração 
de 79,76%. No mercado de papel, as exportações somaram US$ 1.22 bilhão com concentração 58,49% nos cinco principais parceiros em 1999, 
atingindo um valor máximo de US$ 2.19 bilhões em 2011 com concentração de 46,79%. Por fim, no mercado de móveis de madeira, em 1999, 
o valor exportado foi de US$ 386 milhões com uma concentração de 83,11% nos cinco principais mercados, sendo que seu pico ocorreu no 
ano de 2004 com um valor de US$ 789.6 milhões, e em 2011 o valor exportado caiu para US$ 456.2 concentrando 60,52% nos cinco principais 
parceiros.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Claudia Carla Cardozo (CNPq-Balcão)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Sebastião do Amaral Machado      Colaborador: Luís César Rodrigues da Silva, Naiara Teodoro Zamin, Yuri Accioly
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: efeito de bordadura, incremento periódico anual, composição florística
Área de Conhecimento: 50202049 - DENDROMETRIA E INVENTÁRIO FLORESTAL

0828 A INFLUÊNCIA DA BORDA NOS ESTIMADORES DE PARÂMETROS DE UM 
FRAGMENTO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA

Esta pesquisa teve por objetivo estudar o efeito da borda nos estimadores de parâmetros de um fragmento de Floresta Ombrófila Mista com 
11,74 ha de área total, considerando uma borda com largura de 20 m, resultando em 3,411 ha. A área localiza-se no Campus Jardim Botânico da 
Universidade Federal do Paraná. Foram avaliadas diferenças quanto ao crescimento e à fitossociologia entre borda e interior e, para tal análise, 
foram utilizados dados de dois censos anteriormente realizados, o primeiro em 2007 e o segundo em 2010. Todos os indivíduos com DAP maior 
ou igual à 10 cm tiveram seus CAPs medidos com fita métrica, foram numerados, pintados em seus DAPs, georreferenciados e identificados 
à nível de espécie, as quais foram classificadas como pioneiras ou não pioneiras. O total de espécies encontradas foi de 113, pertencentes à 
51 famílias, totalizando 9473 indivíduos. As espécies da borda apresentaram um DAP médio de 18,97 cm e média do IPA dos indivíduos de 
0,32 cm; enquanto no interior o DAP médio foi de 18,77 cm e média do IPA dos indivíduos de 0,28 cm, não apresentando diferenças signifi-
cativas. Já quanto à fitossociologia as diferenças foram significativas: foram encontradas 16 espécies no interior que não aparecem na borda 
e 12 que, ao contrário, estão na borda e não no interior. Porém, todas essas espécies com baixa representatividade, não chegando a 0,7% do 
total. Na borda 32,88% dos indivíduos são pioneiros, enquanto no interior esse número cai para 15,79%. Os indivíduos mais numerosos foram 
Casearia sylvestris (espécie não-pioneira), representando 17,64% do total dos indivíduos do interior e 8,07% da borda, Schinus terebinthifolius 
(espécie pioneira): 0,77% no interior e 10,10% na borda, Luehea divaricata (espécie não pioneira): 9,40% no interior e 4,87% na borda e ainda 
Gochnatia polymorfa (espécie pioneira): 0,71% no interior e 7,29% na borda. Essas diferenças devem-se à maior incidência de luz na borda, 
favorecendo o aparecimento de espécies oportunistas. Já a ausência de diferenças significativas no incremento em diâmetro é explicada pelo 
pequeno tamanho do fragmento, comportando-se todo como uma grande borda.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luara Castilho Pereira (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta            Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: inventário florestal, medições florestais, volumetria
Área de Conhecimento: 50202049 - DENDROMETRIA E INVENTÁRIO FLORESTAL

0829 COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DE CUBAGEM SMALIAN E JAS E PESAGENS 
EM BALANÇA PARA TORAS DE POVOAMENTOS FLORESTAIS DE PINUS TAEDA

O Brasil, bem como outros países, necessita cada vez mais promover novos reflorestamentos por diversos motivos, como o aumento sustentável 
do estoque de madeira legal, a segurança bioenergética, a redução do efeito estufa, a conservação dos recursos hídricos, entre outros. Para o 
manejo de reflorestamentos é essencial a realização de inventários florestais, que incluem a cubagem rigorosa de árvores. Um dos métodos 
de cubagem mais usados em campo é o de Smalian. Em indústrias, por outro lado, o recebimento de madeira se dá por peso ou por cubagem 
mediante sensores nas esteiras. Um método de cubagem bastante empregado em esteiras da indústria madeireira é o JAS. Este estudo visou 
comparar os dois métodos de cubagem (Smalian, no campo, e JAS, na indústria) e as determinações de peso em balança na fábrica. O estudo foi 
realizado numa empresa localizada em Rio Negrinho – SC. No processo foram selecionadas 352 toras, das quais foram extraídas as medidas de 
comprimento, maior e menor diâmetro. Efetuados os cálculos volumétricos pelos dois métodos, foi realizada também a pesagem das toras, para 
relacionar os resultados obtidos pelas cubagens e pesagem, visando uma comparação entre as distintas abordagens. Os resultados mostraram 
que as estimativas volumétricas pelo método JAS se aproximam mais da variável peso. Os resultados da volumetria por JAS foram inferiores
(<10%) aos de pelo método de Smalian. Diferenças entre JAS e pesagem também foram detectadas. Ao final do trabalho, concluiu-se que o 
método escolhido deve estar relacionado ao objetivo dos trabalhos. Se o objetivo primordial for a aproximação maior de peso, o processo JAS 
é mais preciso. Se, por outro lado, o interesse seja por uma maior aproximação do volume com a realidade em campo na obtenção de toras, 
Smalian é mais preciso.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rodrigo Medeiros Ribeiro (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta                Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Ciências Florestais                      Colaborador: Francelo Mognon
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Biomassa, Teor de Umidade, Bambu
Área de Conhecimento: 50202049 - DENDROMETRIA E INVENTÁRIO FLORESTAL 

0830 BIOMASSA INDIVIDUAL DO COLMO DE MEROSTACHYS SKVORTZOVII SEN-
DULSKI NO MUNÍCIPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR

Ocorrendo naturalmente em quase todos continentes, exceto o europeu, os bambus estão distribuídos no mundo em mais de 90 gêneros. Dentre 
os usos possíveis para o bambu encontram-se a fabricação de papel, móveis, cortinas, na construção civil e rural, objetos de decoração, irri-
gação e conservação do solo, paisagismo, energia, entre outros. Em uma área localizada no município de General Carneiro - PR, em formação 
nativa de Floresta Ombrófila Mista (FOM), é comum a presença da espécie Merostachys skvortzovii Sendulski, conhecida popularmente como 
taquara ou bambu nativo. O objetivo desse trabalho foi determinar a biomassa individual do colmo e caracterizar as variáveis importantes para 
a utilização da mesma em seus diversos fins. Desta forma, utilizou-se de 20 amostras de colmo (tronco) de exemplares adultos da espécie em 
questão, sendo tomadas suas medidas diretas de diâmetro à altura do peito (dap) no indivíduo em pé. Posteriormente, abateram-se os indivíduos 
para a determinação da altura total (h). Para quantificação da biomassa vegetal, utilizou-se a metodologia sugerida por Sanquetta e Balbinot 
(2004), desenvolvida para determinação de biomassa florestal. Para a variável altura total observou-se uma média de 8,59 m, com variância de 
1,12 m2 e coeficiente de variação de 12,32%. Já a variável dap apresentou, em média, 3,64 cm, com máximo de 4,30 cm e o mínimo de 2,86 cm, 
com uma variância de 0,15 cm2 e coeficiente de variação de 10,64%. Para a biomassa verde do colmo, observou-se em média um valor de 1,96 
kg, com variância de 0,18 kg2 e um coeficiente de variação de 21,64%. O teor de umidade da biomassa verde foi em média 51,45%, com um 
máximo de 61,69% e mínimo de 40,28%. Para biomassa seca individual, a média representou 0,95 kg, tendo com variância 0,05 kg2 e um coe-
ficiente de variação de 23,54%. A determinação da biomassa do colmo é importante para avaliar o potencial dessa espécie para fins econômicos, 
uma vez que, são encontrados grandes adensamentos dessa espécie em áreas degradadas dentro da FOM. Apesar do porte da taquara em questão 
não ser comparável a de outros bambus exóticos, os dados de biomassa indicam que há um potencial de uso econômico para essa espécie.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Yuri Accioly (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Sebastião do Amaral Machado   Colaborador: Rodrigo G. M. Nascimento, Luís César R. da Silva, Claudia C. Cardozo
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Comprimento de copa, Relação hipsométrica, Araucaria angustifolia
Área de Conhecimento: 50202049 - DENDROMETRIA E INVENTÁRIO FLORESTAL

0831 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO COMPRIMENTO DE COPA NA RELAÇÃO HIPSOMÉTRICA DE 
ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA (BERTOL.) KUNTZE EM UM FRAGMENTO FLORESTAL

No campo florestal uma das atividades de maior importância é o inventário, que segundo PÉLLICO NETTO & BRENA (1997) visa obter 
informações qualitativas e quantitativas dos recursos florestais existentes em uma área, sendo assim a base para o planejamento do uso desses 
recursos. O inventário florestal visa principalmente à determinação ou estimativa do volume total de madeira, através da medição do diâmetro 
e altura de todas as árvores ou parte delas.  O diâmetro a altura do peito (DAP) é uma variável rápida e precisa de se medir, enquanto a medição 
de altura, embora precisa, é demorada. A relação entre o diâmetro e a altura das árvores de um local em uma determinada data denomina-se 
curva hipsométrica, e é comum o seu uso para a estimativa de alturas de árvores que tiveram somente seu DAP medido, tornando assim o in-
ventário mais barato. Vários são os fatores conhecidos que influenciam essa relação, como idade, sítio, tamanho da copa, densidade e espécie. 
Este trabalho tem como objetivo analisar se existe e em caso afirmativo, qual a influência do comprimento de copa na relação hipsométrica da 
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, espécie nativa da flora brasileira, sendo mais conhecida como pinheiro do Paraná. A área de estudo 
consiste em um fragmento de floresta ombrófila mista de 15,2 ha, situado no Campus Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Curitiba, PR. Os dados usados na análise provêm de um censo realizado nesse fragmento nos anos de 2009 e 2010, onde foram medi-
das, marcadas, identificadas e georreferenciadas todas as árvores com DAP acima de 10 cm. As araucárias foram separadas em seis classes de 
comprimentos de copa, segundo o método de Sturges. Para o ajuste dos dados de altura de cada classe foram testados 8 modelos matemáticos, 
sendo ajustados modelos lineares e logarítmicos. Como critérios estatísticos para a escolha do melhor modelo foram utilizados a análise gráfica 
dos resíduos, o erro padrão da estimativa em porcentagem (Sxy%) e o índice de Schlaegel (IA). Pelo método dos valores ponderados, o mod-
elo que se mostrou mais eficiente foi o de Trorey (1932), não apresentando distribuição tendenciosa de resíduos e, obtendo um menor Sxy% 
quando comparado ao ajuste dos dados não agrupados em classes. Conclusões obtidas através da análise de covariância (ANACOVA) também 
mostraram que o comprimento de copa exerce influência estatisticamente significativa sobre a relação hipsométrica do pinheiro do Paraná, 
sendo assim um recurso alternativo para ajustes de modelos hipsométricos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: FELIPE SCHUMACHER SANT’ANNA (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: RICARDO ANSELMO MALINOVSKI           Co-Orientador: LEIF NUTTO
Departamento: Ciências Florestais    Colaborador: NATHAN S. SANCHES; ARTHUR B. BARREIRA; HENRIQUE C. MORO
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: resíduos florestais, colheita florestal, sistema operacionais
Área de Conhecimento: 50203002 - TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS

0832 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE COLHEITA DE BIOMASSA RESIDUAL 
NA ALEMANHA

A demanda por fontes alternativas de energia vem crescendo nos últimos anos, em especial as renováveis, entre eles a biomassa florestal 
proveniente dos resíduos da colheita florestal como insumo energético. A Alemanha devido a sua politica ao combate da mudança climática, 
interesses econômicos nos custos da energia e interesses sociais como o comprometimento com o protocolo de Kyoto, tem incentivado a pes-
quisa sobre o aproveitamento dos resíduos proveniente da colheita florestal para a geração de energia. O presente trabalho teve como principal 
objetivo avaliar o nível tecnológico utilizado na colheita de resíduos provenientes da colheita florestal para a geração de energia na Alemanha. 
A pesquisa teve como objetivo específico o estudo da localização do picador no sistema de colheita de madeira.  A metodologia utilizada 
foi analisar os dados provenientes de projetos e publicações de pesquisas relacionadas à logística operacional Alemã. Foram obtidos dados 
de empresas que utilizam os resíduos da colheita florestal para a geração de energia, sendo possível desta forma, caracterizar as vantagens 
e desvantagens dos diferentes sistemas operacionais adotados. Algumas empresas alocam o picador dentro do talhão, outras na proximidade 
das estradas e algumas dentro do pátio da fábrica. De acordo com a pesquisa, o picador alocado dentro do talhão possui vantagens por utilizar 
apenas uma máquina com recipiente “harwarder picador”, entretanto apresenta baixa eficiência devido à dispersão dos resíduos no talhão. O 
picador localizado na estrada apresentou alta produtividade e rápido deslocamento, tendo como desvantagem o requerimento de espaço nas 
estradas florestais e a alta demanda por concentração de resíduos. O picador no pátio da fábrica possui vantagens por apresentar alta eficiência 
e pela baixa demanda de logística, porém contou com custo elevado do transporte da matéria prima além de exigir elevado espaço no pátio 
da fabrica para o armazenamento. O estudo mostrou que na Alemanha a tecnologia é avançada, sendo que, os maquinários utilizados são de 
pequeno porte devido ao modo de manejar suas florestas, onde as maquinas entram na floresta para retirar pequenas quantidades de biomassa 
e concentra-la as proximidades da estrada.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Arthur Brambilla Barreira (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Ricardo Anselmo Malinovski     Colaborador: Felipe S. Santana, Nathan S. Sanches, Guilherme Cândido da Silva
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Colheita Florestal, Operações Florestais, Floresta Plantada
Área de Conhecimento: 50203029 - MECANIZAÇÃO FLORESTAL

0833 ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE COLHEITA FLORESTAL 
UTILIZADOS ATUALMENTE NO SUL DO BRASIL

A mecanização da colheita florestal no Brasil teve início na década de 70 quando várias empresas fabricantes de papel e de celulose passaram 
a utilizar motosserras profissionais, tratores agrícolas equipados com guincho e pinça hidráulica traseira miniskidders, tratores desenvolvidos 
especificamente para o arraste de madeira. Na década de 90, ocorreu uma intensificação da mecanização das atividades de colheita e trans-
porte florestal com a liberação das importações em 1993 pelas empresas fabricantes nacionais e importadas de máquinas com alta tecnologia, 
produzidas nos países escandinavos (Suécia e Finlândia) e norte-americanos (Estados Unidos e Canadá). É notório então, que o setor florestal 
brasileiro tem passado por mudanças significativas nas últimas décadas e que muitas empresas estão alcançando resultados bastante expres-
sivos na implantação de sistemas mecanizados de colheita florestal. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o grau de 
mecanização da colheita florestal através de uma análise dos métodos e atividades de colheita realizadas pelas empresas de base florestal no sul 
do Brasil. Para o mesmo, o projeto foi conduzido a partir da caracterização da colheita florestal das empresas localizadas nos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os dados coletados por empresa se basearam no grau de mecanização da colheita florestal realizada em 
seus plantios, podendo ser caracterizado como uma colheita não mecanizada, semi-mecanizada ou mecanizada, além dos sistemas de colheita 
utilizados, sendo estes o Cut-to-lengh ou toras curtas, Tree-lengh ou toras longas e Full-tree ou árvores inteiras. A pesquisa obteve dados de 
49 empresas que representam 883.963 hectares de florestas plantadas nos três estados, dos quais 17 empresas do Paraná, 13 empresas de Santa 
Catarina e 19 empresas do Rio Grande do Sul. Observou-se que 70% das empresas analisadas no sul do Brasil contam com a colheita florestal 
totalmente mecanizada, sendo que em 58% de todas as empresas analisadas é adotado o sistema de toras curtas, contra 38% com a utilização 
do sistema de árvores inteiras e apenas 5% das empresas utilizam do sistema de toras longas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ADRIANO EDIS FIORESE (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Graciela Inés Bolzon de Muñiz              Co-Orientador: Silvana Nisgoski
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal   Colaborador: Ramiro F. França, Alexandre M. Bliharscki, Francielli R. R. Batista
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Identificação de espécies, Carvão, Infravermelho
Área de Conhecimento: 50204009 - TECNOLOGIA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS 

0834 OBTENÇÃO DE ESPECTROS NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO E MÉDIO DO 
CARVÃO VEGETAL

A madeira é fonte importante de energia para o Brasil, representando 12,9 % do total de sua oferta, a mesma participação que a híbrica e a 
proveniente de cana-de-açúcar. Com esta demanda, e em função da redução na utilização do minério de ferro devido a aspectos ambientais e 
econômicos, ocorre um aumento do consumo de madeira nativa, muitas vezes sendo carbonizadas diferentes espécies, inclusive, em alguns 
casos, protegidas por lei e ameaçadas de extinção. Por este motivo foram carbonizadas e estudadas diferentes espécies florestais com problemas 
na identificação e agrupadas pela restrição de corte. Frente a essa abordagem, o presente trabalho de pesquisa teve como objetivo a análise 
de espectros no infravermelho próximo e médio obtidas do lenho carbonizado, com o intuito de discriminar o material de forma rápida e em 
campo. Foram estudadas as espécies Goupia glabra Aubl. (cupiúba), Vatairea guianensis Aubl. (angelim cascudo), Dipteryx odorata (Aubl.) 
Wild. (cumaru), Copaifera cf. langsdorffii Desf.(copaíba), oriundas da região de Nova Maringá no estado do Mato Grosso. A partir do lenho 
carbonizado destas amostras foram obtidos espectros no infravermelho próximo de 8 corpos de prova por espécie, em duplicata, nas faces trans-
versais, radiais e tangenciais, num total de 50 espectros por espécie. O material foi então moído e foram coletados espectros em infravermelho 
médio, num total de 20 leituras por espécie. As leituras foram efetuadas em espectrofotômetro Tensor 37 da Bruker, em reflectância difusa, 
operando na faixa do infravermelho próximo entre 4000 a 10000 cm-1 e no médio de 400 a 4000 cm-1. Através da análise de componentes 
principais (PCA) dos dados originais foi possível a separação das espécies na espectroscopia no infravermelho médio (MIR), com a utilização 
de amostras em forma de pó, entretanto, não foi possível a diferenciação na espectroscopia no infravermelho próximo (NIR), com as amostras 
maciças. Recomenda-se o teste com diferentes tratamentos matemáticos dos dados originais para aumento da precisão e confirmação da viabi-
lidade de aplicação da técnica para a discriminação das espécies em lenho carbonizado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Emilin Joma da Silva (PET)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Dra. Simone Ribeiro Morrone               Co-Orientador: Dr. Ivan Venson
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: energia de ativação, biomassa, pinus, eucalyptus
Área de Conhecimento: 50204009 - TECNOLOGIA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS

0835 COMPARATIVO DAS ENERGIAS DE ATIVAÇÃO DA BIOMASSA DE PINUS SP. 
E EUCALYPTUS SP.

O carvão vegetal é um subproduto florestal resultante da pirólise da madeira que possui elevada variabilidade de suas propriedades em virtude 
das características da árvore que lhe deu origem. Comparado aos combustíveis fósseis, o carvão vegetal não contém enxofre ou mercúrio e 
apresenta baixo conteúdo de nitrogênio e cinzas (ANTAL; 2005, MORTEN, 2003). A forma de biomassa mais utilizada é a lenha, cerca de 40% 
da produção energética primária no Brasil. A energia de ativação do carvão vegetal define o calor necessário para iniciar a queima. Objetivando 
avaliar o melhor gênero com o emprego de biomassa foram utilizados amostras de madeira de Pinus sp. e Eucalyptus sp, por serem os gêneros 
mais representativos devido à vasta área reflorestada com essas espécies. Com aproximadamente 2,2 à 3 mg de madeira moída, seguiu-se a 
análise termogravimétrica das amostras com taxas de aquecimento de 2.5, 5.0, 10.0, 15.0 e 18.0 ºC.min-1. A combustão foi realizada com 
fluxo de oxigênio e a variação de temperatura ocorreu entre 20ºC e 600ºC. Foi possível determinar a temperatura de pico para ativar o carvão 
a partir dos gráficos da conversão vs. temperatura e da derivada da massa em relação ao tempo vs. temperatura para cada taxa de aquecimento. 
O gráfico final indicou a energia de ativação para as duas espécies sendo que o Eucalyptus sp. apresentou 97,438 KJ/mol e o Pinus sp. ficou 
com 101,886 KJ/mol. O Eucalyptus sp. alcançou a energia final com maior velocidade mas forneceu calor por menos tempo, sua curva apre-
sentou declínio durante a queima e forneceu menor quantidade de calor durante o processo. Já o Pinus sp. apresentou maior constância durante 
a queima e forneceu calor por um maior período de tempo. Tratando-se de grandes quantidades de biomassa, o tempo que o carvão fornece 
energia é primordial para manter calor e evitar perdas de temperatura que comprometem a eficiência e o tempo dos processos industriais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luani Rosa de Oliveira Piva (PET)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Silvana Nisgoski             Colaborador: Marina Stygar
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Fluorescência, Madeira, Meliaceae
Área de Conhecimento: 50204009 - TECNOLOGIA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS

0836 FLUORESCÊNCIA NA MADEIRA DE QUATRO ESPÉCIES PERTENCENTES À 
FAMÍLIA MELIACEAE

Fluorescência é a capacidade de uma substância de emitir luz quando exposta a radiações do tipo ultravioleta (UV), raios catódicos ou raios 
X. Consiste na propriedade que algumas substâncias possuem de modificar o comprimento de onda da radiação luminosa que incide sobre ela, 
emitindo dessa forma, radiação com coloração diferente da que recebeu. Quando expostas a radiação de luz UV com comprimento de onda de 
365 NM, algumas espécies florestais emitem fluorescência de diferentes cores. A diferença apresentada por espécies diferentes ocorre devido à 
heterogeneidade do componente na madeira, sendo característico para cada espécie. Este caráter se aplica somente à fluorescência que ocorre 
de forma natural e não à fluorescência associada com apodrecimento ou infecções patológicas. Graças a esse efeito, a utilização da espectro-
scopia de fluorescência tem sido sugerida como uma ferramenta importante para a identificação anatômica da madeira. O presente estudo foi 
realizado no Laboratório de Anatomia e Qualidade da Madeira da Universidade Federal do Paraná, entre os meses de março e junho de 2012. 
Teve como finalidade a análise da fluorescência da madeira de quatro espécies pertencentes à família Meliaceae: Melia azedarach (Cinamomo), 
Swietenia macrophylla (Mogno), Cedrela fissilis (Cedro) e Carapa guianensis (Andiroba), quando submetidas a tratamentos com diferentes 
corantes. Com microscópio de fluorescência Leica DFC300, observou-se diferenças anatômicas entre as espécies, quando coradas com Lugol 
e Sudam III. As principais alterações foram observadas nas células de parênquima da madeira, e evidenciadas nos cortes radial e transversal. 
Em todas as espécies, as células parenquimáticas, depois de coradas, adquiriram coloração marrom a vermelha escura, distinguindo-se quanto 
à sua maior ou menor tonalidade.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Italo Ramon Lopes (PET)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Silvana Nisgoski              Colaborador: Rayra Flávia Grando Borzi
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Identificação de espécies, arte-sacra, barroco brasileiro
Área de Conhecimento: 50204017 - ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS

0837 IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE ÁRVORES UTILIZADAS NA FATURA DE 
ARTE SACRA NO PERÍODO ENTRE O SÉCULO XVIII E XIX.

O barroco é um estilo artístico que resulta de um contexto histórico-cultural na Europa, adotado pela Contra-Reforma. No Brasil, chegou 
através dos portugueses, no século XVI, e pelos espanhóis, no século XVII. Primeiramente, o Barroco apresentou características herdadas da 
Europa e, a posteriori, houve uma transposição e adaptação de materiais e técnicas, permitindo assim o surgimento de um Barroco do Brasil. 
Em meio a essas transformações nos materiais utilizados, a madeira ganhou, no Brasil, certo destaque, sendo adotada em diversas formas de 
expressão do Barroco. Nesse trabalho, buscar-se-á a identificação de espécies de madeira utilizadas em arte Sacra, da região de Minas Gerais, 
no período que compreende os séculos XVIII e XIV. Foram analisados fragmentos de madeira de seis santos do período Barroco, enviados 
pelo Atelier Relicário de Conservação e Restauro de Bens Culturais, de Minas Gerais. Das amostras foram obtidos cortes histológicos com 
20 micrometros de espessura nos planos transversal, radial e tangencial. Após isso, as amostras foram analisadas em microscópio para que se 
obtivessem algumas características para a determinação da família/espécie. Essas informações foram cruzadas e, com o auxilio de chave de 
identificação de espécies, do software Madeiras Comerciais do Brasil e da base de dados Inside Wood, conseguiu-se restringir o universo de 
famílias/espécies. Com isso, através de comparação entre lâminas das possíveis famílias/espécies e lâminas das amostras, restringia-se ainda 
mais o universo das famílias/espécies até a determinação final. Com o estudo proposto nesta pesquisa, concluiu-se que duas das amostras ana-
lisadas dos santos são Cedro (Cedrela sp.) e, outra amostra pertence a mesma família, Meliaceae. As demais amostras, ainda estão em análise 
para determinação da família/espécie.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luciellen Pereira Martins (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Silvana Nisgoski
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal      Colaborador: Francielli Rodrigues Ribeiro Batista, Felipe Strapasson Lazzarotto
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: infravermelho, Lauraceae, identificação de madeiras
Área de Conhecimento: 50204017 - ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS

0838 SEPARAÇÃO DE ESPÉCIES DA FAMÍLIA LAURACEAE POR INFRAVERMELHO 
PRÓXIMO.

A família Lauraceae mundialmente é representada por 50 gêneros e 2.500 espécies, sendo que no Brasil ocorrem cerca de 22 gêneros e mais 
de 400 espécies. É composta, na grande maioria, por arbustos e árvores, de folhas simples e aromáticas. Suas madeiras, devido às boas pro-
priedades tecnológicas, já são consagradas pelo uso. O alto valor econômico destas espécies tem levado à uma exploração crescente ao longo 
dos anos, fazendo com que estas se tornem “vulneráveis” ou mesmo “em perigo de extinção”. Este trabalho teve como objetivo a separação 
de espécies da família Lauraceae, utilizando a espectroscopia no infravermelho próximo, por ser um método não destrutivo, não modificando 
a anatomia da amostra avaliada. Foram estudadas as espécies: Ocotea aciphylla (Ness) Mez, Ocotea fragrantissima Ducke, Acrodiclidium 
brasiliense Nees, Persea racemosa (Vell.) Mez & Mart., Aniba canelilla (Kunth) Mez., Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. Ex Mez, Cryptocarya 
moschata Nees, Ocotea costulata (Nees) Mez, Nectandra mollis Nees, Ocotea huhlmannii de Valtt., Ocotea porosa (Ness & Mart. Ex Ness) 
L.Barroso e Endlicheria sp., procedentes da Xiloteca do Laboratório de Anatomia da Madeira da Universidade Federal do Paraná. Foram 
obtidos cinco espectros das faces transversais e longitudinais de cada amostra, num total de 30 por espécie, em espectrofotômetro Tensor 37 
da Bruker, em reflectância difusa, operando na faixa do infravermelho próximo entre 4.000 e 10.000 cm‾¹. Os modelos de calibração foram 
desenvolvidos com o auxílio do software Unscrumbler ®, versão 9.1. Através da análise de componentes principais (PCA), foi possível a 
separação da Imbuia (Ocotea porosa) das demais espécies analisadas. O infravermelho próximo pode ser utilizado na fiscalização em campo, 
sendo eficiente no combate ao comércio ilegal. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marina Stygar (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Silvana Nisgoski                                    Co-Orientador: Graciela Inés Bolzon de Muñiz
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal       Colaborador: Felipe S. Lazzarotto, Francielli Rodrigues Ribeiro Batista
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Pinus, NIR, Colorímetro
Área de Conhecimento: 50204017 - ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS

0839 DISCRIMINAÇÃO DE ESPÉCIES DE PINUS POR ESPECTROSCOPIA NO IN-
FRAVERMELHO PRÓXIMO E COLORIMETRIA EM ACÍCULAS

O gênero Pinus que possui mais de cem espécies é o mais antigo da família Pinaceae, atualmente sua madeira exerce importante papel no 
fornecimento de matéria prima para as indústrias de base florestal, principalmente na região sul do Brasil. Avanços tecnológicos que buscam a 
uniformidade da qualidade de produtos têm conduzido à aplicação de vários métodos não destrutivos em pesquisas, sendo úteis por processar 
um grande número de amostras de forma rápida e com bons resultados. Dentre estes se encontram a espectroscopia no infravermelho próximo, 
que é a medição do comprimento de onda e intensidade de absorção de luz infravermelha próxima de uma amostra, e a colorimetria que é a 
quantificação da cor de uma amostra exposta à luz através do uso de uma série de filtros e fotodetectores. Assim, devido ao fato das interações 
tecnológicas apresentarem vantagens no processo de determinação das propriedades da madeira o objetivo deste trabalho consiste em com-
parar o uso da espectroscopia no infravermelho próximo com o uso do colorímetro na determinação das características de diferentes espécies 
de pinus. O material utilizado neste trabalho consiste em acículas de 9 diferentes espécies: Pinus clausa, P. glabra, P. insularis, P. oocarpa, P. 
palustris, P. pseudostrobus, P. rigida, P. roxburghii e P. serotina. As acículas foram secas e moídas. Do pó gerado obtiveram-se por espécie, 35 
espectros de infravermelho próximo em equipamento Tensor 37 da Bruker, e 35 de colorimetria em espectofotômetro de cor CM-5 da Konica 
Minolta, num total de 315. As análises visuais dos espectros de infravermelho obtidos demonstraram que as nove espécies estão em curvas 
separadas, mas que em determinados pontos tendem a se agrupar, o que foi confirmado na análise de componentes principais, sendo estes 
grupos: 1) Pinus palustris; 2) P. rigida + insularis; 3) P. serotina + roxburghii + oocarpa; 4) P. glabra; 5) P. clausa; 6) P. pseudostrobus. Já com 
relação à colorimetria, aplicando uma análise de variação de médias de Tukey entre as espécies foi observado que a luminosidade (L) agrupa 
Pinus palustris e P. rigida, P. roxburghii e P. serotina, e a tonalidade vermelho-verde (a) agrupa P. oocarpa e P. palustris.As duas técnicas se 
mostram promissoras na discriminação das espécies de pinus através da análise das acículas, devendo ser efetuados tratamentos matemáticos 
nos dados para um aumento na precisão. A correta identificação das espécies resulta em adequada aplicação da madeira na indústria de base 
florestal, uma vez que a qualidade de cada uma depende de fatores intrínsecos às espécies.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ramiro Faria França (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Graciela Inés Bolzon de Muñiz               Co-Orientador: Silvana Nisgoski
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal    Colaborador: Adriano E. Fiorese, Felipe S. Lazzarotto, Richard E. Mölleken
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Estrutura microscópica do lenho, Antracologia, Madeiras tropicais
Área de Conhecimento: 50204017 - ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS 

0840 ANATOMIA DO LENHO CARBONIZADO DE ESPÉCIES FLORESTAIS

Questões ambientais preocupam cada vez mais a população, devido a esse cuidado em relação ao meio ambiente cada vez mais são necessárias 
ações para utilização racional e controle da extração de produtos florestais nativos. No Brasil uma das áreas que mais chamam atenção em 
relação à sua preservação e conservação é a floresta amazônica. O uso de madeiras tropicais deve atender as legislações vigentes no país que 
visam propiciar benefícios ao meio ambiente, ao fornecedor e ao consumidor, no sentido de garantir a origem legal da madeira. Para controlar 
e fiscalizar a movimentação pelo país é necessário que agentes de fiscalização tenham conhecimento específico em anatomia da madeira e 
identificação de espécies florestais. Um dos destinos da madeira tropical amazônica são os fornos de carvão e o processo de carbonização 
dificulta a identificação da madeira. As florestas plantadas ainda não conseguem suprir toda a demanda por madeira para geração de energia na 
forma de carvão vegetal, tanto para uso residencial quanto para uso industrial. O estudo das propriedades do lenho também se aplica à madeira 
carbonizada, possibilitando a correta identificação do material, tornando-se assim mais uma ferramenta contra o uso de madeira ilegal. Com o 
objetivo de fornecer informações em relação à estrutura anatômica da madeira e do carvão, foram analisadas duas espécies da família Fabaceae 
oriundas da Amazônia matogrossense: Vatairea paraensis Ducke – Angelim amargo e Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff - Sucupira. Para 
análise, as amostras foram cortadas e no Laboratório de Anatomia e Qualidade da Madeira da UFPR foram confeccionados corpos de prova 
orientados nos três planos de corte da madeira. Parte dos corpos de prova foi utilizada para análise da anatomia da madeira e o restante foi 
submetido ao processo de carbonização em forno Mufla com controle de temperatura. Foram utilizadas técnicas usuais para observação macro 
e microscópicas dos elementos celulares seguindo as recomendações da Associação Internacional de Anatomistas da Madeira (IAWA). Após 
análise dos resultados, destaca-se a conservação da estrutura anatômica da madeira das duas espécies após a carbonização. Portanto, a identifi-
cação correta do carvão é possível, quando comparado com a descrição da anatomia do lenho não carbonizado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vinicius Yurk da Rocha (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Setsuo Iwakiri
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: madeira laminada colada, propriedades físico/quimicas, teca
Área de Conhecimento: 50204025 - PROPRIEDADES FISICO-MECÂNICAS DA MADEIRA

0841 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DA MADEIRA DE TECTONA 
GRANDIS.

A Tectona grandis, popularmente conhecida como teca, é uma espécie nativa das florestas tropicais com ocorrência natural no subcontinente 
índico e no sudeste asiático. No Brasil, os plantios florestais de teca foram introduzidos no final da década de 60, no Estado de Mato Grosso. 
Atualmente, estima-se que a área total de plantios no Brasil está em torno de 50.000 ha. A sua madeira é amplamente conhecida no mercado 
internacional, por suas qualidades tecnológicas, sendo considerada como moderadamente pesada com densidade média de 0,65 g/cm³. Este 
projeto tem como objetivo geral a determinação das propriedades físicas da madeira de Tectona grandis, teca, para posterior avaliação da sua 
influência na produção de madeira laminada colada. Foram retiradas cinco árvores selecionadas aleatoriamente e, de cada árvore amostrada, 
foram obtidas a partir da base, três toras com comprimento de 2,5 m. e quatro discos com 10 cm de espessura no sentido base – topo. A aval-
iação das propriedades físicas foi realizada nestes discos coletados. A distribuição dos corpos de prova foi no sentido medula – casca dentro de 
cada disco e no sentido base - topo entre os discos obtidos nas diferentes alturas, com a finalidade de cobrir as variações existentes no sentido ra-
dial e axial da árvore. Foram determinadas as propriedades de massa específica básica e aparente da madeira; retratibilidade radial, tangencial, 
longitudinal e anisotropia de contração. Os resultados indicaram que houve variação destas propriedades ao longo do eixo axial e no sentido 
medula-casca. Esta variabilidade das propriedades físicas, principalmente no sentido radial é muito importante tendo em vista a sua influência 
na colagem da madeira, e consequentemente, na performance de vigas de madeira laminada colada produzidas com a madeira de teca.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: GUILHERME BENHOUR MOURA (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: UMBERTO KLOCK                          Co-Orientador: ELIANE LOPES DA SILVA
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal  Colaborador: WALLY NILZA KLITZKE, JOÃO OSVANI MESSIAS JUNIOR
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: óleo de sassafrás, Ocotea odorifera, quantificação
Área de Conhecimento: 50204068 - QUÍMICA DA MADEIRA

0842 QUANTIFICAÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL EM ÁRVORE DE CANELA SASSA-
FRÁS, OCOTEA ODORIFERA (VELLOZO) ROHWER

O óleo de sassafrás foi usado pela sua fragrância em numerosos  usos domésticos como encerramento de assoalhos, limpeza, polimentos, 
sabões e detergentes entre outros, sendo seu principal componente o safrol, utilizado na síntese de vários compostos flavorizantes, fixadores 
e princípios ativos farmaceúticos. No Brasil, sua exploração a partir da canela sassafrás iniciou em 1940, no estado de Santa Catarina, onde 
atingiu o auge naquele período, elevando o País ao maior exportador mundial do óleo de sassafrás. A decadência se deu possivelmente pelo 
rareamento de árvores da espécie, que não foi replantada, resultando na proibição da exploração em 1992 (IBAMA, 1992).  Assim, o Brasil 
passou de exportador a importador de óleo de sassafrás. Pela carência de informações sobre a espécie, este estudo teve por objetivo quantificar 
a presença de óleo essencial em uma árvore, amostrada na região de Mandirituba-PR, com aproximadamente 25 anos, de 12 metros de fuste 
e DAP de 0,25m. A amostragem foi realizada em três diferentes alturas do tronco: base (0,1m), meio (5 m) e topo (10 m), em duas posições 
próximo a medula e próximo a casca. Após a demarcação das amostras, a madeira foi tranformada em resíduos na forma de palitos. As deter-
minações de óleo essencial formam realizadas em laboratório com sub amostras de 100 g base seca do material particulado com repetição, em 
vidraria de extração de clevenger, por arraste de vapor d’água. O óleo extraído foi separado da água com solvente diclorometano. Os resultados 
obtidos mostraram que a região central do xilema apresentou menor rendimento em óleo essencial nas 3 diferentes alturas, tendo a máxima 
diferença observada na região mediana (5m de altura do fuste) com 160% de diferença, onde os rendimentos médios foram respectivamente de 
1,3% e 3,5% (base madeira seca). A menor variação ocorreu na posição topo, com 62%. Considerando a variação em altura observou-se que 
o rendimento em óleo na porção central do tronco apresentou menor variação no rendimento (entre 1,3 e 1,8%). A porção externa, próximo 
a casca, verificou-se variação entre os rendimentos de  2,8 e 3,5%, das alturas base e mediana respectivamente, enquanto que na altura topo 
obteve-se 3,0% de rendimento. Com os resultos obtidos, pode-se concluir que a porção externa do xilema apresenta maior rendimento em óleo, 
que aumenta também em altura, apresentado maior rendimento na porção mediana do tronco.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 435

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: JOÃO OSVANI MESSIAS JUNIOR (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: UMBERTO KLOCK                           Co-Orientador: ELIANE LOPES DA SILVA
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal   Colaborador: GUILHERME B. MOURA, WALLY NILZA KLITZKE
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: acácia-negra, lignina, extrativos totais
Área de Conhecimento: 50204068 - QUÍMICA DA MADEIRA

0843 CARACTERÍSTICAS DA MADEIRA DE ACACIA NEGRA (ACACIA MEARNSII DE 
WILD.) PARA OBTENÇÃO DE POLPA CELULÓSICA E PAPEL

Acacia mearnsii De Wild., (acácia-negra) é uma espécie exótica, originária da Austrália, sendo plantada comercialmente no estado do Rio 
Grande do Sul desde 1930, em plantações de indústrias que exploram o tanino, extraído da casca, e de milhares de pequenos e médios produ-
tores rurais, fazendo, portanto, parte do complexo florestal e econômico do estado. A extração de tanino a partir da casca das árvores é o 
principal emprego industrial da espécie no Brasil, enquanto a madeira é utilizada para energia, em razão deste aspecto, o objetivo deste estudo 
foi determinar as principais características da madeira de acácia que são de interesse para a obtenção de polpa celulósica e papel. Como o 
lenho de uma árvore contém grande quantidade de substâncias que junto com as substâncias macromoleculares componentes da parede celular, 
determinam características de densidade, teor de lignina, extrativos solúveis, bem como características morfológicas das fibras, que definem o 
potencial de utilização, formam determinados a densidade básica dos cavacos, teor de lignina, teor de extrativos totais, grau de degradação da 
madeira por solubilidade em NaOH 1%, e características das fibras: comprimento, espessura da parede celular e diâmetro do lume. Utilizou-se 
amostras de madeira de acácia negra coletadas na altura do DAP (1,30m) de árvores com cerca de 8 anos de idade, provenientes da região de 
Montenegro, estado do Rio Grande do Sul. As determinações física e químicas foram realizadas de acordo com as normas da ABNT, a densi-
dade dos cavacos com 6 amostras e as análises químicas com 3 repetições.  As dimensões das fibras foram obtidas por análise microscópica 
de lâminas preparadas com material macerado, em 3 posições distintas no sentido medula-casca: interno, mediano e externo. Foram medidos 
aleatoriamente o comprimento, diâmetro interno e externo de 30 fibras por posição.  Os resultados obtidos mostram densidade básica dos 
cavacos de 531 kg.m-3; teor de lignina ácida insolúvel de 19,56%; extrativos totais de 2,0% e solubilidade em NaOH 1% igual a 11,5%.  As 
dimensões das fibras apresentaram tendência de aumento no sentido medula-casca atingindo em média 1,33mm próximo a casca; o diâmetro 
apresentou tendência de redução e a espessura da parede celular apresentou tendência de aumento. A partir dos resultados pode-se concluir 
que a madeira de acácia negra proveniente da amostragem realizada para o estudo, apresenta características apropriadas para sua utilização na 
produção de polpa celulósica

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jordana Kochanowski de Méo (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Rui André Maggi dos Anjos             Colaborador: Sabrina Rodrigues dos Santos; Maiara Kovalski
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Química da madeira; processos químicos.
Área de Conhecimento: 50204068 - QUÍMICA DA MADEIRA

0844 ANALISES QUÍMICAS DE UM MATERIAL PROMISSOR PARA UMA NOVA ME-
TODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE EXTRATIVOS DA MADEIRA

No estudo da química da madeira são feitas análises dos teores dos extrativos das madeiras, os experimentos são feitos a partir dos resíduos 
de serragem. Para serem feitas as análises a serragem é pesada antes e depois da extração, passando por processos físicos e químicos. A ma-
deira sendo um material natural requer procedimentos próprios na sua análise e são utilizados métodos normatizados da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (1994). As normas exigem equipamentos específicos, como o filtro em cadinho de vidro sintetizado e bomba 
de vácuo, o objetivo é substituir estes equipamentos por um material mais prático, sem prejudicar os resultados do experimento. O material 
sugerido foi tela de poliéster de trezentos e vinte orifícios por cm² (utilizada na indústria de serigrafia), pela sua resistência e facilidade no 
manuseio. Essa tela foi submetida a processos químicos, com testes de resistência a solventes. O teste foi feito com vinte amostras de tela e 
quatro tipos de solventes: água, álcool etílico, toluol e ácido acético. Os solventes possuíam concentração absoluta e em cada um deles foi 
colocado cinco amostras, com massa inicial de dois gramas e com tamanho de cinco cm de largura por cinco cm de comprimento cada um, 
ficaram em contato com os solventes por vinte e quatro horas. O período de oito horas é o suficiente para testar a resistência de materiais em 
solventes. Após o triplo do tempo necessário, as amostras foram retiradas e secadas ao ar livre, pesadas novamente com os mesmos dois gramas 
de massa final e as mesmas medidas para cada tela . Os resultados mostram que pelos processos químicos o material não sofre nenhuma reação 
ou redução, resistindo aos solventes testados. Concluindo que o material pode substituir os equipamentos, sem interferir ou alterar os resultados 
do experimento, com eficiência.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maiara Kovalski (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Rui André Maggi dos Anjos          Colaborador: Jordana Kochanowski de Méo, Sabrina Rodrigues dos Santos 
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Metodologia alternativa, Análise química da madeira, Teor de extrativos
Área de Conhecimento: 50204068 - QUÍMICA DA MADEIRA

0845 ESTUDO DA VIABILIDADE DE UMA METODOLOGIA ALTERNATIVA PARA DE-
TERMINAÇÃO DE EXTRATIVOS NA MADEIRA.

Conhecer a estrutura e a composição química da madeira é importante para definir os principais usos para cada espécie florestal. Madeira é um 
material orgânico, heterogêneo, composta quimicamente por celulose, hemicelulose, lignina e componentes acidentais. Conhecer a estrutura e 
a composição química da madeira é importante para definir os principais usos para cada espécie florestal. Classificam-se como componentes 
acidentais terpenos, ácidos graxos, pigmentos, carboidratos e cinzas (inorgânico) e mesmo em pequenas quantidades, os componentes aciden-
tais são responsáveis pela cor, odor, resistência ao ataque de agentes deterioradores, diminuição da permeabilidade, diminuição da higroscopi-
cidade da madeira, além da estabilização dimensional. Este estudo foi realizado com o intuito de desenvolver uma metodologia alternativa 
para a determinação quantitativa dos possíveis extrativos na madeira, o método atual segue as normas TAPPI (1998) e ABNT (1994) e exige 
equipamentos específicos para obter o resultado da análise química. O objetivo da nova metodologia é eliminar os equipamentos mais onerosos 
ao processo atual: a bomba de vácuo e os cadinhos filtrantes.  Para tanto a madeira de Pinus sp, foi reduzida à serragem, classificada e arma-
zenada em um recipiente fechado de poliéster, inerente aos solventes utilizados no processo, com 320 orifícios por cm². Foram testadas vinte 
e cinco amostras para a metodologia proposta e outras vinte e cinco amostras para a metodologia atual. Os resultados apresentam coeficiente 
de variação entre as metodologias, inferior a 5% (cinco porcento), além da maior agilidade ao processo. A metodologia alternativa se mostra 
promissora e novos testes estão sendo realizados para comprovação dos resultados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sabrina Rodrigues dos Santos (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Rui André Maggi dos Anjos         Colaborador: Jordana Kochanowski de Méo; Maiara Kovalski
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: química da madeira; características físicas.
Área de Conhecimento: 50204068 - QUÍMICA DA MADEIRA

0846 ANÁLISES FÍSICAS DE UM MATERIAL PROMISSOR PARA UMA NOVA METO-
DOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE EXTRATIVOS DA MADEIRA

O presente trabalho objetiva propor um novo método para a análise química de uma tela de poliéster, estes estudos terão como fim a substituição 
do método atual que consiste no uso de cadinhos e bombas de ar. Por processos experimentais, foram avaliadas as características físicas de uma 
tela de poliéster de 320 orifícios por cm², os corpos de prova continham peso de dois gramas, com tamanho de 5 cm de largura por 5 cm de 
comprimento. Foram usadas cinco amostras para cada experimento. Nos processos, foi analisada a resistência do material a altas temperaturas 
e o teor de umidade do mesmo. Os resultados das análises surgem a partir do uso de estufa (as amostras foram colocadas em estufa para secar 
a diferentes temperaturas, 50º, 70º e 100ºC – perderam a água presente; ao retirá-las da estufa, foram colocadas diretamente em um dessecador, 
e após seu resfriamento foram pesados em balança analítica), o método gravimétrico (onde obtemos o teor de umidade, processo que leva 24 
horas para ser realizado, sendo que as amostras são observadas de hora em hora), a balança de infravermelho (também para analisar o teor de 
umidade, a cada intervalo de 10 segundos ela verificará a variação de peso da amostra, quando esta for menor que 0,01%, é considerado este o 
peso final, é um processo que leva aproximadamente dez minutos para concluir o peso e o teor, estava calibrada a 105ºC) e o forno mufla (de-
termina o teor de cinzas e a quantidade de material inorgânico presente no material, na forma de óxidos, a mufla tem que estar com temperatura 
de 525ºC ±25ºC, demora de duas a três horas, até a incineração total do material orgânico). Os resultados na variação de temperatura foram 
inferiores a 1%, ou seja, são variações pequenas que não são consideradas significativas no resultado final. Os resultados de teor de umidade 
foram relativamente baixos, atingiram um valor inferior a 3%. Nos resultados de teor das cinzas, concluiu-se que o material inorgânico presente 
nas telas foi inferior e não influencia no processo final.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: WALLY NILZA KLITZKE (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: UMBERTO KLOCK                                 Co-Orientador: ELIANE LOPES DA SILVA
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal      Colaborador: GUILHERME B. MOURA, JOÃO O. M. JUNIOR
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Ocotea odorifera, células oleiferas, distribuição no fuste
Área de Conhecimento: 50204068 - QUÍMICA DA MADEIRA 

0847 DISTRIBUIÇÃO DE CÉLULAS OLEÍFERAS NA MADEIRA DE CANELA SASSA-
FRÁS, OCOTEA ODORIFERA (VELLOZO) ROHWER

A canela sassafrás, Ocotea odorifera (Vellozo) Rohwer; familia Lauraceae, é uma espécie da flora brasileira ameaçada de extinção do ecossis-
tema da Mata Atlântica. Foi muito explorada em razão da presença de óleo essencial em seu xilema, provocando a inclusão da espécie na lista 
oficial de espécies ameaçadas de extinção (IBAMA, 1992). O óleo essencial possui alto teor de safrol, acima de 80% (FAO, 1995); é o compo-
nente de larga aplicação farmaceútica, entre outras.  O objetivo deste estudo foi analisar a distribuição das células oleiferas presentes no xilema; 
para tanto estudou-se uma  árvore  de canela sassafraz de aproximadamente 25 anos, com 12 metros de fuste e DAP de 0,25m, proveniente da 
região de Mandirituba-PR. A amostragem foi realizada em três diferentes alturas do tronco: base (0,1m), meio (5 m) e topo (10 m), em duas 
posições próximo a medula e próximo a casca. Foram confeccionadas lâminas permanentes com cortes anatômicos transversal, tangencial 
e radial, que foram coloridos para diferenciação das diferentes células constituintes do tecido. A descrição anatômica da madeira foi obtida 
por análise microscópica do tecido. A contagem do número de células presentes em 1 mm2 foi realizada em 6 diferentes posições dos cortes 
anatômicos. A seguinte descrição anatômica  foi observada “anel de crescimento distinto pela espessura das paredes de lenho tardio. Vasos são 
obstruídos (alguns) por tilos, exsudação do parênquima axial, paratraqueal, vasos com pontoações. Vasos são solitários e múltiplos e quando 
múltiplos em cadeias radiais. Porosidade difusa. Parênquima axial paratraqueal do tipo vasicêntrico. Os raios são heterogêneos com células 
retangulares (procumbentes) e células quadráticas inferiores, são unisseriados e multisseriados (na sua maioria bisseriados), as fibras são sep-
tadas, apresentando células oleíferas como característica especial.  A frequência média observada das células oleíferas foi significativamente 
maior nas posições próximo a casca em relação a posição próximo a medula nas três alturas amostradas, a maior frequência foi observada na 
base (30), ocorrendo decréscimo do número de células oleiferas presentes na posição média do tronco (14), aumentando novamente na posição 
superior (22); nas posições próximos a medula a frequência média observada foi de aproximadamente 50% da frequência do número médio de 
células oleíferas observadas próximo a casca. Concluindo-se que o aumento da idade da árvore, nos anéis de crescimento mais externo ocorre 
maior concentração de células oleíferas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ADENISE APARECIDA ULCHAK (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Alexandre França Tetto     Co-Orientador: Alan Sulato de Andrade
Departamento: Ciências Florestais     Colaborador: Eliane Lopes da Silva, Rafaela Assunção, Edson Henrique Picolo Rodrigues
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: espécies invasoras, número Kappa, papel
Área de Conhecimento: 50204084 - TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL

0848 AVALIAÇÃO DA MADEIRA DE ALFENEIRO (LIGUSTRUM LUCIDUM) COMO 
FONTE PARA PRODUÇÃO DE POLPA CELULÓSICA

Uma crescente preocupação em conservação da biodiversidade diz respeito à invasão de espécies exóticas em meio à vegetação nativa. Listado 
como uma espécie exótica invasora pela Portaria no 125/2009 do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e pelo Decreto no 473/2008 da Prefeitura 
Municipal de Curitiba, o alfeneiro (Ligustrum lucidum W. T. Aiton.) é um exemplo, por se tratar de uma espécie arbórea originária da China e 
de rápida dispersão e crescimento. Devido à necessidade de controle dessas árvores em áreas verdes, sua gradual substituição na arborização 
urbana e as poucas pesquisas com relação ao uso (madeirável ou não) dessa espécie, o trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade tec-
nológica do uso da madeira do alfeneiro na produção de polpa celulósica. Para isso foram amostradas quatro árvores, com Diâmetro a Altura 
do Peito (DAP) acima de 20 cm, sendo que do fuste das árvores, foram coletados discos em diferentes alturas (0%, 25%, DAP, 50%, 75% e 
100% da altura em que ocorre bifurcação). Os discos foram convertidos em cavacos para posterior polpação. O processo de polpação utilizado 
no estudo foi o Sulfato (Kraft), onde através do uso de agentes químicos há a dissolução da lignina para promover a individualização dos el-
ementos fibrosos. Após a etapa de lavagem da polpa celulósica para retirada do licor residual (licor negro), foi determinado o Número Kappa 
(NK), através do processo de titulação, o qual determina o grau de deslignificação da polpa sendo este um dos principais parâmetros de controle 
de qualidade no processo de polpação. A meta inicial foi de atingir um Número Kappa de 17 ± 2, pois este valor é considerado padrão de com-
paração em referência a polpa celulósica de eucalipto (matéria prima tradicional). Para tal, foram realizados vários cozimentos com diferentes 
cargas de Álcali Ativo (AA), para a otimização da carga ideal para que o alfeneiro viesse a atingir o Número Kappa desejado. Os resultados 
preliminares apresentaram valores de Número Kappa que variaram de 24,1 a 20,9 com cargas de Álcali Ativo que variaram entre 22%, 24%, 
26% e 28%. Com estes dados foi possível estabelecer uma função de ajuste (NK=143,98.AA-0,583 e r²=0,94) que relaciona o Número Kappa 
em função da carga de Álcali Ativo. Estudos complementares serão realizados para atingir o Número Kappa desejável e assim prosseguir com 
a avaliação para determinar a viabilidade tecnológica da espécie alfeneiro para a fabricação de polpa celulósica e papel de qualidade.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ALEXANDRE ARTHUR SCHELBAUER (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: ALAN SULATO DE ANDRADE             Co-Orientador: UMBERTO KLOCK
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal      Colaborador: ELIANE L. DA SILVA, EDUARDO V. S. DESTRO, VINICIUS M. COUTINHO
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: polpa celulósica, branqueamento, número Kappa
Área de Conhecimento: 50204084 - TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL

0849 O PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (H2O2) COMO AGENTE NO PROCESSO DE 
BRANQUEAMENTO DA POLPA CELULÓSICA DE EUCALYPTUS SPP.

Atualmente no Brasil o setor de produção de polpa celulósica vem se destacando com o aumento da demanda de mercado, majoritariamente de 
polpa branqueada, produzida a partir de espécies do gênero Eucalyptus. Dentro deste segmento um dos processos mais onerosos corresponde 
ao branqueamento, devido principalmente aos custos dos reagentes químicos entre outros fatores. Portanto, é de grande interesse para a indús-
tria promover pesquisas visando a otimização da deslignificação.  O branqueamento consiste de diversas etapas, onde são utilizados agentes 
como Oxigênio, Peróxido de Hidrogênio, Dióxido de Cloro e Ozônio entre outros, para promover a remoção da lignina residual. O objetivo 
deste trabalho consistiu na análise da deslignificação com a utilização do peróxido de hidrogênio como agente em uma das etapas. Foram 
utilizados tratamentos com diferentes concentrações deste agente, bem como diferentes tempos de reação. Os parâmetros avaliados no estudo 
foram: o rendimento em polpa, o número Kappa, a alvura e a viscosidade da polpa celulósica em cada tratamento. As determinações seguiram 
as recomendações das normas TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry). A matéria prima para o estudo foi obtida com 
cozimento Kraft de cavacos de Eucalyptus sp., visando um número Kappa final de 17±2 e posterior processo de deslignificação estendida com 
oxigênio a 90oC e pressão de 2kgf.cm-2 que resultou em uma polpa celulósica de número Kappa igual a 10,7. A etapa de branqueamento com 
peróxido de hidrogênio ocorreu sob temperatura constante de 90oC, com adição de 2% de NaOH e 0,1% de MgSO4, cargas de 1%, 2% e 3% de 
concentração de H2O2 e variações no tempo de tratamento de 40, 60 e 80 minutos para cada concentração. A análise dos resultados observados 
indica que tanto a concentração de peróxido de hidrogênio quanto o tempo de reação exerceram influência nas propriedades analisadas, sendo 
que existe uma tendência de aumento da alvura e redução do rendimento, número Kappa e viscosidade da polpa em função do aumento da 
carga de peróxido e aumento do tempo da reação. Estes resultados possibilitam um melhor entendimento do comportamento dos parâmetros 
sobre as propriedades da polpa celulósica, sendo essenciais para a construção de uma superfície de resposta a fim de obter as condições ótimas 
de reação neste processo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: EDUARDO VINICIUS SCHULKA DESTRO (PIBIC-AF/FA)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira
Orientador: UMBERTO KLOCK                               Co-Orientador: ALAN SULATO DE ANDRADE, ELIANE LOPES DA SILVA
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal    Colaborador: WELYNTON MARTINS, VINÍCIUS M. COUTINHO, PAULO F. J. PIGOZZO 
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Acacia mearnsii, processo Kraft, polpa celulósica
Área de Conhecimento: 50204084 - TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL

0850 PROPRIEDADES DO PAPEL DE ACACIA NEGRA (ACACIA MEARNSII DE WILD.) 
DE PROCESSO KRAFT DE ALTO RENDIMENTO (NO. KAPPA = 50)

O setor de celulose e papel brasileiro contribui de forma expressiva para o desenvolvimento sócio-econômico do país, atingindo produção 
de 9,5 milhões de toneladas de papel em 2011.  No entanto poucas espécies são plantadas para a produção de celulose de fibra curta. Novas 
espécies devem ser pesquisadas de forma a se conhecer seu potencial para produção de polpas celulósicas de qualidade, entre elas encontra-se 
a acácia negra, plantada comercialmente no estado do Rio Grande do Sul, para aproveitamento industrial da casca enquanto que a madeira é 
utilizada principalmente para lenha e carvão. O objetivo deste estudo foi avaliar as propriedades do papel obtido em laboratório de polpação 
com madeira de acácia negra, obtida pelo processo Kraft com número Kappa, objetivo de 50; não branqueado e branqueado com 4 tratamentos 
de refinação (testemunha, 20, 40 e 60 minutos), através de ensaios físicos mecânicos, espessura, densidade aparente, volume aparente, compri-
mento de auto-ruptura (CAR), índice de tração, índice de rasgo e índice de arrebentamento. A polpa branqueada foi obtida após deslignificação 
da polpa com Oxigênio em duas sequências de branqueamento AD(EP)D e D(EP)DP. Os ensaios foram realizados seguindo recomendações 
das normas técnicas da ABNT, ABTCP e TAPPI. A confecção das folhas de papel realizadas em formador tipo Rapid-Köethen, com gramatura 
objetivo de 60+ 2g.m-2. Os resultados obtidos mostraram alto rendimento bruto da polpa de 62% com número Kappa de 52, as propriedades 
físicas e mecânicas tanto para o papel não branqueado e branqueado a espessura e o volume aparente do papel foram reduzidos em função do 
aumento do tempo de refinação, pois ocorrem alterações nas fibras, dentre as principais, hidratação, redução do tamanho, exposição de fibrilas, 
redução da rigidez, colapso e conseqüente o melhor arranjo e formação das folhas. A densidade apresentou tendência inversa, devido a melhor 
acomodação e compactação das fibras. Os resultados obtidos para as propriedades mecânicas demonstraram que os índices de tração e arreben-
tamento sofreram influencia positiva do processo de refinação, a resistência ao rasgo foi reduzida com 60 minutos de refinação. A comparação 
entre o papel não branqueado e branqueado mostram que as sequências de branqueamento alteram a qualidade das fibras, reduzindo as proprie-
dades do papel. Pode-se concluir que as propriedades do papel de acácia negra apresentam propriedades físicas e mecânicas compatíveis com 
papéis de fibras curtas, responderam satisfatoriamente aos tratamentos de refinação e sequencias de branqueamento
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: GUSTAVO LOZANO CORTES (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira
Orientador: UMBERTO KLOCK                         Co-Orientador: ALAN SULATO DE ANDRADE, ELIANE LOPES DA SILVA
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal  Colaborador: MAIARA KOVALSKI, DIANA C. PROCHNOW, REGIANE DO A. RODRIGUES
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Eucalyptus spp., polpa celulósica, propriedades do papel
Área de Conhecimento: 50204084 - TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL

0851 CELULOSE E PAPEL DE ESPÉCIES CULTIVADAS DE EUCALYPTUS SPP. 
PROPRIEDADES DA POLPA E DO PAPEL.

O processo Kraft de obtenção de polpas celulósicas é o mais difundido no mundo, principalmente pelas características das fibras obtidas, de 
boa qualidade, por sua versatilidade de usos de matérias primas e pela recuperação econômica do licor de cozimento. No Brasil, as polpas 
celulósicas tanto de fibra longa como de fibra curta, originam-se através deste processo. Para a indústria de celulose e papel as características 
da polpa celulósica são importantes para atingir as propriedades físicas e mecânicas almejadas no produto final, o papel. Este estudo teve como 
objetivo determinar as características de polpa celulósica obtida pelo processo Kraft com mistura de cavacos de madeira de Eucalyptus dunnii 
e Eucalyptus grandis na proporção de 60-40%, com número Kappa objetivo de 10, o foi cozimento realizado com 4 repetições. Uma sequencia 
de branqueamento D-P-H foi realizada para comparar as propriedades do papel não branqueado e branqueado, com tratamentos de refinação 
testemunha, 15 e 30 minutos. Foram determinados o rendimento e o número Kappa da celulose, as propriedades físicas e de resistência 
mecânica do papel: espessura, densidade aparente, volume aparente, índice de tração, índice de rasgo e índice de arrebentamento das folhas. Os 
ensaios foram realizados seguindo recomendações das normas técnicas da ABNT e TAPPI. Os resultados obtidos mostram rendimento médio 
bruto da polpa de 52,6%, número Kappa igual a 7. A alvura alcançada foi de 78,2%. As propriedades das folhas variaram nos tratamentos de 
refinação em relação a testemunha, tanto para o papel não branqueado como o branqueado, a espessura e densidade aparente diminuíram com o 
aumento do tempo de refinação; as propriedades mecânicas de tração e arrebentamento apresentaram incremento com o aumento do tempo de 
refinação, enquanto o rasgo apresentou maior valor no tempo de refinação de 15 minutos. As propriedades físicas dos papéis não branqueados 
e branqueados foram semelhantes entre si, enquanto que as propriedades mecânicas dos papéis não branqueados foram superiores em tração e 
arrebentamento, ocorrendo o inverso para o rasgo. Podendo-se concluir que o rendimento obtido foi semelhante aos verificados para espécies 
de Eucalyptus spp., o número Kappa foi baixo, resultado da drasticidade das condições de cozimento utilizada; os tratamentos de refinação 
melhoraram as propriedades do papel; e a sequencia de branqueamento afetou as características mecânicas das fibras, provocando redução das 
propriedades de tração e arrebentamento, melhorando porém, o rasgo do papel branqueado.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paulo Fernando Jordao Pigozzo (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Alan Sulato de Andrade                        Co-Orientador: Umberto Klock
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal Colaborador: Eduardo Vinicius S. Destro, Ulysses H. Guedes, Eliane L. da Silva 
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Guapuruvu, Propriedades, Polpa Celulósica e Papel
Área de Conhecimento: 50204084 - TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL

0852 ANÁLISE DO PROCESSO DE REFINAÇAO DA POLPA CELULOSICA DA MA-
DEIRA DE GUAPURUVU (SCHIZOLOBIUM PARAYBA)

No Brasil, o gênero Eucalyptus vem sendo amplamente utilizado como matéria prima na fabricação de polpa celulósica e papel. As espécies 
deste gênero apresentam um rápido crescimento, além de apresentar em sua madeira, características adequadas para seu processamento. O setor 
papeleiro vem investindo recursos na procura de espécies alternativas com potencial parecido ou superiores das espécies tradicionais. Uma 
possível alternativa a ser considerada é o Guapuruvu (Schizolobium parayba), no qual foi objeto de analise em pesquisas anteriores. Entretanto, 
ainda existem lacunas a serem preenchidas sobre seu comportamento na conversão de papel e suas propriedades. O objetivo geral deste estudo 
foi avaliar as propriedades da polpa celulósica bem como as propriedades físicas e mecânicas do papel em função da variação do tempo de 
refino para as espécies de Schizolobium parayba e Eucaliptus grandis. As espécies estudadas foram coletadas na região Noroeste do Estado 
do Paraná. As amostras (segmentos de fuste) foram convertidas em cavacos, os quais foram direcionados para a produção de polpa celulósica, 
visando o numero kappa objetivo 17±2. A polpa celulósica foi obtida por meio do processo Sulfato (Kraft) sendo estas refinadas com diferentes 
tempos. Posteriormente foram produzidas folhas de papel para serem analisadas. As folhas de papel apresentaram diferentes graus de refino 
(Grau Shopper Riegler) e gramatura, de acordo com as variações observadas no processo de refinação. As analises seguiram recomendações das 
normas TAPPI. A análise dos resultados indica haver diferenças entre as propriedades das duas espécies de acordo com a variação do tempo de 
refino. Com estes resultados foi possível estabelecer pontos ótimos no processo de refinação visando atingir valores máximos das propriedades 
analisadas no estudo. Estes resultados vão contribuir para a continuidade de uma linha de pesquisa que visa realizar a avaliação tecnológica do 
Guapuruvu (Schizolobium parayba) como uma opção de matéria prima alternativa para a produção de papel de fibra curta.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ulysses Harley Guedes (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Alan Sulato de Andrade                      Co-Orientador: Umberto Klock
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal  Colaborador: Welynton Martins, Paulo F. J. Pigozzo, Eliane Lopes da Silva
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Reciclagem, polpa celulosica, papel
Área de Conhecimento: 50204084 - TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL

0853 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO PAPEL RECICLADO EM FUNÇÃO DE 
CICLOS DE RECUPERAÇÃO E ENVELHECIMENTO ACELERADO

No Brasil a reciclagem do papel vem ganhando destaque dentro do seguimento papeleiro. Segundo dados da Associação Brasileira de Celulose 
e Papel – BRACELPA, no ano de 2010, a taxa média de recuperação do papel atingiu o valor de 43,5%, com perspectivas de crescimento, 
seguindo a tendência dos últimos anos. Em função desta recuperação, a indústria de papel tende a minimizar a pressão sobre a matéria prima 
tradicional (madeira) para a produção de polpa celulósica, bem como a redução da demanda de água e energia nesse processo. Ainda segundo 
dados da BRACELPA, aproximadamente 27% dos papeis utilizados para impressão consumidos no Brasil são obtidos através da recuperação 
papeis reciclados. A reciclagem é um procedimento que permite reutilizar as fibras celulósicas do papel já utilizado em função da sua incorpo-
ração na fabricação de um novo papel. O objetivo deste estudo foi avaliar as propriedades do papel através do emprego de sucessivos ciclos de 
recuperação mediante o envelhecimento acelerado em laboratório. Foi utilizado como material inicial do estudo papel “cut-size” de impressão 
comercial, no formato A4. Para o envelhecimento acelerado foi utilizado uma câmara com circulação forçada de ar, controle de temperatura 
(103ºC ± 2ºC) e umidade relativa (60% ± 5%). Foram confeccionados corpos de prova (folhas de papel) para cada um dos ciclos de recuperação 
avaliados. As características determinadas no estudo corresponderam a avaliação das propriedades físicas, mecânicas e ópticas dos tratamentos 
testados. Os procedimentos seguiram as recomendações da norma TAPPI - Technical Association of the Pulp and Paper Industry. A análise 
dos resultados mostra que houve diferenças significativas das propriedades analisadas em função dos ciclos de recuperação. De maneira geral, 
houve uma redução dos valores médios das propriedades analisadas. Estes resultados podem contribuir para uma melhoria dos processos de 
reciclagem, principalmente em função da identificação do limite máximo de ciclos para que se mantenha patamares mínimos de qualidade no 
papel. Assim, essas informações são úteis, pois estas podem contribuir para tomadas de decisões que visem à economia de recursos bem como 
maiores ganhos econômicos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: VINÍCIUS MORAIS COUTINHO (PET)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: UMBERTO KLOCK                               Co-Orientador: ALAN SULATO DE ANDRADE, ELIANE LOPES DA SILVA
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal    Colaborador: EDUARDO V. S. DESTRO, WELYNTON MARTINS, ALEXANDRE SCHELBAUER
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Acacia mearnsii, processo Kraft, propriedades do papel
Área de Conhecimento: 50204084 - TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL

0854 PROPRIEDADES DO PAPEL DE ACÁCIA NEGRA (ACACIA MEARNSII DE WILD.) 
DE PROCESSO KRAFT CONVENCIONAL (NÚMERO KAPPA=25)

A Acácia negra (Acacia mearnsii De Wild.), é uma espécie exótica, originária da Australia, é plantada comercialmente no estado do Rio Grande 
do Sul, para aproveitamento industrial da casca enquanto que a madeira é utilizada principalmente para lenha e carvão, considerando-se que o 
setor de celulose e papel no Brasil tem aumentado sua produção e consumo interno, espécies alternativas de madeiras com rápido crescimento 
e potencial de qualidade de fibras para a fabricação de papel devem ser pesquisadas, este estudo teve como objetivo avaliar as propriedades do 
papel obtido em laboratório de polpação com madeira de acácia negra, obtida por processo Kraft convencional com número Kappa, objetivo 
de 23; não branqueado e branqueado com 4 tratamentos de refinação (testemunha, 20, 40 e 60 minutos), através de ensaios físicos mecânicos 
de espessura, densidade aparente, volume aparente, comprimento de auto-ruptura (CAR), índice de tração, índice de rasgo e índice de arreben-
tamento. O cozimento Kraft foi realizado com 4 repetições. A polpa branqueada foi obtida em duas sequências de branqueamento AD(EP)D e 
AD(EP)DP. Os ensaios foram realizados seguindo recomendações das normas técnicas da ABNT, ABTCP e TAPPI. Foi utilizado um formador 
tipo Rapid-Köethen para a confecção das folhas de papel com gramatura objetivo de 62+ 2g.m-2.  O rendimento bruto médio da polpação foi de 
55,6%, com número Kappa obtido de 23,7. Os resultados das propriedades físicas e mecânicas tanto para o papel não branqueado e branqueado, 
mostraram que a espessura e o volume aparente do papel foram reduzidos em função do aumento do tempo de refinação. A densidade aparente 
do papel apresentou tendência inversa, devido a melhor acomodação e compactação das fibras. Os resultados obtidos para as propriedades 
mecânicas do papel demonstraram que os índices de tração e arrebentamento sofreram influencia positiva do processo de refinação, embora a 
resistência ao rasgo foi reduzida com 60 minutos de refinação. A comparação entre o papel não branqueado e branqueado mostraram que as 
sequências de branqueamento alteram a qualidade das fibras, reduzindo as propriedades do papel. Pode-se concluir que o papel de acácia negra 
apresenta propriedades físicas e mecânicas compatíveis com papéis de fibras curtas atualmente produzidas, e responderam satisfatoriamente 
aos tratamentos de refinação e sequencias de branqueamento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: WELYNTON MARTINS (Pesquisa voluntária)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: UMBERTO KLOCK                            Co-Orientador: ALAN SULATO DE ANDRADE
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal    Colaborador: EVERILTON J. CIT, OTHAR KORDSACHIA, EDUARDO V. S. DESTRO
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: polpa celulósica, processo de refinação, fibras curtas e longas
Área de Conhecimento: 50204084 - TECNOLOGIA DE CELULOSE E PAPEL

0855 INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE REFINAÇÃO DE POLPA CELULÓSICA DE FIBRAS 
CURTAS E LONGAS NAS PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DO PAPEL

No Brasil, atualmente, a produção de papel é realizada com polpas  Kraft, sendo as espécies do gênero Eucalyptus spp. utilizadas na obtenção 
de polpa de fibra curta, e do gênero Pinus spp. para polpa de fibra longa. A mistura de fibras curtas e longas de diferentes espécies pode se 
tornar uma alternativa na produção de papel com propriedades de interesse em diferentes aplicações. O grau de refinação também pode ser 
um fator de influencia na polpa celulósica, como nos papéis fabricados com mistura de polpas. Neste estudo objetivou-se verificar a influência 
do processo de refinação em papel confeccionado com polpa de fibras curtas e longas e sua mistura. Foram utilizadas polpas celulósicas das 
espécies Eucalyptus dunii e Pinus taeda, com números Kappa 17±2 e 40±2, respectivamente. Quatro tratamentos de papéis com polpas 100% 
de Eucalipto e Pinus, sem e com refinação (0SR 25); e quatro tratamentos com misturas de polpas de Eucalipto sem refinação e refinadas (0SR 
25) com Pinus sem refinação e refinadas (0SR 25), na proporção de 50%, formados em laboratório, foram testados de acordo com normas 
técnicas da TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry). Os resultados obtidos mostram que a refinação exerceu influencia 
nas propriedades dos papéis 100% de Pinus e Eucalipto como no papel misto, sendo que a refinação no papel de Pinus resultou em alteração 
mais significativa em suas propriedades. Nas propriedades mecânicas, de tração, auto-ruptura e arrebentamento verificou-se aumento no valor 
dos índices no papel com refinação em torno de 100%. Para a propriedade de rasgo: o índice diminuiu no papel de polpa refinada de Pinus em 
relação ao sem refino; aumentou no papel de polpa refinada de Eucalipto em relação à não refinada; para o papel de polpa mista, os valores en-
contrados são semelhantes entre si. As propriedades físicas do papel mostram que a espessura diminui com a refinação, exceto para papel misto 
(com polpa de Eucalipto refinado e de Pinus sem refinação). A densidade aparente apresentou aumento em todos os tratamentos; já o volume 
aparente apresentou o comportamento inverso. As propriedades ópticas apresentaram redução da alvura do papel quando a polpa é refinada, na 
opacidade também observou-se redução, exceto para o papel com polpa de Eucalipto refinado e de Pinus sem refinação. Concluindo-se que o 
processo de refinação altera as características físico-mecânicas do papel com polpas mistas e também do papel produzido somente com uma 
espécie, podendo-se obter um produto com propriedades adequadas a novas utilizações.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fabiele Oliveira de Freitas (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Gestão Ambiental (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Renato Bochicchio                   Colaborador: Rodrigo Arantes Reis, Édina Vergara
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: meliponicultura, desenvolvimento sustentável, Litoral paranaense
Área de Conhecimento: 50205021 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS SILVESTRES

0856 DESENVOLVIMENTO DA MELIPONICULTURA NO LITORAL DO PARANÁ

Os conflitos socioambientais em áreas de entorno de unidades de conservação são frequentemente observados e representam desafios na com-
patibilização do uso e ocupação do solo frente à preservação e conservação de áreas naturais protegidas. A necessidade premente de preservar 
ecossistemas frágeis muitas vezes resulta em novos cenários ao desenvolvimento dos territórios. O litoral do Paraná, que apresenta um mosaico 
de unidades de conservação federal e estadual de ecossistemas da Mata Atlântica, traduz essa perspectiva a partir da consolidação histórica 
dos paradigmas ambientais emergentes. Com especial riqueza em biodiversidade e limitações sócio-econômicas profundas, o litoral do Paraná 
apresenta condições de desenvolvimento da meliponicultura, ou criação de abelhas sociais indígenas e sem ferrão, considerada como uma 
das raras atividades produtivas que dependem, necessariamente, dos ambientes naturais preservados para possibilitar geração de renda. A 
meliponicultura, comoatividade econômica, contribui com a renda familiar, a partir da comercialização do mel, pólen e própolis de abelhas 
nativas, bem como pela valorização degustativa, ecológica e cultural, pelos princípios do turismo de base comunitária, turismo rural e turismo 
ecológico. O presente trabalho é uma continuidade das ações do projeto “Meliponário Didático-Científico”, vinculado ao programa de extensão 
“Laboratório Móvel de Educação Científica da UFPR Litoral”. A execução do presente trabalho desenvolveu-se em três etapas consecutivas: 
(1) levantamento das demandas sócioambientais pelo desenvolvimento da meliponicultura na região; (2) diagnóstico dos possíveis atores soci-
ais responsáveis pelas ações em prol da meliponicultura; (3) estruturação de um projeto em rede para o desenvolvimento da meliponicultura na 
região. As pesquisas foram realizadas a partir da participação em reuniões de espaços consultivos e deliberativos, como o Conselho do Parque 
Nacional Saint Hilaire/Lange e a Câmara Técnica de Meliponicultura do Estado do Paraná, aliadas ao levantamento bibliográfio sobre a ocor-
rência, dispersão e vulnerabilidade das abelhas nativas da região. O produto da pesquisa realizada foi o documento “Abelhas Nativas no Plano 
de Manejo do Parque Nacional Saint Hilaire/Lange”, consolidada como parceria entre a UFPR Litoral e o ICMBio. Esse produto deu origem 
ao projeto recentemente aprovado e financiado pela SETI (Universidade sem Fronteiras), que vai atuar no desenvolvimento da meliponicultura 
nas comunidades Parati (Guaratuba) e Floresta (Morretes), ambas àreas de conflito com o Parque Nacional.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcos Ramos Lima (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira
Orientador: Dimas Agostinho da Silva                Colaborador: Rodrigo Simetti, Tamires de Almeida, Sfeir
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: biomassa, eucalyptus, energia
Área de Conhecimento: 50206001 - ENERGIA DE BIOMASSA FLORESTAL

0857 CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA DA MADEIRA DE NOVE ESPÉCIES DO 
GÊNERO EUCALYPTUS.

A madeira das espécies do gênero Eucalyptus é fonte de matéria-prima com ampla gama de utilização, devido ao rápido crescimento das 
árvores e bom potencial energético é muito utilizada como combustível, o gênero tem ampla utilização também na indústria de polpa e papel 
e de madeira em geral, além de outros usos. Segundo dados do Anuário estatístico da ABRAF 2011 o gênero possuía em 2010 1.757.7887 ha 
de área planta em todo o Brasil, apresentando um aumento de 238.604 ha em relação a 2009 e de 1.291.615 ha em relação a 2005. Com isto 
percebe-se uma demanda crescente da madeira deste gênero. Mais recentemente, com o fortalecimento e aumento da demanda para energia há 
uma busca por informações sobre a qualidade de madeira para energia. O objetivo principal do trabalho foi avaliar o potencial energético da 
madeira de diferentes espécies do gênero Eucalyptus. Foram utilizadas madeiras de nove espécies sendo elas: Eucalyptus globulus, Eucalyptus 
viminalis, Eucalyptus dunni, Eucalyptus robusta, Eucalyptus phaotrica, Eucalyptus deanei, Eucalyptus pellita, Eucalyptus grandis e Eucalyptus 
salygna. Para cada espécie foram utilizadas três arvores. Foram determinados os parâmetros de porcentagem de casca em relação ao volume 
de madeira, massa específica aparente, umidade, poder calorífico, teor de carbono fixo, de materiais voláteis e de cinzas. Os resultados médios 
para os parâmetros analisados e por espécie situaram entre; 4492 e 4810 Kcal/kg para poder calorífico superior; 79 e 86 % para teor de materiais 
voláteis; 14 e 21 % de carbono fixoe e 0,1 e 0,4% de cinzas. Os resultados obtidos mostraram que o genero tem grande potencial energético, 
sendo o Eucalyptus pellita a espécie que apresentou maior poder calorífico, com 4810 Kcal/kg e Eucalyotus viminalis a espécie com menor 
sendo 4492 Kcal/kg.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Heloisa Busaguera (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Dimas Agostinho da Silva              Colaborador: Rodrigo Simetti, Tamires de Almeida Sfeir
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Potencial energético, Parte aérea, Diferença entre o potencial energético de folhas e galhos
Área de Conhecimento: 50206001 - ENERGIA DE BIOMASSA FLORESTAL

0858 AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA PARTE AÉREA DE DIFERENTES ESPÉCIES FLO-
RESTAIS PARA FINS ENERGÉTICOS

Atualmente o uso da biomassa florestal tornou-se uma alternativa viável do ponto de vista econômico e social. Para aumentar a eficiência 
desse material é preciso que suas propriedades energéticas sejam controladas, e este controle é feito através da análise e acompanhamento de 
variáveis, como o teor de umidade, teor de cinzas, densidade e poder calorífico. Sabendo que há diferenciação no potencial energético entre os 
diversos constituintes da árvore, o presente trabalho visa avaliar o potencial energético da copa de árvores (galhos e folhas, separadamente) para 
diferentes espécies florestais. Foram coletadas amostras de folhas e galhos de sete espécies: Pinus patula, Pinus taeda, Cupressus, Cunning-
hamia, Eucalyptus dunnii, Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna, provenientes de florestas plantadas em Camanducaia/MG. Os parâmetros 
analisados foram: umidade conforme a norma NBR 7993; Composição química através dos teores de materiais voláteis, de carbono fixo e de 
cinzas conforme a norma NBR 8112/83; poder calorífico superior e inferior conforme a norma NBR 863/85; densidade básica pelo método do 
máximo teor de umidade e taxa de secagem das biomassas ao ar em função do tempo, partindo de material verde durante 10 dias, tempo padrão 
usado na colheita. Os resultados médios encontrados mostram que: 1) Umidade: com elevados valores considerando material combustível, 
sendo que o ideal é ser o menor possível; as folhas e os galhos, durante 10 dias de secagem ao ar, perderam cerca de 30% de umidade média, 
ficando com valor médio de 48% na base úmida; 2) Composição química: os teores de carbono fixo e de cinzas nos galhos foram menores 
quando comparados com as folhas para as mesmas espécies. 3) Poder calorífico: os melhores resultados foram encontrados nas folhas em 
relação aos galhos para as diferentes espécies. Isso se deve aos teores de carbono fixo mais elevados e, consequentemente, menores teores de 
materiais voláteis. 4) Densidade básica: foi elevada para todos os materiais com base no material verde. Conclui-se, preliminarmente, que há 
diferenças entre as espécies e intra-espécies para galhos e folhas nos parâmetros analisados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rodrigo Simetti (Bolsista permanência)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Dimas Agostinho da Silva              Colaborador: Tamires de Almeida Sfeir, Marcos Ramos Lima
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: reflorestamento; potencial energético; biomassa
Área de Conhecimento: 50206001 - ENERGIA DE BIOMASSA FLORESTAL 

0859 AVALIAÇÃO QUALITATIVA ENERGÉTICA DA MADEIRA E CASCA DE
EUCALYPTUS DUNNII

A demanda mundial por fontes de energia alternativas e renováveis vem crescendo nos ultimos anos, devido à grande dependência das fontes 
de combustíveis fosseis que se apresentam limitadas e geram grandes impactos ambientais. A biomassa tem tido um papel relevante entre essas 
fontes alternativas, principalmente devido a sua grande capacidade energética, e dentro desta, as espécies florestais de rápido crescimento tem 
destaque, devido ao seu baixo custo e menor concentração de enxofre, quando comparadas combustíveis fosseis. O presente estudo tem como 
objetivo caracterizar qualitativamente a espécie Eucalyptus dunnii, por ser uma espécie de rápido crescimento e resistente a climas de baixa 
temperatura. O material foi coletado em reflorestamento comercial no estado de Santa Catarina e analisado no Laboratório de Energia de Bio-
massa Florestal (LEBF) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) nas seguintes propriedades: a) composição química através dos teores de 
materiais voláteis, carbono fixo e cinzas, segundo a norma da ABNT NBR 8112/1983; b) poder calorífico superior e inferior, conforme a norma 
da ABNT NBR 8633/1984; c) densidade básica através do método do máximo teor de umidade, conforme VITAL (1984). Foram utilizadas 40 
arvores e as amostras foram retiradas na forma de discos e em diferentes alturas das arvores: base, DAP, 25%, 50%, 75% e 100%.  Os resultados 
parciais mostram as seguintes médias gerais das propriedades analisadas: materiais voláteis 83,32 ± 0,02%, carbono fixo 16,36 ± 0,02%, cinzas 
0,321 ± 0,003%, poder calorífico superior 4575 ± 120 kcal/kg, densidade básica 0,521 ± 0,079 g/cm³. Os valores médios encontrados foram de 
baixa variação, com exceção do teor de cinzas. A grande variação no teor de cinzas decorre de variações na qualidade de solo e do baixo teor 
encontrado. A conclusão parcial permite afirmar que a espécie tem potencial energético adequado para uso nos diversos segmentos industriais 
que utilizam a biomassa e ser uma contribuição na melhoria da matriz energética brasileira.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sandra Lucia Soares Mayer (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Florestal
Orientador: Dimas Agostinho da Silva             Co-Orientador: Clarice de Andrade
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Licor pirolenhoso, Poder calorífico, Serragem
Área de Conhecimento: 50206001 - ENERGIA DE BIOMASSA FLORESTAL

0860 AVALIAÇÃO DO PODER CALORÍFICO DA MISTURA DE SERRAGEM DE PINUS TAEDA E EUCA-
LYPTUS GRANDIS AO LICOR PIROLENHOSO FRAÇÃO DENSA DE NOVE ESPÉCIES DE FOLHOSA

O presente estudo tem por objetivo avaliar o poder calorífico superior da serragem de madeira bem como avaliar a mistura da serragem com o 
licor pirolenhoso na fração densa para fins energéticos. A serragem foi obtida de Pinus taeda com 30 anos e Eucalyptus grandis com 18 anos, 
e a obtenção dos licores pirolenhosos deu-se no laboratório de Energia de Biomassa Florestal, através do processo de pirólise, a 450°C com 
avanço de temperatura de 3°C/min das seguintes espécies: Eucalyptus grandis, Eucalyptus robusta, Melia azedarach, Toona ciliata, Acrocarpus 
fraxinifolius, Cordia trichotoma, Grevílea robusta A. Cunn, Schizolobium parahyba, e Peltophorum dubium As espécies de folhosas foram 
provenientes da empresa Mobasa, coletadas de florestas plantadas com idade média de 18 anos, do município de Corupá no Estado de Santa 
Catarina. O Pinus taeda, originário da empresa Valor Florestal, coletado na cidade de Ventania no Paraná. Os licores foram separados através 
de decantação em fração leve e densa, sendo esta última misturada com serragem na proporção 50%-50%. Foi determinado o poder calorífico 
superior da mistura, segundo a norma NBR 8633 da ABNT. Resultados obtidos para o poder calorífico superior foram: de 5.551 a 5.068 kcal/
kg para as misturas de serragem de Pinus taeda e os licores das espécies folhosas, de 5.521 a 5.056 kcal/kg para as misturas de serragem de 
Eucalyptus grandis com os licores das nove espécies, de 4.303 kcal/kg para a serragem de Pinus taeda e de 4.729 Kcal/kg para o Eucalyptus 
grandis. Os resultados permitem as seguintes conclusões: o poder calorífico superior do licor das espécies Grevilea robusta A. Cunn e Cordia 
trichotoma foram os maiores, em contrapartida, o licor da espécie Toona ciliata foi o mais baixo; Em relação ao poder calorífico das misturas 
formuladas entre licor na sua fração densa e serragem de Pinus taeda e Eucalyptus grandis: a)a mistura que apresentou maior poder calorífico 
foi a entre Grevilea robusta A. Cunn e Pinus taeda e a que apresentou o poder calorífico mais baixo foi Eucalyptus robusta e Pinus taeda;  b) 
a mistura que apresentou maior poder calorífico foi Grevilea robusta A. Cunn e Eucalyptus grandis; c) a mistura que apresentou menor poder 
calorífico foi Eucalyptus grandis e Eucalyptus grandis. Entre as espécies estudadas a que apresentou maior poder calorífico misturando seu licor 
com ambas as serragens foi a Grevilea robusta A. Cunn. O licor pirolenhoso na fração densa é uma alternativa energética renovável importante.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tamires de Almeida Sfeir (IC-Voluntária)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira 
Orientador: Dimas Agostinho da Silva                Colaborador: Rodrigo Simetti, Marcos Ramos Lima
Departamento: Engenharia e Tecnologia Florestal
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Cinzas, Madeira, meio ambiente
Área de Conhecimento: 50206001 - ENERGIA DE BIOMASSA FLORESTAL

0861 ESTIMATIVA DA RETIRADA DE CINZAS E SEUS COMPONENTES DEVIDO AO 
USO DE MADEIRAS INDUSTRIAIS

Com o crescente desenvolvimento econômico, tecnológico e aumento da consciência ambiental global, o cenário energético tornou-se um 
tema amplamente discutido. Especialmente após a Crise do Petróleo, com início em 1973, estimulando a revisão das políticas energéticas 
empregadas ao redor do mundo. A biomassa ocupa posição importante nestas políticas, pois, mesmo em relação às demais fontes renováveis de 
energia, apresenta custos relativamente baixos. Ela demonstra menor dependência em curto prazo com as variações climáticas e pode ser uma 
rota para reaproveitamento de resíduos de diversos setores industriais. O principal método utilizado para a conversão desse material em energia 
é a combustão, que possui aspectos ambientais importantes a serem geridos. Dentre eles a emissão de efluentes gasosos e a produção de cinzas, 
principal interesse deste trabalho, que são os resíduos inorgânicos remanescentes após o processo de combustão. As cinzas geradas podem criar 
duas formas de problemas a serem observados: operatório e ambiental. Focando na vertente ambiental, essas podem constituir um problema 
tanto para saúde pública, quanto para o ambiente. Pois poderão afetar negativamente na qualidade do ar local, e ter influência nos ciclos bio-
geoquímicos dos minerais. Levando-se em conta, que a composição química das cinzas é essencialmente de óxidos minerais, estas devem ser 
consideradas na reciclagem de nutrientes de ecossistemas. O presente trabalho tem por objetivo fazer a estimativa da retirada de cinzas e seus 
componentes, derivadas de madeiras industriais. Os dados foram obtidos através de análises de rotina do Laboratório de Energia de Biomassa 
Florestal (LEBF) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) conforme a norma NBR 8112/1983 da ABNT, sendo que a análise qualitativa 
destas foi realizada pelo Laboratório de Análise de Minerais e Rochas (LAMIR), também da UFPR, por espectrometria de fluorescência de 
raios X (Espectrômetro Philips PW 2400). O teor de cinzas na madeira usualmente é menor que 3%, a composição varia com a espécie e local 
de origem do material. Dentre as amostras analisadas observou-se uma maior ocorrência dos óxidos de silício, alumínio, ferro e cálcio.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcelo Molin (IC-Junior/FA)
Curso: Tecnologia em Biocombustíveis - Palotina 
Orientador: Adriana Ferla de Oliveira               Colaborador: Jonas José de Araújo Crestani
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Energia, Tecnologia, Dendrocombustívies
Área de Conhecimento: 50206001 - ENERGIA DE BIOMASSA FLORESTAL 

0862 ANÁLISE IMEDIATA DE BIOCOMBUSTÍVEIS SÓLIDOS: BRIQUETES E PEL-
LETS.

Os resíduos vegetais possuem baixa densidade e muitos deles se encontram em forma de pó, provocando poeira e poluição, tornando difícil e 
caro o manuseio, o transporte, o armazenamento e seu uso como combustível. A utilização de resíduos vegetais como combustível representa 
uma interessante alternativa aos combustíveis sólidos tradicionais (lenha e carvão). A compactação destes resíduos para a produção de briquetes 
e pellets permite a obtenção de um produto com maior densidade e maior durabilidade. A fluidificação da lignina age como um aglutinante entre 
as partículas; e a evaporação da água diminui a umidade da biomassa, melhorando o poder calorífico do produto compactado. A caracterização 
dos biocombustíveis sólidos deve ser baseada em sua utilização, fornecendo informações sobre as propriedades determinantes, particulares a 
cada aplicação.  Sendo assim, a análise imediata fornece os teores de umidade, voláteis, cinzas e carbono fixo de uma amostra, sendo apontada 
juntamente com o poder calorífico, o teor de umidade, a massa específica como características importantes do biocombustível. Diante da im-
portância da caracterização dos biocombustíveis fez-se a análise imediata de amostras de briquetes de eucalipto e pinus e pellets de eucalipto, 
bagaço de cana e pinus, pelo método ASTM (E- 870-82). Verificaram-se teores de umidade de 6,4% - 7,3%, valores baixos são requeridos para 
obtenção de maior quantidade de energia útil disponível, aumento do tempo de estocagem e diminuição da deteriorização. Os teores de carbono 
fixo variaram entre 13,4% - 17,4% e de voláteis 70,9% - 84,8%. Observa-se que há uma tendência de maiores valores de poder calorífico supe-
rior estarem associados a maiores valores de carbono fixo, sendo o contrário observado para o teor de materiais voláteis. Logo, um acréscimo 
do teor de carbono fixo e um decréscimo no teor de materiais voláteis proporciona um aumento no poder calorífico superior. Quanto ao teor de 
cinzas os valores variaram entre 0,4% - 13,6%, sendo o maior valor verificado para os pellets de bagaço de cana devido as características da 
matéria-prima. Deste modo, quanto maior o teor de cinzas do material menor a energia disponível no biocombustível.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: David Busato Toledo (Pesquisa voluntária)
Curso: Agronomia 
Orientador: Jorge Luiz Moretti de Souza             Colaborador: Lénaïc Mignot, Daniela Jerszurki
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Estatística, Séries, Avaliação
Área de Conhecimento: 50302000 - ENGENHARIA DE ÁGUA E SOLO

0863 DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS DE PROGRAMAÇÃO NA LINGUAGEM 
VISUAL BASIC APLICATION PARA CORREÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

A obtenção de dados ambientais ou experimentais depende de inúmeros fatores, os quais podem proporcionar falhas e erros. Estes, dependendo 
do tamanho da amostra, são comuns, e, na maioria das vezes, ocorrem devido a condições inadequadas na: instalação ou troca dos equipamen-
tos de medição, leitura, condução do experimento, manipulação e armazenamento dos dados; escolha e utilização de teorias inexatas; dentre 
outros. Teve-se por objetivo no presente trabalho desenvolver, aproveitar e interligar uma série de rotinas de programação (macros), formando 
um módulo que permitisse identificar, analisar e corrigir falhas e erros em séries de dados ambientais ou experimentais. As rotinas de pro-
gramação foram realizadas na linguagem de programação Visual Basic Aplication (VBA), aplicada à Planilha Eletrônica Excel. A utilização 
da linguagem VBA justificou-se por ser simples, rápida, didática e, principalmente, possibilitar o aproveitamento de outros aplicativos já de-
senvolvidos, bem como adaptá-los às novas versões que possam surgir posteriormente. Depois de prontas, as rotinas permitiram economia de 
tempo e mão-de-obra para realizar análises complexas, eliminando etapas e processos laboriosos, evitando a possibilidade de erros. O módulo 
desenvolvido mostrou-se de fácil uso e, a partir de dados dispostos no corpo de uma planilha eletrônica, permitiu: identificar e marcar as falhas 
existentes, empregando cores; corrigir as falhas conforme opções disponíveis ao usuário (médias de dados ou interpolação); identificar e cor-
rigir outliers (valores atípicos); obter tendências a partir de séries temporais; e, realizar distribuição de frequência de dados, apresentando os 
pontos amostrais das classes em um gráfico em cores. O módulo pode ser utilizado por técnicos e alunos de graduação e pós-graduação, bem 
como servir como material didático para disciplinas das mais diversas áreas de conhecimento que manipulem um grande número de dados 
numéricos. O trabalho desenvolvido contribuiu para incrementar o banco de rotinas computacionais do Laboratório de Modelagem de Sistemas 
Agrícolas (LAMOSA), especificamente para outros módulos que visem à organização, tratamento e análise de dados ambientais ou experimen-
tais. Como estagiário de iniciação científica, a realização das rotinas e módulo de programação contribuíram para o meu entendimento sobre 
a constituição de um modelo envolvendo distribuição de frequência, medidas de tendência e dispersão, probabilidade, séries temporais e o 
aprimoramento de conceitos importantes nas áreas de informática, matemática, estatística.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: MAÍRA LASKOSKI (Pesquisa voluntária)
Curso: Agronomia 
Orientador: Jorge Luiz Moretti de Souza       Colaborador: Jiam Pires Frigo, Márcio Antonio Vilas Boas, Robson André Armindo
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Estatísticas, Discrepâncias, Identificação
Área de Conhecimento: 50302000 - ENGENHARIA DE ÁGUA E SOLO

0864 IDENTIFICAÇÃO DE DISCREPÂNCIAS EM PONTOS AMOSTRAIS DE TESTES 
DE ASPERSÃO, EMPREGANDO ESTATÍSTICAS NÃO CONVENCIONAIS

Testes de aspersão são importantes e realizados para atender a uma série de finalidades, dentre as quais pode-se citar a uniformidade e eficiên-
cia de irrigação, funcionamento dos aspersores, entre outros. Na literatura, os procedimentos utilizados para avaliar os referidos testes já são 
estabelecidos e normatizados. No entanto, a utilização da estatística, mesmo empregando métodos avançados, pode levar a erros, principal-
mente quando dados discrepantes não são considerados, corrigidos ou eliminados das análises. Desta forma, teve-se como objetivo no presente 
trabalho identificar e quantificar pontos discrepantes de uma série de testes de aspersão, empregando uma análise simples de distribuição 
de freqüência em cores, tendo como comparação metodologias clássicas de análise estatística. Os 30 testes de aspersão utilizados foram 
provenientes de um experimento realizado no Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo, em Palotina-PR, com quatro aspersores 
da marca SENNINGER, modelo Xcel-Wobbler HA 3/4”, pressão de serviço de 172 kPa e 0,08 L/s de vazão, para o espaçamento de 6x6 m. Os 
coletores (Fabrimar) foram espaçados conforme as recomendações da NBR ISSO 7749-2 (ABNT, 2000), 1x1 m totalizando uma malha de 36 
coletores. A distribuição de freqüência em cores permitiu verificar e localizar pontos discrepantes na malha de coletores, que na maioria das 
vezes ficou no primeiro coletor próximo à base dos aspersores, indicando que ocorreu algum problema de instalação ou mau funcionamento 
dos mesmos, o que é importante ser considerado para agricultura de precisão ou culturas de maior valor econômico agregado. Dos testes de 
aspersão do período diurno e noturno, 13 e 28 apresentaram pontos discrepantes, respectivamente. A eliminação do(s) referidos ponto(s), um a 
três no máximo, resultou em redução dos valores de coeficiente de variação (0,6 a 5,7% menor) e desvio padrão (0,1 a 0,5% menor), demons-
traram sensibilidade à retirada dos pontos inconsistentes. Contrariamente, os coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) e coeficiente 
de uniformidade de distribuição (CUD) não apresentaram a mesma sensibilidade, não sendo adequados para análises com a mesma finalidade. 
Os CUC e CUD noturno ou diurno variaram, predominantemente, entre 0,1 a 3,4%. Pretende-se, futuramente, verificar a influencia dos pontos 
discrepantes nos gráficos de controle de qualidade, e comparar os resultados de frequência em cores com modelos estatísticos que identificam 
outliers, constituindo uma análise auxiliar aos testes estatísticos convencionais. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tamara Fernanda de Araujo (Bolsista permanência)
Curso: Agronomia 
Orientador: Robson André Armindo                    Co-Orientador: Eduardo Teixeira da Silva
Departamento: Solos e Engenharia Agrícola      Colaborador: Rafael Sacavem Mallon
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Aspersão, Perfil radial, ASPERPET
Área de Conhecimento: 50302019 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

0865 PERFIL RADIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ASPERSORES CONFECIONADOS 
COM GARRAFA PET (ASPERPET)

Atualmente, um dos plásticos de maior presença no lixo urbano é o poli tereftalato de etileno (PET), material muito comum na produção de gar-
rafas. Sabe-se que esse material pode ser reciclado, obtendo-se diversas aplicações, desde móveis até novas garrafas. Neste trabalho avaliou-se 
o desempenho de um protótipo de aspersor confeccionado com garrafa PET, chamado ASPERPET, como parte final em sistema de irrigação 
por aspersão convencional, para agricultura familiar. O equipamento consiste em uma garrafa com furos radiais em sua base, artesanais, com 
espaçamento de 10 mm entre si e aproximadamente 2 a 3 mm de diâmetro. Garrafas com capacidades volumétricas de 235 mL e 250 mL foram 
testadas, em pressões de serviço de 120 e 100 kPa, respectivamente. Os testes de alcance máximo do ASPERPET foram realizados em uma 
área gramada do Setor de Ciências Agrárias da UFPR, em Curitiba-PR; para tais ensaios utilizou-se um reservatório de 3000 L, tubulações de 
engate rápido, hidrômetro, manômetro tipo Bourdon e conjunto motobomba. Os protótipos avaliados foram instalados a 0,5 m do solo, já que 
essa é a altura mais comumente utilizada em projetos de irrigação em olericultura familiar, na região metropolitana de Curitiba. Coletaram-se 
dados de precipitação em pluviômetros de 8 cm de diâmetro, distribuídos em quatro linhas radiais ao ASPERPET, distanciadas em noventa 
graus entre si. A velocidade do vento foi monitorada por meio de um anemômetro, para que os ensaios não fossem realizados em condições de 
velocidade do vento maios que 1,1 m.s-1. Com o intuito de diminuir o consumo de água nos testes, o tempo de coleta utilizado para cada ensaio 
foi de 30 min, corrigindo-se os valores para o tempo de ensaio padrão de 1 h. Os modelos 235 e 250 mL apresentaram 3,15 e 4,00 m de alcance, 
respectivamente. Visualizando os perfil radiais de distribuição e analisando os alcances obtidos, comprova-se a possibilidade de utilização de 
ASPERPET’s nas finalidades propostas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ARNO SCHNEIDER NETO (IC-Junior/FA)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Elisandro Pires Frigo                     Colaborador: Jian Pires Frigo, Eliane Hermes
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Uniformidade, Fertirrigação, Produtividade
Área de Conhecimento: 50302019 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

0866 DESEMPENHO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO EM APLICAÇÃO 
NOTURNA

Irrigação é o método artificial de aplicação de água na agricultura, que tem a finalidade de suprir as necessidades hídricas da planta, em caráter 
total ou suplementar. Isto quer dizer que a irrigação viabiliza o cultivo de espécies de plantas em locais onde, sem sua aplicação, isto seria 
impossível. A irrigação por aspersão em malha é bastante utilizada nas mais diversas culturas, por ser sistema de baixo custo, fácil instalação e 
manejo e por permitirem a fertirrigação. A uniformidade de aplicação de água influência diretamente na produção agrícola, e na minimização 
de gastos com água e energia, sendo o principal fator a ser considerado, onde que, a utilização de águas inadequadas ao sistema, compromete 
a qualidade de irrigação devido à desuniformidade fornecida. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi determinar a uniformidade de dis-
tribuição de água noturna com água, pois quanto maior a uniformidade, menor será a lâmina necessária para se atingir a mesma produtividade e 
sanidade. O sistema foi instalado no Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo (CAEAAC), no município de Palotina – PR. O ex-
perimento foi realizado de junho de 2011 a maio de 2012. Os coeficientes de uniformidade monitorados foram os coeficientes de uniformidade 
de Christiansen (CUC) e de uniformidade de emissão (UE). Os valores encontrados estão dentro do recomendado pela literatura, porém nota-se 
influência em função do horário de aplicação e principalmente pela incidência de ventos reduzindo em torno de 10 a 15% os valores de CUC e 
consequentemente alterando a eficiência do sistema, o coeficiente de uniformidade exprime a variabilidade da lâmina de irrigação na superfície 
do solo e é influenciado, principalmente, pelo espaçamento entre aspersores, velocidade do vento e pressão de serviço. Os Acadêmicos de IC 
junior participaram da montagem, manutenção e acompanhamento do experimento, bem como nos resultados finais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: BRUNO MARCOS NUNES COSMO (IC-Junior/FA)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Elisandro Pires Frigo              Colaborador: Jian Pires Frigo, Eliane Hermes
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Uniformidade, Fertirrigação, Produtividade
Área de Conhecimento: 50302019 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

0867 DESEMPENHO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO EM APLI-
CAÇÃO NOTURNA

Irrigação é o método artificial de aplicação de água na agricultura, que tem a finalidade de suprir as necessidades hídricas da planta, em caráter 
total ou suplementar. Isto quer dizer que a irrigação viabiliza o cultivo de espécies de plantas em locais onde, sem sua aplicação, isto seria 
impossível. A irrigação por aspersão em malha é bastante utilizada nas mais diversas culturas, por ser sistema de baixo custo, fácil instalação e 
manejo e por permitirem a fertirrigação. A uniformidade de aplicação de água influência diretamente na produção agrícola, e na minimização 
de gastos com água e energia, sendo o principal fator a ser considerado, onde que, a utilização de águas inadequadas ao sistema, compromete 
a qualidade de irrigação devido à desuniformidade fornecida. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi determinar a uniformidade de dis-
tribuição de água noturna com água, pois quanto maior a uniformidade, menor será a lâmina necessária para se atingir a mesma produtividade e 
sanidade. O sistema foi instalado no Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo (CAEAAC), no município de Palotina – PR. O ex-
perimento foi realizado de junho de 2011 a maio de 2012. Os coeficientes de uniformidade monitorados foram os coeficientes de uniformidade 
de Christiansen (CUC) e de uniformidade de emissão (UE). Os valores encontrados estão dentro do recomendado pela literatura, porém nota-se 
influência em função do horário de aplicação e principalmente pela incidência de ventos reduzindo em torno de 10 a 15% os valores de CUC e 
consequentemente alterando a eficiência do sistema, o coeficiente de uniformidade exprime a variabilidade da lâmina de irrigação na superfície 
do solo e é influenciado, principalmente, pelo espaçamento entre aspersores, velocidade do vento e pressão de serviço. Os Acadêmicos de IC 
junior participaram da montagem, manutenção e acompanhamento do experimento, bem como nos resultados finais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Greici Kelly Baumann (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Elisandro Pires Frigo               Colaborador: Eliane Hermes, Jian Pires Frigo
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Uniformidade, Fertirrigação, Produtividade
Área de Conhecimento: 50302019 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

0868 DESEMPENHO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO EM APLI-
CAÇÃO NOTURNA

Irrigação é o método artificial de aplicação de água na agricultura, que tem a finalidade de suprir as necessidades hídricas da planta, em caráter 
total ou suplementar. Isto quer dizer que a irrigação viabiliza o cultivo de espécies de plantas em locais onde, sem sua aplicação, isto seria 
impossível. A irrigação por aspersão em malha é bastante utilizada nas mais diversas culturas, por ser sistema de baixo custo, fácil instalação e 
manejo e por permitirem a fertirrigação. A uniformidade de aplicação de água influência diretamente na produção agrícola, e na minimização 
de gastos com água e energia, sendo o principal fator a ser considerado, onde que, a utilização de águas inadequadas ao sistema, compromete 
a qualidade de irrigação devido à desuniformidade fornecida. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi determinar a uniformidade de dis-
tribuição de água noturna com água, pois quanto maior a uniformidade, menor será a lâmina necessária para se atingir a mesma produtividade 
e sanidade. O sistema foi instalado no Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo (CAEAAC), no município de Palotina – PR. O 
experimento foi realizado de junho de 2011 a maio de 2012. Os coeficientes de uniformidade monitorados foram os coeficientes de uniformi-
dade de Christiansen (CUC) e de uniformidade de emissão (UE). Os valores encontrados estão dentro do recomendado pela literatura, porém 
nota-se influência em função do horário de aplicação e principalmente pela incidência de ventos reduzindo em torno de 10 a 15% os valores de 
CUC e consequentemente alterando a eficiência do sistema, o coeficiente de uniformidade exprime a variabilidade da lâmina de irrigação na 
superfície do solo e é influenciado, principalmente, pelo espaçamento entre aspersores, velocidade do vento e pressão de serviço
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: MATHEUS PETRECONI THOMÉ (IC-Junior/FA)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Elisandro Pires Frigo                   Colaborador: Jian Pires Frigo, Eliane Hermes
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Uniformidade, Fertirrigação, Produtividade
Área de Conhecimento: 50302019 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

0869 DESEMPENHO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO EM APLI-
CAÇÃO NOTURNA

Irrigação é o método artificial de aplicação de água na agricultura, que tem a finalidade de suprir as necessidades hídricas da planta, em caráter 
total ou suplementar. Isto quer dizer que a irrigação viabiliza o cultivo de espécies de plantas em locais onde, sem sua aplicação, isto seria 
impossível. A irrigação por aspersão em malha é bastante utilizada nas mais diversas culturas, por ser sistema de baixo custo, fácil instalação e 
manejo e por permitirem a fertirrigação. A uniformidade de aplicação de água influência diretamente na produção agrícola, e na minimização 
de gastos com água e energia, sendo o principal fator a ser considerado, onde que, a utilização de águas inadequadas ao sistema, compromete 
a qualidade de irrigação devido à desuniformidade fornecida. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi determinar a uniformidade de dis-
tribuição de água noturna com água, pois quanto maior a uniformidade, menor será a lâmina necessária para se atingir a mesma produtividade e 
sanidade. O sistema foi instalado no Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo (CAEAAC), no município de Palotina – PR. O ex-
perimento foi realizado de junho de 2011 a maio de 2012. Os coeficientes de uniformidade monitorados foram os coeficientes de uniformidade 
de Christiansen (CUC) e de uniformidade de emissão (UE). Os valores encontrados estão dentro do recomendado pela literatura, porém nota-se 
influência em função do horário de aplicação e principalmente pela incidência de ventos reduzindo em torno de 10 a 15% os valores de CUC e 
consequentemente alterando a eficiência do sistema, o coeficiente de uniformidade exprime a variabilidade da lâmina de irrigação na superfície 
do solo e é influenciado, principalmente, pelo espaçamento entre aspersores, velocidade do vento e pressão de serviço. Os Acadêmicos de IC 
junior participaram da montagem, manutenção e acompanhamento do experimento, bem como nos resultados finais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rayssa Fernanda dos Santos (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Elisandro Pires Frigo            Co-Orientador: Eliane Hermes
Departamento: Campus Palotina              Colaborador: Jian P. Frigo, Filipe E. Cremonez, Nadiesca S. Novack, Géssica T. dos Santos
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Uniformidade, Fertirrigação, Pressão
Área de Conhecimento: 50302019 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

0870 DESEMPENHO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO NOTURNA POR ASPERSÃO E 
GOTEJAMENTO EM FERTIRRIGAÇÃO

A uniformidade na irrigação é considerada um fator primordial uma vez que influência diretamente na produção agrícola, diminuição de gastos 
tanto com água quanto com energia. Destaca-se a importância da uniformidade na fertirrigação, pois a falta da mesma pode provocar a redução 
na qualidade da irrigação, causando contaminações ou até mesmo a degradação do solo. Deste modo, o objetivo deste estudo foi a avaliação da 
uniformidade de irrigação em um sistema por gotejamento com aplicação de água residuária de processamento de mandioca tratada. O sistema 
de irrigação foi instalado em uma área localizada na Amidonaria da Cooperativa Agroindustrial CVale – Unidade de São José no município de 
Terra Roxa – Paraná. O sistema possuía aproximadamente 60 m2 (6 x 10 m), com 7 linhas laterais de aproximadamente 10 m de comprimento 
cada e espaçamento de 1 m entre as linhas. O tubo gotejador utilizado foi Streamline 16080 com vazão de 1,49 L h-1 (85 kPa) a cada 0,30 m e 
junto ao sistema foi instalado um reservatório de aproximadamente 1000 L elevado a uma altura de 2,0 m onde foi armazenada a água residuária 
de processamento de mandioca proveniente da lagoa facultativa do sistema de tratamento sendo esta bombeada até a área experimental. Foi 
instalado um filtro de tela plástica de 1” junto ao reservatório visando um pré-tratamento dos sólidos oriundos da água residuária. Foram reali-
zados 30 ensaios de fertirrigação no mês de abril de 2012 com tempo de coleta de 4 minutos nos gotejadores amostrados e a metodologia de 
coleta das vazões utilizada foi a proposta por Keller & Karmeli (1974) e a uniformidade da irrigação foi determinada por meio do coeficiente 
de uniformidade de Christiansen (CUC). A pressão fornecida durante os ensaios foi controlada com a instalação de dois manômetros digitais, 
sendo um no início e outro no final do sistema, sendo esta medida em duplicada a cada ensaio. Os valores de pressão variaram entre 20,2 e 23,5 
kPa no início do sistema e de 19,4 a 23,2 kPa no final do sistema. Os valores de CUC nos 30 ensaios variaram entre 93,81 a 97,67% com uma 
média de 95,96%, sendo que todos os valores ficaram acima do mínimo admitido de 80% para este coeficiente de uniformidade, indicando que 
é possível o uso eficiente de efluente de mandioca tratado para a irrigação em sistema por gotejamento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ROGER TIETE JESUINO (IC-Junior/FA)
Curso: Agronomia - Campus Palotina
Orientador: Elisandro Pires Frigo               Colaborador: Jian Pires Frigo, Eliane Hermes
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Uniformidade, Fertirrigação, Produtividade
Área de Conhecimento: 50302019 - IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

0871 DESEMPENHO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO EM APLI-
CAÇÃO NOTURNA

Irrigação é o método artificial de aplicação de água na agricultura, que tem a finalidade de suprir as necessidades hídricas da planta, em caráter 
total ou suplementar. Isto quer dizer que a irrigação viabiliza o cultivo de espécies de plantas em locais onde, sem sua aplicação, isto seria 
impossível. A irrigação por aspersão em malha é bastante utilizada nas mais diversas culturas, por ser sistema de baixo custo, fácil instalação e 
manejo e por permitirem a fertirrigação. A uniformidade de aplicação de água influência diretamente na produção agrícola, e na minimização 
de gastos com água e energia, sendo o principal fator a ser considerado, onde que, a utilização de águas inadequadas ao sistema, compromete 
a qualidade de irrigação devido à desuniformidade fornecida. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi determinar a uniformidade de dis-
tribuição de água noturna com água, pois quanto maior a uniformidade, menor será a lâmina necessária para se atingir a mesma produtividade e 
sanidade. O sistema foi instalado no Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo (CAEAAC), no município de Palotina – PR. O ex-
perimento foi realizado de junho de 2011 a maio de 2012. Os coeficientes de uniformidade monitorados foram os coeficientes de uniformidade 
de Christiansen (CUC) e de uniformidade de emissão (UE). Os valores encontrados estão dentro do recomendado pela literatura, porém nota-se 
influência em função do horário de aplicação e principalmente pela incidência de ventos reduzindo em torno de 10 a 15% os valores de CUC e 
consequentemente alterando a eficiência do sistema, o coeficiente de uniformidade exprime a variabilidade da lâmina de irrigação na superfície 
do solo e é influenciado, principalmente, pelo espaçamento entre aspersores, velocidade do vento e pressão de serviço. Os Acadêmicos de IC 
junior participaram da montagem, manutenção e acompanhamento do experimento, bem como nos resultados finais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Helton Gonçalves Nascimento (Pesquisa voluntária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Paulo Rossi Junior         Co-Orientador: João Batista Padilha Junior
Departamento: Zootecnia                 Colaborador: Izabel Cristina Adur Fortes, Andréia Karina Mariani, Thiago Augusto da Cruz
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: agronegócio, sazonalidade, suinocultura
Área de Conhecimento: 50400002 - ZOOTECNIA 

0872 ANÁLISE DE RELAÇÃO DE TROCA ENTRE PREÇO DO KG DO SUÍNO VIVO E SOJA E MILHO 
E EFEITO DE PRODUTO SUBSTITUTO ENTRE O KG DO SUÍNO VIVO E DO @ BOI GORDO

Objetivou-se analisar as relações de troca entre o preço do suíno vivo e o preço da saca milho e entre o preço do suíno vivo e o preço da saca 
de soja e efeito de produto substituto entre o kg do suíno vivo e do @ boi gordo. Foram coletados preços pagos aos produtores entre os anos de 
2009 e 2011. Foram utilizados os preços de acordo com o índice de preços da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná – De-
partamento de Economia Rural (SEAB/DERAL). Entende-se por relação de troca (também conhecida como índice de paridade) como sendo 
um indicador da evolução do preço de determinado produto em relação ao preço de um importante insumo. Essa relação de troca é calculada 
através da razão, entre os preços recebidos e os preços pagos pelos produtores. Quando fazemos esse cálculo para a saca de soja, observamos 
que durante todo o período analisado, o Kg do suíno acumulou maior valorização. Na média, são necessários 18,92 kg de suíno vivo para 
comprar uma saca de soja, tendo como maior valor 26,87 kg de suíno vivo e menor valor 14,33 kg de suíno vivo. Os maiores valores desta 
relação foram observados nos meses de junho à agosto de 2009, desde então, embora haja alguns picos de alta em fevereiro, junho e setembro 
de 2011, a relação vem decrescendo. Já o cálculo para a saca de milho, obteve uma maior variação durante o período, houve meses em que a 
valorização do Kg do suíno foi maior e em outros que se desvalorizou em relação saca do milho. Na média, são necessários 8,64 kg vivo de 
suíno para comprar uma saca de milho, sendo o maior valor 13,37 kg vivo de suíno e o menor 6,13 kg vivo de suíno. A saca de milho apresentou 
picos de crescimento nos meses de março, junho e setembro de 2011. Quando se analisa o comportamento dos preços da @ do boi gordo e em 
seguida compara-se com os preços do kg do suíno, a fim de mensurar o impacto de uma em relação a outra, pode-se observar que em meses 
onde aconteceu uma alta nos preços na do boi gordo, como é o que acontece nos meses da entressafra, que geralmente acontece no inicio do 
segundo semestre do ano, explicado pela menor oferta de animais prontos para abate, desencadeia um aumento na demanda por carne suína o 
que, por consequência, apresenta valorização. A perspectiva para 2012 é de que o Brasil passe a exportar carne suína para o mercado Japonês 
e para a Coréia do Sul e intensifique as vendas para a China, mercado aberto recentemente. Além disto, à expectativa de diminuição dos custos 
de produção e recuperação dos preços, o que poderá recompor as margens de comercialização.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thiago Augusto da Cruz (Pesquisa voluntária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Paulo Rossi Junior             Co-Orientador: João Batista Padilha Junior
Departamento: Zootecnia                     Colaborador: Izabel Cristina A. Fortes, Andréia Karina Mariani, Helton G. Nascimento
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Agronegócio, Sazonalidade, Suinocultura
Área de Conhecimento: 50400002 - ZOOTECNIA

0873 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO PREÇO DO KG VIVO DO SUÍNO NO 
ESTADO DO PARANÁ

Objetivou-se analisar o comportamento do preço pago aos produtores pelo Kg do suíno vivo no estado do Paraná. Analisando o cenário da 
suinocultura paranaense, verificaram-se oscilações nos preços pagos pelo kg/vivo do suíno, no período de junho de 2009 a dezembro de 2011. 
Todos os valores analisados neste trabalho foram deflacionados através do IGP-DI (Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna) do mês de 
janeiro/2012. De acordo com o índice de preços da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná – Departamento de Economia Rural 
(SEAB/DERAL), o Kg do suíno vivo no estado foi cotado a R$2,45 no mês de janeiro de 2011. Apesar dos preços estarem muito próximos aos 
valores de janeiro de 2009 e 2010, houve uma queda acentuada nos preços de 13,88% quando comparados às médias entre dezembro de 2010 e 
janeiro de 2011. Essa queda nos preços é consequência dos altos preços praticados em 2010, que encerrou o ano com as melhores médias anu-
ais, com o suíno vivo sendo cotado a R$2,95/kg em novembro/2010. Os meses posteriores a dezembro de 2010 apresentaram médias mensais 
muito próximas às observadas em 2010. Contudo, no mês de junho de 2011 foi registrada a menor média da série analisada com o quilo vivo do 
suíno sendo cotado a R$1,95 enquanto que, para o mesmo período de 2010 o kg vivo do suíno foi cotado a R$2,38 representando uma queda de 
18,07% nos preços em termos reais. As incertezas das indústrias em relação às exportações devido a suspeita do embargo russo, anunciado no 
mês de junho de 2011, refletiram no aumento da disponibilidade interna de carne suína, esse aumento na oferta gerou preços baixos, explicável 
pela relação básica entre oferta e demanda. Porém, de acordo com dados da Abipecs, os embarques de carne suína aumentaram 17,26% de maio 
a junho, contrariando as expectativas de queda. O recuo nas exportações ocorreu apenas no mês de julho, que passou de 52,7 mil toneladas para 
36,1 mil toneladas, com uma queda de 17,52% ao comparar com o mesmo período de 2010. É importante destacar que, apesar do fechamento 
do mercado russo e da valorização do real, que manteve o produto brasileiro menos competitivo em relação aos concorrentes, o Brasil expor-
tou mais para outros mercados, sendo Hong Kong o principal destino da carne suína brasileira. O segundo semestre de 2011 apresentou boa 
recuperação nos preços do suíno vivo no Paraná, porém, não alcançou as médias observadas em 2010, apesar dessa recuperação, os custos de 
produção, que se dá em grande parte pela alimentação, ficaram mais altos, justificável pelos altos preços da soja e milho.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Hisly Any Stiegelmeier Medeiros (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Carla Forte Maiolino Molento      Colaborador: Renato Silva de Sousa, Bruno Roberto Müller, Viviani Bontorin
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: frangos de corte, adrenais, estresse
Área de Conhecimento: 50401009 - ECOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E ETOLOGIA

0874 RESTRIÇÕES CRÔNICAS DE BEM-ESTAR E A MORFOLOGIA DA GLÂNDULA 
ADRENAL EM FRANGOS DE CORTE

Há um número crescente de pesquisas direcionadas a animais mantidos em sistemas de confinamento, com o objetivo de diagnosticar o grau 
de bem-estar e apresentar propostas de melhoria. O objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos de problemas locomotores em frangos de 
corte de alta taxa de crescimento, sobre o peso dos animais e sobre a morfohistologia da glândula adrenal. Foram selecionados dois grupos de 
33 frangos da linhagem ROSS 308, criados em galpão convencional em densidade de 12,0 aves/m2, sendo um grupo de aves com problemas 
de locomoção (PL), com escore de andadura entre 4 e 5, e outro grupo de aves aparentemente saudáveis (AS), com escore de andadura entre 
0 e 1.  Aos 40 dias de idade as aves foram abatidas e pesadas, as glândulas adrenais identificadas, medidas e pesadas, analisando-se também o 
peso relativo da adrenal e a proporção dos tecidos medular, cortical, sanguíneo, linfático e epitelial. Os resultados estão apresentados na ordem 
AS e PL. O peso das aves foi 2,614 ± 0,030 kg e 2,003 kg ± 0,038 kg (p< 0,05). As adrenais apresentaram 7,80 ± 0,17 mm e 8,10 ± 0,15 mm 
de comprimento (p=0,28), 67 ± 2 mg e 70 ± 2 mg (p=0,36) de peso, e 0,25 ± 0,01‰ e 0,35 ± 0,01‰ de peso relativo (p< 0,05). A proporção 
de tecido cortical foi 55% e 56% (p=0,32), e de tecido medular foi 39% e 35% (p=0,013), sendo o índice medular:cortical de 0,80 ± 0,05 e 
0,70 ± 0,05 (p=0,20). O tecido sanguíneo apresentou proporção de 2% e 3% (p=0,002); o tecido epitelial apresentou proporção de 1% e 1% 
(p=0,45); o tecido linfático apresentou proporção de 1% e 0% (p=0,46), e a proporção de artefatos observada foi de 3% e 4% (p=0,08). As aves 
do grupo PL apresentaram peso menor que aquelas do grupo AS. A morfologia da adrenal não foi afetada em relação ao seu peso e tamanho. 
Quando os valores de peso são ajustados ao peso da ave, nota-se aumento de peso das adrenais no grupo PL. Houve uma menor proporção de 
tecido medular e aumento do número de células sanguíneas no grupo PL. As diferenças observadas sugerem a existência de consequências 
importantes dos problemas locomotores e indicam que houve alterações causadas pelo estresse. Tais consequências podem estar relacionadas a 
dificuldades de acessar o alimento e a existência de dor. Conclui-se que problemas de locomoção afetam de forma significativa o peso corporal, 
o peso relativo da glândula adrenal e sua histologia.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Paula Sbardella (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Alexandre Leseur dos Santos            Colaborador: Elias Nunes Martins, Dafni Luna Melisinas, Joice Meri Schmidt
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Desempenho, Gado de Corte, Peso a Desmama
Área de Conhecimento: 50402005 - GENÉTICA E MELHORAMENTO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

0875 AVALIAÇÃO DO PESO A DESMAMA NOS GRUPOS GENÉTICOS DE BOVINOS DE CORTE FORMA-
DO A PARTIR DAS RAÇAS ANGUS, NELORE E SENEPOL ACASALADAS COM FÊMEAS NELORE

O presente trabalho teve como objetivo à avaliação para peso a desmama dos grupos genéticos de bovinos para corte em uma população multir-
racial de bovinos, por meio de suas progênies (meio sangue) oriundas do acasalamento das raças Angus, Nelore e Senepol com matrizes Nelore. 
O esquema de acasalamento consiste no uso de touros das raças Angus, Nelore e Senepol por meio de inseminação artificial em Fêmeas da raça 
Nelore. Foram utilizados os valores observados do peso ao desmame e os pesos corrigidos para 240 dias de idade. Foram avaliadas as difer-
enças entre os grupos genéticos (Angus, Nelore e Senepol) formados por progênies meio sangue e puros Nelore. Para proceder às avaliações, 
foram utilizados modelos que consideravam efeitos de grupos de contemporâneos, formados com base no mês de nascimento e sexo, e como 
covariáreis idade do animal a pesagem e idade da vaca ao parto linear e quadrático. A diferença verificada foi significativa (p< 0,001) no peso 
a desmama observado e ajustado entre os grupos genéticos avaliados, sendo que filhos de touros Angus apresentam melhor performance em 
relação à animais Nelore, esses por sua vez apresentam desempenho estatisticamente igual aos filhos de Senepol. O efeito do sexo foi signifi-
cativo (p< 0,0001) tanto para dados observados e ajustados, apontando a existência de comportamento diferente dos grupos genéticos em cada 
sexo e confirmado interação entre sexo e grupo genético. Quando separada as informações por sexo da progênie para cada grupo genético, nos 
testes para peso a desmama, os resultados observados e ajustados em ambos os sexos coincidem, evidenciando novamente animais Angus como 
superiores aos puros Nelore. Os machos apresentam-se superiores as fêmeas tanto para dados observados como ajustados quando avaliada a 
diferença entre ambos dentro de cada grupo genético no peso a desmama. O uso do ajuste linear para o efeito de idade do animal a desmama 
demonstrou-se como uma boa aproximação. O desempenho para peso a desmama em bovinos cruzados foi influenciado pelo efeito de idade do 
animal (p< 0,0001) para Angus e Nelore, não sendo verificado para Senepol (P=0,4475). Para a idade da vaca ao parto (p< 0,001) em Angus e 
Nelore, não ocorrendo em Senepol (P=0,6401). Também no efeito de sexo do bezerro (p< 0,0001) e de grupos contemporâneos (p< 0,0001). 
Conclui-se que o uso de cruzamento de touros das raças Angus e Senepol com fêmeas Nelore é uma alternativa para melhorar o peso na des-
mama quando comparado ao gado Nelore.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Joice Meri Schmidt (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Alexandre Leseur dos Santos    Colaborador: Luiz Otávio Campos Silva; Ana Paula Sbardella; Dafni Luna Melisinas
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Peso ao Sobreano, Desempenho, Bovinos de corte
Área de Conhecimento: 50402005 - GENÉTICA E MELHORAMENTO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

0876 AVALIAÇÃO DO PESO AO SOBREANO NOS GRUPOS GENÉTICOS DE BOVINOS DE CORTE FOR-
MADOS A PARTIR DAS RAÇAS ANGUS, NELORE E SENEPOL ACASALADAS DOM FÊMEAS NELORE

O presente trabalho teve como objetivo à avaliação para o peso ao sobreano observado (PS) e ajustado para 450 dias de idade (PAS), em grupos 
genéticos de bovinos para corte através das progênies (meio sangue) oriundas do acasalamento de touros das raças Angus, Nelore e Senepol 
com matrizes Nelore, por meio de inseminação artificial. Para proceder às avaliações, foram utilizados modelos que consideravam efeitos de 
grupos de contemporâneos, formados com base no mês de nascimento e sexo, e como covariáreis idade do animal a pesagem e idade da vaca 
ao parto linear e quadrático. Para os grupos genéticos avaliados, a idade a pesagem ao sobreano foi significativa (P=0,001). Possivelmente, 
devido ao maior número de informações nos grupos Angus e Nelore, há uma variação no peso ao sobreano, quanto à variação na idade da 
vaca as parto quando cruzadas com essas raças. Para o peso ao sobreano observado (PS) e ajustado (PAS), o grupo genético filhos Angus são 
melhores, no seu desempenho (p< 0,0001), em relação aos animais Nelore. Já o grupo filhos de touros Senepol, obtiveram desempenho igual 
estatisticamente aos demais grupos. Avaliando-se a diferença entre os grupos genéticos, dentro de cada sexo, há igualdade entre o desempenho 
dos grupos genéticos dentro do sexo macho. Já nas fêmeas, há superioridade dos animais cruzados Angus-Nelore em relação aos puros Nelore. 
Comparando-se o sexo dentro de cada grupo genético o peso das fêmeas (239,54± 5,62) Angus-Nelore é maior em relação ao peso dos machos 
(228,64± 5,73) para o peso ao sobreano, o que pode ser justificado pelo fato de que as fêmeas são submetidas à estação de monta com idade 
precoce. Para animais Nelore, nos pesos observados (PS) e ajustados (PAS), os machos são superiores às fêmeas. Já no grupo Senepol-Nelore, 
não foi verificado diferença estatística nos pesos entre os sexos. As diferenças entre as médias para peso ao sobreano observado e ajustado 
podem ser devido às dados ajustados serem corrigidos para idade desejada e também pela influência da idade na pesagem do animal. Conclui-se 
assim que o desempenho para peso ao sobreano em bovinos cruzados foi influenciado pelo efeito de idade do animal, idade da vaca ao parto, 
sexo do bezerro e de grupos de contemporâneos. Ainda, pode-se concluir que, o uso de cruzamento com vacas Nelore pode ser uma alternativa 
para melhorar o peso ao sobreano para as raças de gado de corte Angus e Senepol quando comparado ao gado Nelore.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna do Nascimento Tulio (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Sebastião Gonçalves Franco    Co-Orientador: Diego Surek
Departamento: Zootecnia                           Colaborador: Carolina de Oliveira Aprígio, Daniela M. Shigueoka, André H. Schuarts
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Frangos de corte, Óleo de soja, Óleo de frango
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

0877 COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DOS FRANGOS DE CORTE NA FASE PRÉ-INICIAL, SUB-
METIDOS A DUAS FONTES DE ÓLEO (SOJA E FRANGO), EM 5 DIFERENTES NÍVEIS DE ADIÇÃO

Observando o desenvolvimento de linhagens de frangos de corte na avicultura industrial, com potencial genético para ganho de peso e con-
versão alimentar, nutricionistas necessitam formular dietas que incluam alta densidade energética e equilíbrio de aminoácidos. Avistando com 
isso, atender exigências de crescimento, melhor conversão alimentar, entre outros. Óleos vegetais e gorduras de origem animal contêm mais 
energia se comparados aos carboidratos. Portanto, são escolhidos para formulação de dietas com elevada densidade energética. Acredita-se que 
com a adição desses nutrientes, pode-se observar alguns pontos benéficos, como melhora na palatabilidade da ração, aumento no consumo, 
melhora na conversão alimentar.Logo, o objetivo da presente pesquisa é o de avaliar o efeito da adição de diferentes porcentagens de óleo 
de soja ou frango (0,5 – 2,0 – 3,5– 5,0 e 6,5%) nas rações de frangos de corte da linhagem Cobb na fase pré-inicial, sobre o seu desempenho 
tais como, ganho de peso, conversão alimentar, consumo médio de ração, ganho médio diário. Foram utilizadas 400 aves da linhagem Cobb, 
machos, distribuídos aleatoriamente em 10 tratamentos com 4 repetições cada e 40 gaiolas no total (10 aves por gaiola ou repetição). Estes 10 
tratamentos foram constituídos por cinco tratamentos com o óleo de soja nos cinco diferentes níveis e cinco tratamentos com óleo de frango 
também nos cinco diferentes níveis. As aves foram pesadas no primeiro dia de vida, apresentando peso médio de 43 g. No sétimo dia, foram 
novamente pesadas, bem como a sobra das rações restantes nos comedouros, que pela diferença da ração distribuída, obteve-se o consumo mé-
dio e a conversão alimentar. Todos os animais tiveram ração e água fornecidas diariamente, ad libtum. O manejo das aves foi cuidadosamente 
aplicado por se tratar de uma época de clima frio, onde houve a preocupação quanto ao aquecimento e o bem estar dos animais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina de Oliveira Aprígio (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Sebastião Gonçalves Franco    Colaborador: André H. Schuarts, Bruna do Nascimento Túlio, Daniela Mayumi Shigueoka
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: frangos de corte, nutrição, óleo
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

0878 COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DOS FRANGOS DE CORTE SUBMETIDOS A DUAS DIFER-
ENTES FONTES DE ÓLEO ( SOJA E FRANGO ), E CINCO DIFERENTES NÍVEIS DE ADIÇÃO

A produção de frangos de corte é a que mais se destaca atualmente entre todas as atividades agropecuárias no Brasil e no mundo. Essa evolução 
se deve exclusivamente aos avanços nas áreas de melhoramento genético, sanidade, raça, linhagem, disponibilidade de nutrientes, tempera-
tura ambiente, umidade, manejo e nutrição. Visando dar condições ao frango de corte de expressar todo seu potencial genético, procura-se 
fornecer uma ração que atenda todas as suas exigências nutricionais, sendo que a energia dietética é essencial para manutenção, crescimento, 
e reprodução, de modo geral, essa fonte provém do uso de carboidratos, proteínas e lipídios. A inclusão de óleos aumenta o nível de energia 
da dieta e ainda melhora a palatabilidade, diminui a pulverulência além de produzir menor incremento calórico, ampliando assim o seu ganho 
de peso. Nesse sentido o presente experimento tem por objetivo avaliar o desempenho de frangos de corte, a partir dos seguintes parâmetros: 
ganho de peso (GP), conversão alimentar (CA), ganho médio diário (GMD), consumo médio de ração (CMR), fator de eficiência produtiva 
e relação custo X benefício. Foram utilizados 400 aves da linhagem Cobb, machos que ficaram alojadas aleatoriamente em gaiolas metálicas 
de 1 m², para avaliação do 1º ao 14º dia, do 14º ao 21º dia e no período todo, ou seja do 1º ao 21º dia de vida. Foram utilizadas 40 gaiolas, 
contendo 10 aves cada, que receberam água e comida ad libitum totalizando 10 tratamentos, sendo 5 com óleo de soja e 5 com óleo de frango 
e com níveis 0,5%; 2,0%; 3,5%; 5,0% e 6,0% para cada uma das fontes ( vegetal ou animal ) e 4 repetições para cada tratamento. No 14º dia, 
o peso médio das aves para o tratamento, seguindo a ordem dos níveis de adição já citados, com óleo de soja foi de 0,523g; 0,531g; 0,535g; 
0,527g; 0,565g, já quando utilizado o óleo de frango, os resultados obtidos foram: 0,509g; 0,526g; 0,528g; 0,565g; 0,540g. Os demais resulta-
dos e análises estatísticas estão sendo finalizados. Durante todo o período do experimento os manejos alimentar e sanitário foram estritamente 
seguidos, buscando-se minimizar o estresse e atendendo as exigências de bem estar animal.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniele Cristina de Lima (PIBIC/CNPq)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Prof. Dr. Alex Maiorka             Co-Orientador: Prof. Dr. Geraldo Alberton 
Departamento: Zootecnia                           Colaborador: Diego Surek, Vinícius G. Schramm, Jean F. Durau 
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: alimentação, peletes, suínos
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

0879 IMPACTO DA FORMA FÍSICA DA DIETA PRÉ-INICIAL EM LEITÕES RECÉM 
DESMAMADOS COM DIFERENTES PESOS INICIAIS

O desmame é um período crítico no ciclo produtivo dos suínos, e a nutrição nessa fase deve considerar todos os aspectos referentes à fisiologia 
do animal, bem como ao desempenho econômico da atividade. A utilização de dietas complexas, com ingredientes altamente digestíveis e 
palatáveis e com forma física que aumente o consumo ou que melhore as características físico-químicas das rações, são estratégias que visam 
adaptar rapidamente o leitão a dietas sólidas, sem que ocorra sacrifício no desempenho do animal. O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto 
da forma física da dieta pré-inicial no período pós-desmame sobre o desempenho zootécnico por meio dos seguintes parâmetros: consumo de 
ração, ganho de peso e conversão alimentar em leitões leves (5,82 kg) e pesados (6,32 kg) ao desmame. Foram utilizados 48 leitões fêmeas 
de linhagem comercial, desmamados com três semanas de idade e distribuídos em delineamento inteiramente ao acaso, seguindo um esquema 
fatorial 2 x 2 (farelada/peletizada vs. leitões leves/pesados), com seis repetições. A fase em que os animais receberam dietas com diferentes 
formas físicas foi do desmame até 40 dias de idade com os seguintes tratamentos: 1 – leitões pesados (6,33 kg) que receberam dieta pré-inicial 
peletizada; 2 – leitões leves (5,83 kg) que receberam dieta pré-inicial peletizada; 3 – leitões pesados (6,32 kg) que receberam dieta pré-inicial 
farelada; 4 – leitões leves (5,81 kg) que receberam dieta pré-inicial farelada. A peletização da dieta pré-inicial foi realizada com condiciona-
mento à 55 °C por 30 segundos e a matriz foi de 50 mm de altura e diâmetro de furos de 2 mm. Nos primeiros 7 dias foi mensurado o desperdí-
cio de ração. Observou-se que a peletização melhorou 39% o ganho de peso diário e 28% a conversão alimentar dos animais do desmame aos 
40 dias de idade e, ao considerar a redução de desperdício da ração peletizada (9,15 vs. 1,68%) na primeira semana pós-desmame, a peletização 
da dieta proporcionou um aumento do consumo de ração. O peso inicial dos leitões afetou o desempenho do desmame aos 40 dias de idade, 
com maior consumo de ração, ganho de peso e peso final para os leitões pesados, sem diferença na conversão alimentar. A peletização da dieta 
melhorou o desempenho zootécnico e o aproveitamento da dieta pré-inicial.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jaqueline Aline de Quadros (PIBIC/CNPq)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Marson Bruck Warpechowski           Colaborador: Juahil M. de Oliveira Junior, Marina L. de Souza, Lucélia Hauptli
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: capacidade tamponante, equação de predição, taxa linear de tamponamento
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

0880 AVALIAÇÃO DE EQUAÇÕES DE PREDIÇÃO DA TAXA LINEAR

A taxa linear de tamponamento (TLT) foi desenvolvida para representar a capacidade tamponante dos alimentos, de forma linear e aditiva, 
para uso na formulação de dietas. Equações de predição da TLT a partir das frações nutricionais dos alimentos funcionam como alternativa à 
medição direta e o uso de valores médios tabelados. O objetivo deste trabalho foi avaliar equações de predição da TLT de ingredientes e dietas, 
utilizando novo banco de dados. Foram avaliadas 14 equações de cereais e subprodutos (CS), utilizando dados de 10 ingredientes (3 amostras 
de farelo de trigo, 1 de sorgo, 2 de gérmen de milho, 3 de milho e 1 de aveia branca); 9 equações de ingredientes de origem animal (OA; 
dados de 11 ingredientes, sendo 4 amostras de farinha de carne e ossos, 4 de farinha de vísceras, 2 de farinha de penas e 1 de soro de leite); 
e 17 equações para misturas e dietas (MD; dados de 11 alimentos, sendo 6 amostras de lácteos, 3 de dietas completas, 1 núcleo  e 1 farelo de 
bolacha). As amostras foram analisadas quanto à matéria seca, TLT, pH inicial (pHi), proteína bruta (PB), resíduo mineral (RM), extrato etéreo 
(EE), Ca, P, fibra bruta (FB), fibra em detergente neutro, FDA e lignina, e a TLT predita foi obtida com cada equação. A TLT predita foi com-
parada com a TLT medida por análise de regressão linear, utilizando-se o módulo “Model calibration” do programa “StatGraphics Centurion” 
para avaliar a capacidade de predição das equações. O r2 das equações entre valores medidos e preditos dentro de cada classe (CS,AO,MD), 
variou de 51 a 48, 46 a 45 e 26 a 77%, resp. O intercepto não foi diferente de 0 e a inclinação não diferente de um para a maioria das equações 
avaliadas (p>0,10). Para CS, a equação baseada no pHi, RM, EE, P, FB, foi a mais robusta (EPR=0,23; r2=51%, b0=0,51; b1=1,08; p< 0,001), 
com valores máx. e mín. de TLT medida e predita resp. de 4,41 e 4,36, e de 1,53 e 2,55. Para OA, a equação baseada em RM e pHi, foi a 
mais robusta (EPR=0,48; r2=46%, b0=0,46; b1=0,95; p< 0,001), com valores máx. e mín. de TLT medida e predita resp. de 11,44 e 8,76, e 
de 3,75 e 4,28. Para a classe de MD a equação mais robusta foi a baseada em RM, P e FB (EPR=0,10; r2=78%, b0=0,77; b1=0,99; p< 0,001), 
com valores máx. e mín. de TLT medida e predita resp. de 5,09 e 5,14, e de 2,98 e 3,03. Além da avaliação estatística, o número e custo das 
análises bromatológicas deve ser levado em conta na avaliação das equações. Várias equações para misturas e dietas apresentaram capacidade 
de predição suficiente para recomendar sua utilização prática, após ajuste ao banco de dados completo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: LAURO BRAGA MELO FILHO (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: SEBASTIÃO GONÇALVES FRANCO   Colaborador: CAROLINA O. APRIGIO, BRUNA DO N. TÚLIO, DIEGO SUREK
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Frango de corte, Óleo de frango, Óleo de soja
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

0881 EFEITO DE DIFERENTES FONTES E NÍVEIS DE ADIÇÃO DE ÓLEO SOBRE O 
DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE DE 1-21 DIAS DE IDADE.

Este experimento teve o objetivo de verificar a existência de diferenças de desempenho zootécnico (ganho de peso (GP), conversão alimentar 
(CA), ganho médio diário (GMD), consumo médio de ração (CMR), fator de eficiência produtiva (FEP)), quando da utilização de diferentes 
níveis de adição de óleo na ração de frangos de corte. Foi utilizada uma dieta pré inicial até 7 dias de idade com maiores níveis de aminoácidos 
essenciais, seguido pelo fornecimento de uma dieta inicial de 8 – 21 dias com menores níveis destes nutrientes, ou a utilização desta ração do 
1º ao 21º dia de idade. Foram testados os efeitos da adição ou não de 3% de óleo de soja, 3% de óleo de frango ou a associação dos dois - 1,5% 
de óleo de soja e 1,5% de óleo de frango, e sem a adição de nenhum tipo de óleo. Foi feita a análise estatística com o teste de Tukey, com um 
nível de significância a 5%, seguindo a formula Yijkl = µ + Oi + Fj + O*Fk +eijkl para análise de variância. A conclusão é que o ganho de 
peso entre as dietas com adição de óleo foi estatisticamente semelhante, sendo mais significativo que nas dietas sem a sua adição. Não houve 
diferença estatística entre o consumo de ração dos animais. Para a conversão alimentar é possível observar que a pior conversão é da dieta sem 
adição de óleo. Não diferindo significativamente das dietas com adição de 3% de apenas um tipo de óleo, já para a dieta com 1,5% de adição de 
óleo de frango + 1,5% de óleo de soja houve diferença estatística. Mas não houve um nível de significância para as dietas com adição de óleo. 
Na eficiência alimentar todas as dietas foram superiores a sem adição de óleo. O ganho médio diário das aves seguiu o mesmo padrão do ganho 
de peso total, onde as dietas com adição de óleo não diferem entre si, mas são superiores a sem óleo. Os programas nutricionais 1-21 dias e 
1-7/8-21 dias não diferiram significativamente em nenhum dos dados analisados. As interações entre os níveis de óleo utilizado e os programas 
nutricionais não foram estatisticamente significativas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: LUCAS NEWTON EZAKI BARRILLI (PIBIC/CNPq)
Curso: Zootecnia 
Orientador: ALEX MAIORKA           Co-Orientador: GERALDO CAMILO ALBERTON
Departamento: Zootecnia                     Colaborador: Diego Surek, Ivânio José M. Bueno, Sthefani Dassi 
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: SUÍNOS, CLASSES DE PESO, DESEMPENHO ZOOTÉCNICO
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

0882 PESO AO NASCER, PESO À DESMAMA  E TAXA DE CRESCIMENTO PRÉ–DES-
MAME DE LEITÕES.

O peso ao nascimento é considerado um dos fatores determinantes para a sobrevivência e para o desempenho dos leitões até o desmame, ou 
seja, animais com peso ao nascimento superior a média do grupo apresentam alto desempenho na fase de aleitamento e tendem a mantê-lo 
posteriormente. O objetivo deste estudo foi caracterizar a relação do peso inicial dos leitões em uniformidade de peso inicial na leitegada com 
seu desenvolvimento na maternidade. Foram utilizados 484 leitões provenientes de marrãs de primeiro ciclo produtivo. Após o nascimento os 
leitões eram pesados individualmente e equalizados em leitegadas de 11 animais com coeficiente de variação entre o peso inicial dos leitões 
abaixo de 5%, foram formados quatro classes de peso de leitegadas baseadas no peso médio inicial dos leitões da leitegada: 1 (entre 1,10kg  e 
1,33kg), 2 (entre 1,34kg e 1,46kg), 3 (entre 1,47kg e 1,57kg) e 4 (entre 1,58kg e 1,88kg). Assim, independente da data de desmame fixada pela 
granja, aos 21 dias de idade dos leitões foram pesados, ainda na maternidade, para determinar o peso final, ganho de peso diário e ganho de 
peso relativo ao peso inicial. O peso médio final dos leitões provenientes de leitegadas da classe mais pesada ao nascimento foi superior (5,67 
kg) aos leitões da classe mais leve (5,06 kg), entretanto, foi observado o mesmo ganho de peso diário. Da mesma forma, a análise de correlação 
do desempenho dos leitões na maternidade (n=484 leitões) aponta uma correlação positiva (r=0,184) entre o peso ao nascimento e aos 21 dias 
de idade. Porém, ao correlacionar o peso ao nascer com o ganho de peso diário durante a maternidade, não foi possível verificar correlação 
(r=0,040). Então, aos 21 dias de idade observa-se quatro perfis de animais; leitões leves, que nasceram leves ou pesado, e leitões pesados, que 
também nasceram leves ou pesados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pedro Gomes Giantomaso (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Marson Bruck Warpechowski        Co-Orientador: Lucélia Hauptli
Departamento: Zootecnia              Colaborador: Joseane Crystina Costa Rego, Wagner Cardoso da Silva, Marina Lima de Souza
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: taxa linear de tamponamento, leitões, digestibilidade fecal
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

0883 EFEITO DA TAXA LINEAR DE TAMPONAMENTO SOBRE A DIGESTIBILIDADE FECAL EM 
FRAÇÕES DO ALIMENTO DE DIETAS CONTENDO DIFERENTES ADITIVOS PARA LEITÕES.

O objetivo foi avaliar o efeito da taxa linear de tamponamento sobre a digestibilidade fecal da matéria seca (MS), resíduo mineral (RM), 
matéria orgânica (MO) e proteína bruta (PB) em dietas para leitões contendo diferentes aditivos. O experimento foi realizado em instalações 
climatizadas do Laboratório de Suínos do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná (HV-UFPR), no período de 11 a 19/11/11.  
Foram utilizadas a dieta controle e outras duas, com adição dos acidificantes comerciais Acidal NC® (contendo extrato de orégano) e Acidal 
CAL® (tamponado com cálcio). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro animais por dieta, totalizando 12 
leitões machos castrados, dos 29 aos 37 dias de idade, provenientes de cruzamentos comerciais. Os animais foram alojados em gaiolas meta-
bólicas individuais, recebendo fornecimento fixo de ração (determinado por kg de peso metabólico) durante nove dias, sendo que a colheita 
quantitativa de fezes foi realizada nos últimos quatro dias, após o período de adaptação de cinco dias. A capacidade tamponante das dietas foi 
avaliada pela taxa linear de tamponamento (TLT), utilizada para expressar a intensidade de acidificação das dietas. Os coeficientes de digesti-
bilidade da matéria seca, resíduo mineral e matéria orgânica entre os dois tratamentos foram submetidos à ANOVA por meio do procedimento 
GLM, considerando a adição de orégano e o nível de TLT, empregando-se o programa estatístico Statgraphics Centurion. Não houve efeito 
do nível de TLT das dietas sobre nenhum dos coeficientes de digestibilidade avaliados, fato provavelmente explicado pelos valores de TLT no 
presente estudo estarem mais altos do que os relatados em trabalhos anteriores. A dieta com orégano apresentou melhor digestibilidade para MS 
(p< 0,038) e RM (p< 0,05), com a mesma tendência de para a digestibilidade da MO (p< 0,071), porém não teve efeito sobre a digestibilidade 
da PB (P>0,451). Uma provável explicação é o fato do extrato de orégano agir como um melhorador de desempenho, possuindo efeito antimi-
crobiano. Estes resultados estão de acordo com os encontrados em trabalhos anteriores, onde demonstraram um aumento na digestibilidade da 
MS e redução da digestibilidade da MO, quando acrescentados extratos vegetais às dietas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Wagner Cardoso Da Silva (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Marson Bruck Warpechowski           Co-Orientador: Lucélia Hauptli
Departamento: Zootecnia                  Colaborador: Joseane Crystina C. Rego, Pedro G. Giantomaso, Jaqueline Aline de Quadros
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: taxa, linear, tamponamento
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

0884 AVALIAÇÃO DA TAXA LINEAR DE TAMPONAMENTO SOBRE A DIGESTIBILIDADE FE-
CAL DA FIBRA EM DIETAS CONTENDO DIFERENTES ADITIVOS PARA LEITÕES.

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da taxa linear de tamponamento sobre a digestibilidade fecal da fibra de dietas para leitões contendo 
diferentes aditivos. O experimento foi realizado em instalações climatizadas do Laboratório de Suínos do Hospital Veterinário da Universidade 
Federal do Paraná (HV-UFPR), no período de 11 a 19/11/11. Foram utilizadas a dieta controle e outras duas, com adição dos acidificantes 
comerciais Acidal NC® (contendo extrato de orégano) e Acidal CAL® (tamponado com cálcio). O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, com quatro animais por dieta, totalizando 12 leitões machos castrados, dos 29 aos 37 dias de idade, provenientes de cruzamentos 
comerciais. Os animais foram alojados em gaiolas metabólicas individuais, recebendo fornecimento fixo de ração (determinado por kg de peso 
metabólico) durante nove dias, sendo que a colheita quantitativa de fezes foi realizada nos últimos quatro dias. A capacidade tamponante das 
dietas foi avaliada pela taxa linear de tamponamento (TLT), usada para expressar a intensidade de acidificação. Os coeficientes de digestibili-
dade da fibra bruta (FB) e fibras em detergente neutro (FDN) foram submetidos à ANOVA considerando a adição de orégano e o nível de TLT. 
O acidificante com extrato de orégano aumentou a digestibilidade da FB (p< 0,05), efeito não significativo sobre a digestibilidade da FDN 
(P>0,11). O aumento da digestibilidade das frações fibrosas com a diminuição da TLT não foi significativo (P=0,07), diferente do observado 
nos experimentos anteriores, com outros acidificantes, em faixas de TLT bem mais baixas do que as do presente trabalho. Os resultados não 
descartam a hipótese de que a capacidade tamponante e a adição de extratos vegetais podem alterar a flora intestinal de leitões na fase pós-
desmame.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caio Tellini (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Jovanir Inês Fernandes Müller         Co-Orientador: Elisângela Thaísa Gottardo
Departamento: Campus Palotina                         Colaborador: Bruna Cereda de Oliveira, Rafaela Perini, Jean Paulo Contini
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: proteína, peso do pinto, reserva nutricional
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

0885 EFEITO DO BUTIRATO DE SÓDIO IN OVO DE MATRIZES DE FRANGOS DE CORTE NO RENDI-
MENTO DA INCUBAÇÃO E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO SACO VITELÍNICO DOS EMBRIÕES

O crescimento e desenvolvimento embrionário nos últimos dias da incubação têm um efeito marcante sobre o desempenho pós-eclosão do 
frango de corte de linhagens modernas. A nutrição in ovo consiste no fornecimento de nutrientes para o pinto durante o seu desenvolvimento 
embrionário, com a finalidade de melhorar o estado nutricional do embrião à eclosão. A presença de nutrientes precocemente no trato gas-
trintestinal proporciona maior desenvolvimento morfológico do intestino delgado e atua como estímulo primário para o desenvolvimento 
do intestino. O ácido butírico exerce importante efeito nas células em crescimento do trato gastrintestinal. É fonte de energia para a mucosa 
intestinal (borda em escova), estimula a diferenciação celular e a multiplicação de células basais e a atividade endócrina e exócrina do pâncreas 
e secreção de enzimas digestivas. Objetivou-se avaliar os efeitos da suplementação de butirato de sódio in ovo de matrizes de frangos de corte 
sobre o peso corporal, saco da gema e intestino do embrião na fase final de eclosão. Foram incubados 420 ovos, com 29 semanas de idade, e 
distribuídos em delineamento em blocos casualizados, com seis tratamentos e 70 repetições, sendo a parcela experimental um ovo. Os trata-
mentos consistiram da inoculação de 5 níveis de butirato de sódio (Adimix TM Butyrate-C, Invenutri-AD). Assim, aos 16 dias de incubação, 
os ovos foram inoculados na cavidade alantoide com 0,30 mL de água destilada e o mesmo volume de solução contendo 4, 6, 8, 10 e 12 mg do 
butirato de sódio a 98% ± 2%. No 19º e 21º dias foram retirados 2 ovos por tratamento, pesou-se os embriões, sacos da gema, intestino delgado 
e amostras de 1g da gema residual foram coletados para análise de proteína e umidade. Os dados foram submetidos à análise de regressão pela 
decomposição polinomial dos graus de liberdade, referentes aos níveis de butirato de sódio. Para a análise dos dados foi utilizado o Software 
SAS. Não houve efeito significativo (p>0,05) dos níveis de butirato sobre nenhum parâmetro avaliado. Apesar dos benefícios da nutrição in 
ovo, a técnica é recente e pouco se sabe acerca das quantidades e dos tipos de nutrientes que podem ser utilizados na nutrição do embrião.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lidiane Boareto Scapini (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Jovanir Inês Müller Fernandes          Co-Orientador: Elisangela Thaísa Gottardo
Departamento: Campus Palotina                          Colaborador: Aline Fernanda Gonçalves Esser, Anete Rorig, Pamela Borges Stockler
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Desempenho pós-eclosão, Peito, Incubação
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

0886 EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE BUTIRATO DE SÓDIO IN OVO DE MATRIZES DE FRANGOS 
DE CORTE SOBRE O DESENVOLVIMENTO ESQUELÉTICO E MUSCULAR DA PROGÊNIE

Em embriões de frangos de corte, a microflora natural do trato gastrointestinal começa ser constituída antes mesmo do nascimento. O buti-
rato de sódio promove uma colonização seletiva do trato gastrointestinal por bactérias desejáveis, alcançando o desenvolvimento da mucosa 
intestinal das aves antes da eclosão, o qual promove aumento disponibilidade de nutrientes e melhora a capacidade intestinal de digestão e 
absorção. Aves que possuem uma precoce capacidade funcional do trato gastrointestinal potencializam os ganhos das dietas iniciais, pela 
maior eficiência de utilização de nutrientes, favorecendo o desenvolvimento muscular e o rendimento de carcaça e diminuindo o catabolismo 
de proteínas muscular para obtenção de energia, melhorando crescimento pós-eclosão. A alimentação in ovo é uma técnica recente que pode 
beneficiar principalmente o embrião de matrizes jovens. Objetivou-se avaliar o efeito da inoculação do butirato de sódio in ovo de matrizes de 
frango de corte sob o desempenho e rendimento de carcaça. Foram incubados 420 ovos distribuídos em delineamento em blocos inteiramente 
casualizado com seis tratamentos e 70 repetições, sendo o ovo uma parcela experimental. Os tratamentos consistiram da inoculação de 5 
níveis de butirato de sódio a 98% ± 2%, com 4, 6, 8, 10 e 12 mg (Adimix TM Butyrate-C, Invenutri-AD) e 1 tratamento controle. Para obter as 
soluções, o produto foi adicionado a 0,30 mL de água destilada e o mesmo volume de solução foi inoculado nos ovos controle. A inoculação foi 
realizada aos 16 dias de incubação, na cavidade alantóide. Após a eclosão, 240 pintinhos foram distribuídos em 4 unidades experimentais por 
tratamento. O desempenho zootécnico foi avaliado aos 7 e aos 42 dias, sendo aos 42 dias também avaliado o rendimento de carcaça. Os dados 
foram submetidos à análise de regressão utilizando-se o software SAS. No período total de criação de 1 a 42 dias, a inoculação de butirato de 
sódio in ovo promoveu efeito linear crescente na conversão alimentar das aves, semelhante ao encontrado no período de 7 a 42 dias, mostrando 
a piora na conversão alimentar das aves que receberam o butirato de sódio, em relação ao grupo controle. Houve efeito quadrático para por-
centagem de peito aos 7 dias e para deposição de gordura abdominal (g) aos 42 dias, onde o maior valor foi encontrado nas aves inoculadas 
com 4 mg do ácido orgânico. A inoculação de butirato de sódio in ovo não foi efetiva na melhora do rendimento de carcaça ou dos parâmetros 
de desempenho das aves aos 42 dias.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tiago Jacob Gurski (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Jovanir Inês Muller Fernandes               Co-Orientador: Elisangela Thais Gottardo
Departamento: Campus Palotina                              Colaborador: Aline Fernanda Gonçalves Esser, Bruno Alves, Adrieli Braga 
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Desempenho, Nutrientes, Duodeno
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

0887 EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE BUTIRATO DE SÓDIO IN OVO DE MATRIZES DE 
FRANGOS DE CORTE SOBRE A MORFOMETRIA INTESTINAL DA PROGÊNIE

A inoculação de ácido orgânico in ovo pode favorecer a colonização de bactérias desejáveis, antecipando a maturidade do trato gastrintestinal 
das aves, estimulando as enzimas digestivas, desenvolvimento intestinal e proliferação celular principalmente proveniente de matrizes mais 
novas. Nutrientes e moduladores entéricos inoculados na cavidade alantóide são consumidos oralmente juntamente com o líquido amniótico 
pelo embrião e disponibilizados no sistema digestório onde auxilia a colonização benéfica da microflora inibindo a proliferação de patogênicas, 
melhora da digestibilidade, retenção de nutrientes e também a absorção. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da suplementação de buti-
rato de sódio in ovo de frangos de corte sobre o desenvolvimento morfométrico da mucosa intestinal na primeira semana de vida pós-eclosão. 
Foram incubados 420 ovos distribuídos em delineamento em blocos inteiramente casualizados com seis tratamentos e 70 repetições, sendo o 
ovo uma parcela experimental. Os tratamentos consistiram da inoculação de 5 níveis de butirato de sódio a 98% ± 2%, com 4, 6, 8, 10 e 12 mg 
(Adimix TM Butyrate-C, Invenutri-AD) e 1 tratamento controle. Para obter as soluções, o produto foi adicionado a 0,30 mL de água destilada 
e o mesmo volume de solução foi inoculado nos ovos controle. A inoculação foi realizada aos 16 dias de incubação, na cavidade alantóide de 
cada ovo. Após a eclosão, 240 pintinhos foram distribuídos em 4 unidades experimentais por tratamento. Aos 7 dias de idade foram sacrificadas 
2 aves por unidade experimental para avaliação da morfometria da mucosa intestinal e microscopia eletrônica. Houve efeito linear decrescente 
(p< 0,05) da inoculação de butirato de sódio in ovo sobre a profundidade da cripta e comportamento linear inverso (p< 0,05) para a relação 
vilo:cripta do duodeno. No jejuno, observou-se efeito quadrático (p< 0,05) sobre a profundidade da cripta e no íleo, comportamento quadrático 
(p< 0,05) sobre o comprimento dos vilos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maria Luíza Schultz Canha (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Agronomia 
Orientador: Rodrigo de Almeida           Colaborador: Sandro Luiz Viechnieski
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: balança automática, balanço energético negativo, rebanho leiteiro
Área de Conhecimento: 50403010 - EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DOS ANIMAIS

0888 PESO CORPORAL DIÁRIO EM VACAS LEITEIRAS DE ALTA PRODUÇÃO NOS PRIMEIROS 100 
DIAS DE LACTAÇÃO E ASSOCIAÇÕES COM O DESEMPENHO PRODUTIVO E REPRODUTIVO

O balanço energético negativo é considerado um evento fisiológico em vacas leiteiras no início da lactação. Neste período há uma elevada 
exigência energética e proteica para a síntese do leite, no entanto, a ingestão de alimentos é insuficiente para supri-la, resultando em perda 
de peso corporal. O objetivo deste trabalho foi descrever e quantificar as mudanças no peso corporal (PC) diário nos primeiros 100 dias de 
lactação em um rebanho leiteiro de alta produção e correlacioná-las com o desempenho produtivo e reprodutivo. A análise foi realizada a partir 
de 16.825 pesagens diárias obtidas de 243 vacas da raça Holandesa em um rebanho de Cascavel-PR. As medidas de PC eram automaticamente 
coletadas após o segunda ordenha diária, ao redor das 12:00h, em vacas que pariram entre jun/2011 a fev/2012. As vacas foram distribuídas de 
acordo com a ordem de lactação em três grupos: 1º parto (99 vacas), 2º parto (63 vacas) e 3 ou mais partos (81 vacas). As curvas de PC diário 
nos primeiros 100 dias de lactação foram individualmente suavizadas pelo procedimento TPSPLINE do SAS. Correlações simples de Pearson 
foram estimadas pelo procedimento CORR do SAS. O efeito de ordem de lactação nas variáveis que retratam a variação do PC foi determinado 
pelo procedimento GLM do SAS. O PC médio ao parto foi de 631 ± 89 kg (565 para primíparas, 653 para vacas de 2º parto e 694 para vacas 
de 3+ partos). Já o PC mínimo foi em média de 581 ± 82 kg (518 para primíparas, 610 para vacas de 2º parto e 636 para vacas de 3+ partos). 
Não foram encontradas diferenças (P>0,05) entre vacas de distintas ordens de parição para a diferença entre o peso ao parto e o peso mínimo, 
tanto em valores absolutos (49,6 kg) como relativos (-7,7%). Entretanto vacas de 3+ partos demoraram mais dias para alcançar o peso mínimo 
quando comparadas com vacas de 1 e de 2 partos; 39 vs. 32 e 28 dias pós-parto, respectivamente. O desempenho reprodutivo do rebanho no 
período avaliado foi insatisfatório; somente 22,4% e 9,8% das vacas emprenharam nos primeiros 100 dias e entre 101-150 dias pós-parto, 
respectivamente; enquanto que 67,8% das vacas não ficaram prenhas ou somente emprenharam após 150 dias pós-parto. As produções acu-
muladas nos primeiros 100 dias pós-parto das vacas multíparas (3862 para vacas de 2º parto e 3775 para vacas de 3+ partos) foram superiores 
(p< 0,01) a de vacas primíparas com 3410 kg. Entretanto, ao contrário da hipótese normalmente aceita pela indústria, não foi encontrada uma 
correlação positiva e significativa (P>0,05) entre produção de leite e grau de mobilização das reservas corporais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aline Rosa Garbellotti (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Simone Gisele de Oliveira          Co-Orientador: Alex Maiorka
Departamento: Zootecnia                              Colaborador: Ananda Portella Félix, Gustavo Adolfo Ascázubi Silva, Bruna Umbria
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Digestibilidade, Indicadores, Farelo de soja
Área de Conhecimento: 50403028 - AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

0889 METODOLOGIAS PARA DETERMINAÇÃO DA DIGESTIBILIDADE DE DIETAS 
CONTENDO FARELO DE SOJA

Embora os ingredientes proteicos de origem vegetal possuam menor variação em seu valor nutricional, quando comparado aos de origem ani-
mal, ainda são escassos estudos disponíveis com relação à digestibilidade dos mesmos para animais de companhia. O conhecimento do valor 
nutricional dos ingredientes é indispensável para a formulação de dietas balanceadas para cães. Nesse contexto, diferentes metodologias podem 
ser utilizadas para obtenção dessa informação, sendo a metodologia de coleta total a mais tradicional. No entanto, tal metodologia envolve a 
realização de experimentos de maior duração e maior custo. Como alternativa, tem-se o emprego de indicadores como forma de estimar a di-
gestibilidade sem necessidade de controle do volume de consumo e excreção, com a vantagem de possibilitar experimentos com menor duração 
e custo. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar diferentes metodologias de determinação da digestibilidade em cães ali-
mentados com contendo Farelo de soja (FS). As metodologias avaliadas foram: colheita total de fezes (CTF) e o indicador fibra em detergente 
ácido (FDA). Foram utilizados seis cães adultos, em delineamento Inteiramente Casualizado, constituindo-se em seis repetições. As médias 
foram comparadas pelo teste Tukey à 5% de probabilidade. O ensaio de digestibilidade foi realizado no período de quinze dias sendo dez dias 
de adaptação e cinco de colheita total de fezes. Após o período experimental, as dietas e fezes foram moídas a 1 mm e submetidas às análises 
de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo em hidrólise ácida (EEA) para o cálculo dos coeficientes de digestibilidade aparente 
(CDA) e estimativa de energia metabolizável (EM). As amostras foram ainda submetidas à análise de FDA para determinação da concentração 
do indicador na dieta e nas fezes. Não houve diferença significativa entre as estimativas das diferentes metodologias, para MS (CTF = 79,7%; 
FDA = 80,8%), PB (CTF = 82,8%; FDA = 83,4%), EEA (CTF = 92,3%; FDA = 92,8%), EM (CTF = 4312,2; FDA = 4330,0).  Os resultados 
demonstraram que não houve diferença entre as metodologias (CTF e FDA) para a determinação do CDA.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Umbria (PIBIC/CNPq)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Simone Gisele de Oliveira        Co-Orientador: Alex Maiorka
Departamento: Zootecnia                            Colaborador: Ananda Portella Felix, Carolina Pedro Zanatta, Laís Guimarães Alarça
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: digestibilidade, indicadores, farinha de vísceras
Área de Conhecimento: 50403028 - AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

0890 METODOLOGIAS PARA DETERMINAÇÃO DA DIGESTIBILIDADE DE DIETAS 
CONTENDO FARINHA DE VÍSCERAS DE AVES EM CÃES

Para garantir nutrição balanceada aos animais é importante o conhecimento sobre a composição química e o potencial de utilização dos com-
ponentes da dieta, mensurado por meio de ensaios de digestibilidade. Esses ensaios podem ser realizados por diferentes metodologias, sendo 
que o método mais tradicional consiste na colheita total das fezes, o qual requer controle da quantidade do alimento ingerido e das fezes ex-
cretadas, o que exige a realização de experimentos de maior duração. Outra possibilidade é o método dos indicadores onde é possível estimar 
a digestibilidade por meio da relação entre a concentração do indicador consumido e excretado, sem a necessidade de controle sobre o volume 
consumido e excretado pelo animal. Desta forma, o projeto objetivou avaliar diferentes metodologias de determinação da digestibilidade em 
cães alimentados com farinha de vísceras de aves (FVA). As metodologias avaliadas foram: colheita total de fezes (CTF) e os indicadores cinza 
insolúvel em ácido (CIA), fibra em detergente ácido (FDA) e fibra bruta (FB). Foram utilizados seis cães adultos, os quais foram distribuídos 
em delineamento Inteiramente Casualizado, constituindo-se em seis repetições. O período experimental foi constituído por dez dias de adap-
tação e cinco dias de coleta de fezes. Após este período, as dietas e fezes foram moídas a 1 mm e submetidas às análises da concentração dos 
indicadores (CIA, FDA e FB), matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo em hidrólise ácida (EEA), extrativos não nitrogenados 
(ENN) e energia bruta (EB)  para o cálculo dos coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) e estimativa de energia metabolizável (EM). Os 
CDA da dieta contendo FVA quanto a MS, PB, EEA, ENN, EB e EM foram: 81,2%, 82,7%, 94,8%, 91,5%, 87,9% e 4464,8 kcal/kg, respec-
tivamente. Os CDA e EM determinados pela CTF e pelos indicadores não diferiram estatisticamente entre si (P>0,05), demonstrando que os 
CDA podendo ser estimados pelos indicadores FB, FDA e CIA, tornando possível tal estimativa em situações onde o controle sobre o consumo 
e excreção do animal não é possível.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gustavo Adolfo Ascázubi Silva (IC-Voluntária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Simone Gisele de Oliveira           Co-Orientador: Alex Maiorka
Departamento: Zootecnia                                Colaborador: Ananda Portella Félix, Aline Rosa Garbellotti, Bruna Umbria
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Digestibilidade, coleta total, indicadores
Área de Conhecimento: 50403028 - AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

0891 DETERMINAÇÃO DA DIGESTIBILIDADE UTILIZANDO COLETA TOTAL E INDI-
CADORES EM DIETAS CONTENDO FARELO DE SOJA EM CÃES

A real disponibilidade dos nutrientes de um alimento ao animal só pode ser determinada por ensaios de digestibilidade, por meio da mensuração 
das perdas que ocorrem durante os processos digestivos dos nutrientes. Este se baseia na avaliação das frações nutricionais ingeridas e excre-
tadas nas fezes. Existem duas metodologias comumente utilizadas para avaliar o coeficiente de digestibilidade de uma dieta, sendo a forma 
mais tradicional para determinação do coeficiente de digestibilidade aparente (CDA) por meio da coleta total de fezes (CTF), onde se realiza 
controle rigoroso do consumo de ração e da coleta total das excretas, tornando-se um método trabalhoso e mais demorado. Outro método é se 
constitui na utilização de indicadores, o que requer apenas uma quantidade parcial de colheitas, diminuindo o tempo demandado dos experi-
mentos. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar as metodologias CTF e os indicadores cinza insolúvel em ácido (CIA) e fibra 
bruta (FB) para determinar a digestibilidade em cães alimentados com farelo de soja (FS). Foram utilizados seis cães adultos, em delineamento 
Inteiramente Casualizado, constituindo-se em seis repetições. O ensaio de digestibilidade foi realizado no período de quinze dias sendo dez 
dias de adaptação e cinco de colheita total de fezes. Após o período experimental, as dietas e fezes foram secas e moídas a 1 mm e submetidas 
às análises bromatológicas e concentração de indicadores para o cálculo dos coeficientes de digestibilidade aparente e estimativa da energia 
metabolizável. As médias foram comparadas pelo teste Tukey à 5% de probabilidade. Não houve diferença significativa entre as estimativas das 
diferentes metodologias, para MS (CTF = 79,7; CIA = 82,3; FB = 80,09), PB (CTF = 82,8; CIA = 84,6; FB = 83,2), EM (CTF = 4312,2; CIA 
= 4379,7; FB = 4335,0). O resultado sugere que todas as metodologias produzem resultados similares na determinação dos CDA das dietas, o 
que permite uma otimização dos recursos em futuros experimentos de digestibilidade em cães.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alessandra Gazola (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Jovanir Inês Fernandes Müller           Co-Orientador: Elisângela Thaísa Gottardo
Departamento: Campus Palotina                          Colaborador: Robson Ferreira Domingos, Pamela Borges Stockler, Caio Tellini
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Frangos, Morfometria, Enzimático
Área de Conhecimento: 50403028 - AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

0892 EFEITO DO USO DE COMPLEXO ENZIMÁTICO COMERCIAL EM DIETAS ALTERNATI-
VAS SOBRE A MORFOMETRIA DA MUCOSA INTESTINAL DE FRANGOS DE CORTE

O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia de um complexo enzimático comercial em dietas convencionais e alternativas, com redução da 
densidade nutricional, sobre a resposta imune de frangos de corte. Foram utilizados 900 pintos de corte de um dia de idade, machos, da lin-
hagem comercial Cobb Slow. As aves foram distribuídas aleatoriamente de acordo com um delineamento inteiramente casualizado, com seis 
tratamentos e seis repetições de 25 aves cada, compondo 36 unidades experimentais. Os tratamentos foram divididos da seguinte forma: T1, 
dieta controle convencional, a base de milho e farelo de soja; T2, dieta convencional com densidade nutricional reduzida; T3, mesma dieta 
que a T2, porém, com a inclusão de complexo enzimático comercial a base de amilase, xilanase e protease; T4, dieta controle alternativa, 
com mesmos níveis nutricionais de T1, formulada com milho, milheto, farelos de soja, canola e girassol; T5, dieta alternativa com densidade 
nutricional reduzida, e; T6, dieta T5 com a inclusão de complexo enzimático comercial. Foi coletado sangue de 2 aves por unidade experi-
mental aos 42 dias de idade para a avaliação do perfil eletroforético da IgA. Para a mucosa intestinal, aos 42 dias de idade, 2 aves por unidade 
experimental foram sacrificadas e coletado fragmentos do duodeno, do jejuno e do íleo. Cada fragmento foi submetido a cortes semi-seriados 
de corados pelo método HE. Dietas com ingredientes convencionais ou alternativos acrescidos ou não de enzimas não influenciou o percentual 
de lesões microscópicas observadas na mucosa de nenhum segmento intestinal. Por outro lado, observou-se uma incidência maior de lesões 
para ingredientes alternativos independente da densidade no jejuno e íleo. A quantidade de células positivas para CD3, na mucosa do íleo das 
aves apresentou diferença significativa (p< 0,05) na comparação entre alimentos convencionais e alternativos. Dietas a base de milho e soja 
apresentaram maiores quantidade destas células de defesa em comparação com as dietas que incluíram milheto, farelo de canola e de girassol. 
Por outro lado, o uso de enzima nas dietas convencionais ou alternativas diminuiu (p< 0,05) o número de CD3 observados na mucosa do íleo. 
Observou-se aumento (p< 0,05) de células caliciformes com a dieta a base de milho e soja. Não foi observado aumento da IgA no soro das aves. 
Existem grandes variações nos resultados obtidos em relação às respostas imunes e em relação à integridade da mucosa intestinal, estas podem 
estar relacionadas com as concentrações ou as combinações enzimáticas para os diferentes alimentos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ALINE FERNANDA GONÇALVES ESSER (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Jovanir Inês Fernandes Müller          Co-Orientador: Elisângela Thaísa Gottardo
Departamento: Campus Palotina                         Colaborador: Diego Faust, Douglas Ari Burin, Alvaro Mario Burin Junior
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: xilanase-amilase-protease, desempenho, histomorfometria intestinal
Área de Conhecimento: 50403028 - AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

0893 EFEITO DO USO DE COMPLEXO ENZIMÁTICO COMERCIAL EM DIETAS ALTERNATI-
VAS SOBRE A MORFOMETRIA DA MUCOSA INTESTINAL DE FRANGOS DE CORTE

Objetivou-se avaliar o efeito da adição de um complexo enzimático em dietas alternativas sobre a morfometria intestinal. Foram utilizados 900 
pintos de corte, machos, da linhagem Cobb Slow distribuídos aleatoriamente de acordo com um delineamento inteiramente casualizado com 6 
tratamentos e 6 repetições de 25 aves cada, compondo 36 unidades experimentais. Os tratamentos 1, 2 e 3 consistiram, respectivamente, de uma 
dieta controle 1 a base de milho e farelo de soja, dieta controle 1 com níveis nutricionais reduzidos e dieta controle 1 com níveis nutricionais 
reduzidos e com adição de complexo enzimático comercial (xilanase, protease, amilase). Os tratamentos 4, 5 e 6 consistiram, respectivamente, 
de uma dieta controle 4 a base de milho, farelo de soja, milheto, farelo de canola e de girassol, dieta controle 4 com níveis nutricionais reduzi-
dos e dieta controle 4 com níveis nutricionais reduzidos e com adição de complexo enzimático comercial (xilanase, protease, amilase). Os 
parâmetros de desempenho foram registrados semanalmente por parcela experimental de 25 aves, a histomorfometria da mucosa intestinal foi 
feita aos 42 dias de idade com 2 aves por unidade experimental, onde foram coletadas amostras dos segmentos duodeno, jejuno e íleo. Para o 
período de 1 a 21 dias não houve interação entre a composição das dietas (ingredientes convencionais e alternativos) e a inclusão de enzima. 
Aos 21 e 42 dias de idade, as aves que receberam suplementação enzimática e ingredientes convencionais apresentaram um melhor índice de 
conversão alimentar. Na comparação entre dietas a base de ingredientes convencionais e alternativos com densidade nutricional normal ou 
reduzida não foi observada interação em nenhum período avaliado. No período inicial de 1 a 21 dias, o ganho de peso das aves independente do 
tipo de ingrediente, foi maior para dietas com densidades nutricionais normais (p< 0,05). Para a relação vilo:cripta do duodeno houve interação 
significativa entre os tratamentos (p< 0,05). Na avaliação do jejuno, não houve efeito significativo dos ingredientes e enzimas (P>0,05). Na 
análise do íleo a adição de enzimas melhorou a capacidade proliferativa das criptas e a altura do vilo. A adição de enzimas em rações elaboradas 
para frangos de corte exige ainda mais estudos visando às concentrações ou as combinações enzimáticas para os diferentes ingredientes. O uso 
de vários tipos de ingredientes alternativos pode também influenciar o efeito de enzimas e desta forma, deve-se também buscar a combinação 
ideal de enzimas para estas condições.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jean Paulo Contini (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Jovanir Inês Müller Fernandes     Co-Orientador: Elisângela Thaísa Gottardo
Departamento: Campus Palotina                    Colaborador: Lidiane Boareto Scapini, Tiago Jacob Gurski, Alvaro Mario Burin Junior
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Avicultura, Nutrição, Aditivo
Área de Conhecimento: 50403028 - AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

0894 EFEITO DA ADIÇÃO DE ENZIMAS E DA GRANULOMETRIA DO MILHO NO DESEMPENHO 
PRODUTIVO E DIGESTIBILIDADE DE NUTRIENTES DA DIETA DE FRANGOS DE CORTE.

O milho, na avicultura, assume papel de vital importância na alimentação, pois compõe cerca de 60% de uma ração inicial de frangos de corte 
e, aproximadamente, 65% da energia metabolizável (EM) na fase inicial. Entretanto, alterações na estrutura do amido e a presença de compo-
nentes insolúveis dos polissacarídeos não amiláceos presentes no milho podem encapsular os nutrientes, alterando a digestibilidade e assim o 
valor energético da dieta. A adição de complexos enzimáticos comerciais pode melhorar o valor nutritivo das dietas. Outro fator importante é 
o dano mecânico nos grãos que sob condições inadequadas de armazenamento predispõe o ataque de pragas e fungos afetando o valor quanti-
tativo e qualitativo do milho. O objetivo do trabalho foi avaliar dietas elaboradas com milho classificado ou não e suplementados com enzimas 
exógenas sobre a digestibilidade de nutrientes e o desempenho produtivo de frangos de corte. Foram utilizados 1080 pintos de corte, machos, 
os quais foram alocados aleatoriamente de acordo com um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x3 com dois tipos de 
milho (classificado ou não) e três dietas (dieta basal sem enzima, dieta basal com enzima, dieta basal com redução de 150kcal de EM e enzima) 
sendo 6 tratamentos e 6 repetições. As rações experimentais foram fornecidas até os 21 dias e até o abate receberam ração comercial. O desem-
penho zootécnico foi avaliado aos 7, 21 e 42 dias de idade. Aos 21 dias de idade, 96 aves foram distribuídas em gaiolas de metabolismo para o 
ensaio de digestibilidade (6 tratamentos e 8 repetições). A partir do 25º dia, as excretas foram coletadas por 5 dias analisadas em matéria seca, 
nitrogênio e energia bruta para o cálculo dos coeficientes de digestibilidade (análises ainda não concluídas). A análise estatística dos dados foi 
realizada pelo procedimento GLM do software SAS. Dietas suplementadas com enzima, independente da classificação do milho resultaram em 
melhor ganho de peso das aves aos 21 dias de idade (p< 0,05), entretanto, a adição da enzima não preveniu a perda de desempenho das aves que 
receberam dieta com  redução de 150kcal de EM. Houve interação significativa entre o fator classificação do milho e as dietas sobre a conversão 
alimentar (CA). Para dietas elaboradas com milho classificado, a adição de complexo enzimático melhorou a CA. A suplementação da dieta de 
1 a 21 dias com enzimas não alterou o peso de abate das aves, apesar do melhor desempenho na fase inicial.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maurício Rodrigo Pilch (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Patrick Schmidt                   Colaborador: Charles Ortiz Novinski, Laila Talarico Dias
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: cana-de-açúcar, método, milho
Área de Conhecimento: 50404008 - PASTAGEM E FORRAGICULTURA

0895 AVALIAÇÃO DAS METODOLOGIAS PARA DETERMINAÇÃO DE PH EM SILA-
GENS

Silagens são alimentos fermentados comumente utilizados na alimentação de bovinos, e que se caracterizam pelo alto teor de ácidos orgânicos 
e baixo pH. As análises químicas e físicas desses alimentos são fundamentais para avaliação da qualidade das mesmas e predição do desem-
penho dos animais. Uma das análises mais importantes nas silagens é a determinação do pH, usada para indicar a magnitude da fermentação e 
a produção de ácidos. Contudo, a literatura apresenta diversas metodologias para essa análise, e não existe consenso entre os pesquisadores de 
qual a melhor forma de se avaliar o pH de silagens. Portanto o propósito deste trabalho foi comparar diferentes metodologias descritas na litera-
tura para avaliação de pH de silagens, bem como o desvio analítico entre as mesmas. Para o experimento foram testadas quatro metodologias, 
descritas por Silva & Queiroz, Kung Jr., Wilson & Wilkins e Cherney & Cherney, sendo a última avaliada em dois tempos distintos. As silagens 
de milho e cana-de-açúcar foram produzidas em silos experimentais, e a avaliação do pH foi realizada em amostras frescas ou congeladas 
por 30 dias, com leituras de pH utilizando potenciômetro digital. Todas as leituras foram realizadas três vezes consecutivas e o valor médio 
considerado como o pH daquela amostra. Neste experimento cada tipo de silagem (milho ou cana) foi considerado como um ensaio distinto. 
Para os dois estudos, o delineamento foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2 (cinco métodos x duas formas de armazenamento), 
totalizando dez tratamentos e quatro repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias dos tratamentos comparadas 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, usando o procedimento GLM do pacote estatístico SAS versão 9.2. Como valores médios de leituras 
de pH (entre fresca e congelada), foram encontrados respectivamente para os métodos citados, para silagem de milho de 3,63; 3,65; 3,60; 3,72 e 
3,62. Para a silagem de cana os valores médios de pH foram 3,36; 3,38; 3,31; 3,33 e 3,42. Foi verificada interação entre método e congelamento 
apenas para as amostras de silagem de cana-de-açúcar. Para silagens de milho, a variabilidade entre os métodos foi pequena, e as amostras 
congeladas apresentaram menor valor de pH. O método usado para determinação de pH de silagens de cana-de-açúcar ou de milho influencia 
no valor dessa variável. O congelamento da amostra também altera os valores, em relação à mensuração na amostra de silagem fresca.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Everton Elias Burin Baldasso (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Américo Froés Garcez Neto
Departamento: Campus Palotina                Colaborador: Janielen da Silva, Tiago Machado dos Santos; Eduardo Rodrigo Scherer 
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: forrageira, silagem, feno
Área de Conhecimento: 50404016 - AVALIAÇÃO, PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS 

0896 COMPOSIÇÃO QUÍMICO-BROMATOLÓGICA DA AMOREIRA NATURAL E CON-
SERVADA NA FORMA DE SILAGEM E FENO PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL

A queda de produção e qualidade da forragem para nutrição animal durante algum período do ano prejudica a produção pecuária.  Para evitar 
o efeito da sazonalidade na produção de forragens pode-se realizar a conservação das mesmas. As principais técnicas para a conservação que 
podem ser adotadas são a ensilagem e a fenação.  A amoreira (Morus Alba L.) apresenta boas características de produção de matéria seca, boa 
adaptação ao clima tropical e pode ser considerada uma boa fonte de proteína. Por apresentar essas características, a amoreira pode ser uma 
alternativa para tornar a produção pecuária sustentável. O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes 
métodos de utilização da amoreira. O experimento foi conduzido no Laboratório de Nutrição Animal na Universidade Federal do Paraná, lo-
calizada em Palotina, Paraná. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e três repetições.  Cinco formas de 
utilização da amoreira foram avaliadas: amora sob corte, feno de amora, silagem de amora natural, silagem de amora com aditivo absorvente de 
umidade (milho desintegrado com palha e sabugo - MDPS com 89% de MS) e silagem de amora pré-emurchecida. Na avaliação bromatologica 
foram analisados os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente acido 
(FDA), matéria mineral (MM) e carboidratos não fibrosos (CNF). As técnicas para ajustar os teores de MS para conservação da amora foram 
eficientes. O feno produzido apresentou 89,87% de MS, enquanto o processo de emurchecimento e a adição de material absorvente (MDPS) 
foram eficazes para adequar os valores de MS das silagens a níveis considerados ideais (30 – 35%) para uma adequada fermentação. Os resul-
tados de FDN não foram alterados nas diferentes formas em que o alimento foi estudado. A adição de MDPS (10,85% na MS total), mesmo 
com o valor inferior de FDN, não foi capaz de alterar os valores nos alimentos testados, comparado com a amora natural. Maiores valores de 
FDA foram encontrados nas formas conservadas. Provavelmente pela fermentação no processo de ensilagem, e a respiração que ocorre no 
processo de fenação. Essas atividades podem reduzir a porção de carboidratos solúveis e concentrar o FDA. Valores médios encontrados de 
PB (17,87%), FDN (35,57%) e CNF (35,27%) demonstram que a amora é uma boa alternativa forrageira sob corte, podendo ser ela também 
conservada na forma de silagem e feno.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012462

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Janielen da Silva (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Américo Fróes Garcez Neto     Colaborador: Everton Elias B. Baldasso, Daniel D. Costa, Eduardo Rodrigo Scherer
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: fibra, proteína, qualidade
Área de Conhecimento: 50404016 - AVALIAÇÃO, PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS 

0897 ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO QUÍMICO-BROMATOLÓGICA DE SILAGEM 
ENSILADA COM DIFERENTES ADITIVOS APÓS EXPOSIÇÃO AERÓBIA.

 Uma das alternativas para melhorar o processo de fermentação das silagens e minimizar as perdas de nutrientestem sido o uso de aditivos 
estimulantes da fermentação. A adição de inoculantes contendo bactérias produtoras de ácido lático às silagens tem por objetivo promover a 
queda mais rápida do pH, o que permite a preservação do material ensilado, minimiza perdas de nutrientes e inibe o crescimento de microrgan-
ismos indesejáveis, como os clostrídios. Já o emprego de enzimas tem por objetivo aumentar a disponibilidade de substrato fermentescível para 
as bactérias produtoras de ácido. Sendo assim, o trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a composição químico-bromatológica e 
a estabilidade aeróbia da silagem de aveia com diferentes inoculantes. O material de estudo foi a Aveia Branca IPR 126 (Avena sativa L.). O 
material foi colhido com 110 dias de crescimento e triturado em partículas de aproximadamente 20 mm. O material triturado foi ensilado em 
tubos de PVC com 150 mm de diâmetro e 600 mm de altura, sob uma pressão de 400 kg de matéria natural/m3. O experimento foi conduzido 
em delineamento inteiramente casualizado, em parcelas subdividas, com seis repetições. Foram testados três tipos de ensilagem: aveia (A), 
aveia com inoculante bacteriano (AB) e aveia com inoculante bacteriano-enzimático (ABE), em dois períodos de avaliação (0 e 20 dias de ex-
posição aeróbia). Os teores de matéria seca foram menores (P<0,05) para os tratamentos com adição de inoculantes. Os teores de hemicelulose 
e de proteína bruta não foram influenciados (P>0,05) pela adição de inoculantes e pelo tempo de exposição aerbóbia. Os valores de carboidratos 
não fibrosos (CNF) foram menores (P<0,05) somente com o tempo de exposição aeróbia, provavelmente pela ação de microrganismos após a 
abertura dos silos que causam a deterioração da silagem. Foi observada interação (P<0,05) entre o tempo de exposição aeróbia e os diferentes 
processos de ensilagem para os valores fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA). Sendo que, para as ensilagens A e 
AB observou-se aumento nos teores de FDN e FDA com 20 dias de exposição aeróbia, isso pode ser explicado pelo efeito de concentração, já 
que outros compostos, como o CNF, foram reduzidos com o tempo de exposição aeróbia. A adição de inoculantes não altera o perfil nutricional 
da silagem de aveia. A qualidade nutricional da silagem de aveia é mais dependente do padrão qualitativo da forragem no momento de sua 
ensilagem do que do uso de inoculantes.  

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Diego Leonardo Ansolin (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Geraldo Camilo Alberton             Colaborador: Daniela Bruna Ferrandin, Milena Giovana Magrin, Thiago Goulart
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: calcemia ionica de porcas parturientes, acidos organicos na calcemia de porcas parturientes, calcio ionico
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0898 EFEITO DE ÁCIDOS ORGÂNICOS NA CALCEMIA IÔNICA DE PORCAS PARTURIENTES EM UMA 
UNIDADE PRODUTORA DE LEITÕES DO MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA - PARANÁ

O cálcio é um mineral essencial para a contração muscular, sendo que a hipocalcemia reduz as contrações do miométrio, aumentando a duração 
do parto. Dietas aniônicas promovem maior reabsorção do cálcio ósseo e, portanto, podem ser utilizadas no período pré-parto para aumentar 
a disponibilidade deste mineral no momento do parto; técnica esta que já é aplicada na bovinocultura leiteira, mas pouco conhecida na suino-
cultura. O produto comercial PHD® é composto por um blend de ácidos orgânicos e é utilizado na suinocultura para prevenir as infecções 
urinárias, por meio da acidificação da urina. A hipótese deste estudo é que este produto possa aumentar a disponibilidade de cálcio no sangue, 
pois a dieta torna-se aniônica. O objetivo foi verificar a influência da suplementação do produto comercial PHD® na calcemia iônica de porcas 
ao final do parto. Foram utilizadas 179 porcas de ordem de parto de 1 a 8, distribuídas de acordo com a ordem de parto e com o número de 
leitões produzidos no parto anterior. O grupo tratado, (n=90) porcas foi suplementado com 20 gramas de PHD® por 5 a 6 dias anteriores ao 
parto até 2 dias após o parto e, o grupo controle (n=89), não recebeu nenhum tipo de suplementação. Antes da suplementação com PHD® e 
da transferência para a maternidade, as porcas foram submetidas à coleta de sangue da veia jugular. Após a expulsão da placenta e término 
do trabalho de parto, as mesmas foram submetidas à nova coleta de sangue. O cálcio iônico foi mensurado no aparelho Iselab (Drake®). Na 
análise estatística, os dados foram submetidos ao teste ANOVA empregando o pós-teste de Tukey, considerando diferenças estatísticas quando 
o valor de (p< 0,05).  Os níveis de cálcio sérico obtidos, antes do consumo do PHD® foram: grupo controle 2,90mg/dL e grupo tratado 2,89mg/
dL  (P=0,8535) e, após o consumo: 2,70mg/dL para o grupo controle e 2,70mg/dL para o grupo tratado  (P=0,9838). Observou-se que a con-
centração sanguínea de cálcio, antes e depois do parto, no grupo tratado não apresentou diferença estatística significativa do grupo controle. 
Portanto, conclui-se que, a suplementação com PHD® não influenciou na calcemia iônica após o parto, na dose e períodos avaliados. Deste 
modo, deve-se levar em consideração a possibilidade do aumento no tempo de suplementação pré-parto, visto o tempo curto para mobilização 
de cálcio ósseo. Sugere-se, portanto, novos estudos com tempo de administração do produto maior que 10 dias.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gefferson Almeida da Silva (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Daiane Güllich Donin               Colaborador: Diego Leonardo Ansolin
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: aminoácidos, vitaminas, desempenho
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL 

0899 AVALIAÇÃO DE UM COMPLEXO BIOESTIMULANTE NO DESEMPENHO DE LEITÕES NA MA-
TERNIDADE E CRECHE EM UMA GRANJA COMERCIAL DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PARANÁ

A atual produção de suínos busca obter o máximo desempenho inicial dos animais para acompanhar a qualidade genética dos planteis e reduzir 
índices de refugos e mortalidade, sendo a adoção de técnicas a fim de garantir um nível adequado de nutrientes para o crescimento, saúde e 
reprodução, uma importante ferramenta para isto. Com o objetivo de avaliar o desempenho de um complexo bioestimulante (Promotor-L®), 
no ganho de peso de leitões na maternidade e creche, utilizou-se 22 fêmeas da genética (DanBred), divididas em quatro grupos com médias de 
ordem de partos semelhantes em cada um. Grupo controle (G1), composto por 5 fêmeas, cujos leitões recém-nascidos (n=65) receberam uma 
dose de 2mL de água destilada via oral após a primeiramamada, e não receberam antibiótico. Grupo Promotor-L®2mL (G2), composto de 6 
fêmeas, no qual os leitões recém-nascidos (n=78) receberam uma dose de 2mL de solução de Promotor-L® via oral após a primeiramamada.
Grupo antibiótico (G3), composto de 6 fêmeas, onde os leitões recém-nascidos (n=78) receberam uma dose de antibiótico (1mL de Cloridrato 
de ceftiofour 50%) e uma dose de 2 ml de água destilada via oral por leitão após a primeiramamada. Grupo Promotor-L® 1mL (G4), constituído 
de 5 fêmeas, em que os leitões recém-nascidos (n=65) receberam uma dose de 1mL de Promotor-L® via oral, após a primeiramamada e durante 
3 dias consecutivos. Os leitões de cada grupo foram uniformizados entre seus tratamentos e pesados individualmente após o nascimento (PN), 
aos 7 dias (P1), aos 14 dias (P2), aos 19 dias (PD) e aos 59 dias de idade (PC). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, 
compreendendo 4 tratamentos. Os dados foram submetidos à análise de mínimos quadrados pelo procedimento General Linera Model (GLM) 
do SAS (2001) testando os efeitos do tratamento sobre as variáveis de interesse ao nível de significância de 95%. As médias, em (kg) de peso 
do (PN) e (PC) foram respectivamente: (G1) 1,382 e 22,108; (G2) 1,328 e 19,319; (G3) 1,549 e 20,874 e (G4) 1,500 e 20,827. Os dados de 
(G3) e (G4) mantiveram a diferença estatística significativamente melhor do que (G1) nas fases de (P1), (P2) e (PD), porém, observou-se que 
(G1) terminou com peso melhor no (PC) do que os grupos tratados com Promotor-L®. Portanto o (PN) influencia no desempenho dos animais 
e não se pode atribuir somente ao produto a diferença de performance. Isso mostra a importância do manejo sobre o desempenho dos leitões e 
da resistência adquirida. Conclui-se que, para a fase utilizada, o suplemento não demonstrou eficiência.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carlos Henrique Kulik (PIBIC/CNPq)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Alda Lúcia Gomes Monteiro          Colaborador: Fernando Hentz, Thalita Manzoni Nomura, Susana Gilaverte
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: sistema de terminação, cordeiro, pastagem
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0900 EFEITO DE SISTEMAS DE TERMINAÇÃO DE CORDEIROS SOBRE A COM-
POSIÇÃO MORFOLÓGICA DE PANICUM MAXIMUM CV. ARUANA

O objetivo com este trabalho é avaliar a influencia de dois sistemas de terminação de cordeiros sobre a estrutura da pastagem, Panicum maxi-
mum cv. Aruana, manejada com oferta de 12 Kg de matéria seca (MS)/ 100 Kg de peso corporal (PC)/dia. Foram estudados dois sistemas de 
terminação: (1) cordeiros mantidos com suas da mãe em pastagem até o abate e (2) cordeiros desmamados e terminados em pastagem com 
suplementação concentrada  (2%PC ao dia). O experimento foi conduzido na fazenda Carranca, Londrina –PR de Janeiro a Abril de 2012. O 
delineamento foi em blocos casualizados com quatro repetições (piquetes). O método de pastejo foi continuo com lotação variável, mantendo-
se um número fixo de animais testes e variável de reguladores conforme a oferta de forragem. Para determinação da estrutura da pastagem, 
foram coletadas duas amostras por unidade experimental (piquete) em quatro períodos entre os meses de Janeiro a Abril. Após cortadas, as 
amostras foram separadas nas frações lâmina foliar (LF), colmo e bainhas (CB) e material senescente e morto (MM) e pesadas individualmente. 
Em seguida, foram secadas em estufa de ventilação forçada a 650C, até peso constante, sendo posteriormente pesadas. Com base na MS foram 
estimados a disponibilidade de lâmina foliar (DLF), disponibilidade de colmo e bainhas (DCB), disponibilidade de material morto (DMM) e 
relação entre lâmina foliar e colmo bainha (LF/CM).  Não houve efeito significativo (p>0,05) dos sistemas de terminação de cordeiros sobre as 
características estruturais da pastagem. O nível de oferta de forragem praticado favoreceu a ingestão de lamina foliar tanto no sistema com o 
cordeiro desmamado, quanto no sistema em que o cordeiro permanece com a ovelha (mãe) e desta forma as diferenças na estrutura da pastagem 
não foram observadas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina Dallagassa dos Santos (Pesquisa voluntária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Alda Lucia Gomes Monteiro    Colaborador: Maria Angela M. Fernandes; Melina Luise C. Xavier e Thailine Sucucato
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Cordeiro, Ovino, Carcaça
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0901 CORTES DA CARCAÇA DE CORDEIROS SUBMETIDOS A TRÊS PROGRAMAS 
DE CONTROLE DE ENDOPARASITAS.

Objetivou-se avaliar o peso e rendimento dos cortes comerciais da carcaça de cordeiros submetidos a três programas de controle de verminose. 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Produção e Pesquisa em Ovinos e Caprinos (LAPOC), na Fazenda Experimental da Univer-
sidade Federal do Paraná, entre janeiro e maio de 2012. Foram comparados três programas de controle de endoparasitas: (T1) tratamento após 
contagem de ovos por grama de fezes (OPG) superior a 700; (T2) tratamento seletivo aplicando o método FAMACHA®; (T3) tratamento 
preventivo a cada 28 dias. Os cordeiros foram distribuídos de acordo com o sexo e o tipo de parto em delineamento experimental de blocos ao 
acaso com três tratamentos (métodos de controle de endoparasitas) e três repetições (piquetes), sendo 14 cordeiros por tratamento. O período 
experimental teve inicio quando os cordeiros apresentavam em média 19,7 kg e 42 dias. Os cordeiros foram abatidos ao atingirem peso médio 
de 30 kg. Após o resfriamento, as carcaças foram divididas longitudinalmente, sendo a meia-carcaça esquerda seccionadas em sete regiões: 
lombo, paleta, pernil, costela verdadeira, costela falsa ou descoberta, pescoço e baixos. As análises de variância e os testes de comparação de 
médias (Tukey a 5%) foram obtidos utilizando o programa computacional SAS (1996). Os programas de controle de verminose para ovinos 
estudados não tiveram efeito (P>0,05) sobre o peso e rendimento dos cortes comercias da carcaça de cordeiros. Foram observados os seguintes 
pesos e rendimentos médios: lombo (0,658kg; 10,33%); paleta (1,350kg; 21,28%); pernil (2,109kg; 33,25%); costela verdadeira (0,580kg; 
9,09%); costela descoberta (0,406kg; 6,27%); pescoço (0,599kg; 9,59%) e baixos (0,657; 10,30%). A soma dos rendimentos dos cortes nobres 
(pernil, paleta e lombo) representou mais de 64% da carcaça, indicam que os três programas estudados são interessantes para controle de 
verminose de cordeiros terminados sem desmame em pastagem de verão. Apesar dos métodos estudados não terem influenciado nos pesos e 
rendimentos dos cortes da caraça, os métodos de controle seletivo (Famacha® e OPG) são os mais indicados pois permitem identificar e tratar 
apenas os animais que realmente necessitam ser dosificados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Bastos Balbinot (PIBIC/CNPq)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Paulo Rossi Junior             Co-Orientador: João Batista Padilha Junior
Departamento: Zootecnia                    Colaborador: Thiago Augusto Cruz, Gustavo Henrique P. Santos, Natalia M. dos S. Gonzales
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: bovinocultura, reposição, comercialização
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0902 ANALISE DO INDICADOR DE PREÇOS DO BEZERRO LAPBOV / UFPR

O objetivo deste trabalho foi de coletar e analisar os dados da comercialização de bezerros no Paraná, através de informações cedidas por 
leiloeiras distribuídas nas diversas mesorregiões do estado. As coletas de dados foram feitas entre Agosto de 2011 e Junho de 2012. Considerou-
se como bezerro um bovino macho e/ou fêmea, desmamado, com idade entre seis e 12 meses, separados de acordo com as características 
raciais em: Nelore e Anelorado, Britânico, Continental, Cruza Britânica, Cruza Continental e Outras. Para a formação do Indicador do Bezerro 
o Estado do Paraná foi dividido em duas regiões, Norte (mesorregiões Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro e Centro-Ocidental) e Sul 
(mesorregiões Oeste, Sudoeste, Centro Sul, Sudeste, Centro-oriental e Metropolitana de Curitiba). Esta divisão foi feita levando-se em conta as 
diferentes características produtivas de cada uma destas regiões do Estado. Foram coletados os preços nominais pagos e o volume de animais 
negociados na semana, possibilitando a obtenção de uma média ponderada do preço (em R$/cabeça ou em R$/kg) do bezerro de cada região 
(Norte e Sul) e a média do estado do Paraná.  Os valores correspondem ao preço do bezerro no prazo de pagamento de 30 dias. Quando os 
prazos são maiores ou menores do que este período foi realizado o desconto dos preços nominais pelo prazo e taxa de juros do custo de opor-
tunidade do Depósito Interbancário (DI), divulgada diariamente pela BM&F Bovespa. O peso e a idade média dos animais foram obtidos pela 
média simples dos dados coletados com as leiloeiras. Os preços pagos foram deflacionados e a partir da série histórica, pode-se observar uma 
tendência linear de queda no período analisado. A comercialização de bezerros é feita através de leilões e, portanto, o valor pago está relacio-
nado com a raça e qualidade. Diante disso, os valores pagos não apresentam de maneira geral relação direta com oferta e demanda, embora essa 
ocorra pontualmente nos meses de safra (maio a junho) e entressafra (outubro à dezembro). A média observada foi de R$789,46, o maior valor 
observado foi R$936,02 na semana de 19/08/2011 a 25/08/211, o que era esperado, pois nessa época acontece a entressafra do bezerro. O menor 
valor observado se deu na semana entre os dias 03/02/2012 à 10/02/2012, embora na entressafra, esse valor baixo aconteceu devido aos leilões 
realizados que contaram com animais mestiços de baixa qualidade. Assim sendo, o indicador LAPBOV/UFPR se mostrou representativo para 
o preço do bezerro no Paraná, podendo ser usado como balizador de preços pelos pecuaristas do estado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Wolff (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Paulo Rossi Junior                Co-Orientador: João Batista Padilha Junior
Departamento: Zootecnia                        Colaborador: Gustavo Henrique Pedroso Santos
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: pecuária de corte, ciclo pecuário, sazonalidade de preços
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL 

0903 COMPORTAMENTO DA RELAÇÃO DE TROCA ENTRE A ARROBA DO BOI 
GORDO E O BEZERRO NO PARANÁ

Este trabalho teve como objetivo analisar o comportamento da relação de troca entre o preço da arroba do boi gordo e o preço do bezerro, 
no período compreendido entre abril de 2011 e abril de 2012, no Paraná. Para obter este parâmetro, foram utilizados os preços da arroba do 
boi gordo e do bezerro divulgados pelo Laboratório de Pesquisas em Bovinocultura da Universidade Federal do Paraná, através do Indicador 
LAPBOV-UFPR. Os preços nominais foram então deflacionados e calculou-se uma média dos valores reais para cada mês do período avaliado, 
para as duas séries. Em seguida, fez-se a divisão dos preços médios mensais do bezerro pelos preços da arroba do boi gordo. O intervalo iniciou 
registrando o segundo maior valor de relação @ do boi gordo/bezerro, de 8,2, seguido do pico do período, em maio, no qual a média mensal 
do preço do bezerro foi de R$ 865,61, denotando que o pecuarista teve que desembolsar o valor equivalente a 8,5 arrobas para aquisição de um 
bezerro. Isto se deve ao fato de que, sazonalmente, o pico de preços do bezerro é observado no mês de maio, ao contrário do boi gordo, que 
começa a registrar neste período os menores valores da arroba no ano. Entre maio e junho houve a maior queda da relação de troca do período, 
de 9,0%, e o seu valor em junho foi 7,63 @ do boi gordo/bezerro, em razão do menor preço médio da arroba do boi registrado no intervalo 
analisado, que chegou a R$ 89,06. Houve certa estabilidade na relação de troca nos meses seguintes, até outubro, uma vez que os preços 
apresentaram variação semelhante. Em novembro, o pico de entressafra permitiu que o preço da arroba chegasse R$ 99,70, e em dezembro, 
a arroba apresentou leve queda de 2,0%, chegando a R$ 99,38. No entanto, o preço do bezerro atingiu no mesmo mês seu valor mínimo no 
intervalo, R$ 730,95, contribuindo para que a relação de troca atingisse seu menor valor do período, quando se precisou de 7,04 arrobas de 
boi gordo para a compra de um bezerro. Após o mês de dezembro, o preço da arroba do boi gordo diminuiu 6,30%, gradativamente até abril 
de 2012. Já o bezerro teve valorização de 3,12% no mesmo período, permitindo que a relação @ do boi gordo/bezerro aumentasse em 10%, 
chegando a 8,1. Sendo o preço do bezerro um importante indicador do ciclo pecuário, uma vez que se pode estimar o amento ou a diminuição 
da oferta de animais terminados dos próximos ciclos, a relação de troca entre a arroba do boi gordo e bezerro pode ser uma ferramenta a mais 
aos pecuaristas, auxiliando-os na tomada de decisão.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gustavo Henrique Pedroso Santos (PIBIC-AF/FA)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Paulo Rossi Junior           Co-Orientador: João Batista Padilha Junior
Departamento: Zootecnia                    Colaborador: Helton G. Nascimento, Thiago Augusto Cruz, Giuliano Talys de Oliveira
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: referencial de preços, balizador, pecuária paranaense
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0904 ANÁLISE DO INDICADOR DE PREÇOS DA ARROBA DO NOVILHO PRECOCE 
LAPBOV/UFPR

O objetivo do presente trabalho foi analisar o Indicador de Preços da Arroba do Novilho Precoce LAPBOV/UFPR de maio de 2011 a maio de 
2012. Durante este período foram coletados os preços nominais da arroba do novilho precoce, divulgados semanalmente pelo Laboratório de 
Pesquisas em Bovinocultura da Universidade Federal do Paraná. Para retirar o efeito da inflação, foi aplicado o deflacionamento pelo Índice 
Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), transformando os valores nominais pesquisados, em valores reais. Posteriormente, foi 
calculada a média mensal para os 12 meses do estudo. De acordo com as análises realizadas, verificou-se que o indicador LAPBOV/UFPR 
do novilho precoce apresentou cotação média de R$ 102,47/@, enquanto que os preços da novilha apresentaram média de R$ 97,29/@. Du-
rante o período, as cotações do novilho e da novilha precoce apresentaram retração de 2,3% e 2,6%, respectivamente, sendo que, no macho, a 
menor média mensal de preços, R$ 100,19/@, se deu em maio de 2012 e, na fêmea, o mínimo valor, de R$94,84, foi observado em julho de 
2011. Caracterizado como período de safra, o primeiro semestre do ano costuma apresentar queda nos preços da arroba do novilho precoce, 
principalmente entre os meses de maio a julho, época na qual se tem maior disponibilidade e melhor qualidade nutricional das pastagens, o 
que contribui para a elevação da oferta de animais para abate. O pico de preço para ambas as séries analisadas ocorreu no mês de dezembro, 
no qual a arroba do macho foi cotada a R$ 106,80 e a da fêmea em R$ 101,61. De novembro a dezembro (época de entressafra), os preços 
acumularam valorização média de 2,5%, devido, entre outros fatores, à restrição de animais prontos para o abate em decorrência da redução da 
disponibilidade de forragem e do aquecimento da demanda interna por carnes com a chegada das festividades de final de ano. Ao longo dos 12 
meses, verificou-se comportamento semelhante nos preços praticados para macho e fêmea. Para ambos, a taxa de crescimento média do preço 
no período foi negativa de 0,2%, mostrando ter havido queda real nos preços recebidos pelos pecuaristas durante o período analisado. A difer-
ença observada entre as séries de preços do novilho e da novilha precoce ficou próxima dos R$ 5,20. O indicador de preços do novilho precoce 
LAPBOV/UFPR para o Estado do Paraná mostrou-se eficiente em conseguir captar as informações disponíveis no mercado e repassá-las como 
um referencial auxiliar de tomada de decisão aos pecuaristas paranaenses.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leonardo Stefano Fernandes Zamoner (Pesquisa voluntária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Alda Lucia Gomes Monteiro      Co-Orientador: Cláudio José Araujo da Silva
Departamento: Zootecnia                     Colaborador: Maria Angela M. Fernandes, Nelson T. Santos Junior, Carina Meggetto
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Ovinos, Endoparasitos, Rendimento de carcaça
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0905 PESO E RENDIMENTO DE CARCAÇA DE CORDEIROS SUBMETIDOS A TRÊS 
PROGRAMAS DE CONTROLE DE ENDOPARASITAS

O objetivo foi avaliar os pesos e rendimentos de carcaça de cordeiros submetidos a três programas de controle de verminose. O experimento 
foi realizado no Laboratório de Produção e Pesquisa em Ovinos e Caprinos (LAPOC), na Fazenda Experimental da Universidade Federal do 
Paraná, entre janeiro e maio de 2012. Foram comparados três programas de controle de endoparasitas: (T1) tratamento após contagem de ovos 
por grama de fezes (OPG) superior a 700; (T2) tratamento seletivo aplicando o método FAMACHA®; (T3) tratamento preventivo a cada 28 
dias. Os cordeiros foram distribuídos de acordo com o sexo e o tipo de parto em delineamento experimental de blocos ao acaso com três trata-
mentos (métodos de controle de endoparasitas) e três repetições (piquetes), sendo 14 cordeiros por tratamento. O período experimental teve 
inicio quando os cordeiros apresentavam em média 19,7 kg e 42 dias. Os cordeiros foram abatidos ao atingirem peso médio de 30 kg. Após o 
abate, as carcaças foram pesadas para obtenção do peso de carcaça quente (PCQ). Posteriormente foram resfriadas em câmara fria, a 5ºC por 
24 horas, penduradas pelas articulações tarso-metatarsianas e pesadas em seguida para a obtenção do peso da carcaça fria (PCF). A partir destas 
variáveis, obteve-se por cálculo o rendimento da carcaça quente (RCQ%=PCQ/PVA*100), o rendimento comercial (RCF%=PCF/PVA*100) 
e a quebra ao resfriamento das carcaças (PR%=PCQ-PCF*100). As análises de variância e os testes de comparação de médias (Tukey a 5%) 
foram obtidos utilizando o programa computacional SAS (1996). Os programas de controle de verminose para ovinos estudados não tiveram 
efeito (p>0,05) sobre os pesos de carcaça quente (12,89 kg) e fria (12,56 kg) e o percentual de quebra ao resfriamento (2,49%). No entanto, 
cordeiros submetidos ao programa de controle de verminose por OPG (T1) apresentaram superior (p< 0,01) rendimento de carcaça quente 
(44,85%) e fria (43,65%) quando comparados com os controlados por Famacha® (41,87% e 40,82%, respectivamente). Já os cordeiros tratados 
a cada 28 dias apresentaram rendimentos de carcaça quente (43,26%) e fria (42,27%) semelhantes (p>0,05) aos controlado por FAMACHA® 
e OPG. Entre os programas avaliados para controle de verminose de cordeiros terminados em pastagem de verão sem desmame, o programa 
seletivo por OPG é o mais indicado, pois além de permitirem identificar e tratar somente os animais que  realmente necessitam ser dosificados, 
proporcionou maior rendimento de carcaça fria.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Livia Cristina Vale Fidalgo Sariava (Pesquisa voluntária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Alda Lúcia Gomes Monteiro                Co-Orientador: Claudio José Araujo da Silva
Departamento: Zootecnia                                        Colaborador: Thalita Manzoni Nomura, Fernando Hentz, Odilei Rogério Prado
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Rendimento, Carcaça, Cordeiro
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0906 PESO E RENDIMENTO DE CARCAÇA DE CORDEIROS TERMINADOS EM PASTAGEM 
DE VERÃO PANICUN MAXIMUM CV ARUANA COM E SEM DESMAME

Objetivou-se avaliar a influÊncia de dois sistemas de terminação de cordeirosterminados em pastagem de Panicum maximum cv. Aruana, 
manejada comoferta de 12 Kg de matéria seca (MS)/ 100 Kg de peso corporal (PC)/dia, sobreos pesos e rendimentos de carcaça. Foram com-
parados dois sistemas determinação: (1) cordeiros mantidos com suas da mãe em pastagem até o abatee (2) cordeiros desmame e terminação em 
pastagem com suplementaçãoconcentrada (2% do peso vivo/dia). O experimento foi conduzido na fazendaCarranca, Londrina –PR de Janeiro 
a Abril de 2012. O delineamento foi oblocos casualizados com 4 repetições (piquetes). O método de pastejo foicontinuo com lotação variável, 
mantendo-se um número fixo de animais testese variável de reguladores conforme a oferta de forragem. Os cordeiros foramabatidos com peso 
corporal médio de 32,4 kg. Após o abate, as carcaças forampesadas para obtenção do peso de carcaça quente (PCQ). Posteriormenteforam 
resfriadas em câmara fria, a 5ºC por 24 horas, penduradas pelasarticulações tarso-metatarsianas e pesadas em seguida para a obtenção dopeso 
da carcaça fria (PCF). A partir destas variáveis, obteve-se por cálculoo rendimento da carcaça quente (RCQ%=PCQ/PVA*100), o rendimento-
comercial (RCF%=PCF/PVA*100) e a quebra ao resfriamento das carcaças(PR%=PCQ-PCF*100). A análise de variância e os teste de com-
paração demédias (Tukey a 5%) foram obtidos com auxilio do programa computacionalSAS (2001).Não houve efeito significativo (p>0,05) 
dos sistemas determinação de cordeiros sobre os pesos de carcaça quente (15,33 kg) e fria(14,83 kg), rendimentos de carcaça quente (47,29%) 
e fria (45,74%) e perdapor resfriamento (3,28%). A adequada oferta de forragem e alta disponibilidadede folha foram fatores importantes para 
que os cordeiros ao pé da mãe semsuplementação apresentassem pesos e rendimentos de carcaça semelhantesaos dos cordeiros desmamados 
terminados em pasto com suplementaçãoconcentrada a 2% do PV/dia. Associado a isto, a presença da mãe pode tersido determinante no 
aprendizado de pastejo dos animais e na produção decarneo destes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mylena Taborda Piquera Peres (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Alda Lúcia Gomes Monteiro              Co-Orientador: Marcelo Beltrão Molento
Departamento: Zootecnia                                      Colaborador: Maria Angela M. Fernandes, Susana Gilaverte, Viviane Villalba
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: famacha, opg, ovinos
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0907 DESEMPENHO DE CORDEIROS SUBMETIDOS A TRÊS PROGRAMAS DE 
CONTROLE DE ENDOPARASITAS

A verminose é o principal problema sanitário em rebanhos caprinos e ovinos, limitando consideravelmente o aproveitamento econômico destes 
animais. O objetivo foi avaliar o efeito de três programas de controle de endoparasitas sobre o número de doses de anti-helmíntico (moxidec-
tina 1% injetável) utilizada e o desempenho de cordeiros terminados em pastagem de Tifton-85 (Cynodon sp.) com suas mães. O trabalho foi 
conduzido no Laboratório de Produção e Pesquisa em Ovinos e Caprinos (LAPOC), na Fazenda Experimental da Universidade Federal do 
Paraná, na região metropolitana de Curitiba, entre janeiro e maio de 2012. O período experimental teve inicio quando os cordeiros apresenta-
vam em média 19,7 kg e 42 dias. Foram comparados os seguintes programas de controle de endoparasitas: (T1) tratamento após contagem de 
ovos por grama de fezes (OPG) superior a 700; (T2) tratamento seletivo aplicando o método FAMACHA®; (T3) tratamento preventivo a cada 
28 dias. Os cordeiros foram distribuídos de acordo com o sexo e o tipo de parto em delineamento experimental de blocos ao acaso com três 
tratamentos (métodos de controle de endoparasitas) e três repetições (piquetes), sendo 14 cordeiros por tratamento. A cada 14 dias os animais 
foram pesados em jejum de 16 horas para determinação do ganho médio diário (GMD) e avaliados quanto ao grau de FAMACHA®, escore 
de condição corporal, carga parasitária (OPG) e a necessidade de aplicação do anti-helmíntico de acordo com os tratamentos. No tratamento 
pelo método FAMACHA®; os animais que apresentaram grau maior ou igual a 3, foram tratados com moxidectina a 1%. Os animais foram 
avaliados até atingirem o peso de abate de 30 kg. Não houve efeito (p>0,05) dos programas de controle de verminose sobre o desempenho dos 
animais e no número de aplicações do anti-helmíntico durante a terminação dos cordeiros. As médias observadas para as variáveis estudadas de 
grau de FAMACHA®, escore de condição corporal, ganho médio diário e número de aplicações do anti-helmíntico foram 2,2; 2,7; 0,123g/dia 
e 3,2; respectivamente. Portanto, apesar de não ter sido observado diferença no desempenho dos animais, os programas de controle seletivo de 
verminose (OPG e FAMACHA®) são os mais indicados para cordeiros terminados em pasto de verão sem desmame, pois permitem identificar 
e dosificar somente os animais que realmente necessitam ser tratados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Roger Willian Claro Barros (Pesquisa voluntária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Alda Lucia Gomes Monteiro          Colaborador: Maria Angela Machado Fernandes, Helena Justus, Daiane Regonato
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: cordeiro, carcaça, rendimentos
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0908 CARACTERÍSTICAS DO LOMBO DE CORDEIROS SUBMETIDOS A TRÊS 
PROGRAMAS DE CONTROLE DE ENDOPARASITAS

O objetivo foi avaliar o efeito de três programas de controle de endoparasitas sobre a deposição de gordura e o desenvolvimento muscular 
do lombo de cordeiros terminados em pastagem de Tifton-85 (Cynodonsp.) com suas mães. O experimento foi realizado no Laboratório de 
Produção e Pesquisa em Ovinos e Caprinos (LAPOC), na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Paraná, entre janeiro e maio de 
2012. Foram comparados três programas de controle de endoparasitas: (T1) tratamento seletivo após contagem de ovos por grama de fezes 
(OPG) superior a 700; (T2) tratamento seletivo aplicando o método FAMACHA®; (T3) tratamento preventivo a cada 28 dias. Os cordeiros 
foram distribuídos de acordo com o sexo e o tipo de parto em delineamento experimental de blocos ao acaso com três tratamentos (métodos 
de controle de endoparasitas) e três repetições (piquetes), sendo 14 cordeiros por tratamento. O período experimental teve inicio quando os 
cordeiros apresentavam em média 19,7 kg e 42 dias. Os cordeiros foram abatidos ao atingirem peso médio de 30 kg. Após o resfriamento, as 
carcaças foram divididas longitudinalmente, sendo a meia-carcaça esquerda seccionadas em sete regiões: lombo, paleta, pernil, costela ver-
dadeira, costela falsa ou descoberta, pescoço e baixos. Na porção dorsal do músculo Longissimusdorsi do lombo esquerdo, na altura da 13a 
vértebra torácica, foram efetuadas as seguintes mensurações: (1) medida A ou largura máxima do lombo (mm), (2) medida B ou profundidade 
dolombo (mm), (3) medida C ou espessura mínima de gordura sobre o lombo (mm), (4) medida J, é a maior espessura de gordura decobertura 
sobre o lombo (mm).Os dados obtidos foram analisados com auxílio do programa SAS (2001). Não houve efeito (p>0,05) dos programas de 
controle de endoparasitas sobre as variáveis estudadas: A (5,84 cm), B (2,60 cm), C (1,03 mm) e J (2,83 mm). Para carcaças de ovinos, ainda 
não existe um valor padrão para espessura mínima de gordura de cobertura que permita identificar que a partir de tal valor há falta ou excesso 
de gordura na carcaça. A espessura de gordura de cobertura em torno de 1-2 mm, bem distribuída por toda a carcaça, pode ser considerada ad-
equada; e valores acima de 3 mm atendem apenas a mercados específicos. Apesar dostrês programas estudados para controle de endoparasitas 
para cordeiros terminados em pastagem de verão sem desmame proporcionarem adequada deposição de gordura na carcaça,recomenda-se os 
programas seletivos (OPG ou FAMACHA®)pois evitam a aplicação do anti-helmíntico em animais que não necessitam ser dosificados. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alvaro Mario Burin Junior (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Jovanir Inês Muller Fernandes                Co-Orientador: Gustavo Eugênio Tiques
Departamento: Campus Palotina                                 Colaborador: Lidiane Boareto Scapini, Tiago Jacob Gurski, Caio Tellini
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Avicultura, Desenvolvimento Embrionário, Sistemas de Incubação 
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0909 EFEITO DA INCUBAÇÃO, IDADE DA MATRIZ DE FRANGOS DE CORTE E DO ARMAZENAMENTO 
DOS OVOS EMBRIONADOS SOBRE A VASCULARIZAÇÃO DA MEMBRANA CÓRIOALANTÓIDE

O desenvolvimento embrionário é um processo dinâmico, determinado pelo potencial genético, ambiente na qual o organismo se desenvolve, 
além de fatores como idade da matriz e tempo de armazenamento dos ovos. Incubadoras modernas permitem o melhor controle dos níveis 
de CO2 e O2, a temperatura e a perda da umidade, o que pode interferir no desenvolvimento embrionário. A membrana córioalantóide é uma 
rede de capilares, originada e diferenciada a partir de um sistema arteriovenoso, responsável por mediar as trocas gasosas em conjunto com as 
porosidades da casca do ovo. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da idade da matriz, do tempo de armazenamento em ovos incubados em 
incubadoras de estágio múltiplo e único sobre a porosidade da casca, percentual de vasos na membrana córioalantóide, pH do albúmen e peso 
do embrião e porosidade da casca. Foram utilizados 16128 ovos férteis de matrizes da linhagem Cobb Slow, os quais foram alocados aleatoria-
mente de acordo com um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2x4 com duas idades de matrizes (30 e 60 semanas) 
dois sistemas de incubação (único e múltiplo) e quatro períodos de armazenamento (3, 6, 9 e 12 dias) sendo 16 tratamentos e 6 repetições. Cada 
repetição foi composta por 168 ovos cada (1008 ovos/tratamento), sendo considerada a unidade experimental o andar do carrinho de incubação 
contendo 4 bandejas de 42 ovos. No décimo primeiro dia de incubação, 192 ovos (2 ovos por repetição) foram retirados das incubadoras e após 
a mensuração do pH, o embrião e seus anexos foram extraídos, sendo o embrião imediatamente sacrificado e pesado. O ovo foi preenchido com 
formol à 10% para ocorrer a fixação dos eritrócitos nos vasos sanguíneos. Fragmentos da casca contendo a membrana córioalantóide aderida à 
casca foram capturados e as imagens analisadas pelo software Image J. Os poros foram contados em fragmentos corados com azul de metileno. 
A análise estatística dos dados foi realizada pelo procedimento GLM do software SAS. O peso de embrião foi maior (p< 0,05) para ovos de 
matrizes mais velhas e incubados nas máquinas de estágio múltiplo. Houve efeito linear decrescente (p< 0,05) do armazenamento dos ovos 
sobre o peso do embrião. O percentual de vasos da membrana córioalantóide foi afetado (p< 0,05) pela interação entre idade x incubação e 
idade x armazenamento. Houve interação significativa (p< 0,05) entre idade das matrizes, incubadoras e período de armazenamento sobre os 
valores de pH do albúmen. Não houve diferença significativa (p>0,05) para os poros na casca.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila de Souza Oro (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Jovanir Inês Fernandes Müller            Co-Orientador: Gustavo Eugênio Triques
Departamento: Campus Palotina                             Colaborador: Lidiane B. Scapini, Aline Fernanda G. Esser, Alessandra Gazola
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: fatores de manejo, incubação, gerenciamento
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0910 INFLUÊNCIA DA IDADE DA MATRIZ, ARMAZENAMENTO DE OVOS INCUBADOS EM MÁQUINA 
DE ESTÁGIO MULTIPLO E ÚNICO SOBRE ECLOSÃO DE PINTOS DE FRANGOS DE CORTE

O processo de incubação representa uma etapa importante na vida de um frango de corte, assim limitações ou um processo inadequado de in-
cubação, aumenta custos, diminui qualidade e afeta o desenvolvimento pós-eclosão. Além disso, parâmetros de qualidade devem ser avaliados 
após o nascimento dos pintinhos para identificar causas de perdas, seja em relação à matéria prima (ovos férteis), processo de incubação ou 
fatores de manejo. Perdas consideradas pequenas podem gerar grandes prejuízos à empresa e por isso os indicadores de desempenho precisam 
ser atualizados e comparados com os padrões para um melhor gerenciamento. Considerando tal importância, este trabalho foi realizado com o 
objetivo de avaliar a idade da matriz, o efeito do tempo de armazenamento de ovos da matriz, incubados em incubadoras de estágio múltiplo e 
único sobre a eclosão e a perda de pintos eclodidos.  Foram utilizados 16128 ovos férteis de matrizes da linhagem Cobb Slow, os quais foram 
alocados aleatoriamente de acordo com um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2x4 com duas idades de matrizes 
(30 e 60 semanas) dois sistemas de incubação (único e múltiplo) e quatro períodos de armazenamento (3, 6, 9 e 12 dias) sendo 16 tratamentos 
e 6 repetições. Cada repetição foi composta por 168 ovos cada (1008 ovos/tratamento), sendo considerada a unidade experimental o andar do 
carrinho de incubação contendo 4 bandejas de 42 ovos. Após a eclosão, no 21º dia, os pintos nascidos foram contados e subtraídos do total de 
ovos incubados para o cálculo do percentual de eclosão. Em seguida, foi avaliada a qualidade do pinto e identificadas as causa de eliminação 
dos pintos considerados inviáveis. A análise estatística dos dados foi realizada pelo procedimento GLM do software SAS. Houve interação 
significativa entre idade, incubadora e armazenamento dos ovos sobre a perda de umidade (p< 0,01) e perda de pintos eclodidos (p< 0,05). 
Matrizes mais jovens e incubações em incubadoras de estágio único apresentaram maior (p< 0,01) percentual de eclosão que matrizes velhas 
e incubações em estágio múltiplo. Ovos armazenados por mais de 9 dias demostraram queda significativa (p< 0,01) na eclosão. Para o peso 
do pinto observou-se efeito significativo (p< 0,05), sendo maiores para as matrizes de 60 semanas. Os resultados obtidos neste experimento 
comprovam a importância do desenvolvimento de novas pesquisas buscando avanços tecnológicos para a cadeia produtiva avícola.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Dafni Luna Melisinas (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Alexandre Leseur dos Santos           Colaborador: Fernanda Granzotto; Ana Paula Sbardella; Joice Meri Schmidt
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Gado de corte, Peso á desmama, Peso ao sobreano
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL 

0911 AVALIAÇÃO DE TOUROS DE CORTE DAS RAÇAS ANGUS, NELORE E SENEPOL A PARTIR DO 
ACASALAMENTO COM NELORE

O presente trabalho teve com objetivo avaliar touros de diferentes grupos genéticos para corte em uma população multirracial, por meio de 
suas progênies oriundas do acasalamento das raças Angus, Nelore e Senepol com matrizes Nelore através de inseminação artificial. Foram 
utilizados valores observados do peso ao desmame, ao sobreano e corrigidos para 240 e 450 dias de idade. Foram avaliadas as diferenças entre 
os touros dentro de cada grupo genético (Angus, Nelore,Senepol) formados pela raça do pai. Para proceder às avaliações, foram utilizados 
modelos que consideravam efeitos de grupos de contemporâneos, formados com base no mês de nascimento, sexo e como covariáreis idade 
do animal, pesagem e idade da vaca ao parto linear e quadrático. O ajuste linear para o efeito de idade do animal a desmama demonstrou boa 
aproximação, porém não foi suficiente para retirar todo o efeito da idade no sobreano. O efeito de grupos de contemporâneos foi significativo 
nos pesos a desmama (p< 0,05), para dados observados e ajustados, a idade do animal para a pesagem à desmama foi significativa (p< 0,001) 
para os grupos genéticos dos filhos de touros Angus e Nelore, mas não for significativo para o grupo genético dos filhos de touros Senepol. O 
efeito de idade da vaca ao parto foi significativo (p< 0,001) em nível linear e quadrático para o peso a desmama nos grupos genéticos dos filhos 
de touros Angus e Nelore, para filhos de touros Senepol não foi significativo. Nos animais de cruzamentos com touros Angus existe diferença 
significativa (p< 0,05) entre os touros para a característica peso a desmama observado, devido à grande variação nas idades dos animais avali-
ados. No grupo genético Nelore o efeito de touro foi significativo (p< 0,05) para peso a desmama, talvez devido ao grande número de touros. 
Para os efeitos de touros Senepol houve efeito significativo (P=0,0486) para o peso a desmama observado, o que não foi verificado com o peso 
ajustado (P=0,0756) os valores encontrados podem estar relacionados ao pequeno número de touros avaliados. Para peso ao sobreano e peso 
ao sobreano ajustado o efeito do grupo contemporâneo também foi significativo (p< 0,001) para todos os efeitos dentro de cada grupo genético 
avaliado. Com base nos resultados verifica-se que a influência dos touros no uso de cruzamento com vacas Nelore objetivando melhorar o peso 
na desmama e ao sobreano para as raças de gado de corte Angus e Senepol quando comparado ao gado Nelore.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Débora Aline Schlemmer (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: José Antonio de Freitas       Co-Orientador: Alexandre Leseur dos Santos
Departamento: Campus Palotina           Colaborador: Eduardo M. do Nascimento, Frabrisio Broll, José Carlos Scolaro Junior
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Calor, Índice de conforto, Vaca leiteira
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0912 INFLUÊNCIA DO ÍNDICE DE TEMPERATURA E UMIDADE SOBRE A PRODUÇÃO E COM-
POSIÇÃO DO LEITE, EM VACAS DA RAÇA HOLANDESA EM REGIME DE CONFINAMENTO.

Na busca de maior produtividade, a tendência das granjas leiteiras é a introdução de animais de alto potencial genético especializados em 
produção de leite e alta eficiência na utilização dos alimentos os quais sejam viáveis economicamente. Estes animais apresentam metabolismo 
elevado, com maior produção de calor endógeno, sendo então, mais sensíveis às ações do meio ambiente e mais susceptíveis ao estresse 
térmico. Estudos internacionais na área de ambiência estabelecem que a zona de conforto térmico para vacas leiteiras varia de 5 a 25 graus 
Celsius. Além da temperatura, a umidade relativa tem grande influência na determinação de um índice (índice de temperatura e umidade, 
ITU) utilizado para avaliar o conforto térmico de bovinos. Valores de ITU acima de 72 indicam presença de estresse moderado. Condições 
ambientais fora da zona de conforto térmico tem sido correlacionadas com reduções na produção e composição de leite. Objetivou-se com este 
estudo avaliar a influência do índice de temperatura e umidade sobre a produção e composição do leite de um rebanho comercial composto 
por 467 vacas da raça Holandesa em lactação, localizado na Região de Céu Azul – PR, no ano de 2006. Os animais foram criados em regime 
de estabulação completa (free stall). A dieta dos animais continha 17% de proteína bruta na matéria seca e era composta de silagem de milho 
e concentrado, e fornecida 3 vezes ao dia. Os dados de produção de leite foram registrados diariamente. Foram analisados dados referentes à 
produção e composição (gordura, proteína, lactose, sólidos totais, contagem de células somáticas e nitrogênio uréico no leite). Os dados foram 
submetidos à análise de variância pelo procedimento GLM do SAS (2009). Verificou-se que houve efeito do ambiente térmico (p< 0,001) para 
todas as características analisadas (produção de leite em kg/dia (PL), CSS(x1000), % de proteína, % de gordura, % lactose, % sólidos totais) 
com menor variação no teor de proteína. A produção de leite teve um decréscimo nos meses de janeiro a março e setembro a dezembro, quando 
foram observados valores mais elevados de ITU. Já nos meses de março a outubro os valores de ITU permaneceram em seus níveis mais baixos 
sendo observado maior  produção de leite. A redução na produção de leite foi relacionada com o estresse por calor durante esses meses. Dentre 
as características qualitativas do leite, verificou-se que  a o teor de gordura e de sólidos totais foram mais influenciadas pelo ambiente térmico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gustavo Carvalho de Luca (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: José Antônio de Freitas                 Co-Orientador: Américo Fróes Garcez Neto 
Departamento: Campus Palotina                      Colaborador: Fabrisio Broll, Guilherme Klein, Eduardo Michelon do Nascimento 
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: mastite, bovinocultura leiteira, free stall
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0913 INFLUÊNCIA DA CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS E DA ORDEM DE LACTAÇÃO SOBRE 
A PRODUÇÃO DE LEITE EM VACAS DA RAÇA HOLANDESA EM REGIME DE CONFINAMENTO.

Dentre os vários fatores que podem influenciar a produção em um rebanho leiteiro, estão a mastite e ordem de lactação dos animais. A mastite 
é a principal doença que afeta os rebanhos leiteiros no mundo e causa as maiores perdas, pois diminui a produtividade e aumenta os custos de 
produção, além de ser a principal causa de descarte de vacas. Dentre os causadores da elevação da CCS está o estresse calórico, as mudanças 
na dieta, a ordem e o estágio da lactação, higiene inadequada das instalações e equipamentos, pressão inadequada de ordenhadeira, bem como 
a interferência entre os fatores. As conseqüências do aumento da CCS são várias e entre elas está a qualidade de leite produzido, afetando 
diretamente o rendimento econômico da propriedade, além de estar relacionado com o bem-estar animal e satisfação do produtor. A redução 
na produção de leite ocorre devido a alterações nas células epiteliais secretoras e na permeabilidade vascular no alvéolo secretor durante a 
infecção, além da redução do consumo de matéria seca. Objetivou-se com este estudo verificar a influência da ordem de lactação sobre a CCS e 
da CCS sobre a produção de leite em vacas Holandesas mantidas em estabulação completa ( free stall). A alimentação dos animais era baseada 
em silagem de milho e concentrado proteico á base de farelo de soja perfazendo um total de 17% de proteína bruta na matéria seca. O alimento 
era fornecido seis vezes por dia com a utilização de vagão misturador. A ordenha era realizada três vezes por dia e a coleta de amostras de leite 
era realizada quinzenalmente. Com relação a produção de leite, esta era registrada diariamente.Foram utilizados 8700 dados referentes a 217 
vacas em lactação com produção média de 9504 litros por lactação. Verificou-se elevação de 151% na CCS em função da ordem de lactação. 
Para a 1ª e 5ª lactação foram observados valores de CCS de 92,27 x 103 e 232,15 x 103. Quanto a produção de leite verificou-se que houve 
diferença significativa (p< 0,05) da 1ª para a 3ª lactação (8821,08 para 10603,43 litros). Entretanto a partir da 3ª lactação verificou-se (p< 0,05) 
decréscimo na produção de leite (10603,43 para 7379,20 litros).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: José Carlos Scolaro Junior (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: José Antônio de Freitas             Co-Orientador: Júlio César de Souza 
Departamento: Campus Palotina                  Colaborador: Gustavo Carvalho de Luca, Guilherme Klein, Cristiane Rosler 
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Contagem de células somáticas, Bovinocultura leiteira, Mastite
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0914 FATORES QUE INFLUENCIAM A CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS (CCS)

Vários são os fatores que podem afetar a produção de leite, entre eles a nutrição, a genética e o estado sanitário do animal. No aspecto sanitário, 
a mastite bovina destaca-se, pois pode causar perdas significativas na produção de leite elevando-se assim os custos de produção do leite. Um 
método eficaz de se diagnosticar a mastite subclínica é através da contagem de células somáticas (CCS). O número de células somáticas estão 
relacionados com a migração de células de defesa (leucócitos) para a glândula mamária, o que caracteriza uma infecção e sugere a ocorrência 
de mastite. Alterações na CCS podem indicar grandes prejuízos na produção e composição do leite. Tal índice pode variar em função do estágio 
e ordem de lactação, raça, condições ambientais, dentre outras. A utilização de CCS como parâmetro de avaliação das condições sanitárias da 
glândula mamária é importante no sentido de se tomar decisões precoces que podem reduzir o nível de disseminação dos agentes causadores via 
mudança no manejo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da ordem lactação na CCS do leite. A pesquisa foi realizada na 
Fazenda Iguaçu Star Milk em Céu Azul – PR onde foram utilizadas 250 vacas, de 2 a 6 anos de idade, Holandesas Preta e Branca dividas em 
grupos de 1º, 2º e 3º lactação, gerando um total de 5682 dados. Os animais eram criados em regime intensivo tipo free-stall. A dieta dos animais 
apresentava 17% de proteína bruta na matéria seca e era fornecida seis vezes ao dia na forma de dieta total. A coleta de amostras de leite era 
realizada quinzenalmente para análise da qualidade do leite sendo que a pesagem do leite era feita diariamente. Os dados foram submetidos à 
análise de variância e correlação pelo procedimento GLM do SAS. As médias referentes á CCS foram 225,72 x 103, 243,61 x 103 e 262,29 x 
103 para vacas de primeira, segunda e terceira lactação, respectivamente. Verificou-se (p< 0,05) diferença nas médias de CCS entre ordens de 
lactação sendo que os três valores diferiram entre si. Constatou-se então que a ordem de lactação é um fator que influência nas médias de CCS 
do rebanho, justificando a grande ocorrência de mastite em vacas mais velhas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mônica Paula Chechetto Martini (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: José Antônio de Freitas  Co-Orientador: Alexandre Leseur dos Santos 
Departamento: Campus Palotina      Colaborador: César H. Peschel Júnior, Dalton Brustolin Piasecki, Andrei Sulivan Pagnocelli
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: índice zootécnico, ovinos, desempenho ponderal
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0915 FATORES RELACIONADOS AO DESEMPENHO PONDERAL DE OVINOS DA 
RAÇA ILE-DE-FRANCE

A ovinocultura de corte tem apresentado um crescimento significativo na última década no estado do Paraná. Este avanço se deve a melhorias 
nos índices zootécnicos do rebanho como peso a desmama e ganho de peso. Neste sentido, a análise destes índices tem sido de primordial 
importância para a avaliação da eficiência produtiva da propriedade como um todo. Dentre os índices a serem avaliados, no rebanho, faz-se 
necessário analisar aqueles que são de importância econômica, dentre estes incluem o peso ao nascimento, peso a desmama e ganho de peso do 
nascimento a desmama. Por outro lado, estas características produtivas podem ser influenciadas por fatores como a raça do pai, sexo da cria, 
grau de sangue da cria e número de crias por parto. Objetiva-se com esta pesquisa avaliar os efeitos da raça do reprodutor (pai), sexo da cria e 
número de crias por parto, sobre o peso ao nascer, peso aos 30, 60, 90 dias e o ganho de peso entre 0-30; 30-60 e 60 a 90 dias em cordeiros puros 
da raça Ile-de-France, criados em regime semi-intensivo. A pesquisa foi realizada na Cabanha Ouro Branco, localizada na região de Mafra, SC 
entre 12/06/2010 e 23/06/2011. Foram utilizados oitenta e nove (89) cordeiros, machos não castrados e fêmeas, da raça Ile de France criados 
em sistema semi-intensivo, mantidos ao pé da mãe do nascimento ao abate. As fêmeas foram acasaladas com carneiros Ile-de-France com tr~es 
graus de sangue: puro de origem (PO), 15/16 e 7/8.  A pastagem utilizada foi o Tifton-85, Azevem barjumbo e Setaria sphacelata sendo que os 
animais tiveram acesso a sal mineralizado e suplementação proteica a base de farelo de milho, farelo de soja e farelo de trigo, contendo 18% 
de proteína bruta e 72,2% NDT. O consumo dos cordeiros no período de 0 a 30, 30 a 60 e 60 a 90 dias foram de 140, 220 e 330 gramas/dia, 
respectivamente. Verificou-se efeito de sexo da cria (p< 0,0492), do número de crias por parto (p< 0,001) e do grau de sangue do reprodutor 
(p< 0,0435) sobre o ganho médio geral de 0 a 90 dias. Para numero de crias por parto de 1 e 2  o peso aos 90 dias foi de 0,37 e 0,29 kg/dia, 
respectivamente. Como relação ao efeito do sexo e o grau de sangue do reprodutor foram verificados i para machos e fêmeas e considerando os 
três grupos genéticos do pai  15/16, 7/8 e PO,  os ganhos médios diários de 0 a 90 dias foram de: 0,34; 0,32 e 0,33; 0,32 e 0,35, respectivamente. 
Animais PO e 15/16 não diferiram quanto ao ganho de peso de 0 a 90 dias.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Monisi Mattei (Bolsista permanência)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Jovanir Inês Fernandes Müller            Co-Orientador: Gustavo Eugênio Triques
Departamento: Campus Palotina                            Colaborador: Tiago Jacob Gurski, Douglas Ari Burin, Jean Paulo Contini
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: frangos de corte, mortalidade embrionária, incubação
Área de Conhecimento: 50405004 - PRODUÇÃO ANIMAL

0916 EFEITO DA INCUBAÇÃO, IDADE DA MATRIZ E DO ARMAZENAMENTO DOS OVOS 
SOBRE A MORTALIDADE EMBRIONÁRIA DE PINTOS DE FRANGOS DE CORTE

O rendimento da produção de pintinhos e a qualidade dos mesmos são dependentes de diversos fatores, incluindo os parâmetros físicos, como 
umidade, temperatura e ventilação durante a incubação. Com o envelhecimento das matrizes, os ovos sofrem alterações de espessura da casca, 
no número e no diâmetro dos poros, com conseqüente diminuição da condutância de gases e prejuízo para o metabolismo embrionário, uma 
vez que pode afetar a atividade de enzimas envolvidas na gliconeogênese, interferindo na concentração de glicose sangüínea do embrião e 
também no tipo e quantidade de nutrientes disponíveis para o seu desenvolvimento. O armazenamento prolongado pode ter efeito adicional 
sobre esta condição. Este estudo tem como objetivo avaliar o efeito da idade da matriz e do tempo de armazenamento nos ovos incubados em 
incubadoras de estágio múltiplo e único, sobre a mortalidade embrionária. Foram utilizados 16128 ovos férteis de matrizes da linhagem Cobb 
Slow, os quais foram alocados aleatoriamente de acordo com um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2x4 com duas 
idades de matrizes (30 e 60 semanas) dois sistemas de incubação (único e múltiplo) e quatro períodos de armazenamento (3, 6, 9 e 12 dias) 
sendo 16 tratamentos e 6 repetições. Cada repetição foi composta por 168 ovos cada (1008 ovos/tratamento), sendo considerada a unidade 
experimental o andar do carrinho de incubação contendo 4 bandejas de 42 ovos.Após a eclosão, no 21º dia, foi realizado o embriodiagnóstico 
dos ovos que não eclodiram, os quais foram classificados em: inférteis, mortalidade (0 a 3 dias; 4 a 10 dias; 11 a 17 dias e 18 a 21 dias), ovos 
contaminados,ovos trincados, ovos bicados vivos e mortos. A análise estatística dos dados foi realizada pelo procedimento GLM do software 
SAS. Houve efeito significativo (p< 0,01) para fertilidade dos ovos, sendo menor para matrizes mais velhas. A incubação em estágio múltiplo 
levou a menor (p< 0,05) taxa de mortalidade final (18 a 21 dias) e ovos bicados mortos. Para a característica ovos trincados, houve interação 
tripla entre a idade das matrizes, incubadoras e período de armazenamento. Os problemas em prolongados períodos de estocagem de ovos 
férteis em aves, bem como a influência da idade das matrizes sobre os parâmetros de incubação tem sido motivo de vários estudos, visando 
melhorar os índices de incubação e a produção de pintainhos com qualidade superior.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marina da Rosa Kezyk (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: João Ricardo Dittrich        Colaborador: Emanuel Orestes da Silveira, Henrique Massoqueto
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: cocheiras, equinos, resíduos
Área de Conhecimento: 50405020 - MANEJO DE ANIMAIS

0917 CARACTERIZAÇÃO DO MANEJO DE LIMPEZA DAS COCHEIRAS, QUANTIFICAÇÃO E 
DESTINO DOS RESÍDUOS EM CENTROS DE TREINAMENTO DE EQÜINOS

Com a finalidade de quantificar a produção dos resíduos de cocheiras, foram avaliados quatro centros de treinamento no município de Curitiba, 
identificados como CT1, CT2, CT3 e CT4. O número de animais, o tamanho das baias e a quantidade de resíduos produzidos diariamente 
foram quantificados e avaliados os manejos de troca e limpeza das camas e sua destinação. O número de animais variou entre os locais, de 33 
no CT4 até 486 no CT3. O tamanho das baias variou de 10 a 12 m². Todos os centros estudados usam cama de Pinus sp, sendo que os CT1, 
CT3 e CT4 utilizam serragem fina, enquanto o CT2 utiliza maravalha. O manejo de troca das camas das cocheiras, verificado no CT1, é reali-
zado através da remoção diária das fezes. A cada dez dias é feita substituição total das camas. A produção de resíduos foi de 1.416,34 kg/dia, 
aproximadamente 18,9kg/cavalo/dia. Na limpeza das camas do CT2 as fezes e parte da cama umedecida pela urina são retiradas diariamente. 
A substituição total da cama é feita a cada 10 - 15 dias, somando uma produção total de 4.454,93 kg/dia, sendo a produção por animal, em 
média, 29,5kg/dia. No CT3 a limpeza é feita diariamente, duas vezes ao dia, sendo a troca total realizada de quatro formas: só reforço de cama 
semanal, sem troca total (manejo que produz menos resíduos totais 674,3kg/dia); troca total de cama a cada 30 dias, sem reforço semanal; 
troca total a cada 30 dias com reforço semanal (manejo que mais produz resíduos por animal, com total de 368,6kg/cavalo/dia); e troca total de 
cama a cada 40 dias, sem reforço (manejo que menos produz resíduos por animal, 13,2kg/cavalo/dia). A produção total de resíduos apresentada 
pelo CT3 foi de 11363,6kg/dia. O manejo do CT4 é representado por limpeza, para remoção das fezes, duas vezes ao dia e remoção diária da 
serragem úmida, tendo produção média de resíduos igual a 1505,7kg/dia, com produção diária animal de 45,6kg. A quantidade de resíduos 
gerada pelos quatro centros de treinamento observados foi de 18740,57 kg/dia, os quais são depositados inadequadamente, a céu aberto. Muitas 
vezes são recolhidos e utilizados como adubo, sem tratamento, por agricultores. Diante desse grande volume de produção de resíduos tem-se 
a necessidade de buscar formas de tratamentos e reaproveitamento desse material, com a finalidade de diminuir a contaminação ambiental e 
conferir uma maior segurança à população, que cada vez mais se aproxima desses centros de treinamentos. Evitando, inclusive, a transmissão 
de doenças de caráter zoonótico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Henrique Massoqueto (PIBIC/CNPq)
Curso: Zootecnia 
Orientador: João Ricardo Dittrich             Colaborador: Emanuel Orestes Silveira, Thiago Augusto Cruz, Marina Kezyk
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Biogás, Dejeto, Equino
Área de Conhecimento: 50405039 - INSTALAÇÕES PARA PRODUÇÃO ANIMAL

0918 PRODUÇÃO DE BIOGÁS PROVENIENTE DE RESÍDUOS DE COCHEIRA SUB-
METIDOS A DIFERENTES QUANTIDADES DE SÓLIDOS VOLÁTEIS.

Os centros de treinamentos equestres estão cada vez mais presentes nas áreas urbanas, devido à comodidade de acesso das pessoas aos animais 
e as atividades diversas que lhes competem. A concentração desses animais gera acúmulo de resíduos (dejetos + cama) e há necessidade de 
tratamento com objetivo de diminuir os impactos ambientais. O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da água na fermentação anaeróbica 
de resíduos de cocheira. Os tratamentos foram obtidos colocando, em recipientes separados, quantidades crescentes do resíduo a ser testado, 
completando-se com água destilada nos biodigestores (volume de 0,45 L), mantidos a temperatura constante de 35ºC. Uma amostra de cada 
tratamento foi retirada para análises químicas. Os Sólidos Voláteis foram calculados: SV= (Massa seca a 110ºC - Massa resíduo mineral)/Massa 
úmida da amostra. Desta forma os tratamentos encubados foram: 0,25 g; 0,10 g; 0,06 g e 0,02 g de SV por grama de massa úmida em 0,45L de 
água destilada. As Características químicas resultantes das misturas foram respectivamente: Matéria Seca a 65ºC (MS%): 32,56; 15,62; 12,14 
e 8,31%; Matéria orgânica (MO%): 30,00; 14,62; 11,51 e 8,06; Carbono (C%): 16,66; 8,12; 6,39 e 4,48; Nitrogênio (N%): 0,34; 0,17; 0,13 e 
0,09 e relação C/N de 48,78. A produção do biogás foi quantificada por meio de gasômetro a cada dois dias por 63 dias. Os biodigestores foram 
abertos e o composto foi analisado quimicamente no laboratório de Nutrição Animal da UFPR. Com os resultados parciais, podem-se observar 
as seguintes produções: 4,88; 4,28; 2,81; 2,11 litros de biogás por tratamento, respectivamente. A produção de biogás por grama de sólidos vo-
láteis foi: 19,52; 43,64; 45,36 e 85,11 Litros/g de SV. Pode-se concluir que os diferentes tratamentos produziram diferentes quantidades de bi-
ogás no período avaliado. As maiores produções de biogás por sólidos voláteis foram nos tratamentos com maiores volumes de água, indicando 
que a ação de microorganismos se acentuou nestas condições. A resposta da produção de biogás em função dos diferentes níveis de SV pode ser 
representada no modelo quadrático em função dos diferentes níveis de SV, onde Y=-103,5x2+41,42x+ 1,006, e coeficiente de regressão de 0,96.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Lopes Ribeiro (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Domit Guérios       Co-Orientador: Elizabeth Moreira dos Santos Schmidt
Departamento: Medicina Veterinária    Colaborador: Daniella M. da Silva, Michelly Kheidy B. Battisti, Rosângela L. Dietrich
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: neoplasia, haptoglobina, eletroforese
Área de Conhecimento: 50500007 - MEDICINA VETERINÁRIA

0919 PROTEINOGRAMA EM CADELA HÍGIDAS E ACOMETIDAS POR CARCINOMA 
MAMÁRIO

As proteínas séricas de fase aguda (PFA) vêm sendo amplamente investigadas como marcadores biológicos em pacientes oncológicos. As 
concentrações séricas das PFA sofrem alterações em processos infecciosos, inflamatórios e/ou neoplásicos. O objetivo do trabalho foi aval-
iar as concentrações séricas das proteínas de fase aguda como ferramenta de auxílio diagnóstico e prognóstico em cadelas acometidas por 
neoplasia mamária, comparando estes valores com cadelas hígidas. Foram selecionadas 45 cadelas diagnosticadas com neoplasia mamária, 
divididas em três grupos: neoplasia benigna (n=13), neoplasia maligna sem ulceração de pele (n=24) e neoplasia maligna com ulceração de 
pele (n=8). As pacientes foram atendidas no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná em Curitiba (HV-UFPR). O grupo con-
trole foi composto por 20 cadelas hígidas. A determinação da proteína sérica total foi realizada pelo método do biureto e para a determinação 
das concentrações das PFA foi realizado eletroforese em matriz gel de poliacrilamida contendo dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE). Foram 
evidenciadas 25 proteínas, sendo nove frações proteicas: IgA, ceruplasmina, transferrina, albumina, alfa-1-antitripsina, haptoglobina, alfa-
1-glicoproteína ácida, imunoglobulina G ( Ig de cadeia pesada e Ig de cadeia leve) e três identificadas pelo peso molecular : proteína 34 KDa, 
proteína 31 KDa, proteína 23 KDa . Para a análise dos resultados executou-se a análise de variância de Kruskal Wallis (p< 0,05) e teste de Dunn 
para a comparação dos grupos. Foi observado aumento sérico da proteína haptoglobina nos grupos com neoplasia benigna (21,94±6,65mg/L; 
P=0,0016), neoplasia maligna não ulcerada (22,81±10,79mg/L; P=0,0003) e ulcerada (34,71±21,34mg/L; P=0,0002) quando comparadas ao 
grupo controle (12,52±4,64mg/L). No grupo neoplasia maligna sem ulceração de pele foi observado redução na albumina (2959±305,1 mg/
dL; P=0,007) quando comparada ao grupo controle (3713±689,3 mg/dl). As demais proteínas evidenciadas pelo método da eletroforese apre-
sentaram valores médios semelhantes entre os grupos. Conclui-se que a haptoglobina pode auxiliar no diagnóstico e prognóstico da neoplasia 
mamária em cadelas.  

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Célia Regina Tkacz (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Tostes de Oliveira Stedile               Colaborador: Claudia Martins Galindo
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: leptospirose, cães, sinais clínicos
Área de Conhecimento: 50500007 - MEDICINA VETERINÁRIA

0920 SINAIS CLÍNICOS, DADOS EPIDEMIOLÓGICOS E SOROLOGIA DE CÃES 
COM SUSPEITA DE LEPTOSPIROSE

A leptospirose é uma importante zoonose de ocorrência mundial, que atinge diversas espécies animais, dentre elas o cão, considerado a segunda 
maior fonte de infecção de leptospirose para o homem. Os cães podem se infectar com vários sorovares de Leptospira interrogans, apresentando 
sinais clínicos como icterícia, vômito e dor abdominal, que são inespecíficos, podendo ser confundidos com outras doenças e dificultando o di-
agnóstico. Neste estudo, foram avaliados 18 animais de clínicas veterinárias particulares da região metropolitana de Curitiba-PR. Foi aplicado 
um questionário contendo os dados da identificação de cada cão (idade, raça, sexo), sinais clínicos apresentados (febre, dor abdominal, diarréia, 
vômito, insuficiência renal, hemoptise, icterícia, emagrecimento), início da apresentação dos sinais (dias), vacinação prévia para leptospirose. 
Foi mantido contato com as clínicas para informações sobre melhora ou óbito dos cães. Os animais tinham entre 3 meses e 16 anos de idade, 
sendo a maioria fêmea e sem raça definida. Dentre estes, 11 apresentaram-se reagentes para L. interrogans sorovares icterohaemorrhagiae e co-
penhageni com titulação igual ou superior a 1:100 e 2 animais com titulação 1:25, identificando início de infecção ou contato com a leptospira. 
O sorovar de maior prevalência foi o copenhageni, encontrado em 9 animais infectados, seguido de icterohaemorrhagiae. Estatisticamente, não 
houve diferença entre animais soropositivos e soronegativos em relação aos sinais clínicos ou os outros parâmetros do questionário. Quanto 
aos sinais clínicos mais relevantes observados nos animais infectados, verificou-se dor abdominal em 8 (72%) cães e febre, vômito e ema-
grecimento em 6 (54%) animais; todos os cães deste estudo estavam ictéricos, visto que era um dos principais sinais clínicos para suspeita de 
leptospirose. Os animais apresentavam sinais clínicos há 1 até 8 dias. Quanto aos óbitos, foram observados em 3 animais infectados e em 2 não 
infectados, sendo que um deles não era reagente para nenhum sorovar e outro apresentava titulação 1:25 para icterohaemorrhagiae e 1:25 para 
copenhageni; porém 1:25 foi não considerada neste estudo, pois para confirmação da doença deveria ser realizada a soroconversão, porém não 
houve tempo hábil. É importante ressaltar que os sinais clínicos citados eram observados também em animais não reagentes, demonstrando 
dificuldade na confirmação da doença e, sendo, portanto útil a associação de outras técnicas, como a PCR, para um diagnóstico mais acurado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniel Dalla Costa (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Américo Fróez Garcez Neto      Colaborador: Everton Elias B. Baldasso, Janielen da Silva, Tiago M. dos Santos
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: silagem, amora, estabilidade
Área de Conhecimento: 50500007 - MEDICINA VETERINÁRIA

0921 ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE FERMENTAÇÃO DA SILAGEM DE AMORA EN-
SILADA DE DIFERENTES FORMAS APÓS A ESTABILIDADE AERÓBIA

A conservação de forragens é uma maneira de evitar o efeito da sazonalidade sobre a produção animal. A ensilagem tem sido um eficiente 
método de conservação e pode ser manipulada para minimizar as perdas no valor nutricional de diferentes forrageiras. A amoreira normalmente 
apresenta bom teor de proteína (17%), boa produção de MS e boa adaptação ao clima tropical, podendo ser uma alternativa para a produção 
pecuária sustentável. O estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a ensilagem e o efeito da estabilidade aeróbia na conservação da 
amoreira Neste trabalho foi testada a ensilagem de amoreira (Morus alba L.) sob três condições (natural, emurchecida e com adição de milho 
desintegrado com palha e sabugo (MDPS)) no momento da abertura do silos e após a fase de estabilidade aeróbia. Foram feitas análises de pH, 
poder tampão (PT) e condutividade elétrica (CE) na abertura dos silos (após 52 dias de fermentação) e após 7 dias de estabilidade aeróbia. Tam-
bém foi feito a mensuração da temperatura por todo esse período de exposição ao ar, sendo sua variação utilizada como referência para quebra 
da estabilidade. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado em esquema de parcelas subdivididas no tempo, com três repetições. 
Houve diferença (p< 0,05) nos valores encontrados entre as variáveis analisadas. A velocidade na queda do pH pode ser estimada pelo valor do 
PT, o qual indica a resistência que a massa de forragem tem em diminuir o pH. Quanto maior o PT, menor a velocidade na queda do pH, o que 
influi negativamente na conversação da ensilagem. A CE é outra variável que demonstra quanto do conteúdo celular está disponível para a fer-
mentação, quanto maior a quantidade de íons dissolvidos, maior será a CE e a possibilidade de queda do pH. O tratamento com MDPS obteve 
o menor valor de pH (4,57) e a menor média de CE (961,35 mS/cm). O menor valor de pH e CE na silagem com MDPS pode indicar que os 
íons dissolvidos no material antes da ensilagem foram adequadamente utilizados pelos microorganismos para efetiva queda do pH. A amostra 
ensilada emurchecida obteve menor valor de PT (56,69 meq/100g MS). Não se verificou quebra da estabilidade aeróbia, pois a variação entre a 
temperatura do silo e do ambiente não foi superior a dois graus Celsius durante o período de estudo. A adição do material absorvente (MDPS), 
além de elevar o teor de MS, também contribuiu com o fornecimento de carboidratos favorecendo a fermentação láctica e a queda do pH. A 
silagem com MDPS foi a que proporcionou melhor padrão de fermentação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniela Bruna Ferrandin (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Daiane Guillich Donin         Colaborador: Diego Leonardo Ansolin, Thiago Goulart, Tiago Jacob Gurski
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Aditivos, Probióticos, Ganho de Peso
Área de Conhecimento: 50500007 - MEDICINA VETERINÁRIA

0922 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM PROBIÓTICO NO DESENVOLVIMENTO DE 
LEITÕES

Os probióticos são suplementos alimentares microbianos vivos que apresentam efeitos benéficos para o hospedeiro quando ingeridos, ao 
promoverem o equilíbrio da microflora intestinal. Supõe-se que o fornecimento de probiótico para fêmeas no período pré-parto e durante a lac-
tação possa diminuir a colonização de bactérias patogênicas no TGI e reduzir a excreção e contaminação ambiental para o leitão, minimizando 
assim a incidência de diarréia na maternidade e melhorando o desempenho dos leitões. O experimento foi realizado em uma granja de suínos, 
utilizando leitegadas de 37 matrizes da mesma genética. As fêmeas foram segregadas em três tratamentos. Foi fornecido junto com a ração 
das matrizes 500mg de probiótico multicepa quatro semanas antes da data prevista do parto e até o dia do desmame. No grupo 1 as fêmeas 
receberam diariamente 500mg de probiótico adicionado à ração e os leitões receberam duas doses de 1ml do probiótico através do pig-doser, 
a primeira no momento do nascimento e a segunda no terceiro dia de vida. No grupo 2 as fêmeas receberam diariamente 500mg de probiótico 
e os leitões receberam duas doses de 1ml do água destilada através do pig-doser, a primeira no momento do nascimento e a segunda no ter-
ceiro dia de vida. No grupo 3 as fêmeas receberam ração sem nenhum probiótico. Os leitões receberam duas doses de 1ml do água destilada 
através do pig-doser, a primeira no momento do nascimento e a segunda no terceiro dia de vida. Os leitões de todos os grupos foram pesados 
após o nascimento, aos 14, 21 e aos 63 dias de idade. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo procedimento General Linera 
Model (GLM) do SAS (2001), pelo teste de Duncan (5%). Os dados que não apresentaram distribuição normal foram submetidos ao teste não 
paramétrico de Kruskal-Wallis, do tipo Wilcoxon. Não houve diferença sobre o peso dos leitões ao nascer. O peso ao desmame foi maior nos 
leitões em que as mães foram suplementadas antes do parto, mas não houve diferença estatística na suplementação ou não do leitão ao nascer. 
Na saída de creche não houve diferença de peso entre os grupos T1 e T2, mas o peso destes foi maior do que o peso do grupo T3, onde a fêmea 
e os leitões não foram suplementados. Não houve diferença no ganho de peso diário. A suplementação das fêmeas com probiótico multicepa 
no período pré-parto melhorou significativamente o peso dos leitões ao desmame e na saída de creche, sem haver necessidade de suplementar 
os leitões após o nascimento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Giovana Paladino Vieira (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Fabiano Montiani Ferreira            Co-Orientador: Ivan Deconto
Departamento: Medicina Veterinária               Colaborador: Eduarda Maciel Busato
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Doenças oculares, Projeto Carroceiro, Município de Pinhais
Área de Conhecimento: 50500007 - MEDICINA VETERINÁRIA

0923 LEVANTAMENTO DAS DOENÇAS OCULARES EM UM DIA DE PROJETO CAR-
ROCEIRO NO MUNÍCIPIO DE PINHAIS

A coleta de material reciclável com cavalos de tração ainda é muito importante para algumas famílias carentes nas cidades brasileiras, incluindo 
Curitiba e região metropolitana. Pensando no bem estar e saúde desses animais, no papel de possíveis carreadores de zoonoses e na conscien-
tização de seus proprietários quanto ao manejo correto da saúde, foi elaborado o projeto de extensão “Projeto Carroceiro”. Uma das atividades 
do projeto é o “Dia do Carroceiro”, quando proprietários levam seus cavalos a um local estabelecido pelo município parceiro, sendo realizada 
identificação do cavalo com resenha e dados do proprietário, exame físico, coleta de sangue e fezes e administração de vermífugo. Em um dos 
quatro “Dias do Carroceiro” realizados no município de Pinhais, além dos exames de rotina, realizou-se levantamento das doenças oculares dos 
“cavalos carroceiros”. Dentre os 66 cavalos avaliados foram realizados testes procurando anormalidades em diferentes subdivisões do exame 
ocular. Os achados foram divididos em: A) Tamanho e forma do bulbo ocular; B) Neuro-oftálmicos; C) palpebrais; D) Lacrimais; E) Conjun-
tivais; F) Corneanos; G) Uveais e H) Lenticulares.   Ao todo foram encontrados quase metade da população com alguma alteração ocular: 32 
animais (48,48% do total). Os achados mais frequentes foram: A) Enoftalmia e phtisis bulbi; B) Ausência ou alteração de reflexos pupilares e 
à ameaça; C) Lesões da margem palpebral, quemose palpebral e blefaroespasmo; D) Secreção ocular e obstrução das vias lacrimais (Teste de 
Jones Negativo); E) Hiperemia; F) Leucoma e úlcera de córnea; G) Sinéquia; H) Catarata e esclerose nuclear. Dentre as pirncipais alterações 
encontradas, destacam-se: secreção ocular (de qualquer origem, ex. epífora, lacrimejamento) que foi encontrada em 11 animais (16,66% do 
total) e hiperemia conjuntival que foi encontrada em 10 cavalos (15,16% do total). Notou-se obstrução das vias lacrimais em 6 animais (9,09% 
do total). Curiosamente uma alteração não patológica da úvea (cores diferentes de íris no mesmo olho ou em cada olho) foi encontrada em 19 
animais (28,79%). Esta breve investigação serviu como levantamento inicial da prevalência de doenças oculares em “cavalos carroceiros”. 
Extrapolando os dados encontrados acredita-se que as alterações lacrimais e conjuntivais são as mais frequentes nestes cavalos de tração e 
trabalho. Estudos mais aprofundados desta população animal podem vir a servir de grande fonte de ensino e pesquisa na área de oftalmologia 
comparada.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Isabela Dall’Agnol Canto (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Tostes Stedile         Co-Orientador: Alexander Welker Biondo
Departamento: Medicina Veterinária      Colaborador: Maysa Pellizzaro, Lucas Lubasinski, Vivien Morikawa, Rafael Stedile, Karina Braga
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: microchipagem, renda familiar, identificação de animais
Área de Conhecimento: 50500007 - MEDICINA VETERINÁRIA

0924 RELAÇÃO ENTRE A MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS EM EVENTOS DE 
CURITIBA E RENDA FAMILIAR.

O grande número de animais nas ruas das cidades é uma situação preocupante e os governantes procuram soluções para minimizar os proble-
mas decorrentes. A identificação de animais é um passo importante como incentivo à guarda responsável de animais e uma ferramenta para o 
controle populacional dos mesmos. O objetivo do trabalho foi relacionar o número de animais microchipados gratuitamente em eventos realiza-
dos pelo município de Curitiba, com a renda média da população residente nos bairros onde o evento ocorreu. Nos eventos, os microchips são 
aplicados por médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária sob orientação. Os dados de microchipagem utilizados foram referentes 
ao período de março de 2011 a maio de 2012 e os dados de renda familiar foram obtidos pelo censo do IBGE (2007). A análise estatística 
utilizada foi regressão linear simples entre a proporção de animais chipados/população do bairro e a renda familiar média do bairro. Até o 
momento, foram realizados 7 eventos e a média de animais microchipados por evento foi de 257,3 com um total de 1911 animais, entre cães e 
gatos. O primeiro evento foi realizado no bairro Pilarzinho cuja população é de 28.480, renda de R$1.939,00 por família e o numero de animais 
microchipados foi 157. O segundo ocorreu no bairro São Lourenço, onde 234 foram chipados, e a população é de 6.276 e renda de R$4.335,00. 
O evento seguinte foi no bairro Capão da Imbuia com 324 animais microchipados, onde a renda é R$1.981,00 e população de 20.473. O quarto 
evento aconteceu no bairro Hauer, que possui população de 13.315 e renda de R$2.275,00, no qual 530 animais foram chipados. O bairro Novo 
Mundo, foi o quinto a receber o evento, que microchipou 96 animais, e tem renda de R$1.796,00 e população de 44.063. O sexto evento foi 
realizado no bairro Pinheirinho cuja população é de 50.401, renda de R$1.221,00 por família e o numero de animais microchipados foi 226. E 
por último, o bairro Cidade Industrial recebeu o evento, que possui 172.669 pessoas e renda de R$1.103,00, onde foram chipados 234 animais. 
Foi observada uma relação estatisticamente significativa (R²=0,58, P=0,044) entre a renda familiar e a proporção de animais microchipados. 
Apesar desta relação, outros fatores possivelmente podem influenciar a procura pelo serviço, tais como a divulgação em televisão, redes sociais, 
clima, entre outros. Conclui-se que quanto maior a renda familiar do bairro, maior a procura dos proprietários pela microchipagem.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mardjory da Silva Basten (PIBIC-AF/FA)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Peterson Triches Dornbusch        Co-Orientador: Eduarda Oliveira
Departamento: Medicina Veterinária              Colaborador: Cristiane C. de Barros, Ivan Deconto, Ivan R. de Barros Filho
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: dentes, cavalos, carroceiros
Área de Conhecimento: 50500007 - MEDICINA VETERINÁRIA

0925 AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA DE CAVALOS CARROCEIROS

Atualmente nos centros urbanos os cavalos são utilizados por coletores de material reciclável como ferramenta de trabalho, e nem sempre 
recebem os cuidados adequados. O aparelho bucal dos equinos pode apresentar problemas que evoluem de forma silenciosa e podem trazer 
prejuízos à saúde, comprometendo o desempenho e funcionalidade durante as atividades impostas a estes animais no dia-a-dia. Para orientar o 
manejo correto da dentição desses animais, foi realizado um levantamento dos principais problemas dentários que acometem cavalos. Foram 
avaliados 64 cavalos atendidos pelo projeto de extensão universitária “Carroceiro”, desenvolvido no município de Pinhais, região metropoli-
tana de Curitiba. Realizou-se anamnese específica para verificação da presença de sinais clínicos indicativos de problemas orais. Os animais 
foram colocados em brete de contenção, para a realização do exame da cavidade oral, lavada com jatos de água quando necessário. Então 
utilizou-se um abridor de boca autoestático para melhor visualização da cavidade. Em seguida foi feita uma avaliação geral da condição bucal 
e conformação das arcadas dentárias, descrevendo em uma ficha odontológica  cada problema encontrado, o mapeamento dentário foi feito 
com base no sistema de Triadan, que consiste na utilização de três dígitos para a nomenclatura dos dentes. A idade dos animais avaliados variou 
de 1,5 a 28 anos e o escore corporal estava dentro da normalidade para 81,25% (52). Nos 64 animais avaliados foi encontrada uma incidência 
de  6,25% (4) de cálculos dentários, 21,87% (14) de ganchos, 4,68% (3) de dentes em degrau, 17,18% (11) dentes em rampa, 28,12% (18) de 
pontas de esmalte, 3,12% (2) de ausência de dentes e 7,81% (5) de fraturas dentárias. Além disso foi avaliada a presença de dente de lobo e ap-
enas 10,93% (7) animais apresentaram. Verificou-se baixa incidência de problemas na população avaliada, sendo que a maioria dos problemas 
são de baixa repercussão na qualidade de vida desses animais. Portanto conclui-se que a inserção do tratamento odontológico no programa do 
município é desnecessária.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mauricio Vieira da Silva (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Geraldo Camilo Alberton               Co-Orientador: Marson Bruck Warpechowski
Departamento: Medicina Veterinária                 Colaborador: Bianca Toaldo, Joseane Crystina Costa Rego, Frederico Romero
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: ácidos, Antibioticos, Suínos
Área de Conhecimento: 50500007 - MEDICINA VETERINÁRIA

0926 AVALIAÇÃO DO USO DE ÁCIDOS ORGÂNICOS EM DIETAS À BASE DE MILHO 
E FARELO DE SOJA PARA SUÍNOS DURANTE O PERÍODO DE CRECHE.

Na fase pós-desmame os leitões podem ser afetados por distúrbios entéricos e, a alternativa mais utilizada para o controle destas enfermidades 
é a adição de antibiótico na ração, sendo que a colistina é a droga mais empregada. Mais recentemente, os ácidos orgânicos têm sido emprega-
dos em associação com os antibióticos para melhorar o desempenho de creche. O objetivo deste estudo foi verificar se dietas contendo ácidos 
orgânicos associados com antibióticos promovem melhores resultados do que dietas contendo somente antibiótico. Foram utilizados 56 leitões, 
fêmeas e machos castrados, provenientes de cruzamentos comerciais, desmamados aos 21 dias (idade média) e com peso médio de 6,19 ± 1,04 
kg. No alojamento, os animais foram separados em blocos de machos e fêmeas e distribuídos em 4 tratamentos, cada um com sete repetições, 
contendo dois leitões em cada repetição. Nos sete dias após o alojamento os animais passaram por uma adaptação às instalações experimen-
tais, onde receberam a ração pré-inicial e, posteriomente foram distribuído nos tratamentos:  T1 – dieta sem antibiótico e sem acidificante; T2 
–Dieta + Colimpex® (40 ppm Colistina); T3 – Dieta + Colimpex® (40 ppm Colistina) + 0,3 % Acidal NC®; T4 Dieta + Colimpex® (40 ppm 
Colistina) +  0,8% Acidal Cal®. Para a avaliação de desempenho foram efetuadas pesagens semanais dos animais, e o consumo diário de ração 
foi realizado através da pesagem das sobras de ração menos o total de ração ofertada. O desempenho foi avaliado em duas fases, sendo uma a 
pré-inicial, dos 29 aos 39 dias de idade e, a segunda, a fase inicial, dos 40 aos 56 dias de idade dos leitões. Nenhum dos parâmetros analisados 
foi influenciado pelos tratamentos, tanto no que diz respeito ao consumo de alimento como a conversão alimentar. Vale ressaltar que o T1, que 
não recebeu antibiótico e nem acidificante, obteve resultados iguais ao dos outros tratamentos. Outros estudos demonstraram efeitos positivos 
dos acidificantes e da colistina no desempenho de leitões em fase de creche. Em granjas comerciais, estes produtos têm demonstrado efeito 
positivo no controle de diarréias e, consequentemente, influenciam no desempenho do lote. É possível que a associação de colistina com ácidos 
orgânicos não tenha mostrado efeito no presente estudo pelo fato dos leitões terem sido alojados em uma unidade experimental com excelentes 
condições sanitárias e ambientais; sendo que em condições adversas, os efeitos destes produtos podem ser melhor observados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maysa Pellizzaro (Outro)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Alexander Welker Biondo        Colaborador: Vivien Morikawa, Daniele Bier, Leila Ullmann, Marcelo Molento
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Leptospirose, Cão, Sorologia
Área de Conhecimento: 50500007 - MEDICINA VETERINÁRIA 

0927 AVALIAÇÃO DA SOROPREVALÊNCIA PARA LEPTOSPIROSE CANINA NA VILA 
PANTANAL, CURITIBA-PR

A leptospirose, zoonose de caráter sazonal e ocorrência mundial, causada por bactérias do gênero Leptospira spp. e atualmente causa muitos 
problemas de saúde pública,  principalmente em grandes centros urbanos, onde os fatores de risco na transmissão estão muito próximos aos 
homens e animais domésticos. O cão pode atuar como reservatório da bactéria, além de ser considerado indicador de contaminação ambiental. 
O presente estudo teve como objetivo avaliar a presença de anticorpos para Leptospira spp. em cães da Vila Pantanal em Curitiba, avaliando 
seu papel no ciclo de transmissão da doença, sendo a região características por apresentar registros de óbitos humanos causados por leptospi-
rose, além da grande quantidade de fatores de risco para disseminação da doença. A coleta de dados ocorreu em duas etapas: a primeira em 
outubro de 2009, num total de 379 amostras e a segunda em janeiro de 2010, com 287 amostras dos mesmos animais anteriores. Estas foram 
centrifugadas para separação do soro, no qual foi realizado o teste de soroaglutinação microscópica (MAT), para os 12 sorovares. Foram 
considerados positivos os animais com titulação igual ou maior a 100 UI. Das amostras coletadas em outubro/09, 35 foram reagentes para 10 
sorovares (prevalência de 9,2%), sendo os mais prevalentes Canicola (27,7%), Bratislava (21,3%) e Icterohaemorrhagiae (15,0%). Das 287 
amostras coletadas em janeiro/2010, 46 foram positivas (prevalência de 16%), também para 10 sorovares, sendo os mais prevalentes Canicola 
(55,4%), Icterohaemorrhagiae (8,9%) e Grippothyphosa (8,9%). Notou-se que 10 animais foram sororreagentes nas duas análises e que em 
60% dessas amostras os títulos permaneceram iguais, independentemente do sorovar infectante; 20% das amostras apresentaram aumento dos 
títulos e 20% apresentaram diminuição dos títulos, para os mesmos sorovares. Os resultados apresentados demonstram que a Vila Pantanal é 
uma área onde a Leptospira spp. tem vasta circulação e assim é importante e necessário o constante monitoramento dos reservatórios da doença, 
como o cão, objetivando reduzir os impactos na transmissão da doença aos humanos e melhorar questões relacionadas a saúde pública. Ainda, 
são importantes as ações que visem reduzir o impacto dos fatores de risco existentes na área, que podem contribuir na transmissão do agente.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Erton Gomes da Silva (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Silvia Cristina Osaki            Colaborador: Pedro Rodrigo Hillesheim Soares, Mallu Jagnow Sereno, Luciana Wolfran
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Cryptosporidium, água, Recreação
Área de Conhecimento: 50500007 - MEDICINA VETERINÁRIA

0928 ESCOLHA E DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE COLETA DA ÁGUA.

A criptosporidiose é uma doença de caráter zoonótico causada por um protozoário, o Cryptosporidium spp. Destaca-se como um problema de 
saúde pública e animal pelos quadros de gastroenterites aguda ou crônica no hospedeiro, tendo maior relevância em indivíduos imunocom-
prometidos. As formas de transmissão em humanos estão geralmente associadas à ingestão de água ou alimentos contaminados. A inclusão da 
pesquisa de oocistos desse protozoário na Portaria 2914, de 2011, do Ministério da Saúde demonstra a importância desses micro-organismo 
na água. Estudos sobre a ocorrência de criptosporidiose no Brasil são bastante escassos, porém os poucos trabalhos demonstram a presença 
desse importante patógeno em água utilizada para o consumo e para a recreação. Dessa forma, torna-se importante a pesquisa da ocorrência de 
oocistos de Cryptosporidium spp. e a identificação da origem da contaminação da água e,  consequentemente  a prevenção da saúde humana e 
animal. A microrregião de Toledo e a microrregião de Foz do Iguaçu, pertencentes à macrorregião oeste do Paraná concentra um grande número 
de áreas utilizadas para a recreação, às margens do lago de Itaipu, Rio Paraná, que recebe turistas oriundos de diversas regiões do país. Em 
razão dessa importância turística da região, torna-se importante a pesquisa da ocorrência desse protozoário e a identificação de possíveis fontes 
de infecção, visando a prevenção da contaminação da água e conseqüente preservação da saúde humana. O presente estudo teve como objetivo 
fazer um levantamento sobre a ocorrência de oocistos de Cryptosporidium spp. em água utilizada para a recreação nas chamadas “prainhas” de 
Porto Mendes, Entre Rios, Santa Helena, Missal, Itaipulândia, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu. As colheitas 
de amostras foram realizadas em pontos destinados para lazer nestas “prainhas”. Foram realizadas quatro colheitas em 10 pontos das prainhas 
e na água utilizada para abastecimento em Palotina, totalizando 44 amostras.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pedro Rodrigo Hillesheim Soares (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Silvia Cristina Osaki           Colaborador: Erton Gomes da Silva, Luciana Wolfran, Mallu Jagnow Sereno
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Cryptosporidium, Água, Recreação
Área de Conhecimento: 50500007 - MEDICINA VETERINÁRIA 

0929 PESQUISA DE OOCISTOS DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. NA ÁGUA UTILIZADA PRA RE-
CREAÇÃO, UTILIZANDO O MÉTODO DE COLORAÇÃO POR ZIEHL-NEELSEN MODIFICADO

Cryptosporidium spp. é um coccídio que habita o ápice das microvilosidades dos enterócitos de mamíferos e aves. Cerca de 21 espécies e 
40 genótipos já foram identificados, podendo ocorrer infecção cruzada entre as diferentes espécies de hospedeiros. Esse agente apresenta re-
sistência aos tratamentos convencionais de água e as adversidades do meio ambiente. A principal via de transmissão em áreas endêmicas se dá 
através do consumo de água ou alimentos contaminados. No Brasil a portaria 2914 do Ministério da Saúde, editada em 2011, recomenda, no 
capítulo referente ao padrão de potabilidade da água, que “quando for identificada média geométrica anual maior ou igual a 1.000 Escherichia 
coli/100mL deve-se realizar monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. no(s) ponto(s) de captação de água”. 
No Paraná poucas pesquisas realizadas demonstraram a presença do protozoário em águas. As regiões de Toledo e Foz do Iguaçu, oeste do 
Paraná, concentram um grande número de áreas turísticas para a recreação às margens do lago de ITAIPU. Até o momento não há estudos que 
relatem a ocorrência de Cryptosporidium spp. na água utilizada para o abastecimento público de Palotina e na água de diferentes pontos do lago 
de ITAIPU. Torna-se, assim, importante a pesquisa da ocorrência de Cryptosporidium spp. e a identificação de possíveis fontes de infecção que 
possam se tornar problemas de saúde pública. O objetivo do presente trabalho foi verificar a ocorrência de oocistos de Cryptosporidium spp. 
na água utilizada para abastecimento público em Palotina e na água utilizada para a recereação. Foram realizadas quatro coletas de água, com 
intervalos de três meses, das oito praias do lago de ITAIPU e da água de abastecimento público de Palotina, totalizando 44 amostras. Aproxi-
madamente cinco litros de água foram coletados em galões não estéreis, mas previamente desinfectados. As amostras foram centrifugadas, o 
sobrenadante foi separado e filtrado em filtro analítico em microfibra com porosidade de 0,7 µm e, posteriormente, a membrana foi lavada com 
1,2 ml de solução PBST. O material obtido da lavagem das membranas e os sobrenadantes foram acondicionados em microtubos. Lâminas 
foram confeccionadas utilizando o material retirado das membranas e coradas pelo método de Ziehl-Neelsen modificado e, então, foi realizada 
a leitura das lâminas. Todas as amostras foram negativas para a presença de oocistos de Cryptosporidium spp. As amostras serão testadas no-
vamente, utilizando a reação em cadeia pela polimerase, que é um método mais sensível e específico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Carolina Stadler Kreitler (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Domit Guérios         Co-Orientador: Rosangela Locatelli Dittrich
Departamento: Medicina Veterinária       Colaborador: Michelly Battisti, Daniella M. da Silva, Mhayara Samile de Oliveira Reusing
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: proteínas de fase aguda, malignidade, prognóstico
Área de Conhecimento: 50501003 - CLÍNICA E CIRÚRGIA ANIMAL 

0930 PROTEÍNA C REATIVA EM CÃES COM NEOPLASIA MAMÁRIA.

As proteínas de fase aguda (PFA) são parte de um complexo sistema do organismo que responde rapidamente ao dano celular ou tecidual. Nas 
neoplasias as alterações séricas de PFA estão associadas ao grau de malignidade tumoral e à capacidade de produzir metástase. A proteína C 
reativa (PCR) é a PFA mais estudada nos processos neoplásicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a concentração sérica da PCR como fer-
ramenta de auxílio diagnóstico e prognóstico em cadelas acometidas por neoplasia mamária. Para o presente trabalho foram selecionadas 43 
cadelas diagnosticadas com neoplasia mamária, divididas em três grupos: neoplasia benigna (n=12), neoplasia maligna sem ulceração de pele 
(n=23) e neoplasia maligna com ulceração de pele (n=8). As pacientes foram atendidas no Hospital Veterinário da Universidade Federal do 
Paraná - Curitiba (HV-UFPR) entre o período de maio de 2010 e outubro de 2011. Para o grupo controle, foram selecionadas 20 cadelas adultas 
e clinicamente saudáveis. O teste turbidimétrico ultra-sensível com Kit comercial Biotécnica® foi utilizado para determinação da concentração 
sérica da PCR. Para análise estatística inicialmente foi empregado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade dos resultados. 
Tratando-se de dados não paramétricos, executou-se a análise de variância de Kruskal-Wallis (p< 0,05) e teste Dunn para fazer a comparação 
entre os grupos. As médias da PCR sérica dos grupos neoplasia mamária ulcerada (2,32 ± 1,63 mg/L; P=0,0012) e neoplasia mamária não ul-
cerada (0,53 ± 0,71mg/L; P=0,0097) apresentaram aumento significativo quando comparadas ao grupo controle (0,35 ± 0,41mg/L). O aumento 
da PCR observado nas neoplasias mamárias ulceradas pode estar relacionado à presença de solução de continuidade na pele, tendo em vista que 
a PCR é importante marcador inflamatório. O aumento da PCR sérica observada nas pacientes com neoplasia mamária maligna sem ulceração 
pode ocorrer devido a inflamação crônica consequente da neoplasia mamária. A malignidade da neoplasia também pode estar relacionada com 
o aumento da PCR nestes pacientes, sendo que os pacientes com neoplasia mamária benigna (0,49 ± 0,45mg/dL)apresentaram valores séricos 
de PCR semelhantes ao grupo controle. Conclui-se que a PCR sérica pode ser usada como ferramenta de auxílio diagnóstico e prognóstico em 
cães com neoplasia mamária.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eduarda Maciel Busato (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Peterson Triches Dornbusch      Colaborador: Ivan Deconto, Ivan R. de Barros Filho, Ricardo G. D. de C. Vilani
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: cordectomia, hemiplegia laríngea, equinos
Área de Conhecimento: 50501003 - CLÍNICA E CIRÚRGIA ANIMAL

0931 CORDECTOMIA POR CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA EM CAVALOS

Hemiplegia laríngea é uma afecção das vias aéreas superiores observada em alguns equinos. Geralmente decorre de neuropatia do nervo la-
ríngeo recorrente, levando à paralisia de músculos da laringe, com  aumento da resistência das vias aéreas superiores acompanhada de ruído 
respiratório. O diagnóstico é realizado por exame endoscópico e o único tratamento é o cirúrgico. Várias técnicas são descritas, dentre estas 
a cordectomia (retirada da corda vocal afetada) para a eliminação do ruído. A abordagem atual para esta cirurgia exige técnicas cruentas com 
complicações pós operatórias decorrentes do acesso por laringotomia. Levando em conta estes aspectos, sugere-se uma nova abordagem por 
meio de cirurgia video endoscópica. Esta cirurgia minimamente invasiva visa reduzir complicações pós operatórias e o tempo de recuperação. 
Neste trabalho foram utilizados cinco equinos, sendo a técnica desenvolvida em duas etapas. A primeira (cadavérica) consistiu em realizar 
cordectomia bilateral em dois cavalos, totalizando quatro cordas vocais. A segunda etapa foi a realização da cordectomia unilateral esquerda 
em três equinos com hemiplegia laríngea. Os cavalos foram anestesiados e posicionados em decúbito dorsal, não sendo intubados  para permitir 
acesso à corda vocal. A manutenção da anestesia foi por meio de anestesia intravenosa total com fornecimento de oxigênio por sonda nasal.  
Durante a cirurgia utilizou-se dois videoendoscópios da marca storz, a corda vocal foi tracionada por uma pinça de apreensão endoscópica de 
3,2mm, através de um canal de trabalho. Com o segundo equipamento realizou-se a resseção da corda vocal com um eletrodo flexível adaptado 
para eletrocirurgia. No pós operatório os pacientes receberam penicilina benzatina e flunixim meglumine e foram avaliados semanalmente 
através de exame clínico e endoscópico atécicatrização da ferida cirúrgica.A remoção das cordas vocais esquerdas dos cavalos da segunda 
etapa foi realizada em aproximadamente 23 minutos. No pós operatório observou-se moderada inflamação ao redor da incisão, sendo o tempo 
de cicatrização total de 21 dias em um cavalo e 28 dias em dois.  Um animal demonstrou tecido de granulação exuberante, necessitando de 
aplicação intralesional de 6mg de acetato de triancinolona (via transendoscópica) aos 14 dias após a cirurgia. Não foram observadas outras 
complicações, deste modo, a realização da cordectomia em equinos com electrobisturi por via transendoscópica demonstrou ser perfeitamente 
viável, não necessitando da realização de curativos diários como ocorre na técnica por laringotomia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Heloíse Barbosa da Conceição (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Domit Guérios         Colaborador: Daniella Matos da Silva, Aline Iara Franciosi, Diego Roscamp de Oliveira
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: dor, neoplasia, cães
Área de Conhecimento: 50501003 - CLÍNICA E CIRÚRGIA ANIMAL

0932 DOR CRÔNICA EM PACIENTES COM NEOPLASIA

A dor em pacientes com neoplasia é muito comum em humanos, porém é pouco relatada em animais. O objetivo do trabalho foi avaliar a per-
cepção de dor pelos proprietários em seus cães com neoplasia atendidos no serviço de Oncologia Veterinária do Hospital Veterinário da UFPR 
– Curitiba (HV-UFPR). Foram selecionados 32 cães (25 fêmeas e 7 machos) de raças variadas. Durante a primeira consulta, os proprietários 
responderam um questionário contendo 32 perguntas objetivas sobre o comportamento do animal, as condições ambientais na qual o mesmo 
vive, histórico médico, hábitos diários, e se ocorreram mudanças após o início da doença. A percepção da dor pelo proprietário (dor relatada) 
foi registrada através de escala visual e analógica de 0 a 10, sendo que valores de 0-3 corresponderam à dor leve, 4-7 moderada e 8-10 severa. 
De acordo com as respostas dos questionários e exame físico dos animais foi estabelecido o nível de dor observada pela equipe veterinária (em 
escala de 0 a 10). As duas escalas foram comparadas e relacionadas com o tipo de neoplasia. As neoplasias mamárias corresponderam a 53% 
dos casos (17/32), seguidas 37,5% (12/32) de neoplasias cutâneas (neoplasia epitelial benigna n=4, mastocitoma n=3, carcinoma de células 
escamosas n=2, neoplasia mesenquimal maligna n=1, hemangioma n=2). Outras neoplasias representaram 9,4% (3/32) incluindo um caso de 
épulis acantomatoso, um linfoma multicêntrico e um melanoma oral. A dor relatada pelos proprietários foi semelhante à dor observada pela 
equipe veterinária, exceto no caso de linfoma que foi classificada como severa e leve, respectivamente. As neoplasias cutâneas e mamárias 
apresentaram dor leve. Entre as neoplasias de cavidade oral, o caso de épulis acantomatoso apresentou dor leve e o caso de melanoma oral dor 
moderada. Com este estudo conclui-se que as neoplasias em cães promovem alterações comportamentais que indicam dor e são reconhecidas 
pelos proprietários.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thais Liara Cardoso (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Rogério Ribas Lange        Co-Orientador: Simone Domit Guérios
Departamento: Medicina Veterinária   Colaborador: Debora Cristina P. Lima, Karina Francini Braga, Tatiana Josefa Schneider
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Doença periodontal, Microbiota oral, Odontologia veterinária
Área de Conhecimento: 50501003 - CLÍNICA E CIRÚRGIA ANIMAL

0933 AVALIAÇÃO DA SAÚDE ORAL EM CADELAS SUBMETIDAS À OVARIOHISTER-
ECTOMIA

A microbiota oral é altamente diversificada e complexa, e sua composição não está totalmente descrita. A presença de bactérias na cavidade 
oral saudável ou doente pode influenciar a saúde do indivíduo. Este trabalho teve como objetivos avaliar a saúde oral de cadelas submetidas à 
ovariohisterectomia (OH), observar sua influência no processo de cicatrização, e classificar em Gram + e – as bactérias encontradas no biofilme 
oral. Foram avaliadas 90 cadelas operadas na Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde – UMEES (n=62) e no Hospital Veter-
inário da Universidade Federal do Paraná HV-UFPR (n=28), com idade variando entre 5 meses e 8 anos (média 3,4 anos). A avaliação da saúde 
oral foi através de exames clínico-odontológico com preenchimento de odontograma e análise do biofilme periodontal através da coloração de 
Gram. A avaliação da cicatrização da ferida cirúrgica foi realizada dez dias após a OH. Gengiva saudável foi observada em 48,9% (44/90) dos 
animais, doença periodontal leve (Grau I) em 33,3% (30/90), moderada (Grau II) em 14,4% (13/90) e grave (Grau III e IV) em 3,4% (3/90). As 
pacientes com gengiva saudável apresentaram bactérias Gram + e – em 56,7% dos casos (n=17/30), Gram + em 40% (n=12/30) e Gram – em 
3,3% (n=1/30). Não foi possível realizar a coloração de Gram em 14 pacientes com gengiva saudável. Dentre os animais com doença peri-
odontal as bactérias Gram + foram prevalentes 55,5% (GI 8/15, GII 6/15 e GIII 1/15), Gram + e – em 44,5% (GI 9/12 e GII 1/12) e não foram 
observados animais com flora unicamente Gram – nas 27 lâminas coradas. Em relação à cicatrização, foi observada deiscência total de pele em 
4,4% dos casos (4/90), sendo que destes três apresentaram doença periodontal (GI 1/3 e GII 2/3). Secreção purulenta na ferida cirúrgica foi ob-
servada em seis animais (6,66%), sendo que dois apresentaram doença periodontal (GI 1/2 e GII 1/2). A doença periodontal não teve correlação 
com a cicatrização da ferida cirúrgica (P=1, Teste exato de Fisher). Os resultados sugerem que outras causas influenciaram a cicatrização das 
pacientes como cuidados no pós-operatório tardio e intervenção na ferida cirúrgica pela paciente. Com a classificação de Gram observada no 
biofilme periodontal não foi possível estabelecer um padrão de diferenciação bacteriana na microbiota oral saudável e doente. Conclui-se que a 
alta incidência da doença periodontal encontrada em cadelas jovens no presente estudo revela a importância do exame odontológico periódico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Cecília Martin (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Erica Cristina Bueno do Prado Guirro       Colaborador: Ayrton Rodrigo Hilgert
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: bovino, fluido ruminal, conservação
Área de Conhecimento: 50501003 - CLÍNICA E CIRÚRGIA ANIMAL

0934 VIABILIDADE EXTRA-CORPÓREA DO FLUIDO RUMINAL DE BOVINOS FRENTE A ALIMENTAÇÃO 
IN VIVO, TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO E TEMPO DE ARMAZENAMENTO

Transfaunação é a transferência de fluido ruminal de um animal sadio para um ruminante portador de transtornos digestórios a fim de fornecer 
microbiota viável à metabolização da ingesta. O ideal é fornecer fluido ruminal recém coletado, mas muitas vezes isso se torna impossível e 
uma das alternativas é a obtenção de fluido ruminal de um bovino sadio recém abatido. Assim, o presente estudo verificou a viabilidade do 
fluido ruminal de bovinos alimentados a pasto ou com pasto e concentrado que foram recém abatidos. O fluido ruminal coletado foi avaliado 
a fresco e em T2h, T4h, T6h, T9h, T12h, T18h, T24h, T36h e T48h de conservação em temperatura ambiente, refrigeração, congelamento 
seguido de descongelamento em refrigerador ou em banho-maria. Foram avaliados cor, consistência, odor, pH, potencial de redução do azul 
de metileno, concentração de cloreto, atividade protozoária e coloração de Gram. Os dados paramétricos foram analisados pelo teste ANOVA 
de uma via com repetições múltiplas e os dados não paramétricos pelo teste Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de Student-Newman-Keuls 
(p<0,05). Quanto às características organolépticas, o fluido ruminal dos animais alimentados a pasto variou em função do tempo e do método de 
armazenamento, porém nos animais alimentados com pasto e concentrado tais mudanças foram mais precoces. No líquido ruminal dos animais 
alimentados a pasto, o pH variou significativamente em função do tempo, mas não entre os métodos de conservação. Conservado em banho-
maria, o líquido ruminal apresentou redução do percentual de protozoários viáveis a partir de T12h, redução na motilidade dos protozoários 
e aumento no tempo de redução do azul de metileno em T9h; nos outros métodos de conservação as alterações ocorreram anteriormente. Nos 
bovinos alimentados com pasto e concentrado, o pH variou significativamente conforme o tempo e o método de conservação. Houve redução 
da motilidade dos protozoários nas amostras mantidas em banho-maria em T4h e aumento no tempo de redução do azul de metileno a partir 
de T9h. Apesar dessas alterações, os valores ainda permaneceram dentro dos limites de normalidade até T12h. Portanto, concluiu-se que a 
alimentação não interfere na conservação do fluido ruminal, mas os métodos de conservação influenciam na viabilidade deste, sendo que a 
conservação em banho-maria é mais eficiente, pois torna segura e viável a utilização do líquido ruminal por até 6 horas após a coleta.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daiane Vanessa de Oliveira Rossi (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Professora Doutora Simone Benghi Pinto       Co-Orientador: Professora Doutora Marivone Valentim Zabott
Departamento: Medicina Veterinária    Colaborador: Anderson Luiz de Carvalho, Doutora Geane M. Pagliosa e Rafael M. Luiz
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Didelphis albiventris, contenção, química
Área de Conhecimento: 50501011 - ANESTESIOLOGIA ANIMAL 

0935 ESTUDO DA EFICÁCIA DA CONTENÇÃO QUÍMICA DE DIDELPHIS LBIVEN-
TRIS COM A ASSOCIAÇÃO DE XILAZINA, CETAMINA E MIDAZOLAM

Didelphis albiventris pertence a um grupo moderadamente diversificado de marsupiais de pequeno porte que, na sua grande maioria, são con-
finados aos ambientes tropicais e temperados da região neotropical. A contenção química de animais silvestres é utilizada amplamente para 
captura, transporte, diagnóstico e tratamento dos mesmos. Devido à necessidade de contenção química de D. albiventris para avaliação de 
aspectos parasitológicos e biométricos, propôs-se avaliar a eficácia da associação anestésica com cetamina, xilazina e midazolam. O estudo foi 
realizado no Parque Estadual de São Camilo (Palotina/PR) no período de outubro de 2011 a maio de 2012. Para a captura dos animais, foram 
utilizadas armadilhas do tipo Tomahawk. As armadilhas permaneceram armadas, em locais distintos, durante três noites consecutivas, com 
intervalo médio de 25 dias entre as capturas. Os animais capturados foram pesados e divididos aleatoriamente em dois grupos, G1 (cetamina 
15 mg/kg, xilazina 1mg/kg e midazolam 0,2 mg/kg) e G2 (cetamina 25 mg/kg, xilazina 1 mg/kg e midazolam 0,4 mg/kg), sendo os fármacos 
administrados em uma única seringa por via intramuscular. Foram avaliados o tempo para perda do reflexo de endireitamento (PRE), período de 
latência (PL), período hábil de anestesia (PH), retorno do reflexo de endireitamento (RRE), tempo de recuperação (TRec), frequência cardíaca 
(FC) e respiratória (FR), temperatura retal (TR), miorelaxamento (Mrl) e sensibilidade dolorosa dos membros torácicos (SDT) e pélvicos 
(SDP) nos tempos de 5, 10, 20, 30 e 40 minutos após a administração dos fármacos. Foram capturados 16 animais com peso médio de 1,35 kg 
± 0,34 kg. Dos 16 animais, apenas 11 foram submetidos a contenção química (G1 n=5 e G2 n=6). Durante a avaliação anestésica foram obser-
vadas diferenças significativas de FC, Mrl e SDP entre grupos, com maior depressão cardíaca em G1,e maior grau de relaxamento muscular e 
menor SDP em G2. Não foram observadas diferenças quanto a FR e TR entre os grupos. Foram observados maiores tempos de PRE e PL em 
G1, respectivamente 2,8±0,8 min e 5,0±0,7 min contra 1,5±0,8 min e 2,8±1,3 min em G2. Não foram observadas diferenças significativas no 
PH, RRE e no TRec entre os grupos. . Quanto a avaliação da FR e TR, não foram observadas diferenças entre os grupos. Com base nos resulta-
dos obtidos até o momento e na metodologia proposta, o protocolo empregado em G2 apresentou melhor efeito dose resposta, sendo indicado 
para os procedimentos realizados no presente estudo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Dorli da Silva Amora Junior (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Ricardo Guilherme D’Otaviano de Castro Vilani  Colaborador: Elizabeth Regina de Carvalho, Rafaela Galante, Vanessa N. Gris 
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: primatas, propofol, opioides
Área de Conhecimento: 50501011 - ANESTESIOLOGIA ANIMAL

0936 AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANALGÉSICA DOS OPIOIDES FENTANIL, SUFENTANIL E REMIFENTA-
NIL EM INFUSÃO CONTÍNUA NA ANESTESIA DE MACACOS-PREGO (CEBUS APELLA)

A infusão de opioides tem se mostrado um excelente método para promover analgesia e reduzir o volume de anestésico utilizado durante a 
anestesia. O objetivo deste trabalho foi avaliar a infusão contínua de propofol associada aos opioides fentanil, sufentanil e remifentanil quanto 
à qualidade do plano anestésico, analgesia e variação na taxa de infusão do propofol, em macacos-prego (Cebus apella), durante 60 minutos. 
Foram utilizados 24 macacos, divididos em quatro grupos, pré-medicados com 4 mg/kg de meperidina e 5 mg/kg de midazolam, por via intra-
muscular. A indução foi realizada com 2 mg/kg/min de propofol associado com 20 µg/kg/h de fentanil (FENT), 4 µg/kg/h de sufentanil (SUF), 
20 µg/kg/h de remifentanil (REMI) ou 0,04 ml/kg/h de solução fisiológica (PRO), até completa perda de reflexo palpebral. Foi administrado 1 
l/min de oxigênio por meio de máscara laríngea, em ventilação espontânea, durante os 60 minutos de anestesia. A manutenção anestésica foi 
iniciada com 0,4 mg/kg/min de propofol associado com taxas fixas dos respectivos opioides nos grupos FENT (10 µg/kg/h), SUF (2 µg/kg/h) 
e REMI (5 µg/kg/h) ou solução fisiológica (0,02 ml/kg/h) no PRO. A taxa de propofol foi alterada em ambos os grupos a partir da avaliação do 
plano anestésico, de acordo com a resposta a estímulos nociceptivos provocados por neuroestimulador no braço direito a cada cinco minutos. 
Foram avaliadas frequências cardíaca e respiratória, pressão arterial sistólica, média e diastólica, temperatura, saturação de oxigênio e capno-
metria (ETCO2) a cada 5 minutos. As médias foram analisadas estatisticamente entre grupos pelo método de ANOVA e comparadas pelo teste 
de Tukey-Kramer. Não houve importantes diferenças nos parâmetros fisiológicos, exceto por aumento significativo na ETCO2 (p< 0,05) a 
partir de 10 minutos de anestesia e na frequência respiratória (p< 0,05) nos primeiros 20 minutos no SUF. A taxa de infusão média de propofol 
no grupo controle foi de 0,364 ± 0,18 mg/kg/min. A adição de opioides reduziu significativamente (p< 0,01) a taxa média de infusão de propofol 
em todos os grupos em relação ao PRO (FENT = 0,233 ± 0,16; SUF = 0,186 ± 0,15; REMI = 0,243 ± 0,14 mg/kg/min). As infusões dos opioides 
fentanil, sufentanil e remifentanil nas taxas propostas reduzem o requerimento de propofol em 36, 49 e 33% respectivamente, perante estímulo 
doloroso em macacos-prego. A taxa de infusão de 2 µg/kg/h de sufentanil apresenta maior redução no requerimento de propofol, porém em 
ventilação espontânea promove depressão respiratória.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ELIZABETH REGINA CARVALHO (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Ricardo Guilherme D’Otaviano de Castro Vilani    Colaborador: Rafaela Galante, Dorli da S.  A. Júnior, Vanessa N. Gris
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: primatas, TIVA, cetamina
Área de Conhecimento: 50501011 - ANESTESIOLOGIA ANIMAL

0937 ANESTESIA TOTAL INTRAVENOSA DE PROPOFOL EM ASSOCIAÇÃO À CE-
TAMINA EM MACACOS PREGO (CEBUS APELLA)

Primatas mantidos em cativeiro frequentemente necessitam de captura e anestesia para a realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos. A 
anestesia total intravenosa (TIVA) apresenta grandes vantagens, como o rápido retorno e bom plano anestésico, além de necessitar de pouca 
infraestrutura, podendo ser usada em locais remotos que contenham apenas oxigênio e suporte ventilatório. O propofol é conhecido pela in-
dução e recuperação extremamente rápidas, tendo um perfil farmacocinético interessante para a TIVA, entretanto, não possui propriedades an-
algésicas. Em espécies domésticas, a cetamina em doses subanestésicas é relatada como potente analgésico na TIVA. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a infusão contínua de propofol associada à cetamina na manutenção anestésica de macacos-prego (Cebus apella), e a capacidade 
do agente dissociativo em reduzir a taxa de propofol perante estímulos nociceptivos. Doze animais foram pré-medicados com midazolam (0,5 
mg/kg) e meperidina (4 mg/kg) por via intramuscular e divididos em dois grupos.  O grupo propofol (PRO) foi induzido unicamente com 
propofol na taxa de 2 mg/kg/min em infusão contínua intravenosa até perda de reflexo palpebral, e mantido em uma taxa inicial de 0,4 mg/kg/
min. O grupo propofol/cetamina (PK) foi induzido com a mesma taxa de propofol associado a cetamina (2 mg/kg/h) e foi mantido também 
com a mesma taxa inicial de propofol, associado à cetamina em uma taxa fixa de 0,6 mg/kg/h. A taxa de propofol foi alterada em ambos os 
grupos a partir da avaliação do plano anestésico, de acordo com a resposta a estímulos nociceptivos provocados por neuroestimulador no braço 
direito. Frequências cardíaca e respiratória, temperatura, saturação parcial de oxigênio sanguíneo e pressão arterial sistólica, média e diastólica 
foram avaliadas por meio de um monitor multiparamétrico durante os 60 minutos de anestesia, e registrados a cada cinco minutos. As médias 
foram comparadas estatisticamente entre grupos pelo Teste-t. Não houve importantes diferenças nos parâmetros fisiológicos avaliados, exceto 
por uma maior pressão arterial sistólica no PRO nos minutos 10, 35 e 40 (p< 0,05), provavelmente em resposta aos estímulos nociceptivos. A 
infusão contínua de cetamina reduziu em 33% o requerimento de propofol (0,243 ± 0,17 x 0,364 ± 0,18 mg/kg/min, p< 0.01). A maior redução 
foi observada entre 30 e 45 minutos. A associação de cetamina à infusão contínua de propofol em macacos-prego não alterou de maneira im-
portante os planos fisiológicos avaliados e reduziu a taxa de propofol perante estímulos nociceptivos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: VANESSA NADINE GRIS (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Ricardo Guilherme D. de Castro Vilani    Colaborador: Rafaela Galante, Elizabeth R. de Carvalho, Dorli da S. Amora Junior
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: primatas, propofol, tiletamina-zolazepam
Área de Conhecimento: 50501011 - ANESTESIOLOGIA ANIMAL 

0938 COMPARAÇÃO ENTRE INFUSÃO CONTÍNUA INTRAVENOSA (TIVA) DE 
PROPOFOL E ANESTESIA DISSOCIATIVA EM PRIMATA

Primatas cativos em zoológicos, centros de triagem e centros de pesquisa frequentemente requerem anestesia para procedimentos de manejo 
clínico ou cirúrgico. A anestesia dissociativa é rotineiramente utilizada, porém apresenta um longo tempo de recuperação, inviável para animais 
de difícil manejo e que precisam ser rapidamente reintegrados ao grupo. Em animais domésticos, o propofol é administrado em infusão con-
tínua promovendo um plano anestésico seguro e com rápido retorno à consciência. O objetivo deste estudo foi comparar a anestesia dissociativa 
utilizando tiletamina e zolazepam com a infusão contínua de propofol quanto à qualidade e ao tempo de recuperação. Foram utilizados 40 ani-
mais provenientes do Centro Nacional de Primatas das seguintes espécies: macaco-prego (MP - Cebus sp.), bugio-preto (BU - Alouatta caraya), 
macaco-de-cheiro (SA - Saimiri sciureus), macaco-da-noite (AO - Aotus azarae) e macaco-verde-africano (AF - Chlorocebus aethiops). Os 
animais foram pré-medicados com midazolam e meperidina e divididos em dois grupos. No primeiro grupo quatro animais de cada espécie 
foram induzidos com 2 a 4 mg/kg/min de propofol até completa perda do reflexo palpebral. A infusão foi então iniciada a uma taxa de 0,4 mg/
kg/min, podendo sofrer variações para ajuste do plano anestésico. No segundo grupo outros quatro animais de cada espécie receberam 5 mg/kg 
de tiletamina-zolazepam e doses adicionais de 2,5 mg/kg quando movimentos voluntários foram observados. Nos dois protocolos a anestesia 
foi mantida por 60 minutos. Foram avaliados os tempos para início de movimentos voluntários, mudança de decúbito dorsal para decúbito 
lateral, decúbito ventral voluntário e ambulação normal. A recuperação anestésica foi caracterizada como excelente, boa, razoável ou ruim. Os 
tempos de recuperação foram comparados estatisticamente pelo Teste-t e a qualidade pelo teste exato de Fischer. Em todas as espécies foram 
observados valores significativamente menores com propofol para decúbito ventral (MP - 43,0 ± 21,4 x 219,3 ± 139,7 min; BU 52,2 ± 36,0 x 
160,0 ± 86,4 min; SA- 32,0 ± 16,8 x 83,6 ± 11,0 min; AO - 29,2 ± 24,3 x 151,7 ± 44,1 min; AF - 59,7 ± 15,6 x 230,7 ± 78,2 min) e ambulação 
normal (MP - 93,0 ± 27,2 x 493,7 ± 47,8 min; BU - 70,3 ± 35,6 x 319,2 ± 144,7 min; SA - 58,2 ± 22,3 x 358,0 ± 109,0 min ; AO - 55,7 ± 32,0 x 
510,2 ± 192,1 min; AF - 100,2 ± 64,6 x 311,0 ± 33,3 min).  A qualidade de recuperação anestésica foi superior e o tempo de recuperação menor 
em todas as espécies estudadas com a infusão contínua de propofol.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Debora Cristina Pelim Lima (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Simone Domit Guérios                 Co-Orientador: Cristina Rauen Ribas
Departamento: Medicina Veterinária                Colaborador: Andressa Migliorini Martinelli, Gilmara Luiza Mansani
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Auxilio Audiovisual, Métodos Alternativos, Técnica Cirúrgica Veterinária
Área de Conhecimento: 50501020 - TÉCNICA CIRÚRGICA ANIMAL

0939 AUXÍLIO AUDIOVISUAL EM TÉCNICA CIRÚRGICA

O uso de animais vivos em aulas práticas vem sendo substituído por métodos alternativos como o uso de cadáveres congelados ou quimica-
mente preservados, manequins e recursos audiovisuais. A disciplina de Técnica Cirúrgica Veterinária da UFPR em Curitiba iniciou no ano 
letivo de 2012 o uso de vídeo-aulas para auxiliar no ensino das fases fundamentais da cirurgia. As primeiras aulas práticas visaram auxiliar 
a compreensão teórica e prática à realização de nós cirúrgicos. Inicialmente foram filmados passo a passo os procedimentos e as técnicas de 
diferentes tipos de nós, como o nó simples de uma mão, nó de cirurgião de duas mãos e o nó de cirurgião com duas mãos. Os vídeos foram 
postados na rede de divulgação “you tube”, disponibilizando o acesso às informações para treinamentos práticos extracurriculares. O projeto 
teve por objetivo avaliar o material audiovisual complementar aos métodos de ensino tradicionais utilizados em técnica cirúrgica veterinária da 
UFPR Curitiba. Para isso foram avaliados todos os 45 alunos, regularmente matriculados na disciplina. O número de exibições dos vídeos e a 
avaliação prática dos acadêmicos por 2 docentes e 3 monitoras foi registrado em planilhas. O número de acessos, levando em conta um registro 
único por computador, foi de 128 para o vídeo de nó simples de uma mão e 56 para o nó simples de duas mãos, 128 para o nó de cirurgião 
de uma mão e 117 para o nó de cirurgião de duas mãos. Após os respectivos acessos e as observações dos detalhes presentes nos vídeos, os 
acadêmicos foram capazes de cumprir os procedimentos exigidos com maior facilidade e destreza, sem tantos questionamentos. No entanto, 
não se pode contabilizar a eficácia do material divulgado tendo por base alunos com habilidades individuais diferentes, de apenas uma turma, 
de uma única instituição de ensino. Além disso, deve-se lembrar que o material de apoio não é autossuficiente, necessitando ser associado ao 
conhecimento teórico aplicado, ao esmero e à dedicação do docente da disciplina, não podendo ser utilizado como fonte única para o ensino. 
Logo, sugere-se que o material áudio visual auxilia o aprendizado dos universitários, principalmente em aulas práticas. Porém, ressalta-se que 
não se pode mensurar ao certo a proporção da sua relevância apenas com este estudo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andrea Wagner de Castro (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Tilde Rodrigues Froes        Colaborador: Andressa Cristina de Souza, Daniel C. de Oliveira, Kamila Lopes de Faria
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Ultrassonografia, Cães, Medicina do Coletivo
Área de Conhecimento: 50501038 - RADIOLOGIA DE ANIMAIS

0940 O IMPACTO DA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL DE CÃES E GATOS ATENDIDOS EM PRO-
GRAMAS CORRELATOS À MEDICINA VETERINÁRIA DO COLETIVO: ESTUDO PROSPECTIVO

Os programas de controle populacional de cães e gatos têm se destacado nos últimos anos como uma importante ferramenta na redução do 
número de animais errantes. A subárea da Medicina Veterinária que atua estreitamente com esse objetivo é denominada Medicina Veterinária do 
Coletivo (MVC) ou “Shelter Medicine”. A Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Hospital Veterinário contam com projetos envolvendo 
alunos, residentes, pós graduandos e professores na área de Medicina Veterinária do Coletivo associados à parcerias com o município de São 
José dos Pinhais – PR, Centro de Controle de Zoonoses de Pinhais – PR (CCZ-Pinhais) e o município de Curitiba. Tais programas visam, além 
da esterilização dos animais, proporcionar à população medidas educativas em relação ao manejo dos animais e guarda responsável, contando 
também com uma “Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde”. O objetivo desse estudo foi avaliar ultrassonograficamente cães e 
gatos provenientes do CCZ - Pinhais, Vila Pantanal (Curitiba-PR), animais de funcionários do Campus Centro Politécnico da UFPR e São José 
dos Pinhais, verificando a ocorrência de alterações abdominais e a contribuição dessa modalidade diagnóstica na propedêutica do paciente, 
definindo o impacto e a necessidade da realização desse exame. Foram examinados 3 cães, 27 gatas e 101 cadelas, totalizando 131 animais. 
O maior número de alterações que de alguma forma interferiram na propedêutica do paciente e alteraram seu planejamento cirúrgico foram 
atribuídas ao sistema genital totalizando 22 animais (16,79%). Além desses foram detectados cinco casos de peritonite (3,82%) e dois de pan-
creatite (1,53%). Em três animais (2,29%) o planejamento cirúrgico foi alterado pela presença do endoparasito Dioctophyma renale, e em um 
caso (0,76%) devido a suspeita de neoplasia em vesícula urinária. Não houve alterações em outros órgãos de forma a alterar o planejamento 
cirúrgico. Conclui-se que o exame ultrassonográfico foi fator de extrema importância para abordar corretamente o paciente, podendo alterar 
não só o agendamento como também o próprio procedimento cirúrgico e anestésico, comprovando, então, a necessidade da realização desta 
modalidade diagnóstica no exame clínico prévio à esterilização nesse tipo de paciente.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafaelle Cristine Dea (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Tilde Rodrigues Froes              Colaborador: Daniela Aparecida Ayres Garcia, Kamila Lopes de Faria
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: diagnostico por imagem, coletivo, ultrassonografia
Área de Conhecimento: 50501038 - RADIOLOGIA DE ANIMAIS 

0941 O IMPACTO DA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL DE CÃES E GATOS ATENDIDOS EM PRO-
GRAMAS CORRELATOS A MEDINA VETERINÁRIA DO COLETIVO: ESTUDO RETROSPECTIVO.

A Medicina Veterinária do Coletivo apresenta um caráter interdisciplinar e tem como um dos seus objetivos o manejo e controle populacional 
de animais, tanto dos abrigos como da população carente e de animais errantes que vivem sob cuidados da comunidade local. Na UFPR esse 
manejo é feito em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses do município de Pinhais-PR e o Hospital Veterinário da UFPR por meio 
da disciplina de Técnica Cirúrgica Veterinária do curso de Medicina Veterinária da UFPR. A parceria atua nos controles populacionais com as 
cirurgias de ovariohisterectomia (OSH), e na educação dos proprietários e comunidades sobre posse responsável.  A ultrassonografia é uma 
importante modalidade diagnóstica e auxilia na investigação de doenças da cavidade abdominal e na detecção precoce da gestação. O objetivo 
desse estudo foi analisar os laudos ultrassonográficos e as imagens arquivadas de forma retrospectiva dos animais que realizaram o exame 
ultrassonográfico antes do procedimento cirúrgico de OSH, verificando a ocorrência de alterações abdominais ou gestação. Foram avaliados 
durante o período de três anos, 333 animais, sendo 283 cadelas e 50 gatas. A média de idade de todos os animais foi de 2,18 anos. A maioria das 
cadelas era sem raça definida 79,5%, assim como as gatas com 92%. Cinco cadelas (1,76%) e três gatas (7%) foram excluídas do procedimento 
cirúrgico devido a gestação. Houve urgência na realização da OSH devido a sinais de infecção uterina em 24 cadelas (8,4%), em uma gata com 
feto morto (2%) e em quatro cadelas (1,4%) com Dioctophyma renale. O resultado do exame ultrassonográfico influenciou no reagendamento 
cirúrgico em seis cadelas (2,12%) das quais, cinco casos eram de cistite e um caso de suspeita de pancreatite. Nas gatas, dois casos indicativos 
de cistite crônica também mudaram o cronograma da cirurgia, sendo todos tratados previamente. O planejamento cirúrgico foi modificado 
em duas fêmeas caninas (0,7%), estas tinham um cálculo em vesícula urinária e um corpo estranho gástrico. Comprova-se nesse estudo que a 
ultrassonografia é uma modalidade diagnóstica interessante para se descobrir lesões abdominais eventualmente não percebidas nesse tipo de 
paciente, já que a história clínica pode ser falha ou nula. O resultado do exame pode interferir no agendamento das cirurgias, manejo de tem-
porização e  adequação do planejamento cirúrgica. Conclui-se que a ultrassonografia abdominal deve-se então ser recomendada como técnica 
de quarentena em exames pré-castração e em animais de abrigo na busca de enfermidades abdominais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andreise Costa Przydzimirski (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Fabiano Montiani-Ferreira                Co-Orientador: Amália Turner Giannico
Departamento: Medicina Veterinária                    Colaborador: Leandro Lima, Rogério Ribas Lange
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: eletrocardiograma, imobilidade tonica, coelhos
Área de Conhecimento: 50501062 - CLÍNICA VETERINÁRIA

0942 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA CONTENÇÃO MANUAL NA RESPOSTA ELE-
TROCARDIOGRÁFICA E CARDÍACA DE COELHOS DA RAÇA NOVA ZELÂNDIA.

Na vida selvagem a resposta animal mais comum frente a uma ameaça é conhecida como “resposta de luta ou fuga’’, caracterizada pela ativação 
do sistema nervoso simpático, que resulta em taquicardia, vasoconstrição periférica, aumento da pressão arterial e dilatação venosa da muscu- 
latura. Em contraste, alguns animais podem responder permanecendo imóveis, especialmente quando abordados por predadores não havendo 
possibilidade de fuga. O fenômeno é chamado de imobilidade tônica (IT) e pode ser induzido por contenção física. Acredita-se tratar de forma 
de defesa adaptativa que diminui as chances de continuidade dos ataques do predador, aumentando a chance de sobrevivência. A IT pode durar 
de segundos até horas e já foi relatada em mamíferos, aves, répteis e anfíbios. A prevalência e reprodutibilidade da bradicardia durante a IT 
ainda é desconhecida. Objetiva-se estudar a frequência cardíaca (FC) por meio da eletrocardiografia durante IT induzida por meio de contenção 
física em 20 coelhos (Oryctolagus cuniculus) da raça Nova Zelândia, 12 fêmeas e 8 machos, de 6 meses de idade. A IT foi induzida após con- 
tenção física na região cervical, em seguida mantendo o animal em decúbito lateral, simulando assim a subjugação produzida por um predador. 
A FC foi mensurada em três períodos de um minuto cada: pré-contenção (Pré-C); contenção física (C) epós-contenção (Pós-C). O período C foi 
subdividido em três etapas de 20 segundos (s), para observação da variação da FC durante a IT. A FC média obtida para cada período foi: Pré- 
C= 255,65 ± 30,36 bpm, C= 196 ± 64,37 bpm e Pós-C= 257,55 ± 33,17 bpm. Para a análise estatística empregou-se o teste ANOVA e valores 
de P<0,05 foram considerados significativos. Observou-se na IT um decréscimo significativo (P<0,0001) de 23,34% da FC durante o período 
C, com aumento consecutivo de 24,9% no Pós-C. Em alguns coelhos a resposta foi mais pronunciada, com diminuição de até 82% da FC. Na 
subdivisão do período C, houve decréscimo da FC durante os primeiros 20s com aumento nos 40s seguintes, no entanto, essa variação não 
foi estatisticamente significante. Sugere-se que na IT há inibição do sistema nervoso simpático e ativação do sistema nervoso parassimpático. 
Tais reações parecem ocorrer quando o animal é submetido a um estado de medo. A avaliação da FC contribuiu para caracterizar a resposta 
cardíaca durante a IT em coelhos. Mais estudos são necessários para que as dúvidas acerca do mecanismo biológico envolvido neste fenômeno 
fisiológico sejam respondidas, contudo a FC pode ser utilizada como parâmetro para nortear tais pesquisas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bianca Toaldo (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Geraldo Camilo Alberton            Colaborador: Paula Carvalho Leal, Maurício Vieira da Silva
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Zearalenona, Micotoxina, GOB
Área de Conhecimento: 50502000 - MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA

0943 AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL DE FÊMEAS SUÍNAS JOVENS IN-
TOXICADAS EXPERIMENTALMENTE COM ZEARALENONA

A zearalenona (ZEA) é uma micotoxina com ação estrogênica que causa transtornos reprodutivos em suínos. O objetivo do estudo foi avaliar 
o efeito in vivo do GOB (bentonita orgânica ativada) contra a ZEA, bem como de uma nova formulação do aditivo anti-micotoxina Elitox®, 
o qual possui 40% de GOB na sua formulação. Foram utilizadas 48 fêmeas suínas, com 21 dias de idade, média de peso 6 kg. O experimento 
teve duração de 21 dias. Os animais foram alojados conforme o peso, em 6 grupos de 8 animais para cada tratamento. Os tratamentos foram 
divididos pela inclusão da ZEA e GOB/Elitox, que são: T1 (controle negativo), T2 (controle positivo), T3 (GOB 1 kg/ton), T4 (Elitox 1 kg/
ton), T5 (Elitox 1,5 kg/ton) e T6 (Elitox 2 kg/ton), todos com 750 ppb de ZEA (menos T1). Foi fornecido aos animais ração adlibitum. Peso 
corporal e consumo de ração foram controlados semanalmente para calcular a conversão alimentar. A vulvometria foi realizada semanalmente 
e forneceu a medida em milímetros. A área de vulva foi obtida pela multiplicação da largura (eixo latero-lateral) e altura (eixo dorso-ventral) 
da vulva. Após 21 dias, os animais foram abatidos e os tratos reprodutivos foram pesados. Nenhuma diferença foi observada comparando 
parâmetros zootécnicos. Quanto aos parâmetros reprodutivos, diferenças da área de vulva foram identificadas apenas depois de 14 dias da 
exposição à ZEA. Levando em conta que o foco da avaliação foi encontrar uma mistura ideal de GOB + Elitox, foi decidido excluir T4 e T5 da 
comparação, já que não foi observado nenhum efeito nesses tratamentos. Quanto ao peso do trato reprodutivo, T3 apresentou um valor maior do 
que o controle positivo, devido à ausência aparente de eficácia do GOB. Citometria foi realizada nos grupos e não houve diferença significativa 
entre os controles, mostrando que a ZEA não teve efeito sobre o sistema imune. Entretanto, em T3 e T6, houve um aumento significativo de 
linfócitos B e macrófagos, indicando que os produtos produziram um efeito imunoestimulante, que nem sempre é positivamente associado. É 
possível concluir que GOB não mostrou nenhum efeito in vivo contra a ZEA.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Bollmann (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Fabiano Montiani-Ferreira              Co-Orientador: Jorge Pereira
Departamento: Medicina Veterinária                  Colaborador: Letícia Olbertz
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: cistoadenoma apócrino, tumor, pálpebra
Área de Conhecimento: 50502000 - MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA

0944 HIDROCISTOMA PALPEBRAL EM UMA GATA PERSA – RELATO DE CASO

As neoplasias palpebrais primárias em gatos costumam ser malignas, sendo o tumor de bainha de nervo periférico, o carcinoma espinocelular, 
o mastocitoma e o melanoma as mais frequentemente diagnosticadas. Relata-se a ocorrência de hidrocistoma palpebral em uma gata da raça 
Persa, com nove anos de idade. A gata foi apresentada para consulta oftalmológica devido à presença de um nódulo de 5 x 5 x 3 mm, de aspecto 
regular, superfície lisa, cantos arredondados, coloração castanho-enegrecida, no canto nasal da pálpebra superior de olho direito. Na microsco-
pia óptica o nódulo apresentou-se como grande cavidade cística preenchida por conteúdo protéico semelhante à secreção apócrina, revestida 
por camada única e, eventualmente dupla, de células epiteliais cubóides bem diferenciadas. Ao redor desta cavidade cística evidenciaram-se 
inúmeras outras dilatações císticas semelhantes. Sinais de malignidade não foram evidenciados e as margens cirúrgicas apresentaram-se livres 
de células neoplásicas. Embora as neoplasias palpebrais possam causar irritação ocular, mau-fechamento das pálpebras e, consequentemente, 
úlcera de córnea, nenhuma destas lesões foi evidenciada e o prognóstico quanto à saúde ocular neste caso mostrou-se excelente. Ainda, a lit-
eratura relata que após excisão cirúrgica do hidrocistoma palpebral, chances de novos hidrocistomas ocorrerem em outros locais das pálpebras 
existem, apesar de que tal relato também não foi observado neste caso, dentro do período de dois meses após excisão cirúrgica curativa. O 
hidrocistoma palpebral, também chamado de cistoadenoma apócrino dos gatos persas, é uma neoplasia pouco frequente nas pálpebras de gatos, 
mesmo sendo os gatos da raça persa curiosamente mais predispostos a desenvolvê-lo. Por apresentar-se macroscopicamente pigmentado, a 
neoplasia deve ser diferenciada do melanoma, que é uma neoplasia palpebral de prevalência importante em gatos. A conduta terapêutica e o 
prognóstico quanto à saúde ocular e sistêmica do paciente diferem muito entre o hidrocistoma e o melanoma, tornando o diagnóstico histopa-
tológico imperativo nestes casos. Este estudo contribui com informações clínicas e histopatológicas sobre neoplasias palpebrais em gatos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Augusto Minozzo (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Ivan Roque de Barros Filho            Colaborador: Rafael Leme Marques, Carlos Roberto Conti Naumann
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Tuberculose, Zoonose, Saúde pública
Área de Conhecimento: 50502000 - MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA

0945 ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DA TUBERCULOSE BOVINA EM FRIGORÍFICOS 
NA REGIÃO SUL DO BRASIL

A tuberculose provocada pelo Mycobacterium bovis é uma zoonose, portanto, é uma doença que acomete bovinos que tem grande importância 
para a saúde pública e que tem um grande impacto econômico na pecuária nacional. O MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento) visa por meio do PNCEBT (Plano Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose) reduzir a prevalência da tuberculose 
bovina até a sua erradicação. Este trabalho, portanto, visa verificar se as atividades do PNCEBT tem tido os resultados esperados na região sul 
do Brasil. Foram abatidos em 2011, 887.012 bovinos no estado do Paraná, sendo que 58 animais na inspeção foram detectados por apresentar 
lesões sugestivas de tuberculose na carcaça, gerando uma prevalência de 0,00653%. No estado de Santa Catarina em 2011, foram abatidos 
92.088 bovinos, sendo que 178 (0,193%) foram detectados com tuberculose na inspeção. No estado do Rio Grande do Sul, foram abatidos 
895.681 bovinos no total em 2011, sendo que 819 (0,0914%) apresentaram tuberculose na inspeção. Considerando a Região Sul como um todo, 
em 2011 foram abatidos 1.874.781 bovinos, dos quais 1.055 (0,0562%) apresentaram tuberculose na inspeção. Quando comparado ao ano an-
terior, em 2010, na Região Sul 2.120.233 bovinos foram abatidos sendo que 334 (0,016%) carcaças foram condenadas por apresentarem lesões 
sugestivas de tuberculose.  Esses dados mostram que de 2010 para 2011 houve um aumento absoluto e relativo de casos de tuberculose bovina 
na região sul do Brasil. Estes dados evidenciam a dificuldade existente em controlar a tuberculose em bovinos, e ainda indicam possíveis falhas 
nas atividades realizadas pelo PNCEBT. No trabalho só foram considerados os dados de abatedouros avaliados pelo SIF (Sistema de Inspeção 
Federal). Os dados foram obtidos a partir do Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal (SIGSIF).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: José Eduardo Rodrigues Ribeiro e Silva (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Ivan Deconto                 Colaborador: Eduarda Maciel Busato
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Cavalos de tração, Famílias carentes, Projeto Carroceiro
Área de Conhecimento: 50502000 - MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA

0946 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE CAVALOS DE TRAÇÃO UTILIZADOS NA CO-
LETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

A presença de cavalos no ambiente urbano se mostra cada vez mais comum em virtude das várias finalidades à que esses animais são des-
tinados. Além dos equídeos utilizados para esporte e lazer, há também os que são instrumento de trabalho de famílias carentes coletoras de 
materiais recicláveis. Os “cavalos carroceiros”, realizam grandes esforços diariamente e geralmente não recebem os mesmos cuidados dos 
atletas, o que acarreta problemas relacionados à saúde e bem estar animal e saúde humana, pois podem carrear zoonoses. O projeto de extensão 
“Carroceiro” do curso de Medicina Veterinária da UFPR tem como objetivo auxiliar estes cavalos de tração e seus proprietários por meio de 
parceria com municípios onde realiza ações periodicamente. A principal atividade desenvolvida é o “Dia do Carroceiro”, no qual proprietários 
levam seus equídeos até um local estabelecido pelo município, onde alunos, professores e médicos veterinários parceiros do projeto realizam 
cadastramento, exame físico, coleta de sangue e fezes dos animais e administração de vermífugo. No último “Dia do Carroceiro”, em maio de 
2012, 31 cavalos foram atendidos. A avaliação dos cascos revelou que 11 dos animais (35,48%) apresentavam achinelamento, encastelamento 
ou ambos, o que demonstra que o casqueamento realizado, geralmente pelo próprio proprietário, é inadequado ou ausente. Quanto ao exame 
hematológico, amostras de sangue total foram coletadas de 30 cavalos. A análise revelou 40% (12) dos animais anêmicos (hematócrito inferior 
a 32%), o que pode estar relacionado com a dieta de baixa qualidade. 26,66% (8) estavam com indicativo de desidratação (proteína plasmática 
total acima de 8,0 g/dL) e 46,66% (14) apresentaram fibrinogênio acima do nível normal (200 a 400 mg/dL), o que indica presença de algum 
processo inflamatório. Amostras de fezes foram obtidas diretamente da ampola retal de 31 animais e a contagem de ovos de helmintos por 
grama de fezes (OPG) foi realizada pela técnica de Gordon e Whitlock modificada. 90,32% (28 cavalos) apresentaram OPG superior a 300 (o 
máximo considerado normal para a espécie), sendo que todos estes continham ovos da superfamília Strongyloidea. Das 31 amostras apenas 
uma não apresentou nenhum ovo na contagem, 29 (93,55%) continham ovos da superfamília Strongyloidea e 3 (9,68%) demonstraram ovos de 
Oxyuris equi. Conclui-se que os “cavalos carroceiros” necessitam de melhorias quanto ao manejo dos cascos, alimentar e sanitário, as quais são 
buscadas pelo projeto Carroceiro através das atividades que visam atendimento dos animais e conscientização dos proprietários.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Julia Dall Anese (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Ivan Deconto                     Co-Orientador: Alexander Welker Biondo
Departamento: Medicina Veterinária   Colaborador: Mardjory Basten, Cristiane da C. de Barros, Mariane Angélica P. Finger
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: 
Área de Conhecimento: 50502000 - MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA

0947 EDUCAÇÃO NA EXTENSÃO: O TEATRO DE FANTOCHES DO PROJETO CAR-
ROCEIROS E SEUS RESULTADOS

Parte da coleta de material reciclável de Curitiba e Região metropolitana é feita por coletores que utilizam como ferramenta de trabalho cavalos 
que estão em contato direto com os proprietários e família. A educação de crianças é a base para que se estabeleçam as primeiras relações com 
a coletividade e por isso a necessidade de informa-las a respeito das corretas práticas de manejo e cuidado dos cavalos, objetivando introduzir 
conceitos de bem estar animal para que estes se difundam e perpetuem de forma duradoura.Com base nisso o projeto de extensão carroceiro 
instituiu a apresentação do teatro de fantoches a crianças de 1ª a 5ª serie em escolas públicas do município de Pinhais. A história leva aos alunos 
dicas de como cuidar da saúde, alimentação e bem estar, evidenciando que os animais também sentem dor, não podem trabalhar excessivamente 
e devem ser mantidos em local adequado para não causar acidentes.Após a apresentação, os alunos do projeto interagiram com as crianças 
fixando os pontos principais do teatro e entregaram um jogo educativo e, as professoras, um questionário para avaliar a absorção dos conceitos. 
Este trabalho avalia os resultados dos questionários, que contem sete perguntas, sendo seis com respostas objetivas e uma discursiva, visando à 
sua interpretação e à melhoria do método. De 236 questionários respondidos, 227(96,19%) crianças reconheceram que os cavalos sentem dor; 
221(93.64%) que gostam de capim, milho e ração, 228 alunos (96,61%) acham que não é certo deixar os animais soltos na rua. 217(91,95%) 
crianças responderam que o animal pode ficar mal ao trabalhar um dia todo sem alimentar-se ou beber água.136 disseram (57,63%) já ter 
ouvido sobre o Projeto. As respostas discursivas foram organizadas em grupos de acordo com a questão relativa à opinião sobre o teatro: as 
justificativas para “sim” foram divididas em quatro grupos, sendo que 72 crianças (30,51%) disseram ter gostado por ser engraçado, bonito, 
legal ou gostar de teatro; 90(38,14%) por terem aprendido algo, 47(19,92%) não justificaram e 13(5,51%) por outros motivos. A prática da 
atividade demonstrou a necessidade de algumas alterações, como a adequação do conteúdo exposto à idade das crianças, indicando ser precisa 
maior interação entre Projeto e as escolas e a diminuição do número de escolas-alvo, focando naquelas em áreas de maior prevalência de ani-
mais cujos proprietários participaram do Projeto Carroceiro.Os resultados confirmam a importância de ações educativas, uma vez que os alunos 
absorveram, em sua maioria, os conceitos relativos ao bem estar e manejo dos animais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Yumi Takahashi Kamoi (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Ivan Roque de Barros Filho         Co-Orientador: Alexander Welker Biondo
Departamento: Medicina Veterinária              Colaborador: Mariane Angélica P. Finger, Peterson T. Dornbusch, Ivan Deconto
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Leptospira sp, cavalos de tração, hematócrito
Área de Conhecimento: 50502000 - MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA

0948 CORRELAÇÃO DO HEMATÓCRITO, FIBRINOGÊNIO PLASMÁTICO E CAVA-
LOS DE TRAÇÃO SORORREAGENTES PARA LEPTOSPIRA SP

A leptospirose é causada por bactéria do gênero Leptospira sp. No Brasil é considerada uma doença endêmica e constitui um sério risco a 
saúde pública. Cavalos usados para tração de carroças circulam por centros urbanos, e estão em contato direto com depósitos de materiais 
descartados e próximos de outros animais e pessoas, podendo servir de sentinelas. O presente estudo tem como objetivo correlacionar o he-
matócrito e fibrinogênio plasmático de cavalos de tração sororreagentes para Leptospira sp no município de Pinhais, Paraná. No ano de 2011 
foi realizado o evento de extensão intitulado ‘Dia do Carroceiro’. Atenderam- se 138 animais, sendo que 11 deles participaram de mais de uma 
coleta, totalizando 153 amostras de sangue. A coleta de sangue foi feita por venopunção jugular, com agulha de 40x12mm e tubos com e sem 
anticoagulante, em todos os animais. As amostras foram testadas contra 15 sorovares e títulos maiores ou iguais a 100 UI foram consideradas 
reagentes. As amostras de sangue total foram utilizadas para obter o hematócrito, proteína plasmática total e fibrinogênio. Das 153 amostras 
testadas, 15,03% (23/153) reagiram a Leptospira spp na soroaglutinação microscópica. Os sorovares mais prevalentes foram Pomona (47,83%) 
e Canicola (13,04%). Dos animais reagentes, 30,43 ± 0,033% foram considerados anêmicos por apresentarem hematócrito menor que 32%. 
E 8,69% (2/7) apresentaram fibrinogênio elevado (maior que 400 mg/dL), indicando presença de processo inflamatório. As médias dos dados 
laboratoriais dos animais reagentes e não reagentes foram, respectivamente: fibrinogênio 213, 04 ± 132,87 e 356,15 ± 251,45 mg/dL; Ht 36 
± 0,08 % e 37 ± 0,08 %. Não houve diferença entre os valores do hematócrito (p = 0,19) dos animais reagentes e não reagentes. Animais não 
reagentes apresentaram fibrinogênio mais alto do que animais reagentes (p = 0,03). Conclui-se que hematócrito e fibrinogênio plasmático não 
são afetados em cavalos reagentes. No presente trabalho não foi usado um critério de exclusão para se avaliar se o alto fibrinogênio de animais 
sororreagentes está relacionado apenas com a positividade para Leptospira sp, ou se o animal já apresentava lesões ou uma alta carga parasi-
tária, o que no exame laboratorial indicaria a presença de um processo inflamatório. A prevalência para leptospirose em cavalos do município 
de Pinhais é de 15,03%, sendo importante o monitoramento dos cavalos carroceiros que circulam em centros urbanos, além de conscientização 
da população quanto à prevenção e riscos de zoonoses, como a leptospirose.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: RAFAEL LEME MARQUES (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: IVAN ROQUE DE BARROS FILHO                 Co-Orientador: AMÁLIA TURNER GIANNICO
Departamento: Medicina Veterinária        Colaborador: IVAN DECONTO, PETERSON T. DORNBUSH, CARLA AZOLINI CAMPOS
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: carroceiro, auscultação, eletrocardiografia
Área de Conhecimento: 50502000 - MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA

0949 ESTUDO ELETROCARDIOGRÁFICO E CARACTERÍSTICAS AUSCULTATÓRIAS EM CAVALOS 
UTILIZADOS PARA TRAÇÃO E PASSEIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PR

Os cavalos de tração (cavalos carroceiros) tem grande importância para a renda de famílias que os utilizam como meio de trabalho. Estes 
animais são submetidos, muitas vezes, a condições inadequadas de atividade física intensa. A literatura contribui com poucas pesquisas sobre 
a avaliação cardíaca deste grupo. Para a avaliação do coração destes animais, a auscultação cardíaca pode ser utilizada para diagnosticar dis-
túrbios de ritmo e sopros que possam indicar doenças no sistema cardiovascular. A utilização da eletrocardiografia como exame complementar 
é um importante método diagnóstico que permite a detecção de doenças cardíacas, sejam estas primárias ou secundárias. Neste estudo foram 
avaliados 127 cavalos sem raça definida por meio da auscultação cardíaca e exame eletrocardiográfico (ECG). O estudo ocorreu na região 
metropolitana de Curitiba-PR, e os animais participavam do projeto de extensão “Projeto Carroceiro” realizado por professores e alunos da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Destes animais, 63 eram cavalos carroceiros (322,4±68,16 Kg; 7,32±3,81 anos) e 64 não carroceiros 
(animais utilizados para passeio, esporte e lazer) (330,38±85,35 Kg; 7,74±4,11 anos). Para realização do ECG utilizou-se um aparelho com-
putadorizado e os eletrodos foram posicionados de acordo com o sistema ápice-base. Os traçados foram registrados na derivação I pelo tempo 
de três minutos. Durante a realização do ECG e auscultação cardíaca os animais permaneceram em estação. Foi observado na ausculta cardíaca 
de 87,31% (55) dos carroceiros as bulhas S1 e S2; em 3,17% (2) as bulhas S1, S2 e S3 e em 9,52% (6) as bulhas S1, S2 e S4. No ECG, a média 
da frequência cardíaca (FC) foi de 41,77 ± 7,74 bpm. O ritmo sinusal normal foi encontrado em 61,90% (39) dos animais avaliados, a taquicar-
dia sinusal em 34,92% (22), a arritmia sinusal em 1,58% (1), e o bloqueio atrioventricular de 2º grau foi observado em 1,58% (1). Nos cavalos 
não carroceiros 78,12% (52) apresentaram as bulhas cardíacas S1 e S2; 3,13% (2) as bulhas S1, S2 e S3 e 18,75% (12) as bulhas S1, S2 e S4. 
Foi observado sopro sistólico em foco mitral em 1,56% (1). A FC média foi de 44,03 ± 8,37 bpm. O ritmo sinusal normal foi encontrado em 
59,37% (38) destes animais, a taquicardia sinusal em 39,06% (25) e a arritmia sinusal em 1,56% (1). Avaliando-se estes dados, pode-se concluir 
que tanto os cavalos carroceiros quando os cavalos de passeio deste estudo possuem baixa incidência de alterações no ritmo e sons cardíaco, 
podendo este fato estar relacionado ao tempo e tipo de exercício físico a que são submetidos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina Brandão Serrano (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Carla Forte Maiolino Molento                Co-Orientador: Ivan Roque de Barros Filho
Departamento: Zootecnia                                          Colaborador: Janaina Hammerschmidt, Cristiane da Conceição de Barros
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: cinco liberdades, perícia, sofrimento
Área de Conhecimento: 50502000 - MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA 

0950 DIAGNÓSTICO DE BEM-ESTAR DE CAVALOS CARROCEIROS

Considerando-se que equídeos são utilizados na tração de carroças contendo materiais recicláveis em todo o país, o objetivo deste estudo foi 
realizar o diagnóstico do grau de bem-estar e a probabilidade de sofrimento de 32 cavalos carroceiros de Pinhais, região metropolitana de 
Curitiba. Os animais foram avaliados por meio de uma metodologia de perícia em bem-estar animal que teve como base o conceito das Cinco 
liberdades do bem-estar animal. Em 90,6% (29/32) dos animais o grau de bem-estar foi considerado muito baixo e apenas 6,3% (02/32) com 
grau de bem-estar regular. A probabilidade de sofrimento foi considerada alta ou muito alta para 93,7% (30/32) dos animais avaliados.O baixo 
grau de bem-estar foi determinado por fatores relacionados ao não atendimento das necessidades básicas dos animais, como o não fornecimento 
de água fresca e de alimentação adequada, sendo que 59,4% (19/32) dos animais estavam com a liberdade nutricional severamente restrita. A 
manutenção dos animais nas ruas e em ambiente inadequado foi determinante para a restrição severa da liberdade ambiental em 84,4% (27/32) 
dos animais. Os problemas sanitários, como secreções e lesões por mau uso de arreios, influenciaram o comprometimento da liberdade sani-
tária, a qual foi severamente restrita em 50,0% (16/32) dos animais. As características intrínsecas ao uso para tração e a frequente manutenção 
desses animais presos por cordas nos momentos nos quais não estão trabalhando determinaram a restrição da liberdade comportamental, a qual 
foi severamente restrita para 59,4% (19/32) dos animais. A liberdade psicológica foi considerada severamente restrita em para 93,8% (30/32) 
dos animais, principalmente pelos sentimentos negativos oriundos da restrição das demais liberdades. Foi possível fazer o mapeamento de 
grande parte dos equídeos utilizados para tração de carroças do município, o que pode contribuir para um maior controle das condições dos ani-
mais e das famílias envolvidas na atividade. Os resultados encontrados demonstraram que a grande maioria dos animais avaliados apresentou 
grau de bem-estar baixo ou muito baixo, o que sugere a ocorrência de sofrimento. Estes dados são preocupantes e reforçam a necessidade do 
estabelecimento de normas e legislações que sejam efetivas para o incremento da qualidade de vida dos animais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andressa Migliorini Martinelli (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: José Francisco Ghignatti Warth            Colaborador: Jorge Bacila Agottani
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Malassezia pachydermatis, Perfil de susceptibilidade, Fungigrama.
Área de Conhecimento: 50502034 - DOENÇAS INFECCIOSAS DE ANIMAIS 

0951 AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIFÚNGICOS DE USO TÓPICO POR CEPAS DE 
MALASSEZIA PACHYDERMATIS ISOLADAS DE OTITES E DERMATITES CANINAS E FELINAS

Malassezia pachydermatis é reconhecida como uma levedura que habita normalmente tanto a pele quanto o conduto auditivo de cães e gatos. 
No entanto, quando acontecem desequilíbrios imunológicos ou condições propícias para o superpovoamento deste patógeno oportunista, 
frequentes casos de dermatite ou otites por M. pachydermatis ocorrem nestas espécies animais, as denominadas malassezioses, reconhecidas 
clinicamente por apresentarem um intenso prurido nas áreas afetadas podendo ser diagnosticada com certeza somente através de exames micro-
biológicos. As dermatites e otites infecciosas bacterianas nestes animais ocorrem com maior frequência do que as provocadas por esta levedura, 
sendo frequentes os casos de resistência aos antibacterianos de uso rotineiro. A mesma preocupação técnica existe quanto às otites e dermatites 
provocadas por Malassezia pachydermatis, pois se desconhece o padrão de resistência atual aos antifúngicos utilizados. Além disto, devido à 
falta de um diagnóstico microbiológico correto, infecções provocadas pela levedura são tratadas erroneamente com antibacterianos completa-
mente ineficazes. Como nos produtos comerciais de uso veterinário utilizados em otites e dermatites destes animais são empregados diferentes 
antifúngicos, a presente pesquisa visa avaliar o padrão atual de susceptibilidade de cepas de M. pachydermatis isoladas de casos de otites e 
dermatites frente aos variados antifúngicos de uso tópico verificando “in vitro” o grau de eficácia de cada um. Foram isoladas e replicadas no 
laboratório LABMOR do Departamento de Medicina Veterinária da UFPR distintas cepas de M. pachydermatis em ágar mycosel com posterior 
realização do antifungigrama constando de 8 distintos antifúngicos. Após 48 horas procedeu-se a leitura das placas, mensurando-se o halo de 
inibição correspondente a cada antifúngico. Verificou-se que a maioria dos antifúngicos apresentaram grande variabilidade na eficácia, sendo 
resistentes a algumas cepas enquanto são sensíveis a outras. Isso mostra a importância do antifungigrama antes de dar início ao tratamento afim 
de se obter o melhor resultado possível.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Izabelle Mariane Cordeiro (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: José Francisco Ghignatti Warth
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: mastite, antibiograma, s. aureus
Área de Conhecimento: 50502034 - DOENÇAS INFECCIOSAS DE ANIMAIS

0952 PERFIL DE ANTIBIOGRAMA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E STREPTOCOCCUS 
AGALACTIAE E DYSGALACTIAE DE VACAS COM MASTITE SUBCLÍNICA NO PARANÁ

A Mastite Infecciosa Bovina é a doença infecciosa de ocorrência mais comum afetando os rebanhos leiteiros em todo o mundo. Quando 
presente na sua forma aguda acarreta a diminuição da produção leiteira enquanto que na forma crônica provoca lesões irreversíveis no quarto 
mamário ao provocar a proliferação de tecido fibroso e a formação de abscessos purulentos. Enquanto as formas crônicas são facilmente 
identificadas, as subclínicas podem passar desapercebidas pelo criador sendo diagnosticados pelo uso do California Mastite Teste  (C.M.T) 
devendo ser tratados adequadamente no período seco com antimicrobianos comprovadamente eficazes. Os agentes bacterianos mais comuns 
na mastite infecciosa são Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae e Streptococcus dysgalactiae. A utilização errônea de produtos vet-
erinários contendo antibióticos pode resultar na persistência infecciosa possibilitando assim o surgimento de cepas resistentes, acarretando ao 
produtor prejuízos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar “in vitro” o grau de sensibilidade e resistência destas espécies bacterianas frente 
aos antimicrobianos de uso rotineiro. Foram avaliadas microbiologicamente 56 amostras colhidas de forma adequada por médicos veterinários 
com suspeita de mastite sub-clínica sendo armazenadas em frascos estéreis na temperatura de 4 a 8Cº para posterior isolamento no LABMOR-
UFPR. As amostras foram semeadas em Agar Sangue, Agar Manitol e Caldo B.H.I. sendo incubadas a 37ºC durante 48-72 horas.  Colônias 
suspeitas foram isoladas em cultura pura sendo então submetidas à identificação bioquímica do gênero e espécie bem como às provas de sensib-
ilidade aos antimicrobianos de uso comum em casos de mastite bovina pela técnica de difusão em disco único. Os halos de inibição observados 
“in vitro” foram dimensionados com régua milimetrada sendo classificados como S:Sensível; I: Intermediário e R: Resistente. Foram isoladas 
27 cepas identificadas como S. aureus e 29 cepas de Streptococcus sp. Dentre os antimicrobianos testados o que apresentou-se como o  mais 
eficaz contra 100% das cepas de S. aureus foi a Cefalexina, seguida da Oxacilina com 92.6% e da Neomicina com 88.9% de sensibilidade. Para 
o gênero Streptococcus sp a Cefalexina igualmente foi a mais eficaz com 79.3% das cepas  apresentando sensibilidade seguida da Azitromicina 
com 62.1% e da tetraciclina com 55.2%. Conclui-se que a realização de antibiogramas para a escolha das drogas mais eficazes “in vitro” contra 
os agentes é uma boa ferramenta para obter-se o sucesso terapêutico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Simone Cerqueira Lima (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Mônica Kanashiro Oyafuso        Co-Orientador: Elisabete Takiuchi
Departamento: Campus Palotina                   Colaborador: Flávia Possatti, Renata Madureira, Eduardo Coelho Mendes Neto
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: parvovirose canina, hemaglutinação, inibição da hemaglutinação
Área de Conhecimento: 50502034 - DOENÇAS INFECCIOSAS DE ANIMAIS

0953 DIAGNÓSTICO DA PARVOVIROSE EM CÃES COM DIARREIA - ATENDIDOS NO HV UFPR - 
PALOTINA PELA TÉCNICA DA HEMAGLUTINAÇÃO E/OU INIBIÇÃO DA HEMAGLUTINAÇÃO

A parvovirose canina é uma enfermidade entérica altamente contagiosa causada pelo parvovírus canino tipo 2 (CPV2), apresentando maior 
prevalência nos animais jovens. O quadro clínico inicia com sinais inespecíficos (apatia, anorexia, vômito e diarreia), os quais são facilmente 
confundíveis com outras enfermidades infecciosas, parasitárias, intoxicações, entre outras. Entretanto, a parvovirose tem evolução aguda e pode 
levar o animal rapidamente à morte, mesmo com o tratamento de suporte adequado.  Os animais afetados podem eliminar aproximadamente 
1010 partículas virais por grama de fezes na fase aguda da infecção. Além disso, o CPV2 é altamente resistente, podendo permanecer viável no 
ambiente por até seis meses quando protegido em matéria orgânica. Com isso, é de extrema importância o diagnóstico laboratorial conclusivo, 
para estabelecer um protocolo terapêutico adequado, bem como para instituir medidas eficazes para o controle do agente no ambiente. O ob-
jetivo deste trabalho foi estabelecer o diagnóstico de parvovirose nos cães com diarreia atendidos no Hospital Veterinário da UFPR – campus 
Palotina pelas técnicas de hemaglutinação (HA) e inibição da hemaglutinação (HI).  Foram coletadas amostras biológicas (fezes e/ou soro) de 
38 cães atendidos com o quadro clínico de diarreia. As amostras de fezes foram submetidas à técnica de HA para determinação do título viral. 
Os soros sanguíneos foram utilizados para determinação do título de anticorpos (anti-CPV2) pela técnica de HI. Das 38 amostras fecais, 57,9% 
(22/38) foram positivas para o CPV2 pela técnica de HA. Destes animais positivos no HA, 12 soros puderam ser avaliados paralelamente pela 
técnica de HI, detectando-se anticorpos contra o CPV2 em 66,7% (8/12) das amostras. Quanto à imunização para o CPV2, 36,4% (8/22) dos 
positivos não apresentaram histórico de vacinação, 22,7% (5/22) eram vacinados e 40,9% (9/22) o histórico vacinal era desconhecido. A faixa 
etária dos animais positivos variou de 1 a 18 meses. Os sinais clínicos mais frequentes foram vômito, apatia e anorexia. No hemograma dos 
cães acometidos pela doença, os principais achados foram anemia e leucopenia por linfopenia e/ou neutropenia.  Em virtude da alta frequencia 
de casos de internamento no HV UFPR – Palotina com suspeita de parvovirose, é importante estabelecer um diagnóstico conclusivo precoce 
para adoção de medidas terapêuticas, higiênicas (isolamento, desinfecção, vazio sanitário) e sanitárias (imunização profilática) eficazes para 
o controle e profilaxia desta importante virose.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniele Von Krüger Amaral (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Marcelo Beltrão Molento         Co-Orientador: Manoel Lucas Javorouski
Departamento: Medicina Veterinária           Colaborador: Ana Pérola D. Brandão, Caroline C. Volpato, Fernando Zanlorenzi Basso
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: felinos selvagens, zoológico, Toxascaris leonina
Área de Conhecimento: 50502042 - DOENÇAS PARASITÁRIAS DE ANIMAIS

0954 DETERMINAÇÃO DE ENFERMIDADES PARASITÁRIAS EM FELINOS NO ZO-
OLÓGICO DE CURITIBA, PARANÁ

A manutenção de animais em cativeiro impõe situações de estresse, diminui a capacidade imunológica e propicia o aumento das infecções 
parasitárias. O manejo sanitário é necessário de forma permanente para monitorar essas áreas de risco, bem como a adoção de medidas pro-
filáticas que mantenham essas parasitoses sob controle. Felinos selvagens em cativeiro são susceptíveis as parasitoses, com potencial risco 
zoonótico. A ocorrência de parasitos nos felinos do Zoológico de Curitiba, no período entre março e junho de 2010 foi estudada com o objetivo 
de avaliar a situação sanitária desses animais. O Zoológico de Curitiba possui sete espécies de felinos, sendo três de pequenos e quatro espé-
cies de grandes felinos, dentre os pequenos felinos estão três gatos maracajás (Leopardus wiedii), três gatos-do-mato (Leopardus tigrinus) e 
três jaguatiricas (Felis pardalis), entre os grandes felinos encontram-se dois pumas (Puma concolor), três onças (Panthera onca), dois tigres 
(Panthera tigris) e seis leões (Panthera leo). Foram realizados exames a fim de detectar a presença de parasitos intestinais, além disso, foram 
estudadas as possíveis fontes de contaminação e as condições externas e internas aos felinos. Amostras fecais de 18 felinos foram coletadas e os 
métodos utilizados para análise foram o Exame Direto, Gordon & Withlock (MacMaster), Flutuação Espontânea e o PARATEST®. Somente a 
espécie Toxocara leonina foi encontrada em 22,2% (04/18) de animais infectados. A intervenção com antiparasitário foi realizada em somente 
um animal, o único com alta carga parasitária (950 OPG). Após 15 dias da aplicação, foi realizada nova coleta de fezes para avaliar o efeito do 
medicamento, comparando os resultados pré- e pós-tratamento a eficácia do medicamento foi de 89,5%. Foi observado que apesar de existir a 
necessidade de melhorar alguns pontos críticos, como o uso do mesmo material para limpeza de todos os recintos que favorece a disseminação 
mecânica de ovos de parasitas e o fornecimento de roedores (hospedeiros paratênicos do T. Leonina) como parte da alimentação, o manejo 
sanitário realizado periodicamente no Zoológico se mostrou bastante eficiente, a maioria dos animais permanece em recintos individualizados, 
limpos diariamente e com remoção das fezes, o que dificulta a disseminação e contaminação dos animais pela ingestão de ovos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lais de Moraes Antunes (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Marcelo Beltrão Molento             Co-Orientador: Ivan Deconto
Departamento: Medicina Veterinária               Colaborador: Sarah Larisse Mantovani 
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Esfregaço sanguineo, Projeto Carroceiro, Cavalos carroceiros
Área de Conhecimento: 50502042 - DOENÇAS PARASITÁRIAS DE ANIMAIS

0955 PRESENÇA DE PARASITAS NOS ERITRÓCITOS E PLASMA E ALTERAÇÕES NOS ES-
FREGAÇOS SANGUÍNEOS DE CAVALOS CARROCEIROS EM PINHAIS, PR

O Projeto Carroceiros da UFPR, juntamente com a Prefeitura de Pinhais, tem o objetivo de garantir o bem estar dos cavalos e seus mantene-
dores oferecendo assistência gratuita na área de saúde e condição animal. Em virtude da proximidade do homem com o cavalo, é importante 
conhecer as doenças que acometem os equinos, as quais podem acometer também o homem. Os principais parasitas que podem ser vistos nos 
esfregaços em equinos são: Ricketsias, Anaplasma, Babesia, Plasmodium, Tripanossoma e larvas de helmintos. O objetivo desse trabalho foi 
verificar a incidência de parasitos nos eritrócitos e plasma e possíveis alterações no esfregaço sanguíneo de cavalos carroceiros. No “Dia do 
Carroceiro”, realizado pelo Projeto em 12 de maio de 2012, foram coletadas 30 amostras de sangue, das quais foram realizados esfregaços 
sanguíneos em lâmina. As lâminas foram coradas utilizado a técnica de Wright. Das 30 amostras analisadas, 7 (23,33%) foram consideradas 
inviáveis na confecção. Das 23 amostras que foram interpretadas, 14 (60,86%) não apresentaram alteração no esfregaço sanguíneo. Em nen-
huma das amostras (0%) analisadas foi encontrado parasitos intracelulares de eritrócitos, porém, diagnóstico sugestivo para larvas de helmintos 
foi encontrado em uma amostra (4,34%). Em relação às células sanguíneas, foi encontrado Acantócitos em quatro (17,39%) amostras. As 
células em gota foram encontradas em apenas um (4,34%) cavalo. Neutrófilo com granulação tóxica foi observado em dois (8,69%) animais e 
Anisocitose foi encontrada em um (4,34%) cavalo. A Hipocromia estava presente em dois (8,69%) animais, sendo que a presença de Policro-
matófilos ocorreu em dois (8,69%) cavalos. Células em alvo foram identificadas em duas amostras (8,69%) e alta quantidade de Corpúsculos de 
Howell-Jolly estavam presentes em três (13,04%) equinos. Conclui-se que o esfregaço sanguíneo é um exame qualitativo de grande valor como 
monitoramento e de diagnóstico diferencial para diversas patologias em equinos, principalmente em doenças que envolvam mudanças na con-
formação de hemácias. Apesar de não ter sido constatado a presença de parasitos eritrocitários, o alto índice (39,14%) de alterações presentes 
nos esfregaços dos cavalos carroceiros, revela a importância da assistência médico-veterinária realizada pelo Projeto Carroceiros da UFPR.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Elton Rodrigues dos Santos (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Flávio Shigueru Jojima           Co-Orientador: Anuzia Cristina Barini Nunes
Departamento: Campus Palotina                Colaborador: Natacha Stefani Vidal, Thyara Caroline Weizenmann
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: babesiose , hemoparasitose , Palotina
Área de Conhecimento: 50502042 - DOENÇAS PARASITÁRIAS DE ANIMAIS

0956 AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE BABESIOSE EM UMA POPULAÇÃO HOS-
PITALAR DE CÃES COM ANEMIA NA REGIÃO DE PALOTINA - PR.

A babesiose canina é uma doença causada pelos hematozoários do gênero Babesia sp. transmitido aos cães por várias espécies de carrapatos 
entre eles o Rhipicephalus sanguineus. As duas espécies que mais infectam os cães são Babesia canis e Babesia gibsoni. A forma de transmis-
são é através da picada do carrapato Rhipicephalus sanguineus, porém outras formas de transmissão também podem ser observada como via 
transplacentária, transfusão de sangue e agulhas de injeção (vetor mecânico ). Esse estudo tem o objetivo de identificar a ocorrência de babe-
siose em uma população canina na cidade de Palotina- PR, atendida no hospital veterinário da Universidade Federal do Paraná. No período de 
01 de agosto de 2011 a 30 de abril de 2012 foram realizados 464 hemogramas de cães no laboratório de análise clínicas no hospital veterinário 
da Universidade Federal do Paraná Campus Palotina, destes 83 (17,89% ) apresentavam alguns critérios relacionado a anemia (VG< 25%), 
leucopenia (contagem de leucócitos totais <5.000/mm3) ou linfocitose ( contagem de linfócitos absolutos >1.500/mm3 ) e/ou trombocitopenia 
(contagem de plaquetas <180.000/µL ). Destas amostras selecionadas foram realizados esfregaços sanguíneos fixados no metanol por 3 minu-
tos e corados pela técnica de Giemsa, em seguida visualizadas no microscópio óptico na objetiva x1000. Foram considerados positivos para
babesiose canina os esfregaços que consistia na identificação de merozoítos no interior das hemácias ou livre no plasma sanguíneo, em formato
piriforme. Neste período observou-se que das 83 amostras selecionadas de acordo com os critérios para anemia 54 (65,05%) apresentaram 
(VG<25%), 11 (14,46%) leucopenia, 8 (8,64%) linfocitose e 9 (10,85%) trombocitopenia, destes 11 (13,25%) apresentaram resultado positivo 
para Babesia canis e/ou 2,37% dos hemogramas realizado neste período. Os dados obtidos demonstram a grande importância na identificação 
do hemoparasita para realização do tratamento, pois muitas vezes a babesiose canina pode aparecer como uma enfermidade secundária agra-
vando o estado de saúde do animal.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Natacha Stefani Vidal (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Flávio Shigueru Jojima         Co-Orientador: Anuzia Cristina Barini Nunes
Departamento: Campus Palotina              Colaborador: Elton R. dos Santos, Thyara Caroline Weizenmann, Renata Madureira
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: micoplasmose, hemoparasitose, Palotina
Área de Conhecimento: 50502042 - DOENÇAS PARASITÁRIAS DE ANIMAIS

0957 PREVALÊNCIA DE MICOPLASMOSE EM CÃES DA REGIÃO DE PALOTINA-PR

As hemoparasitoses são enfermidades de grande importância na Medicina Veterinária, porém sua prevalência em algumas localidades ainda 
não é bem estabelecida. Na região de Palotina onde está situado o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná (HV-UFPR) 
ainda não existem dados na literatura, sendo este o objetivo deste projeto. Pertencente ao gênero Mycoplasma, o Mycoplasma haemocanis é 
encontrado na superfície de eritrócitos durante a parasitemia, são pleomórficos pela ausência de parece celular, porém são mais comumente 
encontrados na forma de cocos, bastão ou anel, podendo também levar a alterações morfológicas das células parasitadas. Sua transmissão se 
dá principalmente por carrapatos, em especial o carrapato marrom do cão (Rhipicefalus sanguineus), mas existem descrições na literatura de 
transmissão transplacentária em outras espécies. A doença tem curso variável, entretanto geralmente a queda do hematócrito antecede o início 
dos sinais clínicos. Entre 1º de agosto de 2010 e 1º de maio de 2012 o Laboratório de Análises Clínicas da instituição realizou 774 hemogramas 
de cães, sendo que destes, 140 (18,09%) se enquadraram nos critérios previamente estabelecidos de anemia (VG < 25%), leucopenia (conta-
gem de leucócitos totais 1.500/mm3). Das amostras selecionadas foram realizados esfregaços fixados no metanol por 3 minutos e corados pela 
técnica de Giemsa. Posteriormente as lâminas foram avaliadas por microscopia óptica (x1000) com observação de pelo menos 200 células/
lâmina. Para Mycoplasma spp. foram consideradas positivas amostras com presença do agente na superfície dos eritrócitos podendo estar em 
cadeias, pares ou isoladamente. Após a leitura das lâminas, constataram-se três amostras (2,14 % das amostras selecionadas para o projeto e 
0,39 % dos hemogramas caninos realizados em todo o período) positivas, concordando com a baixa prevalência do agente descrita na literatura, 
já que alguns animais não desenvolverem doença clínica nem anemia, apresentando um número insuficiente de hemoplasmas no sangue para 
que haja detecção.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thyara Caroline Weizenmann (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Flavio Shigueru Jojima    Colaborador: Natacha Stefani Vidal, Elton Rodrigues dos Santos, Anuzia Cristina Barini Nunes
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: erliquiose, hemoparasitose, sorologia
Área de Conhecimento: 50502042 - DOENÇAS PARASITÁRIAS DE ANIMAIS

0958 PREVALÊNCIA DE ERLIQUIOSE EM CÃES DA REGIÃO DE PALOTINA - PR

A Erliquiose canina é uma doença transmitida pelo carrapato Rhipicephalus sanguineus. O parasita é um organismo intracitoplasmático que se 
localiza em macrófagos mononucleares, linfócitos e em neutrófilos. A doença caracteriza-se por diferentes alterações clínicas distribuídas nas 
fases aguda, subaguda e crônica. Os sinais clínicos geralmente são oriundos de hiperplasia linforreticular disseminada e das alterações hema-
tológicas, e inclui febre, secreção ocular e nasal e anorexia. Os achados hematológicos mais comuns são anemia, leucopenia e trombocitopenia, 
podendo ser encontrada em todas as fases da infecção. O presente trabalho objetivou avaliar a prevalência de erliquiose em uma população 
hospitalar de cães com anemia, leucopenia e/ou trombocitopenia na região de Palotina - PR, e realizar avaliação sorológica dos animais que 
apresentavam sinais clínicos relevantes para a doença. Foram avaliadas 80 (100%) amostras que apresentavam alterações hematológicas com 
os critérios preestabelecidos. Das amostras selecionadas foram realizados esfregaços fixados no metanol por 3 minutos e corados pela técnica 
de Giemsa, e em seguida as lâminas foram avaliadas por microscopia óptica (x1000) para a pesquisa de mórulas basofílicas no interior dos 
leucócitos. Destas amostras, 26 (32,5%) representavam os animais que foram submetidos a exames sorológicos. Das 80 amostras estudadas, 
não foi constatado o hemoparasita nas avaliações citológicas. Em relação à sorologia, dos 26 (32,5%) testes realizados, 11 (13,75%) foram 
positivos para E. canis. Os cães com sorologia positiva apresentavam apatia, letargia, anorexia, mucosas ictéricas, febre, dor articular e esple-
nomegalia. Os resultados obtidos permitem concluir que as alterações clínicas são importantes fatores para se chegar a um diagnóstico apesar 
de serem inespecíficas. O exame hemocitozoário apresenta limitações importantes pela baixa sensibilidade já que nas fases subaguda e crônica 
a visualização de corpúsculos pode ficar dificultada, em virtude da baixa parasitemia. Nestes casos, testes sorológicos podem ser considerados 
importantes meios para se chegar a um diagnóstico de erliquiose.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carla Azolini Campos (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Ivan Deconto       Colaborador: Carolina Brandão Serrano, Cristiane Conceição de Barros, Rafael Leme Marques
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: equideos, censo, agravos
Área de Conhecimento: 50502050 - SAÚDE ANIMAL (PROGRAMAS SANITÁRIOS) 

0959 ABORDAGEM AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS CAUSADOS POR CAVALOS DE 
TRAÇÃO EM PINHAIS-PR

A presença de coletores de materiais recicláveis nos centros urbanos é hoje notada com freqüência, e uma parcela destes faz uso, para trans-
porte, de carroças tracionadas por equídeos. Os Centros de Controle de Zoonoses (CCZs) recebem por ano diversas notificações de agravos 
com equídeos, que geralmente são deixados em local impróprio. O presente estudo objetivou a análise dos problemas causados por equídeos de 
tração e a realização do censo equíno no município de Pinhais. Em 2003, o CCZ de Pinhais recebeu notificação de 10 incidentes com equídeos, 
dos quais 90% estavam soltos em via pública e 10% apresentavam lesões. No ano de 2004, foram notificados 5 agravos com equídeos, todos 
soltos em via pública, dos quais 20% estavam machucados. Em 2005, houve 15 reclamações envolvendo equídeos, dos quais 80% estavam sol-
tos em via pública e 6,67% apresentavam lesões. No ano de 2006, foram notificados 55 agravos com equideos, dos quais 76,36% estavam soltos 
em via pública e 14,55% estavam machucados. Em 2011, foram recebidas 50 reclamações envolvendo equideos, todos soltos em via pública, 
dos quais 6% estavam machucados. Em 2011 foi aplicado um questionário à grande maioria dos proprietários de equideos do município. Por 
meio deste questionário foi possível saber os principais dados dos animais e de seus proprietários. O censo revelou a presença de 171 equideos 
no munícipio, dos quais 24,56% trabalham tracionando carroças. Os outros 75,44% são animais destinados a passeio ou ao trabalho dentro de 
propriedades. 15,20% dos equideos já são chipados e 51,03% dos proprietários de equideos não chipados apresentou interesse em chipar seus 
animais. Do total, 32,14% dos equideos ficam soltos em via pública ou em local não cercado. Os proprietários destes animais alegam falta 
de espaço adequado para deixa-los e falta de recursos para arcar com o aluguel de uma chácara ou com a construção de cocheiras. A partir de 
dados do questionário, percebe-se falta instrução e de informação sobre manejo de cavalos aos proprietários de equideos de tração. Em 2011, 
foi apresentado um teatro de fantoches aos alunos de 1ª a 4ª série de 26 escolas municipais. Com isso, pretendeu-se instruir as crianças quanto 
ao bem estar do cavalo e à guarda responsável. O município de Pinhais pretende ainda realizar, em parceria com a UFPR, cursos e palestras 
aos proprietários de animais carroceiros. O CCZ do município visa também à apreensão dos equideos que estiverem em local impróprio e em 
más condições, além de multa ao proprietário.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Christiane Montenegro Coimbra Moura (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Fabiano Montiani-Ferreira
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: bulbo ocular, Spheniscus magellanicus, pinguins-de-magalhães 
Área de Conhecimento: 50503006 - PATOLOGIA ANIMAL

0960 ANÁLISE MORFOLÓGICA DOS BULBOS OCULARES DE PINGÜIM-DE-
MAGALHÃES (SPHENISCUS MAGELLANICUS)

A visão é uma importante modalidade sensorial, principalmente as espécies de hábito diurno. As estruturas intraoculares são basicamente as 
mesmas encontradas em bulbo oculares dos mamíferos e das aves, porém estas últimas apresentam diversas particularidades anatômicas. Esse 
trabalho objetiva avaliar cortes histológicos de bulbos oculares de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus), analisar a estrutura 
ocular e caracterizar o padrão histológico normal do bulbo ocular, medindo as respectivas estruturas intraoculares. Os pinguins-de-magalhães 
(Spheniscus magellanicus) são as aves marinhas mais comuns em águas jurisdicionais brasileiras, sendo encontradas desde a região sul até 
o Rio de Janeiro. Avaliou-se nove lâminas de bulbo ocular de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) provenientes da Ilha do 
Cardoso, em São Paulo. Os tecidos foram corados com HE e PAS para visualização da lâmina de Bowman. As respectivas estruturas foram 
fotografadas com o auxílio do programa de computador Image Pro Plus, e as medidas obtidas através do programa Dino Capture, obtendo-se 
medidas em micrômetros (µm). Os resultados obtidos das espessuras intraoculares foram: córnea central 635,0 ± 11,2, córnea periférica 652,4 
± 49,9, epitélio corneano 43,5 ± 1,8, lâmina de Bowman 13,4, esclera central 494,6 ± 39,1, esclera equatorial 231,9 ± 91,6, cartilagem central 
647,2 ± 189,8, cartilagem equatorial 390,1 ± 101,8, coróide central 458,2 ± 97,4, coróide equatorial 272,4 ± 96,6, retina central 514,1 ± 20,3, 
retina equatorial 493,1 ± 180,6, epitélio pigmentar da retina 80,9 ± 11,1, segmentos externos dos fotorreceptores 61,5 ± 6,2, nuclear externa 
36,3 ± 8,8, plexiforme externa 38,8 ± 2,9, nuclear interna 64,5 ± 20,2, plexiforme interna 136,6 ± 15,3, células ganglionares 12,2 ± 1,4, fibras 
nervosas 55,7 ± 18,2. A esclera, cartilagem, coróide e retina apresentaram-se mais espessas na porção central, próxima ao nervo óptico, do que 
no equador, enquanto a córnea apresentou-se mais espessa na periferia, próximo ao limbo, do que na sua porção central.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jéssica Giordana de Pádua Formigoni (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Renato Silva de Sousa               Co-Orientador: Alexandre Welker Biondo
Departamento: Medicina Veterinária           Colaborador: Simone Domit Guérios, Tilde Froes
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Dioctophyma renale, esterilização, nefrectomia
Área de Conhecimento: 50503006 - PATOLOGIA ANIMAL 

0961 INCIDÊNCIA DO PARASITA RENAL DIOCTOPHYMA RENALE EM CÃES NA 
REGIÃO DE CURITIBA

Dioctophyma renale é um parasita nematoda que habita os rins e cavidade abdominal de seu hospedeiro definitivo, especialmente cães. É 
conhecido por gerar a destruição progressiva do parênquima renal, reduzindo o órgão a uma cápsula fibrosa. No período de 2011 e 2012 foi 
analisada a incidência desse parasita nos procedimentos de esterilizações cirúrgicas realizados no Hospital Veterinário da Universidade Federal 
do Paraná durante o período de aulas e atividades do projeto de extensão “Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde”, com cães 
que residem nos municípios de Curitiba - PR e Pinhais – PR. Durante o período foram esterilizados 68 animais em Curitiba e 164 em Pinhais. 
O diagnóstico foi realizado através ultrassonografia que identifica os parasitas fêmeas e machos. Porém, apenas as cadelas passaram por essa 
triagem, reduzindo a amostra para 38 animais em Curitiba e 110 em Pinhais. Cinco cadelas apresentaram o D. renale no rim direito, explicado 
na literatura pela proximidade com o duodeno. Durante as cirurgias de esterilização foi realizada a nefrectomia do rim parasitado. Em um dos 
casos durante a cirurgia, foram removidos 11 parasitas (D. renale) sendo que 6 estavam livres na cavidade abdominal e 5 localizados no rim 
direito e terço cranial do ureter direito. Dos parasitas presentes na cavidade abdominal 2 eram fêmeas (33 cm e 26 cm de comprimento) e 4 
machos (24 cm, 22,5 cm, 18,6 cm, 18,6 cm e 14,6 cm de comprimento). No rim direito (8 cm entre os pólos e 0,7cm de espessura) e ureter (4 
cm de diâmetro) estavam presentes 4 fêmeas e 1 macho (ressecado). Devido à realização de cortes histológicos optou-se por não realizar a men-
suração (comprimento) dos parasitas localizados no ureter. A avaliação histopatológica do rim direito revelou acentuada atrofia de parênquima 
renal acompanhada por acentuada fibrose intersticial com moderado infiltrado eosinofílico e linfoplasmocitário, atrofia de túbulos e glomérulos 
renais e espessamento acentuado de cápsulas de Bowman; leve mineralização de túbulos renais e pequeno número de cilindros hialinos estavam 
presentes. Conclui-se que 3,37 % da amostra apresentou-se positivo para o Dioctophyma renale. Porém para um resultado mais preciso, todos 
os animais deveriam ser submetidos à ultrassonografia, uma vez que o outro método de diagnóstico, a contagem ovos na urina, não é confiável 
por detectar a presença apenas do parasita fêmea. Todos os animais sobreviveram após a cirurgia de esterilização e nefrectomia e não foi ob-
servado qualquer comprometimento na saúde dos animais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lorran Baeumle Gabardo (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Ivan Deconto                        Co-Orientador: Renato Silva de Souza
Departamento: Medicina Veterinária         Colaborador: Isabella Nonino, Mariane Pommering Finger
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Dermatologia, Equino, Curitiba
Área de Conhecimento: 50503006 - PATOLOGIA ANIMAL

0962 PREVALÊNCIA DE DOENÇAS DERMATOLÓGICAS EM EQÜINOS DE CURITIBA 
E REGIÃO METROPOLITANA

A dermatopatologia é uma das áreas da Medicina Veterinária que mais tem se destacado atualmente; os equinos, por sua vez, estão entre as três 
espécies que apresentam maior frequência de queixas relacionadas a estas afecções. Todavia, no Brasil há grande escassez de informação sobre 
a prevalência de problemas dermatológicos na espécie. Dessa maneira o presente trabalho objetivou caracterizar as lesões e, quando possível, 
identificar os causadores de afecções cutâneas em equinos. Foram avaliados 25 cavalos provenientes de Curitiba e arredores que apresentavam 
diferentes tipos de lesões cutâneas. Estes foram identificados, tiveram a história clínica registrada por meio de um questionário dermatológico 
e, inicialmente, seguiu-se a biopsia cutânea, as amostras foram processadas no Laboratório de Patologia Veterinária UFPR para a realização 
de exame histopatológico. Com o decorrer do processo tornou-se evidente a necessidade de agregação de mais dois exames complementa-
res, incluindo-se o raspado cutâneo na obtenção de material para cultura fúngica e bacteriana, realizadas no Laboratório Marcos Enrietti. As 
análises revelaram que 40% tiveram resultados incoerentes, relaciona-se este alto valor ao grande sinergismo entre tecido cutâneo e órgãos 
internos, no qual verificam-se sinais cutâneos secundários à enfermidades em outros orgãos. Em seguida, as afecções bacterianas mostram-se as 
mais prevalentes com 24% do total, sendo o Dermatophilus congolensis, dentre eles, o mais frequente; as lesões neoplásicas (16%) na qual se 
destacam os Sarcóides; afecções fúngicas (8%) e reações de hipersensibilidade (8%). É importante ressaltar que dermatopatologia ainda é um 
grande desafio ao Médico Veterinário, e que as análises laboratoriais realizadas de forma combinada são a ferramenta mais eficaz para auxiliar 
o diagnóstico e tratamento dessas enfermidades.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariza Bortolini (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Fabiano Montiani Ferreira             Co-Orientador: Leticia Olbertz
Departamento: Medicina Veterinária                 Colaborador: : Renan Schiebel, Ana Letícia G. de Souza, João Alfredo Kleiner
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Carcinoma espinocelular, carcinoma sebáceo epiteliomatoso, neoplasia
Área de Conhecimento: 50503006 - PATOLOGIA ANIMAL

0963 ESTUDO RETROSPECTIVO DE 10 CARCINOMAS NOS OLHOS E ANEXOS 
OCULARES DE CÃES

Neoplasias corneanas primárias são raras em cães. Neoplasias conjuntivais, limbais ou intraoculares podem invadir a córnea. O carcinoma es-
pinocelular (CEC) é tumor maligno que pode acometer pálpebras, conjuntiva, terceira pálpebra e bulbo ocular de todas as espécies domésticas. 
Sabe-se que a exposição à radiação solar e a ausência de pigmentação e pelos nos anexos oculares são fatores predisponentes. O risco para 
desenvolvimento de CEC aumenta com a idade, atingindo o pico entre 10 e 11 anos de idade, não havendo predisposição racial ou sexual. Este 
tumor pode ser classificado em três categorias com base em seu tamanho, invasividade e atipia: papiloma, carcinoma in situ e CEC invasivo. 
Relata-se a ocorrência de 5 carcinomas nos olhos e anexos de cães. Os casos foram retirados de arquivo de importantes centros de oftalmologia 
veterinária da cidade de Curitiba/PR, no período de 5 anos. Confirma-se a ocorrência do CEC em adultos de idade avançada, sendo a mediana 
idêntica à média de idade de 10 anos (±3,50) anos. Apenas um cão jovem, com 2 anos de idade foi acometido, fato considerado raro. Houve 
diferença sexual dos animais acometidos, sendo 5 cães (62,5%), e 3 cadelas (37,5%). Foram observados 2 casos de CEC na córnea (25%); 2 
CEC da cavidade nasal com invasão retrobulbar (25%); 2 carcinomas orais com invasão retrobulbar (25%); 1 palpebral (12,5%), e por último, 
1 (12,5%) na terceira pálpebra, concomitantemente à conjuntivite crônica neutrofílica. As raças dos animais diagnosticados por CEC incluíam: 
Boxer (1), Dobermann (1), Spitz Alemão (1), Cocker Spaniel (1), Pointer (1), Pointer Inglês (1) e sem raça definida (2). O carcinoma sebáceo 
epiteliomatoso foi diagnosticado neste estudo em cão da raça Cocker Spaniel, em idade adulta (12 anos), ambos fatores relatados como predis-
ponentes. Além do carcinoma sebáceo epiteliomatoso, outro caso isolado neste estudo inclui um carcinoma basocelular na pálpebra de cadela 
da raça Poodle, de 9 anos, raça considerada como marcador de risco para esta neoplasia. Os carcinomas nos olhos e anexos oculares de cães 
devem ser diferenciados entre si, papilomas, adenomas, epiteliomas tarsais e neoplasias melanocíticas. As características macroscópicas podem 
sugerir uma neoplasia, porém, a diferenciação se dá apenas pela análise histopatológica. Destaca-se a importância de encaminhar proliferações 
teciduais nos olhos e anexos oculares de cães para análise histopatológica, a fim de adotar as apropriadas condutas terapêuticas e conhecer 
melhor a distribuição e epidemiologia destes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Talita Orlando de Campos (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Fabiano Montiani-Ferreira         Co-Orientador: Letícia Olbertz
Departamento: Medicina Veterinária            Colaborador: Lenita Pessoa, Ana Letícia G. de Souza, João Alfredo Kleiner
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Papiloma viral, papiloma escamoso, papiloma reativo
Área de Conhecimento: 50503006 - PATOLOGIA ANIMAL 

0964 ESTUDO RETROSPECTIVO DE 9 PAPILOMAS NOS OLHOS E ANEXOS OCU-
LARES DE CÃES.

Papilomas são proliferações teciduais exofíticas benignas que acometem os anexos oculares de cães. Conforme classificação pode-se dividir 
esses papilomas em três tipos:  papiloma escamoso, papiloma reativo e papiloma viral. O papiloma escamoso é séssil, exibe projeções agudas 
e ocorre principalmente na conjuntiva bulbar. O papiloma reativo ocorre principalmente na margem palpebral, é pedunculado, exibe projeções 
rombas e ocorre geralmente sobre tumor de glândula tarsal ou inflamação. O papiloma viral difere dos outros por estar associado ao papiloma 
virus canino, podendo proliferar-se além dos anexos oculares, na cavidade oral ou qualquer outra mucosa. Como estes tumores podem ser 
pigmentados, devem ser sempre diferenciados das neoplasias melanocíticas, adenoma e epitelioma de glândula sebácea tarsal. Nove casos de 
papilomas nos anexos oculares de cães (6 virais, 2 escamosos e 1 reativos) serão aqui apresentados. Os casos foram obtidos do arquivo de 
três importantes centros de oftalmologia veterinária localizados na cidade de Curitiba, Paraná, no período de cinco anos. Dados referentes à 
localização anatômica, espécie, raça, idade e sexo dos animais foram tabulados e comentados. Foi possível determinar relação significante 
entre o tipo de papiloma e a idade do animal: dos nove cães estudados seis apresentaram papiloma viral e apresentando média de idade de doze 
meses (±6,48) e, destes animais, 66% mostraram lesões em outras mucosas concomitantemente; Os outros dois tipos de papilomas (escamoso e 
reativo em 3 animais) ocorreram principalmente em cães idosos com média de idade de 10,67 anos  (±4,04). Os casos de papiloma viral foram 
mais observados no olho direito, porém não houve região do olho mais acometida que outra. Não houve predileção anatômica pela ocorrência 
de papilomas escamosos e reativos. Não foi encontrado relação entre raça e sexo dos animais e tipos de papilomas. Uma vez que os três tipos 
de papilomas são macroscopicamente semelhantes, reforçamos a conduta de encaminhar proliferações para análise histopatológica, uma vez 
que as condutas terapêuticas e os prognósticos podem diferir entre eles e entre as outras neoplasias, que são possíveis diagnósticos diferenciais. 
Os centros de oftalmologia veterinária utilizados neste estudo continuarão realizando análises histopatológicas das proliferações teciduais nos 
anexos de cães para que futuros estudos possam melhor caracterizar estes tumores, uma vez que a classificação dos papilomas nos anexos 
oculares foi proposta recentemente e ainda pouco se sabe sobre a epidemiologia destes tumores.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Filipe Krasinski Cestari (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Raimundo Alberto Tostes                 Co-Orientador: Edilson Caron
Departamento: Campus Palotina                        Colaborador: Marília Melo Favalesso, Natália de Lima da Silva
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: fauna cadavérica, alterações cadavéricas, entomologia forense
Área de Conhecimento: 50503006 - PATOLOGIA ANIMAL

0965 ESTUDO PRELIMINAR DA FAUNA CADAVÉRICA NO MUNICIPIO DE PALO-
TINA, PARANÁ – ALTERAÇÕES CADAVÉRICAS ESTRUTURAIS

A sucessão de artrópodes em material biológico em decomposição, assim como as alterações estruturais sofridas por este material, são previ-
síveis em muitos aspectos e, portanto, passíveis de uso na estimativa do tempo de morte de um animal. Esta estimativa é baseada no conheci-
mento do ciclo biológico das espécies colonizadoras do material decomposto. Com base nisto, o presente trabalho objetiva caracterizar a diver-
sidade da fauna cadavérica nas condições ambientais do município de Palotina, a sucessão desta fauna e a determinação de uma cronologia de 
alterações cadavéricas associadas à fauna a partir de um modelo animal.  Foram utilizados quatro suínos como modelos experimentais, sendo 
um para cada estação do ano. Os animais foram submetidos à eutanásia utilizando-se um protocolo farmacológico e as carcaças depositadas ao 
solo em uma área de mata nativa. Espécimes de insetos foram coletados por meio de armadilhas. Temperaturas do ar, solo, carcaça e pluviome-
tria foram aferidas. O passo das alterações cadavéricas foi observado segundo a classificação de OLIVEIRA-COSTA, em cinco fases: fresca, 
coloração, gasosa, coliquativa e esqueletização. A fase fresca apresentou variações entre as estações, com o início da formação de livores na 
região ventral e início do abaulamento do abdômen nas estações verão e inverno, mas nenhuma alteração pós-morte na primavera e outono; 
durou 2 dias em 3 estações. Na fase de coloração os livores atingem máxima expressão, culminando em manchas de embebição hemoglobínica 
e esverdeadas; breve, com duração inferior a 24 horas em todos os experimentos. Durante a fase gasosa, o cadáver assumiu uma postura com 
hiperextensão de membros e ocorreu a protrusão do reto pelo ânus em decorrência do acúmulo de gases na cavidade abdominal; esta fase teve 
duração de 24 horas na maioria das estações e fim marcado pelo rompimento da parede abdominal. Durante a fase coliquativa houve o des-
prendimento da epiderme, liquefação dos órgãos internos e marcante ação de larvas sobre o cadáver; a duração variou de 3 a 15 dias. O último 
estágio de decomposição, esqueletização, é marcado pela presença de pele como único tecido mole remanescente; esta se apresenta ressecada e 
enegrecida; tem longa duração com as observações sendo suspensas por volta dos 30 dias de duração da fase. O presente estudo justifica-se pela 
importância da caracterização da fauna cadavérica no município de Palotina como uma ferramenta da cronotanatognose, importante prática no 
meio forense e que carece de estudos voltados específicamente para a região oeste do Paraná.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marília Melo Favalesso (IC-Voluntária)
Curso: Ciências Biológicas - Gestão Ambiental - Palotina
Orientador: Raimundo Alberto Tostes             Co-Orientador: Edilson Caron
Departamento: Campus Palotina                     Colaborador: Filipe Krasinski Cestari & Natália de Lima da Silva 
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: entomologia forense, sucessão cadavérica, insetos necrófagos 
Área de Conhecimento: 50503006 - PATOLOGIA ANIMAL

0966 ESTUDO PRELIMINAR DA FAUNA CADAVÉRICA NO MUNICIPIO DE PALOTINA, 
PARANÁ – SUCESSÃO ENTOMOLÓGICA.

O processo de decomposição cadavérica pode ser estudado a partir da fauna habitante do cadáver e pelos fenômenos post mortem. A sequência 
de proliferação e sucessão de espécies entomológicos no corpo em putrefação é chamada de “sucessão entomológica”. O presente estudo obje-
tivou levantar a fauna entomológica cadavérica e a sua sucessão associada à carcaça de porco doméstico; o campo de experimento foi uma área 
de mata nativa dentro do Campus Palotina, no período de junho de 2011 a abril de 2012. Foram utilizados sequencialmente quatro suínos de 15 
kg utilizando-se um protocolo de eutanásia, sendo os mesmos depositados na mata, com armadilhas entomológicas do tipo Shannon modificada 
e do tipo pitfall. As observações do experimento eram lançadas em protocolo de coleta de dados desenvolvido especificamente para este modelo 
experimental. As coletas entomológicas e descritivas eram diárias até a esqueletização completa da carcaça, somando um total de 10992 insetos 
coletados (2731 Coleópteras, 5623 Dípteros, 1090 Hymenopteras, 361 Orthopteras, 281 Hemípteras, 811 Lepidópteras, 45 Dermapteras, 33 
Blatodeas e 17 de demais ordens). No inverno foi coletado um total de 3280 indivíduos, dos quais 13,72% eram coleópteros e 62,9% dípteros; 
ambas as ordens prevaleceram na esqueletização. A primavera foi marcada por evidente prevalência de coleópteros na fase coliquativa (total 
de 1108 somente nesta fase), 839 exemplares Dípteros, e uma coleta de 2730 espécimes de todas as ordens durante a estação.  No verão foi 
coletado um total de 809 exemplares de coleópteros (31,21%) e 962 dípteros (37,11%), dentre 2592 indivíduos em todas as ordens encontradas. 
Nesta estação a fase de decomposição com maior ocorrência de insetos foi a esqueletização, com 708 Coleópteros e 666 Dípteros. No outono 
houve uma mudança de padrão, com a ordem Hymenóptera sendo a segunda mais comum (65,3% eram Dípteros, 21,64 % Hymenopteros e 
13,05% os demais); e a fase coliquativa como a contendo o maior número de indivíduos por ordem (total de 1256 indivíduos coletados nesta 
fase). Nas estações, as fases de decomposição com menores visitações por insetos foram à fresca, de coloração e gasosa. A fase coliquativa foi 
a que mais contribuiu em número de capturas nas estações primavera (80,62% da coleta) e outono (53%), enquanto a esqueletização foi a mais 
rica em capturas no verão (73,64%) e inverno (46,70%). Houve, porém, inversão na ordem de ocorrência, portanto quando se sobressaiu à fase 
coliquativa em quantidade coletada, a fase de esqueletização foi a segunda mais importante na estação e vice-versa.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Natália de Lima da Silva (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Raimundo Alberto Tostes                 Co-Orientador: Edilson Caron
Departamento: Campus Palotina                          Colaborador: Filipe Krasinski Cestari, Marília Melo Favalesso
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: fauna-cadavérica, alterações cadavéricas, alterações geoclimáticas
Área de Conhecimento: 50503006 - PATOLOGIA ANIMAL 

0967 OBSERVAÇÃO E ESTUDO DA FAUNA CADAVÉRICA

A sucessão de artrópodes em material biológico em decomposição, assim como as alterações estruturais sofridas por este material são previ-
síveis em muitos aspectos e, portanto, passíveis de uso na estimativa do tempo de morte de um animal para fins forenses. Nas últimas décadas 
tem se observado um progresso significativo nesses tipos de estudo, que tem como aplicação mais relevante, a determinação do intervalo pós-
morte (IPM), feito por meio da sucessão entomológica no cadáver ou pela idade de desenvolvimento das larvas. No presente estudo utilizamos 
quatro carcaças de suínos, uma para cada estação do ano, e para cada uma delas foram realizadas observações diárias e coleta de dados de 
temperatura do solo, da carcaça e do ambiente; também, com base na classificação de REED, que divide o grau de decomposição em 4 estágios: 
fresco, gasoso, coliquativo e seco, caracterizamos cada fase de decomposição em que se encontrava a carcaça. Em relação às estações do ano, 
observamos que há forte influência das variações do clima sobre a decomposição da carcaça, a quantidade e os tipos de espécies encontradas. 
A decomposição mais longa durou 56 dias e ocorreu no inverno, estação que apresenta médias de temperatura de 17°C, umidade relativa do ar 
de 75% e pluviometria de 4,8 mm; observamos que não há presença de insetos na fase fresca, como ocorre no verão, por exemplo, e duas espé-
cies de estafilanideos se destacam em número em relação a outras, sendo que uma prevalece mais na fase gasosa e a outra na coliquativa e de 
esqueletização. No verão a média de temperatura encontrada foi de 25°C, 72% de umidade relativa e 3,1 mm de pluviometria; insetos da família 
Cicindelinae aparecem desde a primeira fase de decomposição e apresentam maior número. Nessa estação há presença de ovos de dípteros e 
coleópteros na carcaça cerca de 20 horas após a morte, e apesar de possuir maior número de insetos que nas demais, os longos períodos sem 
chuva diminuem a atividade bacteriana e o desenvolvimento dos insetos, aumentando o tempo de decomposição, em relação às outras estações, 
isso ocorre também no inverno. Os menores tempos de decomposição foram na primavera, 22 dias e no outono, 39 dias; também apresentam 
média de umidade relativa do ar mais alta se comparada às demais, na primavera de 71,5% e no outono de 80,5%, criando um ambiente propício 
para a proliferação das bactérias, insetos, e aceleração da decomposição. Gradientes crescentes de temperatura na primavera, com média de 
22,5°C, e decrescentes no outono, com média de 21,5°C, também colaboram para a criação desse ambiente. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andressa Pereira Dlugosz (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Elizabeth Santin             Colaborador: Mariana Camargo Lourenço, Patrick Westphal
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Avicultura, Clostridiose, CD3+
Área de Conhecimento: 50503014 - PATOLOGIA AVIÁRIA

0968 UTILIZAÇÃO DE ANTIBIÓTICO E ÁCIDO ORGÂNICO EM FRANGOS DESAFIA-
DOS COM CLOSTRIDIUM PERFRINGENS.      

O Clostridium perfringens é uma bactéria habitante do trato gastrintestinal de aves que pode causar enfermidades quando associado a outros 
agentes como por exemplo, infecção subclinica por coccidiose. Aves acometidas de clostridiose apresentam redução na absorção de nutrientes 
e no desempenho zootécnico. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do uso de antibiótico e ácidos orgânicos na melhora da saúde 
intestinal de aves desafiadas com C. perfringens. O experimento foi inteiramente casualizado, sendo utilizadas 20 aves, divididas em 2 trata-
mentos: T1 - ração com antibiótico na dieta (Enramicina 1,2kg/t) e T2 - ração com ácidos orgânicos: láctico, acético e butírico na dieta (8kg/t). 
Aos nove dias de idade, todas as aves foram desafiadas com vacina para coccidiose (2,5x a dose recomendada- Livacox® Merial) com objetivo 
de predispor o epitélio intestinal às lesões por C. perfringens. Aos 13, 14 e 15 dias todas as aves receberam inoculação via oral com 1 mL de 
solução contendo C. perfringens ( 1012 UFC/mL). Aos 7 e aos 21 dias foram realizadas necropsias para coleta de fragmentos do intestino (íleo 
e ceco) em formalina tamponada 10% para posterior avaliação da morfometria intestinal (relação vilo/cripta), contagem de células caliciformes 
e imunoistoquímica (CD3+). Os fragmentos foram avaliados em microscopia de luz com auxilio de sistema analisador de imagens. Para mor-
fometria intestinal foram avaliados 15 vilos/lâmina de íleo (aumento de 4x). A quantificação de células caliciformes e células CD3+ do epitélio 
intestinal foi realizada em 25 campos microscópicos/lâmina de íleo e ceco (aumento de 100x). Os resultados obtidos foram submetidos ao teste 
de normalidade de Shapiro-Wilk sendo posteriormente submetidos a análise de variância (ANOVA). Os valores paramétricos (caliciforme íleo 
e ceco) foram analisados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade e os valores não paramétricos (CD3+ e relação vilo/cripta no íleo e CD3+ 
ceco) foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis a 5% de probabilidade para as médias com diferença significativa. Aos 7 dias, observou-se 
maior quantidade de células CD3+ no íleo das aves do grupo alimentado com ácidos (T2) quando comparado ao grupo com antibiótico (T1). 
Os fragmentos de ceco não apresentaram diferença estatística significativa na quantificação de células caliciformes e CD3+. Aos 21 dias não 
houve diferença estatística significativa para os parâmetros avaliados. Conclui-se que a adição de ácidos na ração aumentou a resposta imune 
mediada por linfócitos T das aves avaliadas aos 7 dias neste experimento.  
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fabiana Cristina Vaz (Bolsista permanência)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Elizabeth Santin                  Colaborador: Antônio Leonardo Kraieski, Jéssica Giuriatti, Lucineia Nakonesny
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: biosseguridade, probiótico, Salmonella
Área de Conhecimento: 50503014 - PATOLOGIA AVIÁRIA

0969 EFEITO DE ENTEROCOCCUS FAECIUM NA RESPOSTA IMUNOLÓGICA DE MUCOSA 
INTESTINAL EM FRANGOS DESAFIADOS CONTRA SALMONELLA MINNESOTA

O controle da contaminação microbiológica da carne de frango por microorganismos envolvidos em toxinfecção alimentar em seres humanos 
é de extrema importância. Este controle é feito com base em medidas de biosseguridade e com uso de aditivos que auxiliam na redução desses 
microorganismos, como probióticos que também são descritos como capazes de modular a resposta imune. Assim foi delineado o seguinte ex-
perimento com o objetivo de avaliar o uso o probiótico Enterococcus faecium (EF) desafiados com Salmonella Minnesota (SM)  na modulação 
da resposta imune de mucosa em frangos de corte. Foram alojados 60 frangos de corte do 1 aos 35 dias, divididos em três tratamentos, com 
20 aves cada, sendo T1 controle negativo, T2 controle positivo e T3 dieta contendo o probiótico EF. Aos 15 dias de idade as aves dos T2 e T3  
foram inoculadas  com 108 UFC/mL de SM. Aos 35 dias, foram feitas coletas de ceco e contagem de SM. Aos 7 e aos 35 dias foram coletados 
íleo e ceco para contagem de células CD4+, CD8+ e caliciformes. Na avaliação microbiológica, o EF controlou a infecção de SM no ceco das 
aves aos 35 dias. Na avaliação imunológica, aves tratadas com EF, antes do desafio, apresentaram maior contagem de células caliciformes 
em íleo e ceco, menor contagem de células CD8+ em íleo e maior contagem de células CD4+ em ceco quando comparadas as aves do grupo 
controle. Aos 35 dias, após desafio, aves tratadas com EFapresentaram menor contagem de células CD4+ em íleo, quando comparada aos con-
troles negativo e positivo e menor contagem de células CD8+ quando comparadas ao controle positivo. O uso de EF como probiótico na ração 
foi eficaz na redução da contagem de SM no ceco, o que pode ser associado com mudanças na dinâmica da infiltração de células imunes na 
mucosa do íleo e ceco. Além disso o EF também interfere com a dinâmica celular da mucosa intestinal de aves não desafiadas com SM, como 
foi visto nas aves aos 7 dias de idade.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jéssica Giuriatti (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Elizabeth Santin                 Colaborador: Antônio Leonardo Kraieski, Fabiana Cristina Vaz, Mayara Camila Silva Santos
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Saúde Pública, Enterobactérias, Lactobacillus sp
Área de Conhecimento: 50503014 - PATOLOGIA AVIÁRIA

0970 USO DE PROBIÓTICO PARA O CONTROLE DE SALMONELLA MINNESOTA EM 
FRANGOS DE CORTE

O controle da Salmonella é fundamental para garantir a segurança dos produtos de origem avícola. A aplicação de práticas de biosseguridade 
é a maneira mais importante de prevenir Salmonella nos plantéis, associada a outras ferramentas como probióticos, prebióticos, extratos de 
plantas entre outras. O objetivo do presente estudo foi avaliar probióticos para o controle de Salmonella Minnesota (SM) em frangos de corte. 
Foram utilizados 60 frangos de corte de um dia de idade, distribuídos em um delineamento experimental inteiramente casualizado. As aves 
foram distribuídas em 3 tratamentos de 20 aves cada sendo: T1 - Controle negativo, alimentado com dieta basal não inoculado com SM; 
T2 - Controle positivo, alimentado com dieta basal e inoculados com SM e T3 - aves alimentadas com dieta basal adicionada de probiótico 
(ProtexinTM concentrate) e inoculados com SM. O produto probiótico utilizado era composto de Lactobacillus acidophilus 2,06 x 108 UFC/g, 
L. plantarium 1,26 x 108 UFC/g, L. rhamnosus 2,06 x 108 UFC/g, L. bulgaricus 2,06 x 108 UFC/g, Enterococcus faecium 6,46 x 108 UFC/g, 
Streptococcus thermophilus 4,10 x 108 UFC/ge Bifidobacterium bifidum 2,00 x 108 UFC/g e dextrose (96,66%), sendo incorporado a ração 
na dose 150g/T. Aos 15 dias de idade as aves do T2 e T3 foram inoculadas por via oral com 1mL de solução de SM (108 UFC/mL). Foram 
coletados suabes de cloaca 48h pós-inoculação, papo e ceco aos 35 dias. Os resultados da contagem de colônias de Salmonella foram transfor-
mados em Log10 e submetidos à ANOVA e posterior teste de Tukey a 5% de probabilidade. Não houve isolamento de Salmonella no controle 
negativo não desafiado. O uso do probiótico diminuiu (1,45±1,62) significativamente o isolamento de Salmonella em suabes de cloaca 48h PI 
quando comparado ao controle positivo (3,95±2,24). No papo o probiótico não foi capaz de reduzir o isolamento de Salmonella. Nas análises 
de ceco e cama aos 35 dias de idade houve redução significativa da contagem de Salmonella no grupo tratado (2,31±1,6) quando comparado 
ao grupo controle positivo (4,30±4,28; 3,6). Conclui-se que o uso do probiótico na dieta foi capaz de controlar a Salmonella em frangos ex-
perimentalmente desafiados.                                                            
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucineia Nakonesny (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Elizabeth Santin      Colaborador: Antonio Leonardo Kraieski, Ricardo Mitsuo Hayashi, Mariana Camargo Lourenço
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: membrana coilínea, aves, eclosão
Área de Conhecimento: 50503014 - PATOLOGIA AVIÁRIA

0971 CONTAGEM DE CÉLULAS CALCIFORMES DA MUCOSA DO TRATO GASTRINTESTINALDE FRAN-
GOS DE CORTE ECLODIDOS EM DIFERENTES PERÍODOS DENTRO DA MESMA INCUBADORA

A eclosão de pintos fortes e viáveis é um fator essencial no desempenho dos frangos de corte. Para aumentar a probabilidade do nascimento de 
aves saudáveis, o manejo adequado do incubatório é fundamental. O objetivo desse estudo foi avaliar o desenvolvimento da moela de animais 
provenientes de dois pesos de ovos, com eclosão em diferentes períodos (janela de nascimento - JN). Foram incubados 1152 ovos oriundos de 
matrizes Cobb®, com 38 semanas de idade. Os ovos permaneceram por dois dias em temperatura de 15ºC e 75% de umidade e posteriormente 
foram pesados e classificados em ovos leves (abaixo do peso médio) e ovos pesados (acima do peso médio), sendo que ovos dentro do peso 
médio não foram utilizados. Após esse processo, os ovos foram identificados e incubados em temperatura e umidade controlada até o 19º dia. 
Os animais foram distribuídos em um desenho experimental fatorial 2X3, sendo 2 pesos de ovos (leves X pesados) e 3 períodos de eclosão 
(+32h JN, 32 h de JN e 16 h de JN).  No momento padrão de abertura das máquinas, os animais foram eutanasiados e necropsiados para retirada 
do trato gastrintestinal para avaliação macroscópica e histológica. Os fragmentos de moela foram coletados em formol tamponado a 10% e 
após 24h de fixação, foram processados rotineiramente e corados pela técnica de HE. Na avaliação macroscópica de moela, aves com 32 e 16 
h JN apresentaram maior porcentagem de aparecimento de pontos marrons na superfície da membrana coilínea (65 e 60%, respectivamente) 
que aves com + 32 h JN (30%). A espessura da membrana coilínea não foi diferente estatisticamente no fator peso de ovos (P>0,05), já o fator 
período de janela de nascimento influenciou a espessura (P>0,05), onde se observou que quanto maior o tempo de eclosão, maior é a espessura 
da membrana, relacionado ao fato que esta membrana coilínia torna-se mais espessa à medida que o muco protéico secretado pelas glândulas 
tubulares se deposita na superfície da mucosa e ocorre o contato deste muco com o pH ácido do suco gástrico formando uma membrana mais 
resistente a injuria química e mecânica.  

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mayara Camila da Silva Santos (Pesquisa voluntária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Elisabeth Santin                Colaborador: Jessica Giuriatti, Larissa Pickler, Lucinéia Nakonesny
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Salmonella, Minnesota, Gallipro
Área de Conhecimento: 50503014 - PATOLOGIA AVIÁRIA 

0972 BACILLUSSUBTILIS NA RAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE PARA O CON-
TROLE DE SALMONELLA MINNESOTA

A Salmonelose é uma das zoonoses mais difundidas em todo o mundo, sendo que as infecções em seres humanos estão muitas vezes associadas 
ao consumo de produtos derivados de aves como carne e ovos crus ou mal cozidos, contaminados com Salmonellasp. Para o controle de Salmo-
neloses em frangos uma alternativa é o uso de probióticos como o Bacillussubtilis. O objetivo do presente estudo foi avaliar o uso de probiótico 
a base de BacillusSubtilis (1000g/t)) na ração de frangos de corte experimentalmente inoculados com Salmonella Minnesota (SM). Foram 
alojados 60 frangos de corte dia 1° ao 35° dia de idade, divididos em 3 tratamentos sendo Tratamento 1– Controle negativo sem inoculação de 
SM; Tratamento 2 – Controle positivo com inoculação de SM e Tratamento 3 – animais inoculados com SM e tratados com Bacillussubtilis 
na ração. Aos 15 dias de idade os animais foram inoculados com uma solução de SM na concentração 108 UFC/mL via oral. Foi realizado 
suabes de cloaca 48h após inoculação sendo 5 amostras por tratamento  (pool de 3 animais) para análise de Contagem de Salmonella.Aos 35 
dias de idade (10 animais por tratamento) foram eutanasiados e necropsiados para coleta de papo e ceco de forma asséptica e posterior análise 
de Salmonella.A contagem de colônias de Salmonella foram transformadas em Log 10 para análise estatística, sendo esta submetida a ANOVA 
e posterior teste de Tukey à 5% de probabilidade. Os controles negativos foram negativos em todas as análises realizadas. Em suabes 48h PI 
houve redução significativa do grupo tratado com Bacillussubtilis (0,6±0,55) com relação ao controle positivo (3,95±2,24). Em papo aos 35 
dias não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos. Em ceco aos 35 dias de idade houve redução significativa de SM no 
grupo tratado (1,63±1,10) quando comparado ao grupo inoculado sem tratamento (4,30±4,28). Observa-se que o Bacillussubtilis na ração de 
frangos de corte foi capaz de reduzir a SM em frangos experimentalmente inoculados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nayara Dias da Silva (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Elizabeth Santin                    Colaborador: Mariana C. Lourenço, Renata dos S. Oliveira, Mayara Camila S. Santos
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Coccidiose, Caliciformes, CD8+
Área de Conhecimento: 50503014 - PATOLOGIA AVIÁRIA

0973 RESPOSTA IMUNOLÓGICA DE FRANGOS DE CORTE DESAFIADOS COM 
EIMERIA MÁXIMA

A coccidiose aviária é uma doença amplamente difundida tanto pelo seu caráter infeccioso, quanto pelo seu impacto econômico. Provocada por 
protozoários do gênero Eimeria, pode estar presente em granjas de corte e reprodutoras, apesar da grande disponibilidade de drogas anticoccidi-
anas. A persistência da morbidade relacionada à doença pode ser explicada pela provável resistência destes microorganismos aos medicamentos 
existentes para o seu controle. Com o objetivo de avaliar a resposta imunológica de mucosa induzida por Eimeria máxima (EM) foram realiza-
das análises histológicas (células caliciformes) e imunoistoquímicas (CD4+ E CD8+) em jejuno e íleo de frangos desafiados com este agente. 
Foram utilizados 60 frangos de corte distribuídos em 2 tratamentos sendo T1: não inoculado e T2: inoculado com EM (10 oocistos/mL/ave) 
aos 14 dias. No que se refere a dinâmica celular na mucosa intestinal de jejuno e íleo das aves aos 21 dias de vida, o grupo desafiado apresentou 
menor quantidade de células caliciformes que o grupo não desafiado. De acordo com vários autores (Richer et al., 1991; Yunus et al., 2005) o 
numero de células caliciformes realmente reduz durante o primeiro estágio de infecção com Eimerias podendo voltar ao normal após a infecção 
ter sido controlada. Aos 28 dias observa-se que aves desafiadas apresentam menor número de células CD4+ na mucosa do íleo. Apesar de não 
haver diferença entre os dois tratamentos para o número de células CD8+, verifica-se que a relação de células CD4/CD8 é menor nas aves do 
grupo desafiado, o que significa maior proporção de células CD8+. Vários estudos (Lillehoj, 1994; Rose et al., 1992; Renaux et al., 2003) tem 
demonstrado aumento na porcentagem de células CD4+ mas principalmente de células CD8+ após desafio com Eimerias, sendo que este tipo 
celular persiste por muito tempo após a infecção, sugerindo que células CD8+ têm importante papel na imunidade local contra coccidiose.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renata dos Santos Oliveira (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Elizabeth Santin                    Colaborador: Nayara Dias da Silva, Jéssica Giuriatti, Mariana Camargo Lourenço 
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Coccidiose aviária, frango de corte, ganho de peso
Área de Conhecimento: 50503014 - PATOLOGIA AVIÁRIA 

0974 GANHO DE PESO E LESÕES MACROSCÓPICAS DE FRANGOS DE CORTE 
DESAFIADOS COM EIMEIRA MAXIMA

A coccidiose aviária é uma enfermidade causada por um protozoário do gênero Eimeria, que parasita as células intestinais destes animais. É 
considerada uma das doenças mais importantes na avicultura industrial, pois causa diarréia e enterite, resultando em uma diminuição da absor-
ção de nutrientes. Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho e lesões macroscópicas de frangos de corte desafiados com Eimeria 
máxima (EM). Ao primeiro dia de vida, 60 animais foram alojados em 2 tratamentos com 30 aves cada, sendo Tratamento 1 – aves controle não 
desafiadas, Tratamento 2 –  aves desafiadas com Eimeria maxima via oral (50x103 oocistos/mL) aos 14 dias de idade. As aves foram mantidas 
durante 28 dias com fornecimento de água e ração ad libitum, sem coccidiostáticos, conforme NRC (1994). As aves foram pesadas aos 1, 7, 
14, 21 e 28 dias de idade para avaliação de ganho de peso médio (GPM) e necropsias foram realizadas aos 13, 21 e 28 dias para avaliações de 
lesões. Os resultados de GPM foram submetidos a análise de variância (ANOVA). Para avaliação das lesões macroscópicas foi dado escore 
de lesão de acordo com Johnson & Reid (1970) e avaliados pelo teste de Kruskal-Wallis a 5% de probabilidade. Nas pesagens realizadas 
nas duas primeiras semanas,não houve diferença significativa entre os tratamentos. Porém, no período de 14 a 21 dias de idade, as aves do 
Tratamento 2 apresentaram menorganho de peso. Sugere-se que houve interferência do desafio nestes resultados, pois o pico da infecção por 
EM é geralmente observada 5 dias após o contato. Este processo desencadeia o recrutamento de células relacionadas a resposta imune, o que 
pode aumentar a necessidade de recursos orgânicos pelo animal, com consequente perda de desempenho. Embora no período de 21 a 28 dias 
tenha ocorrido recuperação da saúde intestinal das aves, sem diferença estatística no ganho de peso, quando avaliado o período de 1 a 28 dias, 
o Tratamento 2 apresentou menor ganho de peso quando comparado ao Tratamento 1. Na necropsia aos 13 dias não foram observadas lesões 
macroscópicas sugestivas de EM. Nas necropsias aos 21 e 28 dias foram observadas lesões específicas de EM no grupo inoculado. Conclui-se 
que animais desafiados com Eimeria maxima apresentaram menor GPM estando relacionado com a presença de lesões no trato gastrintestinal.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rubens Sthefan Castilho dos Santos (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Edna Tereza de Lima                Colaborador: Marcelo Gusella, Anorita Vendrame
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Aves, Lactobacillus, Atividade antimicrobiana
Área de Conhecimento: 50503014 - PATOLOGIA AVIÁRIA 

0975 POTENCIAL ANTIMICROBIANO IN VITRO DAS AMOSTRAS LACTOBACILLUS 
SPP. ISOLADAS DE AVES, FRENTE A MICRO-ORGANISMOS INDICADORES

Bactérias ácido láticas podem produzir substâncias antimicrobianas capazes de inibir o desenvolvimento de vários micro-organismos, pela de 
ácido lático, acético, peróxido de hidrogênio, bacteriófagos e proteínas especificas. Algumas espécies de Lactobacillus são utilizadas como 
probióticos, as quais apresentam ação antagônica frente às bactérias, leveduras, fungos, protozoários e vírus. O objetivo do estudo foi avaliar 
a ação de substâncias antimicrobianas in vitro produzidas por diferentes cepas de Lactobacillus reuteri e L. salivarius (produtoras), frente a 
micro-organismos indicadores Gram positivos e negativos. Foram utilizadas 30 cepas de Lactobacillus isoladas do inglúvio e cecos de aves 
matrizes reprodutoras. As cepas foram reativadas em caldo MRS, incubadas a 37°C por 48 horas em condições de anareobiose (109 UFC/mL). 
A capacidade inibitória das cepas de Lactobacillus testadas frente aos micro-organismos indicadores Enterococcus faecalis, Staphylococcus au-
reus, Listeria monocytogenes, Lactobacillus casei, Salmonella Enteretidis e Pseudomonas spp, foi observada pela formação do halo de inibição 
ao redor das culturas produtoras e dos sobrenadantes livres de células (microfiltração – Millex GV), utilizando os métodos de antagonismo 
“spot on the lawn” e antagonismo simultâneo de difusão em poços. As culturas indicadoras foram reativadas em caldo BHI a 37°C por 24 horas 
(106 UFC/mL). Foi verificado por meio do halo de inibição que os micro-organismos indicadores, L. monocytogenes, E. faecalis, L. casei e S. 
Enteretidis apresentaram maior percentual de sensibilidade (100%) pelo método de antagonismo “spot on the lawn”, com diâmetro variando de 
12 a 23mm, enquanto o S. aureus (96,67%) e Pseudomonas (90%) apresentaram o menor índice, diâmetro entre 09 a 25mm. Este método foi 
de grande importância para verificar a ação de diversas substâncias antagônicas produzidas pelas cepas de Lactobacillus. Entretanto,a atividade 
antimicrobiana dos sobrenadantes livres de células foi observada pelo método de antagonismo simultâneo de difusão em poços, com halo de in-
ibição ao redor dos poços. Neste método L. monocytogenes, Pseudomonas e S. aureus apresentaram percentual de sensibilidade, com 73,33%, 
20% e 13,33% respectivamente, com diâmetro variando entre 07 a 29 (mm). E. faecalis, L. casei e S. Enteretidis apresentaram um perfil de 
resistência frente as cepas produtoras. As cepas de L. reuteri e L. salivarius, demonstraram ação antagônica frente aos micro-organismos Gram 
positivos e negativos, com possível ação de substâncias protéicas denominadas de bacteriocinas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Paula Machado da Costa (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Rosangela Locatelli Dittrich         Co-Orientador: Andréa Christina Ferreira Meirelles
Departamento: Medicina Veterinária               Colaborador: Bruno de Q. Castilhos, Nathalie S. Algayer, Ana Paula B. Busch
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Neospora caninum, Leite, Diagnóstico
Área de Conhecimento: 50503030 - PATOLOGIA CLÍNICA ANIMAL

0976 DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-NEOSPORA CANINUM EM AMOSTRAS 
DE LEITE DE BOVINOS

O Neospora caninum é um protozoário coccídeo reconhecido como uma das principais causas de abortos em bovinos. O diagnóstico da ne-
osporose é realizado por meio de pesquisa de anticorpos anti-Neospora caninum no soro sanguíneo dos animais (método padrão ouro). Os ob-
jetivos do estudo foram detectar anticorpos em amostras de soro e leite de bovinos pelo método da Imunofluorescência indireta (IFI), avaliar se 
existe correlação entre os resultados nas duas amostras e se é possível estabelecer o diagnóstico somente pela análise do leite. Foram coletadas 
93 amostras de sangue e leite de vacas em lactação de propriedades das regiões leste, oeste e norte do Paraná. As amostras foram processadas 
no Laboratório de Patologia Clínica Veterinária da Universidade Federal do Paraná. A detecção de anticorpos foi realizada pelo método da 
Imunofluorescência indireta, em lâminas com taquizoítos de Neospora caninum (NC-1). Utilizou-se soro sanguíneo diluído em tampão fos-
fato salino (PBS) em proporção 1:50 para a detecção sorológica, e o sobrenadante do leite puro. Os soros controle positivo e negativo foram 
incluídos em todas as análises. Como anticorpo secundário, utilizou-se anti-IgG bovino conjugado à fluoresceína (diluição 1:100). A leitura 
foi realizada em microscópio de imunofluorescência. A presença de taquizoítos com contorno fluorescente caracterizou resultado positivo, e 
a ausência de fluorescência, resultado negativo. A análise estatística foi realizada pelo teste de Fisher e foram estabelecidas a sensibilidade e 
especificidade da RIFI no leite. A prevalência sorológica de animais positivos foi de 27,9% e no leite a prevalência foi de 20,4%. Verificou-se 
correlação estatística entre os resultados sorológicos e no leite (p< 0,0001), tornando viável o diagnóstico da neosporose por meio da análise 
do leite. A sensibilidade do método de RIFI no leite foi de 73,07% e a especificidade foi de 100%. Os fatores que podem variar os resultados 
de anticorpos no leite são os níveis séricos de anticorpos, estágio de lactação, produção leiteira e presença de inflamação na glândula mamária. 
A utilização de amostra de leite para o diagnóstico de neosporose pode ser adotada devido aos resultados do presente estudo, pela praticidade 
de coleta das amostras e diminuição do estresse na coleta de sangue de vacas. Apoio: Fundação Araucária.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriela Maffezzolli (Outro)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Rosangela Locatelli Dittrich     Co-Orientador: Nina da Cunha Medeiros
Departamento: Medicina Veterinária           Colaborador: Marília de Oliveira Koch, Fabiana Tieme da Silva, Rafael Hideki Hagi
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Anemia, Reticulócitos, Medula óssea
Área de Conhecimento: 50503030 - PATOLOGIA CLÍNICA ANIMAL

0977 CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO ANÊMICO DE CÃES DE ACORDO COM A 
CAUSA E RESPOSTA DA MEDULA ÓSSEA

A anemia constitui uma importante alteração hematológica observada com frequência nos animais, podendo ser consequência de vários fa-
tores. O estado anêmico pode ser classificado de acordo com a resposta da medula óssea, como regenerativa ou não regenerativa, através da 
contagem de reticulócitos. Reticulócito é um estágio de maturação das células eritróides entre o metarrubrócito e o eritrócito maduro. Esse 
estudo objetivou classificar as anemias de cães de acordo com a causa e a resposta da medula óssea. Foram analisadas 67 amostras de sangue 
de cães anêmicos, no período de 01/09/2011 a 19/04/12, provenientes da rotina clínica do Laboratório de Patologia Clínica Veterinária da Uni-
versidade Federal do Paraná. As fichas clínicas dos animais foram analisadas para obtenção dos dados referentes ao histórico e sinais clínicos. 
Foram realizados hemogramas dos 67 cães (contador automático Mindray), análises das extensões sanguíneas coradas (Wright) e contagem 
de reticulócitos em microscopia ótica. As contagens de reticulócitos foram realizadas pelo método de coloração com azul de cresil brilhante 
(partes iguais de sangue total e corante mantidos em banho maria a 37°C por 15 minutos). As extensões sanguíneas foram realizadas e, após 
secas, coradas com corante de Wright. O percentual de reticulócitos foi estabelecido por contagem destes em 1.000 eritrócitos. O percentual foi 
multiplicado pelo número total de eritrócitos para obter o valor absoluto de reticulócitos. Os exames com valores de reticulócitos inferiores a 
70.000/mL foram classificados como anemia não regenerativa e acima desse valor, como regenerativas. As anemias regenerativas foram dividi-
das em pouco regenerativa (70.000 a 150.000 reticulócitos/mL), moderadamente regenerativa (150.000 a 300.000 reticulócitos/mL) ou muito 
regenerativa (> 300.000 reticulócitos/mL). Dos 67 casos analisados, 72% eram de anemias não regenerativas e 28% de anemia regenerativa. 
Nas anemias regenerativas, 62,5% foram classificadas como pouco regenerativa; 28,1% moderadamente regenerativa e 9,4% muito regenera-
tiva. Entre as causas das anemias, verificou-se que em 34 casos (50,7%) a causa foi inflamatória; em 4 casos (6,0%) a causa foi metabólica; 
em 9 casos (13,4%) a causa foi por doença renal crônica; cinco casos (7,5%) foram devido à hemólise; quatro casos (6,0%) foram devido à 
hemorragia e em 11 casos (16,4%) a causa não foi definida. A classificação da anemia é de extrema importância para que sejam realizados o 
diagnóstico, prognóstico e tratamento adequados ao animal.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luiz Felipe Silva Weber (Pesquisa voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Rosangela Locatelli Dittrich      Co-Orientador: Andrea Christina Ferreira Meirelles
Departamento: Medicina Veterinária            Colaborador: Ana Paula Brenner Bush, Nathalie Silva Algayer, Thais de Almeida Knopf
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Toxoplasma, Búfalos, Imunofluorescência indireta
Área de Conhecimento: 50503030 - PATOLOGIA CLÍNICA ANIMAL

0978 PESQUISA DE ANTICORPOS PARA TOXOPLASMA GONDII EM SORO SANGUÍ-
NEO E LEITE DE BÚFALAS

A toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii que possui distribuição mundial e acomete animais de sangue 
quente. A doença tem grande importância porque é uma zoonose e causa abortos, perdas neonatais e distúrbios neurológicos nos animais. O 
diagnóstico laboratorial é necessário para confirmar a doença. O método utilizado para detectar anticorpos anti-Toxoplasma gondii é a imu-
nofluorescência indireta (IFI), que é um teste espécie-específico. Os objetivos do presente estudo foram verificar a ocorrência de anticorpos 
anti-Toxoplasma gondii em amostras de soro e leite de búfalas (Bubalus bubalis). Para realização do trabalho, foram selecionadas 23 búfalas 
adultas de uma propriedade de regime extensivo da cidade de Barra do Turvo, região do Vale do Ribeira – SP. As amostras de sangue foram 
coletadas da veia coccígea em tubos sem EDTA, para obtenção do soro. As amostras de leite foram coletadas desprezando-se os três primeiros 
jatos e acondicionadas em frascos esterilizados. As amostras foram processadas no Laboratório de Patologia Clínica Veterinária da Universi-
dade Federal do Paraná. A pesquisa de anticorpos foi realizada pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI) em lâminas com taquizoítas 
de T. gondii (cepa RH). O soro foi separado por centrifugação e diluído na proporção de 1:50 em solução tampão fosfato (PBS) e o leite foi 
utilizado puro. Como anticorpo secundário, utilizou-se anti-IgG bovino conjugado à fluoresceína (diluição 1:100). Os soros controle positivo 
e negativo foram incluídos em todas as análises. Os resultados da RIFI no leite foram correlacionados com os resultados do método padrão 
ouro (RIFI no soro). A ocorrência de anticorpos séricos anti T. gondii foi de 26,08% (6/23) e todas as amostras de leite foram negativas para o 
parasita. A ocorrência de anticorpos foi mais elevada nessa propriedade em relação às propriedades distribuídas em outras regiões do Brasil. 
Os resultados comprovam a infecção dos búfalos por T. gondii na região, constatando a importância dos bubalinos na manutenção do parasita. 
A utilização de amostra de leite para o diagnóstico de toxoplasmose não pode ser adotada devido aos resultados do presente estudo. Os fatores 
que podem variar os resultados de anticorpos no leite são os níveis séricos de anticorpos, estágio de lactação, produção leiteira e presença de 
inflamação na glândula mamária. Apoio: Fundação Araucária.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nathalie Silva Algayer (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Rosangela Locatelli Dittrich        Colaborador: Alessandra M. Ferreira, Ana Paula B. Busch, Ana Paula M. da Costa
Departamento: Medicina Veterinária
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: neosporose, RIFI, Vale do Ribeira
Área de Conhecimento: 50503030 - PATOLOGIA CLÍNICA ANIMAL

0979 REAÇÃO DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA PARA DETECÇÃO DE ANTICOR-
POS ANTI-NEOSPORA CANINUM EM AMOSTRAS DE LEITE DE BÚFALAS

A neosporose é uma doença de ampla distribuição mundial, causada pelo protozoário parasita Neospora caninum. É reconhecida como uma das 
principais causas de abortos em bovinos. O parasita foi isolado de cérebro de búfalos, porém, até o presente não existem relatos do diagnóstico 
de neosporose em amostras de leite pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e se há concordância entre amostras positivas no soro 
sanguíneo e no leite. Os objetivos do estudo foram verificar a ocorrência de anticorpos anti- Neospora caninum em amostras de soro e de leite 
de búfalas e estabelecer a sensibilidade e especificidade da RIFI no leite. Foram coletadas amostras de sangue e de leite de 21 búfalas perten-
centes a uma propriedade localizada no Vale do Ribeira-SP. As amostras de sangue e leite foram acondicionadas em tubos, mantidas em refrig-
eração e processadas no Laboratório de Patologia Clínica Veterinária de UFPR. A pesquisa de anticorpos foi pela reação de imunofluorescência 
indireta (RIFI) em lâminas com taquizoítas de N. caninum (NC-1). O soro foi separado por centrifugação e diluído na proporção de 1:50 em 
solução tampão fosfato (PBS) e o leite foi utilizado puro. Como anticorpo secundário, utilizou-se anti-IgG bovino conjugado à fluoresceína 
(diluição 1:100). Os soros controle positivo e negativo foram incluídos em todas as análises. Os resultados da RIFI no leite foram correlaciona-
dos com os resultados do método padrão ouro (RIFI no soro). A ocorrência de anticorpos séricos anti N. caninum foi de 90,47% e no leite foi 
de 61,90%. A sensibilidade da análise de leite para diagnóstico da doença foi de 68,42% e a especificidade foi de 100%. A concordância entre 
o teste sorológico e no leite foi de 71,42%. A ocorrência de anticorpos foi elevada em relação a outras regiões do Brasil. Verificou-se que os 
bubalinos são mais expostos à neosporose provavelmente devido ao hábito de permanecerem em locais como lagos e pântanos, aumentando as 
chances da ingestão de oocistos, eliminados pelos cães (hospedeiros definitivos). Os resultados comprovam ainfecção dos búfalos na região, 
constatando a importância dos bubalinos na manutenção do ciclo do N. caninum. A detecção de anticorpos no leite pode ser utilizada pela 
praticidade de coleta das amostras e redução de tempo e custos na coleta de sangue. A padronização da RIFI no leite é importante para fornecer 
dados de prevalência e distribuição dos rebanhos positivos para N. caninum. Apoio: Fundação Araucária

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Milena Giovana Magrin (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Geraldo Camilo Alberton            Colaborador: Daniela Bruna Ferrandin, Diego Leonardo Ansolin, Thiago Goulart
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Ácido orgânico, Cálcio total, Hipocalcemia
Área de Conhecimento: 50503030 - PATOLOGIA CLÍNICA ANIMAL

0980 EFEITO DO PRODUTO PHD SOBRE O CALCEMIA TOTAL DE PORCAS

A hipocalcemia é um distúrbio metabólico não febril que ocorre nas primeiras 12 a 24 horas após o parto, podendo também, ocorrer durante o 
parto, causando atonia uterina e consequente aumento na natimortalidade. Na bovinocultura leiteira este problema metabólico pode ser preve-
nido com o emprego de dietas aniônicas, as quais estimulam a mobilização de cálcio ósseo. Pouco se sabe sobre estas terapias na suinocultura 
e, portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do fornecimento de uma dieta aniônica obtida pela adição de um produto comercial 
(PHD®) sobre a calcemia total de porcas no final do parto. A pesquisa foi realizada em uma granja localizada na Cidade de Itaipulândia-PR. 
Foram utilizadas 179 porcas gestantes que foram distribuídas em dois grupos de acordo com a ordem de parto e com o número de leitões pro-
duzidos no parto anterior. O grupo controle (n=89) não recebeu nenhum tipo de suplementação e, o grupo tratado (n=90) foi suplementado com 
20 g/dia de PHD® por 5 a 6 dias antes e até dois dias depois do parto. Antes de receberem a suplementação e logo após o término dos partos os 
dois grupos foram submetidos à coleta de sangue por venopunção da jugular. As amostras foram imediatamente centrifugadas e congeladas à 
-20°C e, posteriormente avaliadas em analisador bioquímico automatizado pelo método da colorimetria. Na análise estatística, os dados foram 
submetidos ao teste ANOVA empregando o pós-teste de Tukey, considerando diferenças estatísticas quando o valor de (p< 0,05). A concen-
tração sérica média de cálcio total no grupo tratado e controle antes do início do tratamento foi de 8,850 e 8,52O mg/dL, respectivamente, e 
após o tratamento foi de 8,26 e 8, 40, respectivamente. Não foi observada diferença estatística em ambos os grupos, ou seja, a dieta com PHD® 
não afetou a calcemia total.  Tendo em vista que o tempo de suplementação pré-parto foi de apenas 5 dias, é possível que não tenha sido obser-
vado diferença entre os grupos porque não houve tempo suficiente para a mobilização óssea ter ocorrido no grupo tratado. Sugere-se, portanto, 
novos estudos com tempo de administração do produto maior que 10 dias.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thiago Goulart (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Geraldo Camilo Alberton  Colaborador: Daniela Bruna Ferrandin, Diego Leonardo Ansolin, Milena Giovana Magrin
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Ácidos Orgânicos, pH urinário, Acidificação
Área de Conhecimento: 50503030 - PATOLOGIA CLÍNICA ANIMAL

0981 EFEITO DE ÁCIDOS ORGÂNICOS NO PH URINÁRIO DE PORCAS

As infecções do trato urinário (ITU) em porcas são altamente prevalentes e causam elevadas perdas na suinocultura. Para controlar estas in-
fecções, são utilizadas terapias com antimicrobianos de amplo espectro via ração, sendo que todas as porcas da granja são medicadas. Estas 
terapias favorecem a seleção de bactérias resistentes e desregulam a microbiota normal. Deste modo, terapias alternativas precisam ser empre-
gadas para evitar estes problemas. Em humanos, o emprego do extrato de oxicoco tem se mostrado eficiente para prevenção de ITU, por meio 
da redução do pH urinário. Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi verificar se o consumo de um produto comercial rico em oxicoco 
(PHD®) provoca acidificação do pH urinário. Este trabalho foi realizado em uma granja de suínos localizada em Itaipulândia-PR. Utilizaram-
se 179 porcas de ordem de parto de 1 a 8, que foram distribuídas em dois grupos de acordo com a ordem de parto e com o número de leitões 
produzidos no parto anterior. O grupo controle tinha 89 porcas, que não receberam nenhum tipo de suplementação. O grupo tratado, tinha 90 
porcas, que foram suplementadas com 20 gr/dia de PHD® por 5 a 6 dias anteriores ao parto e até 2 dias após o parto. Antes da suplementação e 
antes das porcas serem transferidas para a maternidade, elas foram submetidas à coleta de urina. A coleta foi realizada por micção espontânea, 
antes do primeiro arraçoamento do dia. Após a coleta, as amostras foram levadas ao laboratório da granja e submetidas a mensuração do pH 
por meio de tira reativa. Após 5 dias de suplementação, as porcas foram submetidas a segunda coleta de urina. Na análise estatística, os dados 
foram submetidos ao teste ANOVA empregando o pós-teste de Tukey, considerando diferenças estatísticas quando o valor de P≤0,05. O pH 
urinário médio das porcas suplementadas e do grupo controle foi de  6,88 e 7,10 (P=1,900), respectivamente e, após o tratamento, o pH urinário 
médio foi 5,73 e 6,76, respectivamente (p< 0,0001). A terapia com PHD® reduziu significativamente o pH da urina, resultado este superior ao 
observado em outros trabalhos com terapias a base de cloreto de amônio e ácido cítrico. Portanto, os resultados desta pesquisa demonstram que 
extratos ricos em ácidos orgânicos como o PHD® podem ser úteis na prevenção de ITU, pois promovem a redução significativa do pH urinário.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Claudia Machinski Rangel de Abreu (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Romildo Romualdo Weiss               Co-Orientador: Renata Azevedo de Abreu
Departamento: Medicina Veterinária                 Colaborador: Ana Paula Marinho
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: índice, aborto, éguas
Área de Conhecimento: 50504037 - FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO ANIMAL 

0982 ÍNDICE DE ABORTO EQUINO NA RAÇA CRIOULA EM PROPRIEDADESDO ES-
TADO DO PARANÁ E DE SANTA CATARINA

A perda da prenhez se refere à falha de o concepto ser mantido até o parto. Pode ser classificada como morte embrionária precoce, abortamento 
ou natimorto, dependendo de qual estágio gestacional em que a perda da prenhez ocorre. Aborto é a interrupção da gestação a partir do 42° 
dia sem que o feto seja capaz de manter vida extrauterina, sendo responsável por sérios prejuízos aos criadores de equinos devido ao valor 
comercial dos potros. Os abortamentos podem ser caracterizados como de origem infecciosa ou não infecciosa, sendo que na maioria das vezes 
tem como causa a disfunção placentária. Grande parte dos casos de fetos abortados ocorre no período do 6° ao 9° mês de gestação, e durante a 
transição entre outono e inverno, no hemisfério sul. A incidência de aborto em éguas, segundo relatos de médicos veterinários e proprietários 
de haras, tem aumentado muito nos Estados do Paraná e de Santa Catarina. O objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento do 
índice de aborto em propriedades de criação extensiva de equinos da raça Crioula, nas quais utilizam monta natural, manada e inseminação 
artificial, localizadas nos Estados do Paraná e de Santa Catarina. Foram avaliadas nove propriedades a partir da aplicação de questionário, 
totalizando 339 éguas. Do total de éguas avaliadas, 64 animais abortaram no terço final de gestação, a maioria sendo no final do outono e início 
do inverno, o que corresponde a 18,88%. Em três propriedades, os índices de aborto encontrados foram de 70%, 46,15% e 41,17%, respec-
tivamente. Apenas com o conhecimento completo das causas, pode o clínico auxiliar na redução das perdas econômicas de seu cliente, com 
isso mais estudos devem ser realizados com a finalidade de identificar as causas responsáveis pelos abortos, para poder estabelecer medidas 
corretivas e preventivas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: JULIANA TEIXEIRA DRUZIANI (IC-Voluntária)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: LUCIANO DOS SANTOS BERSOT            Co-Orientador: JULIANO GONÇALVES PEREIRA
Departamento: Medicina Veterinária     Colaborador: MALLU J. SERENO, JÉSSICA C. GALLEGO, CAMILA B. BONATTO
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: alimento, indicadores, higiene
Área de Conhecimento: 50505009 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

0983 USO DA QUANTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS COMO INDICADOR DE HIGIENE 
E DA PRESENÇA DE SALMONELLA SP. EM CARCAÇAS DE FRANGO CONGELADAS

A inocuidade e a qualidade dos alimentos podem ser estimadas pela contagem de micro-organismos indicadores, como as enterobactérias. Estes 
micro-organismos quando presentes nos alimentos podem fornecer informações sobre as condições higiênico-sanitárias na obtenção, manipu-
lação e processamento dos alimentos, além de indicar a ocorrência de contaminação de origem fecal e, por consequência, a possível presença 
de enteropatógenos como Salmonella sp. A carne de frango é reconhecida como uma importante via de transmissão de Salmonella sp., micro-
organismo amplamente relacionado com casos de toxinfecção alimentar em todo o mundo, inclusive no Brasil. Neste contexto, o objetivo do 
presente trabalho foi quantificar as enterobactérias para avaliar as condições higiênicas e relacionar estes resultados com a presença ou ausência 
de Salmonella sp. em carcaças de frangos congeladas comercializadas na região Oeste do Paraná. Foram coletadas aleatoriamente 60 carcaças 
de frango em vários pontos de venda do produto nos municípios de Palotina, Assis Chateaubriand, Cascavel e Toledo. As amostras foram 
acondicionadas em recipiente isotérmico com gelo e transportadas até o Laboratório de Controle Microbiológico de Água e Alimentos, UFPR, 
Campus Palotina, onde foram submetidas à contagem de enterobactérias por placas de Petrifilm EB™ e a pesquisa de Salmonella sp. por me-
todologia oficial. Apesar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA não estabelecer parâmetros para contagem de enterobactérias, 
considerou-se como ponto de corte (“Conforme” e “Não Conforme”) os padrões utilizados para contagem de coliformes a 45ºC (4 log UFC/g). 
Pelos resultados obtidos, 59 amostras (98,3%) foram consideradas “Conforme” baseando-se nos parâmetros da ANVISA, contudo, 24 carcaças 
(40%) foram positivas na pesquisa de Salmonella sp. A única carcaça considerada “Não Conforme” para a contagem de enterobactérias (5,12 
log UFC/g) foi negativa para pesquisa de Salmonella sp. De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que a partir da quantificação 
de enterobactérias, as carcaças analisadas apresentaram boa qualidade higiênica, porém a utilização da contagem destes micro-organismos não 
se mostrou adequada como indicador da presença de Salmonella sp. uma vez que foram detectadas amostras com baixa contagem do indicador 
e presença do patógeno bem como alta contagem e ausência do patógeno. Assim, a utilização de enterobactérias pode ser utilizada como fer-
ramenta de verificação da qualidade higiênica do processo, contudo não pode assegurar a inocuidade do produto ao consumidor. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mallu Jagnow Sereno (PIBIC/CNPq)
Curso: Medicina Veterinária - Palotina
Orientador: Luciano dos Santos Bersot         Co-Orientador: Juliano Gonçalves Pereira
Departamento: Campus Palotina                  Colaborador: Juliana Teixeira Druziani, Jéssica Gallego, Camila Busatta Bonatto
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Contaminação, Antibiograma, Salmonella
Área de Conhecimento: 50505009 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

0984 PREVALÊNCIA DE SALMONELLA EM CARCAÇAS DE FRANGO NA REGIÃO OESTE 
DO ESTADO DO PARANÁ E PERFIL DE RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS

As doenças transmitidas por alimentos constituem um dos problemas de saúde pública mais frequentes do mundo contemporâneo. Os prin-
cipais agentes etiológicos são os micro-organismos, os quais penetram no organismo humano através da ingestão de água ou alimentos con-
taminados. Salmonella sp. é um dos principais micro-organismos responsáveis pela ocorrência de surtos em todo o mundo, inclusive no Brasil, 
com maior implicação sobre os produtos avícolas, apresentando-se como um desafio à saúde pública em razão da elevada endemicidade, alta 
morbidade e, acima de tudo, pela dificuldade de controle. Nesse sentido, os objetivos do presente trabalho foram determinar a prevalência de 
Salmonella sp. em carcaças de frango congeladas comercializadas na região Oeste do Estado do Paraná e estudar o perfil de resistência das es-
tirpes isoladas à antimicrobianos. Foram coletadas aleatoriamente 60 amostras de frango em vários pontos de venda do produto nos municípios 
de Palotina, Assis Chateaubriand, Cascavel e Toledo. As amostras foram acondicionadas em recipiente isotérmico com gelo e transportadas até 
o Laboratório de Controle Microbiológico de Água e Alimentos, da UFPR, Campus Palotina, onde foram submetidas à pesquisa de Salmonella 
sp. por metodologia tradicional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (Brasil) e do United States Department of 
Agriculture modificado – USDAm (EUA); das amostras positivas foram selecionadas estirpes de Salmonella sp. e submetidas a testes com 
12 antibióticos para determinação do perfil de resistência a antimicrobianos pelo teste de disco difusão. Dos 60 frangos analisados, 24 (40%) 
foram positivos para a presença Salmonella sp., independentemente da metodologia utilizada. Considerando-se o método MAPA e USDAm os 
percentuais de positividade foram 28,4% e 36,7%, respectivamente. Até a data limite para o envio do resumo a totalização dos testes quanto 
ao perfil de resistência aos antimicrobianos não havia sido finalizada, e os resultados não foram incluídos. Baseando-se nos resultados obtidos 
quanto a presença de Salmonella sp. em carcaças de frango pode-se concluir que a prevalência continua elevada e que a metodologia preconi-
zada pelo USDAm é mais sensível na detecção do enteropatógeno quando comparado com a metodologia empregada pelo MAPA.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lidiane Horn (IC-Voluntária)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Nelson Luis Mello Fernandes          Colaborador: Jussara Andreia Lunkes, Lais Regina Gehlen, Soéli Gisela Brach
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Parâmetros bioquímicos, Tilápia, Diagnóstico clínico
Área de Conhecimento: 50600001 - RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA

0985 PERFIL BIOQUÍMICO DE PEIXES DE ÁGUA DOCE CRIADOS EM SISTEMAS 
DE CULTIVO NO OESTE PARANAENSE.

Resumo: A piscicultura é uma atividade que vem se tornando cada vez mais importante como fonte de proteína para o consumo humano, sendo 
a atividade que mais tem crescido em todo o mundo, inclusive na região Oeste do Paraná. Esse desenvolvimento tem enfrentado problemas 
relacionados à alimentação, qualidade da água, doenças infecciosas e parasitárias com significativos prejuízos econômicos. Neste sentido faz-
se necessário o conhecimento básico dos principais fatores que direta ou indiretamente estão ligados ao meio ambiente, ao manejo e à preven-
ção de doenças. O estudo dos componentes do sangue das espécies de peixe e de suas funções é importante para o conhecimento das condições 
de equilíbrio normais e patológicas, auxiliando na determinação de condições fisiopatológicas e colaborando no diagnóstico de condições 
adversas e na compreensão da relação entre as características sanguíneas e a saúde dos peixes, e sua associação com o meio ambiente. O perfil 
bioquímico desempenha um papel crucial no diagnóstico diferencial das enfermidades e no monitoramento de peixes. O estabelecimento de 
valores bioquímicos séricos de referência possibilita a identificação de anormalidades na rotina clínica desses indivíduos e a adoção de medidas 
terapêuticas em tempo hábil. Este trabalho teve como objetivo estabelecer valores de referência para sete parâmetros bioquímicos (AST, ALT, 
GGT, Fosfatase alcalina, Uréia, creatinina e glicose) de tilápia Oreochromis niloticus cultivados em tanques escavados de propriedades locali-
zadas ao longo da bacia do rio São Camilo, no município de Palotina, região Oeste do Paraná. A escolha de uma bacia para realização das cole-
tas foi baseada no Estudo e Estruturação do Sistema de Informação Geográfica (SIG), que está sendo desenvolvido para aquicultura do oeste do 
Paraná. Foram coletadas amostras de sangue de cinco animais de cada propriedade, através de punção intracardíaca, com seringa descartável. 
As amostras foram transferidas para tubos com EDTA 10% e acondicionadas em caixa térmica, conduzidas ao laboratório para separação 
do soro para realização dos testes bioquímicos. Os resultados obitidos apresentaram diferença significativa entre as propriedades analisadas, 
principalmente em relação aos parâmetros de avaliação da função hepática. Esses parâmetros vem confirmar sua importância para comprovar 
a diferença entre as práticas de manejo das propriedades avaliadas, embora o aspecto geral dos peixes estivesse normal as análises sanguíneas 
permitiram estabelecer os parâmetros normais para a espécie e assim contribuir para o diagnóstico das condições sanitárias da criação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maiko Vinicius Zanella (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Agronomia 
Orientador: Antonio Ostrensky Neto          Co-Orientador: Ana Silvia Pedrazzani
Departamento: Zootecnia           Colaborador: Alexandre Guilherme Becker, Francesco Perissinoti Magnani, Moisés Knaut Tokarski
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Gramma brasiliensis, Piscicultura ornamental, Aquicultura
Área de Conhecimento: 50603000 - AQUICULTURA

0986 METODOLOGIA DE FORMAÇÃO DE CASAIS DE GRAMMA BRASILIENSIS EM 
LABORATÓRIO

Os estoques de Gramma brasiliensis foram muito afetados pela exploração sofrida pela espécie para abastecimento do mercado da aquariofilia. 
Atualmente, sua coleta encontra-se proibida pelo IBAMA, no entanto, a demanda do mercado continua a existir e tem sido suprida por uma 
espécie exótica bastante semelhante, Gramma loreto,e pelo comércio ilegal da espécie. Este trabalho teve como objetivo descrever a formação 
de casais de G. brasiliensis em laboratório, condição indispensável para o desenvolvimento da tecnologia de reprodução da espécie em cati-
veiro. Foram coletados 26 exemplares de G. brasiliensis em estágio adulto, no município de Guarapari - ES e transportados via aérea a Curitiba 
– PR, onde é sediado o Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais – GIA/UFPR . Em seguida, os animais foram aclimatados em 
um aquário, com volume de 240 L de água, por um período de dez horas. O pH foi mantido em 8,3, a temperatura em 28ºC e a salinidade em 
30.  Para a seleção de casais, observou-se a presença de comportamentos de corte, agonísticos e de submissão entre os peixes. Definiu-se como 
comportamento de corte a natação lenta do macho ao redor da fêmea, sem apresentar agressividade e, após um período, ambos delimitavam um 
território e passavam a defendê-lo dos demais indivíduos. O comportamento agonístico foi identificado a partir da agressividade entre os peixes 
(perseguições e mordidas), e o de submissão identificado quando o peixe permanecia escondido a maior parte do tempo. Animais com interação 
agressiva foram considerados machos e aqueles que permaneceram submissos, fêmeas. Cada peixe agressivo foi colocado isoladamente com 
um submisso, visando assim formar um novo casal. Após identificado, cada casal foi isolado dos demais peixes e transferido para um sistema 
de recirculação composto por tanques de 100 L, onde permaneceram ao longo de 30 dias para a confirmação do resultado. Ao todo quatro pares 
apresentaram comportamento de corte, onze peixes demonstraram comportamento agressivo, e sete, submisso. Dos 11 casais inicialmente obti-
dos, nove prosseguiram com comportamento de casal durante a fase de observação e dois apresentaram comportamento agonístico. Através da 
análise estatística de proporcionalidade verificou-se que a percentagem de acertos (75,8%) em relação à formação de casais foi maior do que 
o de erros (24,2%), validando a técnica de separação de casais de Gramma brasiliensis por comportamento. Os resultados obtidos durante esta 
etapa são preliminares, e serão confirmados com a detecção de ovos fertilizados nos tanques.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Moisés Knaut Tokarski (PIBIC/CNPq)
Curso: Agronomia 
Orientador: Antonio Ostrensky Neto                   Co-Orientador: Ana Silvia Pedrazzani
Departamento: Zootecnia        Colaborador: Alexandre Guilher Becker, Francesco Perissinotti Magnani, Maiko Vinicius Zanella
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Piscicultura ornamental, Recirculação de água, Aquarismo marinho
Área de Conhecimento: 50603000 - AQUICULTURA

0987 PLANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA 
PARA REPRODUÇÃO DE PEIXES ORNAMENTAIS MARINHOS

O aumento da demanda do mercado aquarista e o crescimento da piscicultura ornamental marinha vêm trazendo novos desafios técnicos e 
científicos nesta área.  Um dos principais está relacionado à manutenção da estabilidade das condições ambientais, características de ambientes 
marinhos. Esse desafio, somado à necessidade de se promover uma alimentação adequada às larvas e alevinos, fazem com que o regime de 
cultivo mais utilizado seja o intensivo., que, por usa vez, exige  o total controle dos parâmetros da água e dos alimentos fornecidos. O objetivo 
deste trabalho foi desenvolver um sistema de produção em regime intensivo, com recirculação da água, para reprodução de peixes ornamentais 
marinhos. Para a montagem, foram utilizadas 17 tanques com capacidade de 80 litros, totalizando um volume de 1.300 litros de água salgada. 
Para estabilizar o sistema, foi utilizado filtro (cesto vazado, lã acrílica, cerâmica, carvão ativo), desnaturador de proteínas (skimmer) e esterili-
zador da água (filtro com luz ultravioleta). Para o condicionamento inicial da água de torneira foram utilizados tamponador de pH (bicarbonato 
de sódio) e anticloro. A temperatura da água foi controlada através de termostato, aquecedores e ar condicionado ambiente. Para a avaliação 
do equilíbrio biológico do sistema, foram realizadas medições diárias de pH, amônia total, amônia gasosa, temperatura e densidade da água. 
O sistema foi avaliado integralmente (durante 170 dias) em diferentes períodos: antes do povoamento com (por 62 dias) e após o povoamento 
utilizando Grammas brasiliensis (por 108 dias). Através da análise estatística de Mann Whitney (Statistica, Statsoft®), verificou-se que houve 
diferença significativa dos valores de pH e temperatura entre os dois períodos, porém as variações observadas mantiveram-se dentro  nível 
aceitável para a manutenção da maioria das espécies marinhas ornamentais. Não houve diferença significativa nos demais parâmetros avali-
ados, sendo que não foi detectada a presença de amônia total ou gasosa no sistema durante os dois períodos. Os resultados obtidos indicam a 
eficiência do sistema de recirculação de água aqui desenvolvido para a manutenção de peixes ornamentais marinhos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alan Franzen (PIBIC/CNPq)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Palotina 
Orientador: Fabio Meurer              Co-Orientador: Lilian Dena dos Santos
Departamento: Campus Palotina    Colaborador: Rafael Ernensto Balen, Gilson Bueno Junior, Neivair Sponchiado Pastore
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: energia, nutrição, ingrediente
Área de Conhecimento: 50603000 - AQUICULTURA

0988 DIGESTIBILIDADE APARENTE DA ENERGIA DO GLICEROL PARA O JUNDIÁ 
(RHAMDIA QUELEN)

 O trabalho foi conduzido no Laboratório de Nutrição de Organismos Aquáticos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) campus Palotina, 
utilizando-se como estrutura uma cuba cilíndrica de fibra de vidro de 200L adaptada a um registro com recipiente para coleta de fezes, um 
tanque rede de 100L, uma caixa de alimentação de 1.000L, um compressor de ar elétrico, 30 jundiás com peso médio de 60g. As variáveis 
físico-químicas da água apresentaram os seguintes valores médios PH (8,5), Oxigênio (6,5mg/l), Temperatura (26,0°C). As rações foram 
formuladas a base de farelo de soja e milho, sendo que a ração referência conteve 33% de proteína bruta e 4000 kcal de energia bruta. A ração 
teste foi composta por 70% da ração referência e 30% do alimento teste (glicerol). Os peixes passaram por um período de adaptação de cinco 
dias, sendo arraçoados duas vezes ao dia. O tanque de alimentação foi sifonado uma vez ao dia para retirada de fezes e restos de ração. Após 
o período de adaptação iniciou-se a coleta de fezes onde os peixes foram mantidos durante o dia no tanque-rede dentro do tanque de alimen-
tação, arraçoados às 11h00, 17h30mine e após 30 minutos da última alimentação transferidos para o tanque de coleta onde permaneceram das 
18h00min até as 8h00min da manhã seguinte, quando se repetia o manejo. Para a realização das análises, os alimentos e rações serão desconge-
lados e moídos. As fezes serão descongeladas, secas em estufa a 55 ºC durante 24h e moídas. As análises químicas e bromatológicas das fezes, 
rações e alimentos serão feitas no Laboratório Nutrição e Qualidade de Água da UFPR Campus de Palotina, a determinação da concentração 
do cromo e de energia serão realizadas na Universidade Estadual de Maringá. Não foi possível realizar as análises das fezes para inclusão dos 
resultados no presente resumo, pois a quantidade necessária não foi atingida até a redação do mesmo. No entanto, os resultados provavelmente 
estarão em mãos até redação do relatório.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Naira Camila Antero da Silva (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Palotina 
Orientador: Almir Manoel Cunico          Colaborador: Eder André Gubiani
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: espécies extócas, bioinvasão, ictiofauna
Área de Conhecimento: 50603000 - AQUICULTURA

0989 AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES EXÓTICAS EM UM RIACHO 
URBANO-RURAL DA REGIÃO OESTE DO ESTADO DO PARANÁ.

A introdução de espécies caracteriza-se como a segunda maior causa de perda de biodiversidade global. Dentre os mecanismos de dispersão 
a urbanização através da aquariofilia e a piscicultura devido ao cultivo de espécies exótica destacam-se como os principais mecanismos de 
dispersão de espécies de peixes. Deste modo, o objetivo do presente trabalho foi identificar potencias fontes de introdução de espécies de peixes 
em um riacho urbano-rural da região Oeste do estado do Paraná. Coletas foram realizadas de junho de 2010 a março de 2011, com periodicidade 
trimestral em três pontos de amostragem ao longo de um gradiente longitudinal no riacho Jequitibá, município de Palotina, Paraná. A ictiofauna 
foi amostrada utilizando o equipamento de pesca elétrica (gerador portátil de corrente alternada, 2,5 kW, 400 V, 2A) através de três capturas su-
cessivas com unidade de esforço constante (CPUE). As variáveis, oxigênio dissolvido (ml/L), temperatura da água (°C), temperatura do ar (°C), 
condutividade elétrica (μS/s) e pH, foram aferidas a campo com equipamentos analíticos portáteis. A identificação das espécies bem como sua 
classificação como exóticas foram estabelecidas através de literatura especializada e consulta com especialistas em taxonomia ictiológica. Um 
total de 20 espécies, pertencentes a 5 ordens e 6 famílias foram coletadas. Dentre estas destacou-se a ocorrência de uma espécies exótica, Oreo-
chomis nilóticos, com frequência de ocorrência de 75% das amostras coletadas, respectivamente.  Sendo a atividade de piscicultura uma prática 
constante na micro-bacia do córrego analisado e a espécie Oreochomis nilóticos, intensivamente utilizada pelo setor produtivo, pudemos iden-
tificar a atividade de piscicultura como potencial fontes de introdução e translocação de espécies de peixe na micro-bacia do riacho Jequitibá.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Patrick Nereu Tetu (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Palotina 
Orientador: Fabio Meurer               Co-Orientador: Lilian Dena dos Santos
Departamento: Campus Palotina    Colaborador: Rafael Ernensto Balen, Gilson Bueno Jr., Neivair Sponchiado Pastore 
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Alimento alternativo, Alimento energético, Energia digestivel
Área de Conhecimento: 50603000 - AQUICULTURA

0990 DIGESTIBILIDADE APARENTE DA ENERGIA DO GLICEROL PARA O PACÚ (PIA-
RACTUS MESOPOTAMICUS)

O presente trabalho foi sendo conduzido no Laboratório de Nutrição de Organismos Aquáticos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
campus Palotina. A estrutura utilizada constituiu-se de uma cuba cilíndrica em fibra de vidro de 200L adaptada a um recipiente para coleta 
de fezes, um tanque rede de 100L, uma caixa de alimentação de 1.000L, um compressor de ar elétrico, 25 pacús com peso médio de 128g. 
As médias das variáveis físico-químicas da água foram de PH (8,5), Oxigênio (6,5mg/l), Temperatura (26,0°C). As rações foram formuladas 
a base de farelo de soja e milho, a referência com 33% de proteína bruta e 4000kcal/kg de energia bruta, a ração teste continha 70% da ração 
referência e 30% do alimento teste (glicerol). Para coleta das fezes os peixes foram acondicionados no tanque-rede dentro do tanque de ali-
mentação, permanecendo durante o período de adaptação de cinco dias, sendo arraçoados duas vezes ao dia, o tanque foi sifonado uma vez ao 
dia para retirada de fezes e restos de ração. Após o período de adaptação iniciou-se a coleta de fezes onde os peixes foram mantidos durante o 
dia no tanque-rede dentro do tanque de alimentação, arraçoados as 11h00, 17h30mine e após 30 minutos da última refeição transferidos para 
o tanque de coleta onde permaneceram das 18h00min até as 8h00min da manhã seguinte quando se repetia o mesmo manejo. As fezes foram 
acondicionadas em um recipiente sob refrigeração até as análises bromatológicas. A coleta de fezes foi feita pelo período necessário para que se 
obtivesse a quantidade adequada para as análises. Para a realização das análises, os alimentos e rações serão descongelados e moídos. As fezes 
serão descongeladas, secas em estufa a 55 ºC durante 24h, retiradas as escamas e moídas. As análises químicas e bromatológicas das fezes, 
rações e alimentos serão feitas no Laboratório Nutrição e Qualidade de Água da UFPR Campus de Palotina, a determinação da concentração 
do cromo e de energia serão realizadas na Universidade Estadual de Maringá. Os peixes se comportaram bem durante o período de adaptação 
e coleta de fezes, a coleta da quantidade de fezes necessária para a realização das análises foi atingida no período final da redação do resumo 
para o EVINCI, porém acredita-se que os resultados estarão disponíveis antes do prazo final para a redação do relatório final.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: WELLITON GONÇALVES DE FRANÇA (PIBIC/CNPq)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Palotina 
Orientador: LEANDRO PORTZ        Colaborador: RAFAEL O. KRACIZY, WILLIAM F. CARNEIRO, GUILHERME R. FREI
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Desempenho zootécnico, Exigências nutricionais, Peixes ornamentais
Área de Conhecimento: 50603000 - AQUICULTURA

0991 NÍVEIS DE ENERGIA DIGESTÍVEL EM DIETAS DE ACARÁ-BANDEIRA
(PTEROPHYLLUMSCALARE)

Trabalhos envolvendo a nutrição de espécies ornamentais ainda são incipientes e pouco explorados de forma especifica, a exemplo de analises 
de exigências em nutrientes, e principalmente em relação a um valor adequado da energia contida nas rações para as espécies. Portanto, o 
presente estudo foi conduzido com o objetivo de determinar as exigências nutricionais de energia digestível para juvenis de acará-bandeira 
(Pterophyllum scalare). O experimento foi realizado no laboratório de aquariologia e produção de organismos alimento da Universidade Fed-
eral do Paraná UFPR - Campus Palotina. Durante sessenta dias, 60 juvenis (0,575 ± 0,059 g), foram distribuídos igualmente em 12 aquários 
de 45L, em um sistema de recirculação de água filtrada, temperatura controlada e fotoperíodo de 12:12 horas. Os juvenis foram alimentados 
com uma dieta isoprotéica de 34% proteína bruta (PB), contendo quatro níveis de energia diferentes (2600, 2900, 3200, 3500 kcal ED. kg-1 de 
PB), com 3 repetições em delineamento inteiramente casualizado. A alimentação era realizada ad libitum duas vezes ao dia (9:00 – 17:00). No 
final do experimento foi realizada a biometria e os resultados submetidos a análise de variância ANOVA e teste Tukey.. Não foram observadas 
diferenças significativas (p< 0,05) para os parâmetros avaliados dos tratamentos, exceto para a taxa de crescimento específico (TCE) e ganho 
de peso médio (GPM). A TCE apresentou uma tendência linear positiva. Os peixes alimentados com a dieta contendo 2600 kcal ED.kg apre-
sentaram TCE significativamente (p< 0,05) menor que aqueles alimentados com as dietas com 3500 kcal ED.kg, enquanto dietas fornecidas 
contendo 2900 e 3200 kcal ED.kg não diferiram das demais. Dietas contendo 3200 kcal ED.kg atendem às exigências nutricionais em energia 
para juvenis de acará bandeira.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: William Franco Carneiro (CNPq-Balcão)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Palotina 
Orientador: Leandro Portz              Colaborador: Pedro Gusmão Borges Neto,Bruno Henrique Venites, Ademir Heldt
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Peixe nativo, Artemia sp., Crescimento
Área de Conhecimento: 50603000 - AQUICULTURA

0992 AVALIAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO DE ORGANISMOS ALIMENTO NA LARVI-
CULTURA DO JUNDIÁ, RHAMDIA QUELEN

A aquicultura é um dos segmentos da agropecuária que mais cresceu nos últimos anos, mas mesmo assim, pesquisas relacionadas ainda são 
necessárias para melhoria das tecnologias empregadas no cultivo das espécies com potencial para criação. Trabalhos relacionados com a nu-
trição das espécies são de suma importância para a determinação de uma dieta adequada para cada espécie, levando em consideração que dentre 
as espécies de peixes existem vários tipos de hábitos alimentares. O jundiá, Rhamdia quelen, foi escolhido por suas características que o tornam 
atrativo para criação comercial, como por exemplo: rusticidade, facilidade de manejo, bom ganho de peso, rendimento de carcaça, excelente 
sabor e textura da carne. Adicionalmente, a larvicultura da espécie representa um grande entrave na sua produção, devido a alto canibalismo 
que pode ocorrer nesta fase. Portanto, o presente estudo objetivou avaliar o efeito do enriquecimento do organismo alimento Artemia no desen-
volvimento de larvas do jundiá. Foram utilizadas 4000 larvas, as larvas recém-eclodidas foram estocadas na densidade de 10 larvas por litro e 
200 larvas por aquário distribuídas em um delineamento inteiramente casualisado em 5 tratamentos e quatro repetições os tratamento consis-
tiam em tratamento (T) 1 Náuplios de Artemia (NA), T2 metanáuplios de Artemia (MNA), T3 metanáuplios de Artemia enriquecido (MNAE), 
T4 Metanáuplios de Artemia Enriquecido com vitamina C – MNAEC e dieta artificial - 40% de PB (R). Ao final do experimento, foram anali-
sados os resultados preliminares, notando-se uma maior sobrevivência das larvas nos tratamentos onde foram utilizados alimentos vivos e um 
crescimento superior aos tratamentos feitos com ração. A sobrevivência das larvas com a utilização do alimento vivo enriquecido foi superior 
aos tratamentos com metanáuplios não enriquecidos, já o tratamento feito com náuplios de artemia foram superior aos 90 %, obtendo assim 
uma boa sobrevivência e um bom aproveitamento das larvas, o tratamento T5 em que foram utilizados rações inertes na dieta, foi o que apre-
sentou os menores índices. Comparando este tratamento com os demais, obteve-se aproximadamente uma redução de 45% na sobrevivência.  
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: GUSTAVO EIDI YAMASSAKI (PIBIC/CNPq)
Curso: Oceanografia - Pontal do Paraná
Orientador: Erica Alves Gonzalez Vidal                Colaborador: Humberto Luiz Naldoni Gerum
Departamento: Centro de Estudos do Mar
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Polvo comum, Octopus vulgaris, Cultivo
Área de Conhecimento: 50603019 - MARICULTURA

0993 AVALIAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DO POLVO COMUM (OCTOPUS VULGARIS CUVIER, 1797) 
EM CULTIVO COM GAIOLAS FLUTUANTES CONFECCIONADAS COM MATERIAL ALTERNATIVO

A aquicultura é uma atividade em pleno desenvolvimento e, a necessidade de diversificar as espécies cultivadas, aponta o polvo comum Octo-
pus vulgaris como candidato de grande potencial para o cultivo, devido as suas altas taxas de crescimento e conversão alimentar. O processo de 
engorda permite que polvos pequenos com menos de 1 kg cheguem ao tamanho comercial (> 2kg) entre 2 a 3 meses, tendo seu preço elevado e 
maior aceitação no mercado. Este trabalho tem por objetivo avaliar a eficácia de materiais alternativos e de menor custo na construção de gaio-
las de engorda e na sobrevivência dos polvos nas gaiolas. Um atraso para conseguir a licença do IAP para a área do cultivo impossibilitou que o 
experimento fosse colocado em funcionamento na data prevista, fazendo com que o projeto se focasse na construção das gaiolas com material 
alternativo. Foram construídas duas gaiolas com dimensões de 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m com uma estrutura de alumínio em sua parte superior, 
revestidas por uma malha de aço de 20 mm. Dentro delas, 20 canos de PVC (em formato de “T”) foram dispostos em forma de torre nas arestas 
das gaiolas para servir de refúgio para os animais. As gaiolas foram instaladas em parceria com um cultivo de mexilhões desenvolvido pela 
comunidade local em uma região próximo a desembocadura norte da baía de Paranaguá, na ponta oeste da Ilha do Mel, Paraná – Brasil. Foram 
suspensas com o auxílio de flutuadores de plástico e para cada gaiola foi utilizado 4 poitas de concreto de 50 kg  para sua fixação, fundeadas 
através do mergulho autônomo. A dieta será composta de peixes, crustáceos e moluscos, cujas proporções serão de aproximadamente 45%, 
35% e 20%, respectivamente. O fotoperíodo será natural e os dados de salinidade, temperatura, pH e oxigênio dissolvido  serão medidos in situ 
durante o período de engorda. Os animais serão mantidos a uma densidade de 4,5km/m3. As gaiolas artesanais apresentaram uma diminuição 
de 60-70% do valor de uma gaiola de aço inoxidável tradicional, sendo este fator altamente favorável para utilização desta técnica de cultivo 
por comunidades de baixa renda. A sobrevivência dos polvos neste local dependerá das condições ambientais e de cultivo em que serão sub-
metidos durante o período de inverno e primavera de 2012. Os polvos serão capturados utilizando o mergulho autônomo nas redondezas da 
desembocadura sul da baía de Paranaguá. No Brasil, este tipo de atividade ainda é inovadora já que o cultivo de moluscos marinhos é limitado 
apenas a criação de ostras e mexilhões, principalmente na região sul do país.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luana Cagol (PIBIC/CNPq)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Palotina 
Orientador: Eduardo Luis Cupertino Ballester         Co-Orientador: Ademir Heldt
Departamento: Campus Palotina                             Colaborador: Rodrigo Campagnolo, Andressa Bernd, Pedro Gusmão Borges Neto
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: proteína bruta, camarão da Amazônia, Macrobrachium amazonicum
Área de Conhecimento: 50603027 - CARCINOCULTURA 

0994 NÍVEIS DE PROTEÍNA PARA PÓS-LARVAS DO CAMARÃO DA AMAZÔNIA MAC-
ROBRACHIUM AMAZONICUM DURANTE A FASE DE BERÇÁRIO

O camarão-da-amazônia Macrobrachium amazonicum demonstra potencial para a produção em cativeiro, necessitando de estudos que con-
tribuam para o conhecimento de suas necessidades nutricionais. O objetivo deste estudo foi avaliar a sobrevivência e o crescimento em peso e 
comprimento de pós-larvas (PL) submetidas a dietas com diferentes níveis de proteína bruta. O estudo foi realizado no Laboratório de Carcini-
cultura da UFPR, campus Palotina. Tanques plásticos retangulares de 50 Litros foram utilizados como unidades experimentais (UE) em sistema 
de recirculação com filtragem biológica e controle de temperatura da água. Cinco rações com diferentes concentrações de proteína bruta foram 
utilizadas como tratamentos: PB20 (20 % de proteína bruta), PB25, PB30, PB35 e PB40, cada uma com seis repetições. As PLs foram estocadas 
a uma densidade de 30 PL UE-1 e apresentaram comprimento médio inicial de 2,64 ± 0,14 cm e peso médio inicial de 0,12 ± 0,02 g. Diaria-
mente as UE foram sifonadas para a retirada das fezes e restos de alimento e a quantidade de ração ajustada conforme o consumo. Durante o 
experimento as concentrações de oxigênio dissolvido, a temperatura e o pH foram monitorados diariamente e semanalmente as concentrações 
de amônia e nitrito foram determinadas. Ao final do experimento (33 dias) a sobrevivência e o crescimento em peso e comprimento foram de-
terminados através de biometria. Os parâmetros de qualidade de água monitorados estiveram dentro do intervalo considerado adequado para a 
produção de camarões. Não foram registradas diferenças significativas para a sobrevivência das PLs, com uma taxa média acima de 85 %. Com 
relação ao crescimento em peso o tratamento PB35 (ração contendo 35 % de proteína bruta) proporcionou o maior desempenho das PL (média 
de 0,43 ± 0,03 g) (p < 0,05), seguido dos tratamentos PB30 e PB40 (média de 0,36 ± 0,02 g e 0,37 ± 0,02 g respectivamente). O tratamento 
PB35 também proporcionou o maior crescimento em comprimento (média de 4,02 ± 0,14 cm), porém, este foi semelhante aos tratamentos 
PB30 e PB40 (média de 3,90 ± 0,14 cm e 3,81 ± 0,21 cm respectivamente). Os resultados obtidos nas condições de cultivo utilizadas demons-
traram que a ração contendo 35 % de proteína bruta promoveu melhor desempenho em peso das PL além uma adequada sobrevivência, dados 
estes de grande importância para o desenvolvimento de uma dieta artificial adequada para PL de M. amazonicum.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vinicius Sales Rodrigues (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Antonio Ostrensky Neto              Co-Orientador: Marcus Vinicius Fier Girotto
Departamento: Zootecnia                                Colaborador: Patricia Sampaio Monteiro
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Ostreicultura, Recrutamento, Sementes
Área de Conhecimento: 50603035 - OSTREICULTURA

0995 ESTUDO COMPARATIVO DO ASSENTAMENTO DE SEMENTES DE OSTRAS (CRAS-
SOSTREA SP.) EM DIFERENTES PERÍODOS NA BAÍA DE GUARATUBA-PR

A produção de moluscos é uma opção de renda para pescadores artesanais, pois a atividade exige pouco investimento na implantação trazendo 
índices satisfatórios de retorno. No Brasil a maricultura encontra-se em terceiro lugar na aquicultura. Sendo o estado de Santa Catarina o maior 
produtor seguido pelo Paraná. Com exceção de Santa Catarina, os outros estados têm a atividade restrita devido à dificuldade de obtenção de 
formas juvenis (sementes) de ostras (Crassostrea sp.). A maioria das sementes obtidas para o abastecimento dos cultivos vem da extração de 
bancos naturais, o que pode ocasionar uma pressão sobre os estoques naturais. A utilização de coletores artificiais pode ser uma boa alternativa 
ao extrativismo. O objetivo desse trabalho foi identificar o assentamento de sementes no período de verão em anos distintos. No mês de janeiro 
dos anos 2010, 2011 e 2012, 19 coletores foram distribuídos em pontos de cultivos espinhel, entre as lanternas, na região da Baía de Guaratuba 
(PR), em profundidades de 30 e 100 cm. Os coletores eram compostos por três placas retangulares de PVC, lixadas para facilitar o assentamento 
e unidas por cordas, com distância vertical de 5 cm. Para manter a estabilidade, garrafas PET preenchidas por água e areia eram amarradas na 
extremidade inferior. Os coletores permaneceram durante 60 dias submersos na água. Após esse período os coletores foram retirados e levados 
ao LAPOA (Laboratório de Pesquisa em Organismos Aquáticos), onde foram desmontados, lavados e armazenados. Após a lavagem de todos 
os coletores foram realizadas a triagem, contagem e separação por tamanho das ostras assentadas. Os resultados foram trabalhados através do 
teste de Mann-Whitney. Foi percebido um grande pico de assentamento no verão de 2012, onde 4134 sementes foram coletadas, número muito 
elevado se comparado aos anos anteriores onde o máximo de sementes assentadas se deu em 2010, com apenas 264 e o mínimo em 2011 com 
193. Estatisticamente os dados de 2010 e 2011 não possuem diferença significativa, no entanto ambos se diferem de 2012 onde há diferença 
significativa no número de ostras coletadas. O pico no recrutamento talvez seja explicado por anomalias climáticas ocorridas no verão de 2012, 
quando foi registrado o fenômeno La Niña, a precipitação foi menor e a temperatura mais elevada, tais condições podem ter favorecido o as-
sentamento de ostras.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Katsciane Aparecida Rossato (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Palotina 
Orientador: Lilian Carolina Rosa da Silva     Co-Orientador: Fabio Meurer
Departamento: Campus Palotina                  Colaborador: Lilian Dena dos Santos,Neivair Sponchiado Pastore, Fernanda Pandini
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: alevinos, ganho de peso, conversão alimentar
Área de Conhecimento: 50603043 - PISCICULTURA

0996 AVALIAÇÃO DA PROTEÍNA DIGESTIVEL EM RAÇÕES PARA REPRODUTORES 
DE TILAPIA DO NILO (OREOCHROMIS NILOTICUS)

A expansão na aquicultura tem aumentado à demanda de larvas e alevinos que apresentem bom desempenho produtivo, gerando uma seleção de 
reprodutores que apresentem boas características e larvas de crescimento rápido. O nível de proteína em dietas para a tilápia afeta diretamente 
o desempenho, as características reprodutivas como maturação sexual e fecundidade. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a exigência 
de proteína digestível em rações a base de milho e soja, para reprodutores de tilápia do Nilo, na fase de alevino, através dos parâmetros de 
desempenho zootécnico e sobrevivência. O experimento foi conduzido por um período de 45 dias e utilizou 300 alevinos de tilápia do Nilo, 
distribuídos em 30 caixas plásticas de 70 L, num delineamento completamente casualizado com seis tratamentos e cinco repetições. Sendo 
considerada como unidade experimental uma caixa com 10 peixes, que pertenciam ao um sistema de recirculação equipado com aeração 
constante. Foram formuladas seis rações experimentais isoenergéticas, isocálcicas e isofosfóricas, as quais se diferenciaram quanto aos níveis 
de proteína digestível (20, 24, 28, 32, 36 e 40%). O nível de arraçoamento foi mantido em 10% do peso vivo, sendo feita uma pesagem das 
unidades experimentais a cada semana para readequação da quantidade de ração. A frequência de arraçoamento foi de três vezes ao dia. Ao final 
do período experimental, os peixes de cada repetição foram contados, pesados e medidos para a determinação das medidas individuais de peso 
(g), comprimento padrão e total (cm) e sobrevivência dos peixes de cada unidade experimental. Não foi observada mortalidade decorrente da 
influência dos níveis crescentes de proteína digestível nas rações para alevinos de tilápia do Nilo durante o período experimental. Foi observado 
aumento quadrático, para o peso final e ganho de peso dos alevinos de tilápia do Nilo alimentados com rações contendo níveis crescentes de 
proteína digestível, estimando-se o valor de 31,88% de proteína digestível para obter maior valor da variável ganho de peso. Foi observado 
efeito quadrático sobre a conversão alimentar dos alevinos de tilápia do Nilo durante o período experimental. Foi observado efeito quadrático, 
sobre o comprimento total e comprimento padrão dos alevinos de tilápia do Nilo durante o período experimental. O nível de proteína digestível 
de 32,24% apresentou melhor desempenho dos alevinos de tilápia do Nilo não revertidos alimentados com rações baseadas no milho e soja.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: MARISE TAISE THEISEN (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Palotina 
Orientador: LILIAN DENA DOS SANTOS              Colaborador: Marco Antonio Bacellar Barreiros, Fábio Meurer
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: fator de condição, gêneros bacterianos, Oreochromis niloticus
Área de Conhecimento: 50603043 - PISCICULTURA

0997 PRÓPOLIS DA REGIÃO OESTE DO PARANÁ NO DESEMPENHO E MICROBIOLOGIA 
DE ALEVINOS DE TILÁPIAS DO NILO SUBMETIDOS À ALTA DENSIDADE

Na busca de trazer medidas sanitárias para amenizar os problemas de doenças e enfermidade na produção da tilápia do Nilo, principalmente 
nas fases iniciais, o trabalho proposto traz a utilização de extrato de própolis da região Oeste do Paraná, que é um produto natural da região e 
tem efeitos como promotor de crescimento, e diversas funções biológicas nos organismos de alguns animais, desde funções antimicrobianas, 
antifúngicos, antiprotozoário, levando até a melhora do sistema imunológico. O presente projeto tem como objetivo avaliar a inclusão de níveis 
crescentes (0, 10, 20, 30 e 40ml/kg de ração) do extrato da própolis da região Oeste do Paraná sobre o desempenho e microbiologia de alevinos 
de tilápia do Nilo submetidos ao desafio sanitário de alta densidade de estocagem. Este foi realizado no Laboratório de Sistema de Produção 
de Peixes do Curso Superior de Tecnologia da Aquicultura da Universidade Federal do Paraná no Campus Palotina, durante um período de 
45 dias, onde 750 alevinos de tilápia do Nilo, com cerca de 1g de peso médio foram distribuídos em um delineamento casualizado com cinco 
tratamentos e cinco repetições 20 alevinos em cada aquários de 60L. Ao final do experimento, todos os alevinos de cada unidade experimental 
foram contados, pesados e medidos individualmente para a determinação dos parâmetros de desempenho. De cada unidade experimental foram 
coletados, aleatoriamente, três alevinos para a extração do fígado para determinação do índice hepatossomático (IHS). Quatro alevinos de cada 
unidade experimental foram coletados para a análise da diversidade bacteriana e determinação dos gêneros bacterianos presentes. Não foram 
encontradas diferenças significativas (p< 0,05) para os parâmetros: peso total, comprimento final, comprimento padrão e IHS. Para o parâmetro 
de fator de condição corporal, foi observada diferença (p< 0,05), apresentando um efeito quadrático (Y= -0,0007x2 + 0,0291x + 1,5796 / 
R2=0,84). O melhor fator de condição corporal foi estimado nos peixes alimentados com 21ml/kg de ração, demonstrando que o própolis 
melhora o estado fisiológico dos alevinos de tilápia do Nilo. A análises de microbiologia dos alevinos da tilápia do Nilo estão sendo realizadas 
na etapa de identificação dos gêneros bacterianos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vinicius Jose Bolognesi (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Farmácia 
Orientador: Carlos Eduardo Rocha Garcia
Departamento: Farmácia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Peito de Frango, Charque, Produto salgado
Área de Conhecimento: 50700006 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

0998 SOLUÇÕES SALINAS DE HIDROCOLÓIDES EM CARNE SALGADA DE FRANGO

Os hidrocolóides são aditivos de natureza hidrofílica que aumentam a afinidade dos alimentos com água, promovem ganho de massa, melhoram 
a textura e possibilitam a substituição de gorduras. Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de soluções salinas de hidrocolóides sobre o 
ganho de massa, perdas por cocção e capacidade de retenção de água (CRA) em cortes de peito (Pectoralis major) salgado de frango. Cubos de 
15g (±2) de peito de frango receberam injeções individuais dos hidrocolóides (0,5%): carragena (CGN), pectina (PECT), proteína isolada de 
soja (PIS), goma xantana (XAN) e fibra de colágeno (COL), previamente diluídos em soluções de variável concentração salina (0, 3 e 15%), 
cujo volume correspondia a 80% do peso das amostras (p/p). Os tratamentos foram avaliados em triplicata e cada amostra mantida em contato 
com o excesso de solução salina do hidrocolóide por 12 horas a 4ºC (±2). Posteriormente, as amostras foram submetidas a salga seca sendo 
mantidas imersas em camadas intercaladas de sal grosso por 96 horas. O pH dos cortes utilizados como matéria-prima foi de 5,77. A imersão 
em solução salina de hidrocolóides previamente a salga seca favoreceu o ganho de massa e reduziu as perdas ocasionadas pela desidratação, 
independente do uso de hidrocolóides. Amostras tratadas com 15% de sal apresentaram rendimento de 21,06% e 58,08% previamente e após 
a salga seca, superando o controle que apresentou rendimento de 4,87% e 46,53%, respectivamente, para estas etapas. As perdas por cocção 
apresentaram menores médias segundo a elevação da concentração salina, porém, este parâmetro foi influenciado pelos hidrocolóides. O trata-
mento (PIS+NaCl 15%) apresentou perdas reduzidas a 5,16% enquanto no controle este valor alcançou 14,38%. A CRA apresentou resultados 
próximos entre todos tratamentos e ao redor de 99%, possivelmente em razão da reduzida umidade do produto não ter permitido a exsudação 
mecânica prevista na metodologia utilizada. O tratamento com solução salina contendo até 15% de NaCl favorece o ganho de massa na carne 
de frango fresco ou salgado e quando combinada a hidrocolóides pode ser utilizadas para reduzir as perdas por cocção.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Patricia Menezes dos Santos (IC-Voluntária)
Curso: Nutrição
Orientador: Márcia Aurelina de Oliveira Alves             Colaborador: Lindamir Tomczak Túlio
Departamento: Nutrição
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: leite fermentado, fisico quimica, controle de qualidade
Área de Conhecimento: 50701061 - AVALIAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS

0999 QUALIDADE FÍSICO QUÍMICA DE LEITES FERMENTADOS COMERCIALIZA-
DOS NA CIDADE DE CURITIBA

O aumento de doenças ocasionadas ou estimuladas pela má alimentação como hipertensão arterial, hipercolestoremia e obesidade, tem aumen-
tado o interesse em pesquisar alimentos com características funcionais. A propriedade funcional de um alimento refere-se ao papel metabólico 
ou fisiológico que o nutriente ou substância bioativa possui no crescimento, desenvolvimento, manutenção e nas funções normais do organ-
ismo humano. Existem diversos alimentos com propriedades funcionais, dentre eles estão os probióticos, definidos pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como microrganismos vivos que quando consumidos em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde de quem os 
consome. Estes benefícios incluem o equilíbrio da flora intestinal, fortalecimento do sistema imunológico e auxílio na redução do colesterol 
plasmático e da pressão arterial. Leites fermentados são os probióticos mais comercializados e consumidos no mundo. Assim, o objetivo deste 
pesquisa foi avaliar a qualidade dos leites fermentados comercializados na cidade de Curitiba/PR, através dos parâmetros exigidos pela legis-
lação e da comparação com a rotulagem nutricional apresentada pelo fabricante. As amostras foram adquiridas em supermercados da cidade 
e transportadas em temperatura adequada para o Laboratório de Análise de Alimentos da UFPR. Foram analisadas cinco (5) marcas de leites 
fermentados comerciais de três (3) lotes diferentes e determinada a média das análises realizadas em triplicada. As determinações realizadas 
foram: pH, acidez, umidade, cinzas, proteínas, lipídios, carboidratos, fibra alimentar, cálcio, cloreto de sódio de acordo com as normas reco-
mendadas pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) e o valor calórico calculado. Os resultados obtidos revelaram que todas as amostras analisadas de 
leite fermentado apresentaram quantidades de proteínas lácteas abaixo do mínimo permitido (2,9 g/100g) pela legislação. Os valores de acidez 
variaram entre 0,72 a 1,16% e encontraram-se de acordo com o preconizado pela legislação. 80% dos leites fermentados apresentaram teor 
de gordura de 0g/100g, ou seja, foram totalmente desnatados. Quando comparado os valores das análises determinadas em laboratório e os 
apresentados nos rótulos dos fabricantes, observou-se que os nutrientes atenderam os parâmetros da Resolução n°360. Os teores de proteínas 
que constavam nos rótulos dos leites fermentados avaliados foram inferiores aos exigidos pela legislação, entretanto, estes valores não ultrapas-
saram os 20% de variação permitida pela legislação de rotulagem de alimentos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Iago França Lopes (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Ciências Contábeis 
Orientador: Veronica Eberle                Co-Orientador: Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo
Departamento: Contabilidade
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Mudança organizacional., Liderança., Teoria Institucional.
Área de Conhecimento: 60000007 - CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

1000 O PAPEL DO LÍDER FRENTE AO PROCESSO DE MUDANÇA ORGANIZACIO-
NAL: UM ESTUDO DE CASO

O presente estudo objetiva analisar a forma de intervenção do líder no processo de mudança organizacional junto a seus liderados, de modo a 
analisar as percepções dos empregados de um escritório de contabilidade localizado na cidade de Curitiba. A questão que a pesquisa se propõe 
a responder é a seguinte: De que maneira o líder pode intervir no processo de mudança organizacional a fim de contribuir para o sucesso da 
organização? Esta pesquisa teve origem no estudo desenvolvido por Marciel e Violin (2004), as quais buscaram compreender o processo de 
mudança organizacional de uma empresa e sua relação com a satisfação do trabalhador. A coleta de dados foi realizada por meio de inter-
rogação direta (entrevista) e de aplicação de questionário, as quais foram realizadas no mês de outubro de 2011. A população deste estudo 
consiste nos funcionários de um escritório de contabilidade localizado na cidade de Curitiba/PR, aos quais foram distribuídos os questionários 
a fim de levantar informações sobre os processos de mudança que o escritório vinha enfrentando, além de observar também a atuação do 
líder frente a essas mudanças. Esta coleta de dados foi realizada em duas etapas: primeiramente realizou-se uma entrevista com a gestora de 
recursos humanos do escritório no intuito de obter mais informações acerca do contexto e rotina tanto dos funcionários quanto da empresa; e, 
a segunda etapa referiu-se à aplicação do questionário, da qual resultou em quarenta questionários respondidos (funcionários presentes no dia 
da aplicação). Caracterizado como um estudo descritivo e qualitativo, a pesquisa utilizou-se de survey para a coleta de dados, a qual ocorreu 
junto aos empregados do escritório objeto deste estudo no mês de Outubro de 2011, conforme agendamento e liberação prévios. Apresentando 
conceitos inerentes ao processo de mudança organizacional e liderança, o artigo apresenta os resultados obtidos e, por fim, sua análise demon-
stra a importância da atuação do líder no ambiente empresarial, o qual contribui para o trabalho em equipe e para o aumento da sinergia entre 
os empregados, fazendo com que estes se sintam também responsáveis pelo sucesso da organização.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: André Pressendo Mendes (PET)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: FABIANO ABRANCHES SILVA DALTO
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Ensino de Economia, Teoria Crítica, Escola de Frankfurt
Área de Conhecimento: 60000007 - CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

1001 CRÍTICA AO ENSINO DA ECONOMIA: O USO DA RACIONALIDADE INSTRUMENTAL COMO 
MEIO DE DOMINAÇÃO E INIBIÇÃO DO CARÁTER EMANCIPATÓRIO DA RAZÃO CRÍTICA.

O presente intenta uma elementar aproximação à problemática que atravessa o ensino da Economia na Academia Brasileira e a identificação 
de elementos que, por sua vez, impedem a manifestação da razão crítica dos agentes sociais. O ensino da Economia, hodiernamente, deixa 
transparecer seu interesse inibidor e dominador da razão crítica. Nesse contexto, os estudantes meramente reproduzem o que lhes é passado.  
Não bastasse a mera reprodução, um número não desprezível de economistas aparenta estar em harmonia com a situação em que se encontra 
o ensino em variadas instâncias e territórios. O comprometimento com a renovação do pensamento econômico e o papel do professor como 
guia de seus “peripatéticos” a um conhecimento emancipatório mostra-se cada vez mais penoso, uma vez que sugere uma inércia sujeita ao 
cumprimento de planos de estudos. O processo de reprodutibilidade técnica nas academias, com o uso dos chamados manuais como método 
de propagação de paradigmas, é muito custoso para a aproximação ao esclarecimento. Não obstante, este instrumento evidencia a total dis-
sociação da teoria com o debate e um velado interesse na mera reprodução da dominação como ideologia. Sem embargo, o aprendiz mostra-se 
cada vez mais afastado do pensamento crítico, de caráter transformador da sociedade. Em vista disso, a análise seguirá a direção traçada por 
Theodor W. ADORNO e Max HORKHEIMER, autores da primeira geração da chamada Escola de Frankfurt. Ambos reuniram, no ano de 
1947, uma série de fragmentos filosóficos e publicaram o livro intitulado “Dialética do Esclarecimento”, o qual far-se-á parte da estrutura da 
análise no que tange à indústria cultural. Constituindo a análise, ainda, está a possibilidade de mundo contraposta por HORKHEIMER no artigo 
“Teoria tradicional e Teoria Crítica” (1937). Neste, a idéia de que o conhecimento acerca das relações entre os seres humanos dar-se-ia por um 
processo metodológico, neutro e finito, o qual teria na figura de René DESCARTES o referencial, é veementemente contestada. Considera-se, 
de antemão, que graduais transformações no ensino da Economia despertariam os olhares críticos dos aprendizes e, de toda sorte, romperiam 
com a lógica educacional que tem na Universidade um instrumento de formação de operadores fadados à mera reprodutibilidade técnica da 
teoria dominante, integrantes do corpo da indústria do conhecimento em que a teoria propagada, ao que se diz mainstream, sustenta um poder 
explicativo supostamente neutro, absoluto e que possui legitimação por meio do Estado capitalista.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Janelize Nascimento Felisbino (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Gestão Ambiental (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Mayra Taiza Sulzbach             Co-Orientador: Valdir Frigo Denardin
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: ocupação, renda, litoral paranaense
Área de Conhecimento: 60000007 - CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

1002 OCUPAÇÃO E RENDA INFORMAL NOS MUNICIPIOS DE ANTONINA, MORRET-
ES, GUARAQUEÇABA E GUARATUBA – PARANÁ

Os municípios de Antonina, Morretes, Guaraqueçaba e Guaratuba estão localizados no litoral sul do estado do Paraná, contabilizando uma 
população de 74.575 habitantes, (IBGE, 2010), distribuída heterogenamente numa área total de 4.912,902 Km2. Estes Municípios contemplam 
as principais áreas de preservação ambiental do estado do Paraná; sendo estes, escolhidos como objeto de estudo do presente trabalho de Ini-
ciação Científica, cujo objetivo central foi analisar a ocupação e a renda do trabalho informal e do não trabalho nestes municípios. Para cumprir 
tal objetivo elegeu-se como objetivos específicos: definir, classificar, pesquisar e descrever a ocupação e a renda do trabalho informal e do não 
trabalho nos municípios selecionados; realizar uma leitura sobre os limites do uso à produção nos espaços das APAs dos municípios selecio-
nados; promover a interface entre os limites da produção da riqueza humana e da reprodução da riqueza natural. Para atender tais objetivos, a 
metodologia utilizada consistiu-se de uma revisão bibliográfica sobre trabalho e não trabalho, ocupação e renda informal. Para levantamento 
da ocupação e renda informal, entre os meses de maio a junho de 2012 foram aplicados questionários. Com relação ao não trabalho analisou-
se os valores arrecadados e os benefícios emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante uma década (2000-2010), para os 
municípios selecionados. Como resultado observou-se que há pessoas que exercem duas atividades, uma formal e outra informal. Alguns en-
trevistados obtêm renda somente com o trabalho informal. Analisou-se nos Municípios, que as atividades informais estão ligadas ao artesanato, 
produção de farinha e chips de mandioca, venda de frutas, pesca, dentre outras. A renda de alguns entrevistados também é composta por algum 
tipo de beneficio social (pensão, aposentadoria, bolsa família, auxílio doença, dentre outras). A renda mensal da maioria dos entrevistados é 
equivalente a 1 (um) a 2 (dois) salários mínimos, mas verificaram-se casos de renda mensal abaixo de um salário mínimo. Sobre a arrecadação 
e dispêndio do INSS pelos municípios selecionados, entre 2000 a 2010, estes arrecadaram R$ 127.220.339 e emitiram R$ 557.504.209 em 
benefícios. Observou-se que Guaraqueçaba é o município com menor arrecadação anual. Conclui-se que está pesquisa servirá de subsídio para 
elaboração de políticas públicas, minimizando as desigualdades socioeconômicas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: RICARDO BUSANA GALVÃO BUENO (IC-Voluntária)
Curso: Direito (M)
Orientador: RODRIGO XAVIER LEONARDO
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: associações em sentido estrito, aspectos processuais, arbitragem
Área de Conhecimento: 60100001 - DIREITO

1003 ESTRUTURA E FUNÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES SEM FINS ECONÔMICOS NO DIREITO BRASILEI-
RO, SEUS DESDOBRAMENTOS PROCESSUAIS E SUA RELAÇÃO COM A PRÁTICA SOCIAL.

A arbitragem é um meio de solução, privado e jurisdicional, de litígios em ampla ascensão na contemporaneidade por sua celeridade, espe-
cialização, privacidade e efetividade (alguns estudos apontam mais de 90% de cumprimento voluntário das sentenças arbitrais). Um dos mais 
férteis e interessantes campos de aplicação da arbitragem são os conflitos intra-societários – tem-se, através de normativas da própria Comissão 
de Valores Mobiliários, incentivado a solução arbitral para os conflitos internos ao funcionamento das S/A (sócio – sócio, ou sócio – socie-
dade) justamente pelas características acima desfiadas. Através da análise dos principais cânones da disciplina da arbitragem intra-social, dos 
principais problemas que podem surgir, e das soluções que têm sido construídas pela doutrina para estes, iremos, conforme lição de Raquel 
Stajzn, aplicá-las no que for possível à disciplina das associações. O trabalho será divido em quatro partes: i.) na primeira, discute-se as razões 
porque entendemos possível a arbitragem no âmbito associativo, ou seja, discutiremos a “arbitrabilidade de conflitos intra-associativos”. As 
associações, como as sociedades anônimas, fundam-se por um negócio jurídico associativo, que tem a precípua função de criar uma pessoa de 
direito autônoma de seus “associados” e esta pessoa vai relacionar-se sobretudo com esses “associados”. Das relações jurídicas (com direitos e 
deveres recíprocos) entre estes sujeitos pode advir conflitos que, quando envolvam direitos patrimoniais e disponíveis entre pessoas capazes de 
contratar, são possíveis de solução por arbitragem. Isto porque a lei de arbitragem exige apenas estes três requisitos para fazer de um conflito 
“arbitrável”. Mostraremos então a possibilidade de aplicação analógica das soluções construídas para a arbitragem no âmbito das sociedades 
anônimas às associações, sem descurar das evidentes distinções entre esses dois institutos jurídicos; ii.) Na segunda parte, mostra-se problemas 
e dúvidas que surgiram no âmbito das Sociedades Anônimas e suas soluções doutrinárias e jurisprudenciais. Partindo das premissas delineadas 
acima se investiga sua aplicação analógica às associações; iii.) Na terceira parte se discute problemas específicos que podem vir a surgir dentro 
do âmbito da arbitragem na Associações, e se aponta linhas possíveis de soluções; iv.) Na quarta parte, apresentaremos nossas conclusões.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Amália Pasetto Baki (PIBIC/CNPq)
Curso: Direito (M)
Orientador: Rodrigo Luís Kanayama
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Participação política, Voto facultativo, Dever de voto
Área de Conhecimento: 60100001 - DIREITO

1004 VOTO OBRIGATÓRIO, DEVER DE PARTICIPAÇÃO

O Estado Democrático de Direito, em sua conformação constitucional, assegura a participação do indivíduo na vida política. Nessa medida, 
nas democracias políticas, é direito político fundamental do indivíduo o sufrágio. Esse direito é exercido, entre outras formas, pelo voto, que, 
na prática, o materializa. Analisando as características do ato fundamental do voto, a pesquisa realizada teve como objetivo precípuo identificar 
a natureza da abstenção de participação política, como sendo um direito ou parte integrante do ideal do modelo democrático atual. A questão 
que se coloca, em primeiro lugar, é saber se o voto é um direito, uma função ou um dever. Pautando-se na ideia de voto como direito público 
subjetivo e como função – que o impõe como dever –, a discussão que se oferece trata da obrigatoriedade ou facultatividade do exercício do 
sufrágio no modelo de Estado Democrático de Direito. Como é a sabido, o sistema constitucional brasileiro concebe o voto como obrigatório, 
prevendo sanções impostas ao eleitor pelo não cumprimento dessa obrigação. Finalizadas essas etapas, pode-se concluir, em primeiro lugar, 
que a obrigatoriedade imposta pela Constituição Federal diz respeito ao dever jurídico atribuído ao eleitor de emitir necessariamente o seu voto. 
Todavia, o dever sócio-político do voto não necessariamente é atendido quando o eleitor vota nulo ou branco. Com efeito, a obrigatoriedade é 
meramente formal. Diante disso, insta concluir que esse dever sócio-político está presente também na ideia de facultatividade do voto. Assim, 
a função instrumental da soberania popular é atingida, também, pelo voto facultativo, justamente com o cumprimento do dever social e político 
do eleitor. Conclui-se, portanto, que o voto, como direito, é facultativo. Sendo fundamentalmente um direito, não há que se falar em obrigação 
do cidadão em exercê-lo. Por fim, com um enfoque pragmático, compõe objeto de estudo da presente pesquisa uma análise empírica, ainda em 
andamento, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a respeito do dever de participação política, sobretudo no tocante ao dever de voto, 
imposto pela Constituição Federal e, especialmente, sobre o tema da igualdade de tratamento que o processo eleitoral atribui ao voto nulo e ao 
voto branco no que diz respeito ao seu cômputo para fins de resultado da eleição.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Izabela Maria Robl (PIBIC/CNPq)
Curso: Direito (N)
Orientador: Wilson Ramos Filho
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Sindicato, Crise, Libertação do sujeito
Área de Conhecimento: 60100001 - DIREITO

1005 CRISE DO MUNDO DO TRABALHO X MOVIMENTO SINDICAL E A LIBER-
TAÇÃO DOS TRABALHADORES.

Os primeiros registros dos sindicatos datam da Primeira Revoluçào Industrial. Por constituir um produto social, o sindicato assume objetivos 
e significados diferentes de acordo com o tempo e o espaço em que está inserido. É, portanto, um fenômeno multifacetado, com dimensões 
sociais, econômicas, políticas e jurídicas. A história do movimento sindical no Brasil nos mostra que os elementos corporativistas, datados 
dos anos 1930/1945, ainda persistem. Decorrentes de um transformismo dos grupos radicais, o instrumento de contrapoder é incorporado pelo 
Estado e assume uma feição de sindicalismo colaboracionista (“pelegos”). Sobre este aspecto, observa-se que tal forma de agir ainda norteia 
parte dos sindicatos brasileiros atuais, os quais se abdicam de apresentar antítese ao sistema. Atualmente, o desdobramento de uma crise do 
mundo do trabalho traz consigo a recorrente afirmação de que, enquanto, no começo do século XX o sindicalismo representou uma força 
social em ascensão, no final do referido século, passou a ser analisado como uma instituição enfraquecida e com baixa capacidade de resposta 
às mudanças do mundo do trabalho, em que atinge-se a materialidade e a subjetividade do sujeito que vive do trabalho (sua consciência de 
classe). O sindicato de hoje é àquele de participação, onde se participa de tudo mas não se questiona o movimento do capital. Cada vez mais, 
o movimento sindical vive uma crise de identidade, em que o trabalhador não se identifica como categoria e se afasta cada vez mais dos inter-
esses comuns. Das análises, acerca da crise dos sindicatos, destacam-se duas posições majoritárias na doutrina: uma que aponta para o seu 
declíneo e outra que apresenta a crise como transição, em um sentido de mudança da instituição de representação dos trabalhadores. Neste 
sentido, toma-se  a crise do sindicalismo como uma decorrência das transformações estruturais do mundo do trabalho e das contradições do 
sistema capitalista, as quais têm trazido dificuldades para a ação sindical. Entretanto, mister se faz ressaltar que tal crise não representa o fim da 
instituição do sindicato mas sim a sua reorganização, haja vista que, quando bem atuado, o movimento sindical ainda proporciona a libertação 
e a emancipação dos trabalhadores.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Galanni Dorado de Oliviera (PIBIC/CNPq)
Curso: Direito (M)
Orientador: Fabricio Ricardo de Limas Tomio
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Constituição, Poder Constituinte, Contramajoritário
Área de Conhecimento: 60101032 - TEORIA DO ESTADO

1006 PODER CONSTITUINTE, ASSEMBLEIA CONSTITUINTE E CONSTITUIÇÃO: 
VONTADE DO POVO?

A Constituição define a estrutura do Estado: o modo de se exercer o poder político, a distribuição de competências (entre poderes e entre níveis 
políticos ou federativos), o modo de representação; além de definir direitos e garantias às minorias, característica que confere a muitas Consti-
tuições caráter contramajoritário. Contudo, o caráter contramajoritário das Constituições não é uma característica necessária, esse é produto de 
decisões politicas, da institucionalidade que permeia a Assembleia Constituinte e dos atores que tomam decisões. O trabalho toma como base a 
teoria da escolha racional e a abordagem institucional propondo a superação de antigos conceitos de Constituição. Para isso apresentam-se os 
equívocos das principais abordagens sobre o poder constituinte: contratualista, sociológica, positivista, política; e a contribuição da abordagem 
institucional para o tema.  O objetivo do presente trabalho é discutir como agem esses atores e quais características institucionais viabilizam 
a adoção de medidas contramajoritárias (direitos de minorias). Nesse sentido, a Ciência Política é capaz de fornecer instrumentos importantes 
para o estudo das Assembleias Constituintes e de seus atores: o viés institucional é capaz de entender as regras que viabilizam articulações, 
coalisões e os jogos políticos influenciando diretamente o processo de tomada de decisões, por outro lado, a teoria da escolha racional pos-
sibilita a compreensão de como os atores formulam preferências e agem através de escolhas que lhes pareçam ótimas. Tsebelis, em Jogos Oc-
ultos: escolha racional no campo da política, defini a ação dos atores racionais como um comportamento ótimo voltado para um objetivo; Jon 
Elster, na obra Ulisses Liberto, define Constituições como mecanismos de autorestrição, assim sendo, medidas contramajoritárias representam 
a escolha de atores cujo objetivo é restringir possíveis maiorias. O trabalho tenta responder como se dá a adoção de medidas contramajoritárias 
nas Constituições.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kayan Acassio da Silva (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Direito (N)
Orientador: Fabricio Ricardo de Limas Tomio
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Federalismo, Constitucionalismo, Legislação
Área de Conhecimento: 60101032 - TEORIA DO ESTADO 

1007 O FEDERALISMO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

Partindo do levantamento da legislação do estado de São Paulo, analisando toda a produção legislativa nos períodos de 1963 a 1966 e de 
1975 a 1978, pôde-se iniciar os trabalhos do projeto com a noção básica, porém prática, de como se dá o processo legislativo e de produção 
de leis, tanto à época pesquisada como em dias atuais.     A partir desta atividade inicial, seguiram-se debates semanais de bibliografia pré-
estabelecida pelo professor orientador, dos quais se originaram círculos de debates e fichamentos dos artigos examinados.Além das atividades 
presenciais, desenvolveram-se buscas em sítios reconhecidos de pesquisa acadêmica, tais quais Scielo, periódicos da CAPES e Google Scholar, 
combinando os resultados sobre “revisão judicial” e “federalismo” em suas denominações em inglês para que se ampliasse o campo de busca.
Após refletir e examinar conjuntamente com o coordenador quais as possibilidades de pesquisa interessavam e, ao mesmo tempo, se alinhavam 
com as finalidades pretendidas pelo grupo, analisamos as relações entre os poderes Legislativo e Executivo no Estado federal e nas unidades 
federativas, pressupondo o estudo das relações que se operam entre o poder central e as unidades constitutivas da federação.O presente trabalho 
tem por escopo estudar a relação dos processos decisórios das políticas públicas estaduais, através do processo de formação de agenda em cada 
governo e da seleção de processos decisórios específicos (estudos de caso de decisões legislativas relevantes, definidas por sua importância na 
estratégia governamental e sua repercussão na mídia e na opinião pública) ocorridas em cada período governamental nos estados e da análise 
sistemática do processo legislativo (proposições legislativas).Entre as atividades, destacam-se: a coleta de dados secundários (levantamento 
documental do processo legislativo estadual e das constituições federais e estaduais para o estudo do direito constitucional federativo com-
parado ) e sistematização dos mesmos em uma base de dados eletrônica; a pesquisa, leitura e registro da literatura especializada no tema do 
projeto (pesquisa bibliográfica); a participação ativa na organização de uma base de dados eletrônica sobre o processo legislativo estadual e 
sobre o direito constitucional federativo comparado; a cooperação com os demais membros do grupo de pesquisa (alunos e professores) na 
análise e sistematização dos dados coletados; a participação ativa na redação dos relatórios e resultados da pesquisa; a Divulgação Científica 
dos resultados preliminares em eventos acadêmicos (EVINCI).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: David Bachmann Pinto (PIBIC/CNPq)
Curso: Direito 
Orientador: Ricardo Marcelo Fonseca
Departamento: Direito Privado
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: modernidade, propriedade, Brasil
Área de Conhecimento: 60101040 - HISTÓRIA DO DIREITO

1008 A PROPRIEDADE E A TRANSIÇÃO DA PRÉ-MODERNIDADE À MODERNI-
DADE JURÍDICA NO CONTEXTO HISTÓRICO DE 1850 A 1916

O presente trabalho tem por objetivo investigar as vicissitudes históricas que permearam a gradual consolidação da modernidade jurídica 
brasileira no que diz respeito à propriedade, tomando-se como balizas os marcos legislativos da Lei de Terras de 1850 e do Código Civil de 
1916. O período histórico analisado é atravessado pela formação de uma cultura jurídica nacional mais autêntica, restada possível mediante a 
criação das primeiras faculdades de direito no país, ainda que o fenômeno do bacharelismo jurídico tenha assumido uma função mais ampla 
na composição das elites, destinadas que eram a ocupar os quadros da incipiente administração nacional. O projeto de modernidade no Brasil 
perpassa a absorção do ideário iluminista e liberal forjado no âmbito europeu e estadosunidense, de modo que se verifica uma notória dificul-
dade de conformação desse projeto para com o chão histórico brasileiro, marcado ainda pelo latifúndio e, durante longo tempo, pela escravidão. 
O regime de terras apresenta-se como um importante ponto de atrito, sobre o qual se farão presentes reflexões jurídicas destinadas a elaborar 
uma peculiar modernidade. A visão jurídica liberal, fonte da concepção do direito de propriedade em moldes modernos, custou a se instalar no 
país, podendo-se dizer que o direito de propriedade sofreu um processo histórico de transformação que se estende mais propriamente desde um 
primeiro esforço nesse sentido (Lei de Terras de 1850) até a consolidação de um corpo legislativo preenchido por um liberalismo proprietário 
(Código Civil de 1916). Ocorre que este último, que participa de um novo contexto sócio-político brasileiro, foi o produto final de uma longa 
discussão legislativa, estendida entre 1899 e 1916. Assim, através de um diálogo com julgados dessa época é possível identificar o quadro em 
que se opera a transição em questão, que suscitou, ademais, formulações doutrinárias dos juristas da época. Busca-se, enfim, avaliar historio-
graficamente o projeto jurídico moderno na perspectiva da propriedade no Brasil.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Karolyne Mendes Mendonça Moreira (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Direito 
Orientador: Ricardo Marcelo Fonseca                 Colaborador: Ariel Maldaner
Departamento: Direito Privado
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Direito Canônico, Lei da Boa Razão, Codificação
Área de Conhecimento: 60101040 - HISTÓRIA DO DIREITO

1009 INTERPRETAÇÃO/APLICAÇÃO DA NORMA CANÔNICA: UM CONTRAPONTO 
AO DIREITO MODERNO.

A presente pesquisa é fruto de um complexo de indagações acerca do processo de modernização jurídica brasileira. Através da análise do direito 
canônico, buscar-se-á uma visão diferenciada a respeito do período de transição entre a pré-modernidade e a modernidade jurídica. O direito 
brasileiro, no período conhecido como “antigo regime”, carregava em si inúmeras características comuns ao direito pré-moderno português. 
Percebe- se, todavia, que esse direito, no século XIX, progressivamente passa por um processo de “modernização”, sobretudo calcado em 
concepções iluministas e jusnaturalistas. Esse processo adquiriu um colorido mais acentuado após a independência política, quando o direito 
brasileiro passa a não se confundir mais, ou a se confundir cada vez menos, com o direito português.   O liberalismo “à brasileira” buscou uma 
trilha que distancia a conformação da instância jurídica nacional das raízes portuguesas fortemente fincadas no “antigo regime”. Tal processo, 
porém, pode ter as raízes buscadas ainda mais remotamente, em 1769, a “Lei da Boa Razão” que previa a extinção do Direito canônico das 
decisões “que não envolvessem pecado”. Essa “lei” nos mostra a vontade do Estado Iluminista Português – na época de Marquês de Pombal 
-, de impor uma “modernização” e estatalização das fontes formais do direito. Todavia, por meio de pesquisas em fontes primárias pode ser 
visto que essa tentativa não foi muito bem sucedida no Brasil, uma vez que os documentos do século XIX, bem como as revistas de discussão 
jurídica da época, mostram que mesmo um século após a edição da “Lei da Boa Razão” eram comuns as referências ao direito canônico em 
fundamentações de nossos tribunais.  O direito da Igreja codificou-se e, assim como nas codificações ao redor do mundo, também vivenciou 
um cenário de muita disputa e discussão sobre seu código, que diferentemente do que muitos queriam e pregam até os dias de hoje, conservou 
muitas diferenças em relações aos Códigos modernos. Constatando-se esse papel fortemente presente do direito canônico é possível trazer el-
ementos para análise da complexidade do processo de modernização jurídica brasileira, buscando compreender no que exatamente esse direito 
influenciou, se o direito da Igreja realmente foi uma alternativa e contraponto ao direito moderno.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Marques Auler (PET)
Curso: Direito 
Orientador: Luís Fernando Lopes Pereira               Colaborador: Estela de Souza Basso, Judá Leão Lobo, Roan Costa Cordeiro
Departamento: Direito Privado
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Movimento Estudantil, Memória, Resistência
Área de Conhecimento: 60101040 - HISTÓRIA DO DIREITO

1010 MEMÓRIA, RESISTÊNCIA E MOVIMENTO ESTUDANTIL: UMA HISTÓRIA NÃO 
OFICIAL (1968-1974)

Pesquisa coletiva coordenada pelo PET-Direito como contribuição ao resgate da memória dos 100 anos da Universidade Federal do Paraná. O 
objeto é a luta estudantil contra a ditadura militar nos chamados anos de chumbo (entre o AI 5 e o fim do governo Médici) na UFPR, em par-
ticular os estudantes que faziam parte do CAHS (Centro Acadêmico Hugo Simas) e do DCE (Diretório Central dos Estudantes), bem como dos 
centros acadêmicos que compunham o Conselho de Entidades, outro personagem identificado em parcela das fontes já coletadas pelo grupo. 
Estas fontes fazem parte do acervo do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) e encontram-se sob a guarda do Departamento Estad-
ual de Arquivo Público (DEAP). Fontes que necessitam ainda de complementação em termos de coleta e de posterior tratamento. Além destas, 
foram levantadas outras importantes fontes que se encontram na Biblioteca Pública do Paraná, em particular as coleções dos periódicos, a partir 
dos quais se pretende recompor o contexto no qual a luta estudantil se realizou. A idéia é ultrapassar a centralidade das questões políticas, que 
consagram os personagens das disputas institucionais como os protagonistas históricos, verificando, entre 1968 e 1974, o papel da mídia, os 
destaques da grande imprensa, sua visão sobre a ditadura e os estudantes, os debates acerca da Universidade, bem como o que culturalmente 
se encontrava em destaque. A pesquisa, pelo estágio inicial em que se encontra e por seu caráter informativo, terá embasamento, sobretudo, 
nessas fontes da repressão, fundamentais para desvelar uma memória que até então estava nos porões do DOPS. Partindo das continuidades e 
descontinuidades entre história e memória, entre conservação e apagamento, buscamos, pois, uma melhor apreensão das relações entre passado 
e presente, as quais devem ser registradas na história centenária da instituição, a contrapelo das narrativas oficiais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rogério Rudiniki Neto (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Direito 
Orientador: Sérgio Said Staut Júnior
Departamento: Direito Privado
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: História, Propriedade, Experiências jurídicas
Área de Conhecimento: 60101040 - HISTÓRIA DO DIREITO

1011 A PROPRIEDADE E O DIREITO: CONSIDERAÇÕES SOBRE ALGUMAS EX-
PERIÊNCIAS JURÍDICAS AO LONGO DA HISTÓRIA

O projeto centrou-se na análise da “propriedade” na história e no direito. Autores como Antônio Manual Hespanha e Paolo Grossi são os mar-
cos teóricos do trabalho. Segundo tais autores, a história do direito não pode ser lida de forma linear. Não é possível traçar uma linha evolutiva 
direta, iniciada em Roma, perpassando mais de dois mil anos de história até chegar nos dias atuais. O direito posto, ainda que guarde relação 
com o legado romano, não é resultado de uma evolução contínua. Como base nos autores citadas, entendemos que a história do direito tem forte 
função problematizadora uma vez que o confronto entre passado e presente impede que “conceitos jurídicos” sejam vistos como “naturais” 
ou “universais”. Quanto à propriedade, entendemos que ela é uma “construção jurídica”, cunhada para resolver a tormentosa relação entre o 
homem e os bens. Sob o ensinamento de Grossi, partimos no princípio de que não se deve falar em “propriedade”; mas em “propriedades” 
uma vez que o instituto, ao longo da história, percebeu diversas conformações nas diversas experiências jurídicas. Tais experiências, espacial e 
temporalmente delimitadas, correspondem à forma como determinada comunidade sente e vive o fenômeno jurídico. Ademais, o próprio termo 
“propriedades” é um reducionismo uma vez que nem todos os agrupamentos humanos foram afeitos ao pertencimento individual.Isto posto, 
nosso trabalho, sem a pretensão de esgotar o tema, procurou, por meio de tipos ideais e com os devidos cuidados metodológicos imprescindíveis 
para o estudo da História do Direito, tratar de diversas experiências jurídicas ocidentais, mostrando como a “propriedade” encontrou diferente 
significação em cada uma delas. Conjugando os autores Paolo Grossi e Michel Foucalt, fizemos um paralelo entre as “experiências jurídicas” 
e o “discurso “. O discurso, quando repetido, se mantém; mas, na medida em que surgem novas práticas, verifica-se a paulatina transição da 
“experiência jurídica”, vide, a título de exemplo, que a passagem no Medievo para a Modernidade corresponde a um longo percurso, margeado 
por rupturas e permanências. Em nosso estudo, transitamos por Roma, pela Alta e pela Baixa Idade Média, pela Modernidade; bem como, 
não desconsideramos a história brasileira e as peculiaridades que tornam nossa experiência jurídica consideravelmente diferente da europeia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Herminia Geraldina Ferreira de Carvalho (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Direito 
Orientador: Celso Luiz Ludwig
Departamento: Direito Privado
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Modernização institucional, Teoria crítica, Teoria tradicional
Área de Conhecimento: 60101059 - FILOSOFIA DO DIREITO 

1012 MODERNIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO: ESTRUTURA DE REPRODUÇÃO DOS 
DOGMAS MENTAIS DO JURISTA- DA ALIENAÇÃO À LIBERTAÇÃO.

O presente trabalho visa uma reavaliação das metas de nivelamento do CNJ, lançadas no início de 2009, que prevêem a modernização in-
stitucional do aparelho do poder judiciário, focando-o sob a lente da teoria crítico-marxista da alienação e das noções de Dussel de libertação, 
analisando as metas do CNJ, como instituição estatal comprometida com a manutenção do status quo e com a formação social capitalista 
contemporânea. Neste sentido são as metas do CNJ um instrumental para a modernização do judiciário, mostrando um vínculo “interessado” 
do aparelho de estado jurídico por meio de “metas” que implementam a escala de digitalização e de calculabilidade, abordadas no presente 
trabalho pela investigação da discussão filosófica sobre o advento de formas técnicas e de tecnologias avançadas, num contexto do capitalismo 
contemporâneo, motivo pelo qual urge resgatar alguns debates, como o havido entre Marcuse e Habermas, quanto à instrumentalização da 
técnica e sua relação com o humano. A meta dois, objeto central deste trabalho, tem como objetivo “identificar processos judiciais mais anti-
gos e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os processos distribuídos até 31.12.2005 (em 1º, 2º grau ou tribunais superiores)”. 
Percebe-se que respostas rápidas e fáceis a demandas complexas e concretas não serão as mais adequadas, ocorrendo a instrumentalização do 
direito. A perspectiva crítica evidencia a realidade de uma maneira bivalente: como ela é e como ela poderia ser, respeitando as possibilidades 
fáticas. É o que CELSO LUDWIG chama de “discurso reflexivo”. Diversos autores tentaram definir a Teoria Crítica a partir de um conceito 
negativo, identificando o conceito de Teoria Tradicional: a produção do cientificismo positivista, a metafísica de Aristóteles, a filosofia do 
sujeito de Descartes, etc. Esse conceito é identificado como razão instrumental, que se opera sobre a realidade objeto desvinculada do contexto 
social ou do processo histórico. Partindo destas noções, podemos perceber que a as metas do CNJ claramente pertencem ao arcabouço teórico 
da Teoria Tradicional. Através de uma razão-instrumento, projetam-se na realidade metas desvinculadas de um contexto social ou processo 
histórico, não encontrando respaldo na comunidade em que procuram “modernizar”, mas apenas reproduzindo um modo de unidimension-
alização da decisão judicial, com respostas rápidas e fáceis que, de forma escamoteada, mantém a relação de capital e trabalho assalariado, 
contribuindo para a manutenção da desigualdade social através de um mecanismo ilusoriamente democrático. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: VANESSA KUBOTA ANDO (PIBIC/CNPq)
Curso: Direito 
Orientador: Celso Luiz Ludwig
Departamento: Direito Privado
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Segurança pública, Direitos humanos, Políticas de pacificação
Área de Conhecimento: 60101059 - FILOSOFIA DO DIREITO

1013 AS POLÍTICAS DE PACIFICAÇÃO EM DETRIMENTO DOS DIREITOS HU-
MANOS DE TODA A POPULAÇÃO

“Um morador de uma comunidade nunca vai falar que a presença da polícia é boa” esse é o relato de um morador do Morro da Providencia, 
comunidade “pacificada” na qual foi realizada o Seminário de Direitos Humanos da FENED, em 2012. É preciso analisar a segurança pública, 
assegurada no artigo 144 da Constituição Federal de 1988, não apenas como uma garantia fundamental que busca a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, mas como uma garantia ditada por um Estado “democrático” de direito, o qual só 
tem o objetivo de preservar do status quo. Tal status quo é formado, como definiu Gramsci, por forças hegemônicas que definem a sociedade 
e aprofundam as desigualdades; e para que essas forças possam manter essa divisão de dominantes e dominados apelam para argumentações 
retóricas de reconquista territorial, o bem contra o mal, os corajosos policiais contra os favelados criminosos. Apela-se para uma reconquista 
territorial dos morros, gritada em uníssono pelas mais diversas camadas da sociedade, reconquista essa que não pode ser vista e compreendida 
sem ser por uma perspectiva política de um território que manda, ou pelo menos busca mandar, e um território que obedece, ou deve obedecer. 
A concretização dessa pauta, nos dias de hoje, dá-se pelas políticas de pacificação com instauração das UPPs nas favelas. A forma como se 
dá essa ocupação é através de um estado de exceção, definido por Agamben como uma guerra civil que permite a eliminação de camadas da 
população que não se demonstram integradas ao sistema político, ou que podem vir a questioná-lo. A forma como essas camadas sociais são 
tratadas nos remetem novamente a um conceito de Agamben, ao de homo sacer, o qual a vida não é valorizada até a última instância, sujeito 
à exclusão e à violência. E nessa perspectiva, a morte do homo sacer não é classificada nem como homicídio, nem como sacrifício, restando 
apenas uma pergunta: e os direitos humanos? É necessário estudar a segurança pública e os conceitos políticos e ideológicos aqui mencionados 
sem tirar o foco de uma das bases de toda a legislação brasileira, os direitos humanos; eles são reflexos de uma Constituição “Cidadã” que vai 
muito além da garantia de políticas públicas, mas preza pela dignidade da pessoa humana.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Milkevicz (PIBIC/CNPq)
Curso: Direito 
Orientador: Abili Lázaro Castro de Lima
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: globalização, ideologia, direito
Área de Conhecimento: 60101075 - SOCIOLOGIA JURÍDICA

1014 O NOVO ESPÍRITO DO CAPITALISMO: GLOBALIZAÇÃO, IDEOLOGIA E DIREI-TO

Este estudo parte, sobretudo, da obra O novo espírito do capitalismo de Luc Boltanski e Ève Chiapello, bem como dos estudos críticos sobre 
ideologia do filósofo esloveno Slavoj Žižek. O escopo é analisar a influência do discurso pretensamente “científico” que oculta o caráter 
político das decisões econômicas e teorias neoliberais, tendo em vista que o neoliberalismo é apregoado como a Ciência Econômica por 
excelência, desprovida de ideologia (ou pós-ideológica). O neoliberalismo é o “Fim da História” no discurso econômico. Importa lembrar a 
distinção freudiana entre conteúdo manifesto do sonho e pensamento onírico latente: o primeiro representa uma condensação imagética repleta 
de lacunas e deslocamentos que impedem a apreensão do que subjaz essa linguagem manifesta. Indagamos em que medida essa compreensão 
psicanalítica do sonho também é pertinente ao discurso (ou ideologia) neoliberal: narrativa fragmentada, técnica e que reduz a complexidade de 
causas e efeitos da vida em sociedade a números que, na forma como são apresentados, são absolutamente intangíveis a quase toda população. 
Ao mesmo tempo, essa inacessibilidade popular serve de discurso para legitimar a redução dos espaços públicos deliberativos de democracia 
direta ou mesmo indireta, já que não cabe ao povo pautar temas de especialistas. Concomitantemente, o direito revela-se incapaz de ser o prote-
tor da democracia – entendida a partir de suas raízes: o poder deliberativo do povo. É imprescindível acrescentar que o discurso pretensamente 
racionalizante do neoliberalismo se coloca como mais um baluarte de desencantamento do mundo. Apresenta-se como “clareza e distinção” 
(para rememorarmos a percepção cartesiana de verdade), como previsibilidade e calculabilidade. Portanto, importa-nos lembrar que todo des-
encantamento do mundo é, na verdade, um reencantamento do mundo – nesse caso, sob a forma “científica”.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Julita Oliveira da Silva (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Direito 
Orientador: Ricardo Prestes Pazello
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: cotas raciais, políticas afirmativas, inclusão
Área de Conhecimento: 60101083 - ANTROPOLOGIA JURÍDICA

1015 ANTROPOLOGIA JURÍDICA E COTAS RACIAIS: ETNOGRAFIA JURÍDICA DE 
PROCESSOS ENVOLVENDO COTAS RACIAIS NA UFPR

O presente trabalho busca analisar algumas construções do pensamento social brasileiro e como se dá sua influência na política afirmativa 
de cotas raciais com o objetivo de traçar um mapeamento provisório de processos judiciais envolvendo cotas raciais na UFPR. No período 
pós-abolição, houve teóricos como Nina Rodrigues e Oliveira Vianna que, utilizando a “raça” como referência conceitual para se pensar as 
diferenças humanas aos moldes das ideias que corriam na Europa a partir do século XIX, trabalharam o problema da inserção dos negros nos 
quadros sociais do país partindo do pressuposto de sua inferioridade racial – que se desdobraria em inferioridade física, psicológica e moral – e 
as consequências geradas pela miscigenação, a fim de justificar “cientificamente” as condições em que o contingente “não branco” se encon-
trava. Essa subordinação teórica imediata e acrítica da produção nacional a uma cultura estrangeira acarretou em uma sociologia “enlatada” que 
não reflete sobre si e não é engajada com a realidade nacional e seu desenvolvimento (Guerreiro Ramos). A crise da ordem oligárquica trouxe 
consigo novas formas de percepção e ajustamento à ordem vigente, e a década de 1930, marco de uma reinterpretação do processo histórico 
brasileiro a partir de autores como Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, deu um novo tom às discussões sobre raça, 
rompendo com as proposições de inferioridade e propondo novas análises que buscavam compreender a formação do Brasil a partir do período 
colonial. Busca-se a verificação das continuidades e descontinuidades destas interpretações no pensamento social a partir de então e como isto 
se reflete nas discussões acerca da política de cotas e das relações raciais brasileiras. Utilizando o método de estudo de caso, pretende-se realizar 
uma etnografia dos processos que envolvem cotas raciais na UFPR e o exame específico de alguns deles, buscando desenvolver um estudo das 
principais argumentações jurídicas e antropológicas no que toca à fundamentação destes processos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luisa Winter Pereira (IC-Voluntária)
Curso: Direito 
Orientador: Ricardo Prestes Pazello
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: América Latina, Direito emancipatório, Classe e raça
Área de Conhecimento: 60101083 - ANTROPOLOGIA JURÍDICA

1016 AMÉRICA LATINA POBRE E MESTIÇA: CLASSE E RAÇA COMO TEMAS PARA 
UM DIREITO EMANCIPATÓRIO

O pensamento pós-colonial envolve em seu âmago a crítica aos pressupostos epistemológicos em que se assenta o discurso da Modernidade. 
A necessidade de um “giro epistemológico” (W. Mignolo) para pensar a América Latina a partir de categorias próprias, é, portanto, uma das 
ferramentas adotadas para uma descolonização efetiva do  poder,  do saber e do ser. Com a consolidação do regime capitalista, as mitologias 
jurídicas do Estado Moderno (P. Grossi) - tais como as idéias de igualdade e liberdade para o sujeito de Direito - e a retomada da crença no 
projeto do Neoliberalismo como pauta político-econômica – os temas da etnicidade e da cultura étnica tornaram-se secundários no discurso das 
ciências sociais e jurídicas sobre a constituição, formação e regulamentação da realidade dos povos latino-americanos. A tendência de sobrepor 
ao recorte étnico-racial o recorte de classe leva a formulações teóricas (que se refletem no discurso jurídico) que levam em conta apenas a noção 
de identidade de classe, fruto da desigualdade empírica do valor-trabalho na sociedade capitalista. Para a investigação dos processos sociais 
existentes na realidade plural latino-americana, utilizou-se uma literatura marxista, não européia, nem dogmática, mas que considerou genuina-
mente a problemática do Sul planetário no que lhe é próprio. O eixo central da pesquisa baseou-se em convergir as experiências das sociedades 
indígenas, afro-descendentes e das comunidades imigrantes, revelando a complexidade do problema da identidade no sistema de dominação 
social (A. Quijano), da possibilidade de um socialismo indígena (J. Mariategui) e do dilema racial brasileiro (F. Fernandes), especialmente na 
forma como estes surgem no discurso e na prática jurídica do ponto de vista das teorias da dependência, da libertação e do direito insurgente. 
Deste modo, foi possível estudar a Teoria Geral do Estado e da Teoria Geral do Direito desde uma perspectiva crítica, relevando, no confronto 
da ciência jurídica com a realidade empírica, seu papel transformador e/ou conservador. A utilização do método materialista-dialético, aplicado 
às relações sociais vigentes na América Latina, possibilitou a interface entre raça e classe enquanto cortes estruturais da Modernidade Ocidental 
e/ou Colonialidade.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tchenna Fernandes Maso (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Direito 
Orientador: Ricardo Prestes Pazelo         Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Direito; america latina; movimentos sociais, Movimentos sociais; america latina; direito, direito e marxismo; 
america latina; movimentos sociais
Área de Conhecimento: 60101083 - ANTROPOLOGIA JURÍDICA

1017 DIREITO E MARXISMO NA AMÉRICA LATINA: RECEPÇÃO DA CRÍTICA JU-
RÍDICA MARXISTA ENTRE OS MOVIMENTOS SOCIAIS LATINO-AMERICANOS

Se na Europa a formação dos Estados nacionais foi endógena, atendendo a necessidade de desenvolvimento político-económico próprio da 
história européia, o mesmo não se pode dizer da América Latina. As elites dirigentes das ex-colônias importaram o modelo de organização 
social e jurídica do Norte. Neste sentido, encara-se o processo cultural  no que convencionou-se denominar colonialismo, não apenas enquanto 
relação de poder mas também enquanto regime identitário. O colonialismo ibérico nas Américas se deu mediante a transferência tanto de certas 
estruturas jurídico-administrativas quanto de dadas características de governo que se verificavam nos sistemas políticos metropolitanos. A 
crítica a esta percepção dentro do campo jurídico começou com os movimentos de teoria crítica nos anos 70, quando volta à fazer sentido as 
críticas marxistas ao direito. Desta forma passou-se a criticar os pilares modernos do direito no âmbito da teoria crítica, através da busca pelos 
elementos que dão base a construção axiológica deste campo, os componentes históricos que lhe conferem o sentido excludente. Para tanto, 
alguns dos teóricos deste período, dentre eles:  Roberto Lyra Filho, Jesus Antonio de la Torre Rangel, Oscar Correas e Miguel Presburgue, 
irão optar por um giro na compreensão da crítica ao direito, comprometidos com o plano da concretude. Desta forma, tais autores,  adotam 
uma postura comprometida com a realidade social e com a emancipação do sujeito histórico-social. Sendo mister para isto a percepção da 
gnosiologia liminar à qual busca uma crítica a produção do conhecimento, através das teorias descolonialistas, como em Dussel irá se propor 
a categoria da exterioridade, a qual permite o giro descolonial pois se destina a caracterizar a periferia do modo de produção capitalista como 
o ponto de partida. Diante disso, coloca-se a importância da insurgência no campo do direito, posto que sob esta diversos movimentos sociais 
tem impulsionado a ampliação do campo do direito, como a Via Campesina ao propor uma declaração de direitos dos campesinos, à medida que 
coloquem em crise os conceitos tradicionais do campo jurídico. De modo que a prática com os movimentos sociais latino-americanos permite 
compreender o legado de lutas de emancipação do colonialismo que passou e passa a América Latina, e permite pensar uma teoria critica do 
direito com os novos sujeitos históricos, o povo, que tem lutado por reconhecimento no campo jurídico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Edson Barbieiri (IC-Voluntária)
Curso: Direito 
Orientador: Rodrigo Luís Kanayama
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: tributação, pagamento de impostos, capacidade contributiva
Área de Conhecimento: 60102004 - DIREITO PÚBLICO

1018 O DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR IMPOSTOS

No marco do Estado Fiscal Constitucional, a principal fonte de receitas do Estado provém do patrimônio dos cidadãos, neste sentido, promover 
um estudo acerca da tributação se mostra imprescindível para que se entenda a relação entre o pagamento de impostos, as formas de sustentação 
do estado e a manutenção de uma sociedade assente nos princípios constitucionais. O presente trabalho teve como ponto de partida o estudo, 
com base nos ensinamentos do Professor Português José Casalta Nabais, acerca do dever fundamental de pagar impostos, no qual se procurou 
evidenciar o papel ativo do sujeito tributado em contraposição a posição de passividade e subordinação ao poder de império estatal; a posição 
do binômio liberdade-responsabilidade aplicado a lógica da arrecadação estatal; a desenvoltura do sistema de deveres que tem em seu bojo a ga-
rantia de direitos e a manutenção financeira do Estado. Neste contexto, definido o papel dos impostos, esclarecida sua posição autônoma frente 
aos direitos e problematizada a relação entre os interesses do indivíduo, as necessidades do Estado e os valores constitucionalmente elencados, 
pretende-se no presente trabalho realizar um estudo acerca dos princípios norteadores da relação tributária, no contexto da Constituição Federal 
de 1988, e sua relação com o dever fundamental de pagar impostos. Neste sentido, pretende-se estabelecer uma linha de análise que permita 
a uma reflexão crítica acerca dos parâmetros limítrofes da capacidade contributiva, quais sejam, o mínimo existencial como limite inferior e 
o não-confisco como limite superior, além de uma materialização do dever fundamental de pagar impostos quando posto em contato com os 
limites impostos pelos preceitos gerais da tributação no Brasil, sobretudo no que tange à capacidade contributiva.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tailaine Cristina Costa (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Direito 
Orientador: Eneida Desiree Salgado
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, Democracia, Participação
Área de Conhecimento: 60102004 - DIREITO PÚBLICO

1019 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E DEMOCRACIA.

A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME, prevista na Constituição Federal de 1988, destina-se à cassação do mandato eletivo, 
por meio da desconstituição do diploma, em virtude da presença de alguma conduta vedada durante o processo eleitoral. Eventuais mazelas 
deslegitimam a escolha realizada nas urnas, e, consequentemente, perturbam a concretização da democracia. Sendo uma ação constitucional a 
legitimidade ativa deveria abarcar todo e qualquer cidadão, tal como a Ação Popular, pois o bem jurídico protegido por esta ação constitucional-
eleitoral é de ordem supraindividual. Em relação à ação eleitoral, o Texto Constitucional prevê apenas o prazo para sua interposição, a com-
petência de julgamento e as hipóteses de cabimento, sendo omisso quanto à legitimidade e ao rito de tramitação. Em que pese a legitimidade 
ativa referir-se a um direito constitucional, por meio da Resolução n. 21.355/2003-TSE consignou a ilegitimidade do eleitor para ajuizar a 
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Contudo esta decisão não se ateve ao fato que a legitimidade ativa do cidadão-eleitor proporcionaria 
sua participação direta na construção da democracia nacional. Afinal, um pleito eivado de vícios não é a expressão fidedigna de uma escolha 
democrática. Neste diapasão, entende-se por pleito autêntico aquele no qual os cidadãos-eleitores têm liberdade de voto. O principal argumento 
contrário à extensão da legitimidade ao cidadão-eleitor pauta-se nas questões de prováveis ajuizamentos de muitas ações, fato que perturbaria 
a celeridade processual necessária na Justiça Eleitoral. Outro argumento, também pragmático, é que se o legislador constituinte desejasse a 
legitimidade do eleitor tê-lo-ia previsto. Com base na Constituição Federal e nos teóricos que abordam o tema democracia, resta evidente que 
o ajuizamento da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME é uma forma de participação democrática direta. No atual modelo de con-
strução do mandato, o cidadão-eleitor participa da legitimação da democracia representativa apenas por meio das urnas, ao passo que na Justiça 
Eleitoral apenas atua como sujeito passivo, na hipótese de crime eleitoral ou por meio de provocação ao Ministério Público. Uma das funções 
da Justiça Eleitoral é fiscalizar a realização da escolha do mandatário, a participação do cidadão-eleitor na construção desta atividade é algo 
necessário ao fortalecimento democrático e à legitimação do processo de escolha do representante-mandatário.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aislan Marcel Abdala (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Direito 
Orientador: André Ribeiro Giamberardino
Departamento: Direito Penal e Processual Penal
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Segurança, Pública -, Unidade de Polícia Pacificadora
Área de Conhecimento: 60102020 - DIREITO PENAL

1020 ANÁLISE DAS INOVAÇÕES E PROBLEMÁTICAS DA IMPLANTAÇÃO DE UNI-
DADE DE POLÍCIA PACIFICADORA

Os primeiros registros de pessoas morando de modo improvisado em morros, na cidade do Rio de Janeiro, são de 1860. Cerca de vinte anos 
após já era possível ver conjunto de famílias vivendo em casebres de madeiras em alguns dos morros da cidade. Já no início do século passado, 
a formação de zonas marginalizadas na cidade passou a ser considerada um dos problemas centrais de governantes higienistas, que propunham 
a remoção dos setores mais pobres da população para as áreas geograficamente periféricas, verificando-se desde já a impressão do Rio de 
Janeiro como cidade dividida. A partir dos anos de 1910, as favelas passaram a crescer cada vez mais. Porém esse crescimento sempre esteve 
acompanhado de repressão e políticas de remoções. Tal situação culminou no surgimento das associações de moradores, que tinham como pa-
pel a reivindicação de direitos. Com ditadura militar, as remoções permaneceram, todavia, agora, a postura do governo frente às reivindicações 
dos moradores se tonou ainda mais dura, pois para lidar com a resistência dos moradores o Estado passou a enviar seus soldados armados. 
Com o fim do regime militar, os moradores de favelas não sofreram nenhum processo de reorganização capaz de inseri-los no contexto da 
transição democrática nos anos 80. Dessa forma, os déficits de direitos sociais, civis e políticos, constituíram um grande obstáculo à integração 
da cidade, o que resultou na privatização de muitas favelas por grupos paraestatais. Além do mais, a postura repressiva historicamente da 
polícia nas regiões mais populares da cidade, gerou uma relação conturbada entre a polícia e os moradores de favela. A criação de um novo 
modelo de polícia, no ano de 2008, criado pela Secretária de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, denominado Unidades de Polícia 
Pacificadora, apresenta-se como uma possível solução para todo esse quadro. Configura a UPP um modelo de policiamento que promove a 
aproximação entre a polícia e a comunidade, aliado ao fortalecimento de políticas sociais. Ainda que espúria, do ponto de vista da democracia, 
as UPPs gradativamente ganham força e legitimidade por meio de um combate à atividade criminal menos truculento e imprevisível, combi-
nado com promessa de melhoria dos serviços disponíveis. No entanto, essa experiência, além de conter sérios problemas na prática, nos traz um 
grande risco, pois a sua função de repressão ao crime nos territórios de pobreza, pode se transformar em uma função de “policiar” a atividade 
político-administrativa nas referidas localidades.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: GABRIELA CARAMURU TELES (Pesquisa voluntária)
Curso: Direito 
Orientador: Katie Silene Cáceres Arguello
Departamento: Direito Penal e Processual Penal
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Criminologia, Tráfico, Mulheres
Área de Conhecimento: 60102020 - DIREITO PENAL

1021 O TRÁFICO DE DROGAS E AS MULHERES CONDENADAS

Historicamente a Justiça Penal tem acaracterística de ser excludente, questão agravada no caso das mulheres. Asmulheres no decorrer do século 
XX foram ganhando novos papéis e posições,enfraquecendo o rótulo de frágeis que lhes foi historicamente atribuído. Foicom sua crescente 
inserção no mundo do trabalho que as mulheres passam a sertuteladas diretamente pelo sistema prisional, antes direcionado apenas aoshomens. 
Tal mudança é perceptível, uma vez que até a década de 80, as mulherespresas ficavam sob a guarda de instituições religiosos, até porque os 
tipospenais que lhes eram atribuídos eram tipicamente moralizadores de caráterjudaico-cristão, como por exemplo é a perseguição criminal da 
prostituição e oaborto. Geralmente o discurso punitivo não situa, na sua imagem, as mulherescomo alvo, mas esta realidade não implica sua 
não-criminalização, implica,apenas, a sua invisibilização. A ausência no discurso punitivo de certo modotraduz o problema que a execução 
penal é para estas mulheres, uma vez que foipensada para uma perspectiva claramente masculina, inclusive pela ausência deprogramas de trata-
mento especificamente dirigidos à problemática da mulherpresa. É sob esse aspecto, que na execução penal é possível se falar dasuperposição 
de opressões. Ao contrário dos homens que, conforme dados de 2008,contavam com 15% das condenações por tráfico de drogas, no caso das 
mulheres acondenação por tráfico é em torno de 40% - dados CONEP. A criminalizaçãosecundária das mulheres no âmbito das drogas se dá 
de forma mais agravadaporque caracteriza-se como uma oportunidade econômica para as mulheres. Sobreesse aspecto é importante diferen-
ciar entre a organização empresarial com acomercialização por free-lance. Aprimeira funciona com uma estrutura hierarquizada enquanto a 
segunda permite umtrabalhar em casa, tendo apenas um envolvimento parcial com o tráfico que nãoimpede, à mulher, de realizar seus afazeres 
domésticos, está segunda é a razãopela qual a maior parte das mulheres são presas por tráfico. De modo geral, asmulheres condenadas por 
tráfico de drogas são privadas não só da liberdade, mastambém do seu direito à intimidade, maternidade, privacidade e saúde (inclusivesexual 
e reprodutiva).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jéssica Bravos da Silva (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Direito 
Orientador: Clara Maria Roman Borges
Departamento: Direito Penal e Processual Penal
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminalização
Área de Conhecimento: 60102020 - DIREITO PENAL

1022 O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E ASPECTOS DA POLÍTICA CRIM

No Brasil contemporâneo, não obstante os princípios sob os quais se funda o Estado Democrático de Direito, tem ocorrido o fenômeno político-
criminal da expansão do Direito Penal. Assim, ante o surgimento de um conflito social, o emprego da via penal aparece como a primeira 
alternativa social e única resposta estatal. Também, no campo teórico, fortalece-se a especialização do Direito Penal, em diversos âmbitos 
(econômico, ambiental etc.), aumentando-se os tipos penais, em vez de se pensarem alternativas à pena privativa de liberdade, ou mesmo – no 
campo processual – expedientes legítimos, capazes de equacionar o conflito de maneira não punitiva (tampouco retributiva) e mais eficaz. Tal 
fato reflete um desproporcional processo de criminalização, que vai de encontro ao ideal de um suposto Estado Democrático. Essa ideia de 
criminalização (que possui, inclusive, sérios efeitos simbólicos), insere-se não apenas no senso comum do “homem de rua”, como no senso 
comum teórico dos juristas, ocasionando o fortalecimento do mito do Direito Penal como instrumento redutor da criminalidade, cuja efícácia 
é diretamente proporcional à repressividade. Assim, paulatinamente, a “cultura criminal social” se transforma, embrutecendo-se, a custo, in-
clusive, de valores sociais, direitos humanos e garantias fundamentais, que são relativizados, ou mesmo, totalmente excluídos. Ainda, cumpre 
destacar que a expansão não altera a seletividade do sistema, pois, não obstante a expansão dos tipos penais, os selecionados continuam os 
mesmos. Além disso, o desvirtuamento das funções do Direito Penal, acaba por desvirtuá-lo transformando-o em um moralizador paternalista 
(em vez de protetor de bens jurídicos, papel, esse sim, que lhe cabe), o que serve apenas para debilitar nosso ordenamento jurídico e afastar a 
sociedade do que deve ser seu objetivo primário: a abolição das desigualdades sociais em riqueza e poder.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Victor Sugamosto Romfeld (PIBIC/CNPq)
Curso: Direito 
Orientador: Katie Silene Cáceres Arguello             Colaborador: Gabriela Caramuru Teles, Thiago Garcia de Souza
Departamento: Direito Penal e Processual Penal
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: mulheres, tráfico de drogas, criminologia crítica
Área de Conhecimento: 60102020 - DIREITO PENAL

1023 O TRÁFICO DE DROGAS E AS MULHERES CONDENADAS

Segundo Pierre Bourdieu, a dominação masculina resulta da violência simbólica, ou seja, uma violência invisível a suas próprias vítimas, que 
se exerce pelas vias da comunicação e do conhecimento. A experiência do cotidiano demonstra que a divisão entre os sexos – difundida e 
legitimada como algo natural – é, na verdade, construída socialmente. O sistema de justiça criminal, na análise feita por Alessandro Baratta, 
não foge da interferência do patriarcado, refletindo a realidade social e concorrendo para a sua reprodução. Nesse sentido, o direito penal é 
um sistema de controle específico das relações de trabalho produtivo (ordem pública), esfera que a sociedade patriarcal reservou aos homens. 
Por outro lado, a esfera de reprodução e da família (ordem privada) – instância destinada às mulheres – não é objeto de controle do sistema 
punitivo. Desse modo, percebe-se que o direito penal é dirigido especificamente aos homens, por ocuparem papéis na esfera da produção 
material. No entanto, às mulheres é destinado um sistema de controle informal, que se dá pela família e pelo domínio patriarcal na esfera 
privada, tendo como última garantia a violência física contra as mulheres. Como solução decisiva para esta contradição, Baratta aposta “(...) 
na reintegração das qualidades humanas separadas por ocasião da construção social dos gêneros”. Na sequência, o criminólogo argumenta que 
“Somente a reunificação daquilo que foi indevidamente separado na sociedade patriarcal pode permitir a construção não apenas de uma política 
criminal alternativa à existente, mas também, e sobretudo, uma alternativa à política criminal”. A ciência feminista se insere neste processo, 
criticando relações de exclusão e opressão da sociedade mundial contemporânea tendo como norte a emancipação de todos os seres humanos 
e como estratégia a transversalidade das lutas entre as mais diversas frentes de setores marginalizados. Feitas essas considerações acerca da 
posição da mulher perante o patriarcado e, consequentemente, perante o sistema de justiça criminal, o objetivo principal da pesquisa é, através 
de depoimentos de mulheres presas pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343, de 2006), traçar um perfil das entrevistadas (apresentando 
diferenças e convergências) e explicar as possíveis motivações que conduzem essas mulheres a se envolverem nos crimes que circulam o tráfico 
de substâncias entorpecentes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Adriano Camargo Gomes (PIBIC/CNPq)
Curso: Direito 
Orientador: Sérgio Cruz Arenhart
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Direito Processual Civil, Jurisdição, Arbitragem
Área de Conhecimento: 60102047 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1024 AS FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS E O ACESSO À 
JUSTIÇA

Após análise bibliográfica e legislativa, foi possível diagnosticar diferenças de natureza estrutural e funcional que não permitem identificar 
a arbitragem como uma atividade jurisdicional. No plano normativo, a diferença estrutural decorre das fontes que limitam a atividade dos 
aplicadores do direito: o árbitro é limitado pela vontade das partes e pela ordem pública do local em que sua sentença será executada já  o juiz 
tem poderes de natureza constitucional – sua jurisdição é inafastável mesmo que por força de lei, devendo obedecer as garantias fundamentais 
e atuar em atenção aos objetivos do Estado Democrático de Direito brasileiro (em nome do qual serve à justiça). A diferença persiste no plano 
funcional: a jurisdição é a atividade do Estado responsável pela tutela dos direitos no território pátrio – para isso, não basta apenas o exercício 
de cognição, mas é igualmente essencial a atividade executiva por meio da qual se garante a efetividade dos provimentos concedidos, por sua 
vez, a arbitragem depende da jurisdição para dar efetividade às decisões – limita-se a atividade cognitiva e apenas é satisfativa quando não 
precisa intervir diretamente na realidade fática (restringindo-se ao plano jurídico). As conseqüências práticas de tais constatações variam, mas 
são fundamentais para determinar o papel a ser exercido pela arbitragem (perspectiva funcional) e para definir sua natureza como contratual 
(perspectiva estutural). A processualidade arbitral – observadas as garantias constitucionais do processo – confere legitimidade à decisão 
proferida na arbitragem. Mas não explica a natureza do instituto, tampouco a possibilidade de elidir a inafastabilidade do conhecimento da 
causa pelo Poder Judiciário: isso depende apenas da vontade das partes que, quando diante de um direito patrimonial e disponível, possuem a 
faculdade de convergir suas intenções no sentido de submeter um litígio à arbitragem.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Giovana Treiger Grupenmacher (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Direito 
Orientador: Eduardo Talamini               Colaborador: Ricardo de Paula Feijó
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: ARBITRAGEM, CONTROLE, CONSTITUCIONALIDADE
Área de Conhecimento: 60102047 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1025 O CONTROLE JURISDICIONAL DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: A 
RELAÇÃO ENTRE ARBITRAGEM E OS MODOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.

A Lei Brasileira de Arbitragem (Lei 9.307/1996) prevê algumas situações em que se faz o controle jurisdicional da arbitragem. Duas situações 
são as mais corriqueiras. A primeira ocorre no reconhecimento e na garantia do compromisso arbitral, previstas no art. 7º da Lei. 9.307/96 
(LBA) e a segunda, prevista no art. 32 da LBA, ocorre na verificação da validade da sentença arbitral. Na pesquisa das situações problemáticas 
apontadas pela doutrina e jurisprudência encontramos maiores problemas nas situações que causam nulidade da sentença arbitral. Assim, o 
estudo aprofundou-se nesse sentido, sendo que foram estudadas todas as hipóteses de nulidade da sentença arbitral e, em especial, as causas de 
nulidade do compromisso arbitral (art. 32, I). Dentro da ampla bibliografia sobre o tema, encontramos um debate, ainda pouco desenvolvido, 
sobre a relação entre o controle de constitucionalidade e a arbitragem, e o modo como essa relação influencia na validade da sentença arbitral. 
Essa discussão se dá em torno de três pontos, a saber: 1) a possibilidade de o árbitro deixar de aplicar normas por entender que são inconstitu-
cionais; 2) a obrigatoriedade do árbitro obedecer aos enunciados das sumulas vinculantes do STF; 3) o poder vinculante das decisões do STF 
tomadas em sede de controle de constitucionalidade direto e abstrato. Apesar da escassa bibliografia específica sobre o tema, buscou-se analisar 
a questão a partir de uma leitura conjugada da doutrina constitucional e arbitralista. Diante desse estudo, chegou-se a algumas conclusões. 
Primeiro, o árbitro possui poder para afastar a aplicação de determinada norma jurídica devido a sua incompatibilidade com a constituição 
federal. O árbitro possui o poder delegado das partes de julgar de acordo com as normas que as próprias partes decidirem, sendo então possível 
aplicar ou deixa de aplicar determinada norma. Ao bem da verdade, essa deformação material é uma das grandes vantagens que a arbitragem 
possui, como indicado pela bibliografia especializada. Em relação às sumulas vinculantes do STF, a doutrina aponta que o árbitro não se 
submete a elas, pois assume uma posição soberana para julgar a lide. Ainda, a súmula vinculante só vincula os membros dos órgãos do poder 
judiciário e os membros da Administração Pública Direta e Indireta, jamais vincula a atividade dos particulares, como a exercida pelos árbitros. 
É no mesmo sentido que se direciona a doutrina ao colocar que o árbitro não se submete às decisões tomadas em sede de controle concentrado 
de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcella Pereira Ferraro (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Direito 
Orientador: Prof. Dr. Sérgio Cruz Arenhart
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: tutela jurisdicional, efetividade, cumprimento específico
Área de Conhecimento: 60102047 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1026 A CONCESSÃO DE UMA TUTELA ESPECÍFICA EFETIVA E O USO DOS INSTRU-
MENTOS TRAZIDOS PELO ARTIGO 461 DO CPC

A tutela jurisdicional de direitos busca fazer a comunicação entre os planos processual e substancial. Nesse sentido, o autor que tem razão tem 
direito a uma adequada proteção do seu direito material por meio do processo; tem o direito a um procedimento adequado, a um provimento e 
a meios executivos, tudo em conformidade com as necessidades do direito material. Assim, necessário se faz considerar o direito substantivo 
envolvido no processo em todas suas particularidades e necessidades e reconhecer que o ressarcimento pelo equivalente em pecúnia não é 
suficiente para uma adequada e efetiva prestação jurisdicional. Diante disso, a tutela específica se põe imprescindível ao atendimento das reais 
necessidades dos cidadãos do Estado Constitucional Democrático de Direito. Dizendo de outro modo, se, a partir do artigo 5º, XXXV, da Con-
stituição Federal, há o direito fundamental à tutela efetiva, bem como se o nosso ordenamento pretende conservar a integralidade dos direitos, 
a outra conclusão não se pode chegar senão à de que a tutela jurisdicional de direitos deve ser prestada de modo que haja, preferencialmente, a 
realização específica do direito material. Com esse ponto de partida, por meio da análise bibliográfica nacional e estrangeira – esta em especial 
com a abordagem de algumas previsões dos direitos norte-americano, francês, alemão, português e italiano –, pretendeu-se verificar, de forma 
geral, se e como o instrumental oferecido pelo artigo 461 do Código de Processo Civil é idôneo para efetivar a tutela específica ordenada 
em uma sentença judicial, isto é, se é idôneo para que o juiz possa realizar tutelas efetivas e adequadas às várias situações concretas. Não se 
pode mais dizer que a função jurisdicional se resuma ou se esgote em “dizer o direito”. Como bem colocado por Ovídio Baptista da Silva, “A 
verdadeira essência da função jurisdicional não é, portanto, o ‘pronunciamento’ da sentença que compõe o litígio – que passa de uma atividade-
meio, apenas instrumental – senão que corresponde à realização do direito material que o Estado impediu que se fizesse pela via privada da 
auto-realização”. Enfim, é hora de o Judiciário “fazer acontecer”, transformando em realidade o que está nos autos e evitando que a sentença 
e, aliás, a própria Constituição sejam, como diria Ferdinand Lassale, mera “folha de papel”.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mayara Roth Isfer (IC-Voluntária)
Curso: Direito 
Orientador: Sérgio Cruz Arenhart
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Tutela específica, Coerção, Efetividade
Área de Conhecimento: 60102047 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1027 TUTELA ESPECÍFICA E O PAPEL CRIATIVO DO MAGISTRADO: PERFIS DA 
SUPERAÇÃO DA VONTADE DO SUCUMBENTE

A pesquisa realizada teve como objetivo precípuo investigar os principais meios de superação da vontade do executado utilizados para conferir 
efetividade às decisões judiciais, bem como o grau de liberdade concedido aos magistrados tanto no tocante à escolha destes meios coercitivos 
quanto no que concerne à forma de sua aplicação - liberdade para aumentar, diminuir, cessar a respectiva incidência ou modificar o meio utili-
zado. Investigou-se, assim, a liberdade e as possibilidades do julgador para garantir a adequada tutela de direitos, focando-se nos métodos de 
coerção (por mais que, pela própria aproximação doutrinária, também se tenha visto aspectos referentes às técnicas subrogatórias). Para tanto, 
foram inicialmente analisados os dispositivos do ordenamento pátrio que preveem a possibilidade de atuação livre dos juízes para a efetivação 
da tutela específica, assim como a doutrina brasileira sobre o tema. Após, priorizou-se a análise comparada, a fim de verificar de que forma 
países como Estados Unidos, Portugal e França se portaram frente às mesmas questões. Por fim, buscou-se investigar em nossa jurisprudência 
de que forma os juízes têm feito uso dos poderes a eles concedidos e se esta utilização tem servido para a materialização do objetivo precípuo 
dos meios coercitivos: a superação da vontade do sucumbente. Finalizadas estas etapas, pode-se concluir, em primeiro lugar, que os principais 
meios de execução indireta (coerção) utilizados e comentados tanto no Brasil quanto nos demais países supramencionados são a prisão civil 
e a multa - cuja nomenclatura varia dependendo do ordenamento em análise. Contudo, enquanto a aceitação da multa beira a unanimidade, o 
mesmo não se dá em relação à prisão civil. Com fundamento na “primazia do direito à liberdade”, há clara aversão à sua utilização nos âmbitos 
brasileiro, francês e português, com exceção de alguns autores, No direito norte-americano, por outro lado, o uso da técnica é visto com muito 
mais naturalidade, especialmente nos casos em que não haja qualquer outro meio coercitivo ou subrogatório capaz de assegurar a tutela do 
direito em questão. Além disto, é possível concluir que nossa jurisprudência não vem conferindo concretização à plasticidade de que pode se 
valer na execução indireta, deixando de lado a razão de existência das próprias técnicas utilizadas. Por tal razão, acaba-se dando aplicação às 
normas de modo a não buscar a proteção dos direitos da forma mais efetiva possível.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ricardo de Paula Feijó (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Direito 
Orientador: Eduardo Talamini               Colaborador: Giovana Treiger Grupenmacher
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Arbitragem, controle, constitucionalidade
Área de Conhecimento: 60102047 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1028 O CONTROLE JURISDICIONAL DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO 
DE CONFLITOS.

A Lei Brasileira de Arbitragem (Lei 9.307/1996) prevê algumas situações em que se faz o controle jurisdicional da arbitragem. Duas situações 
são as mais corriqueiras. A primeira ocorre no reconhecimento e na garantia do compromisso arbitral, previstas no art. 7º da Lei. 9.307/96 
(LBA) e a segunda, prevista no art. 32 da LBA, ocorre na verificação da validade da sentença arbitral. Na pesquisa das situações problemáticas 
apontadas pela doutrina e jurisprudência encontramos maiores problemas nas situações que causam nulidade da sentença arbitral. Assim, o 
estudo aprofundou-se nesse sentido, sendo que foram estudadas todas as hipóteses de nulidade da sentença arbitral e, em especial, as causas de 
nulidade do compromisso arbitral (art. 32, I). Dentro da ampla bibliografia sobre o tema, encontramos um debate, ainda pouco desenvolvido, 
sobre a relação entre o controle de constitucionalidade e a arbitragem, e o modo como essa relação influencia na validade da sentença arbitral. 
Essa discussão se dá em torno de três pontos, a saber: 1) a possibilidade de o árbitro deixar de aplicar normas por entender que são inconstitu-
cionais; 2) a obrigatoriedade do árbitro obedecer aos enunciados das sumulas vinculantes do STF; 3) o poder vinculante das decisões do STF 
tomadas em sede de controle de constitucionalidade direto e abstrato. Apesar da escassa bibliografia específica sobre o tema, buscou-se analisar 
a questão a partir de uma leitura conjugada da doutrina constitucional e arbitralista. Diante desse estudo, chegou-se a algumas conclusões. 
Primeiro, o árbitro possui poder para afastar a aplicação de determinada norma jurídica devido a sua incompatibilidade com a constituição 
federal. O árbitro possui o poder delegado das partes de julgar de acordo com as normas que as próprias partes decidirem, sendo então possível 
aplicar ou deixa de aplicar determinada norma. Ao bem da verdade, essa deformação material é uma das grandes vantagens que a arbitragem 
possui, como indicado pela bibliografia especializada. Em relação às sumulas vinculantes do STF, a doutrina aponta que o árbitro não se 
submete a elas, pois assume uma posição soberana para julgar a lide. Ainda, a súmula vinculante só vincula os membros dos órgãos do poder 
judiciário e os membros da Administração Pública Direta e Indireta, jamais vincula a atividade dos particulares, como a exercida pelos árbitros. 
É no mesmo sentido que se direciona a doutrina ao colocar que o árbitro não se submete às decisões tomadas em sede de controle concentrado 
de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Diego Motta Ramos (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Direito 
Orientador: Vera Karam de Chueiri
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: liberdade de expressão, democracia, minorias
Área de Conhecimento: 60102055 - DIREITO CONSTITUCIONAL

1029 CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA: CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE E ANÁLISE DE CASOS 1

O conteúdo jurídico da liberdade de expressão sofreu profundas modificações desde o Estado Liberal, que via no Estado a grande ameaça às 
liberdades. A história mostrou que a mera abstenção  estatal não dá conta efetivar algumas liberdades, especialmente diante da constatação 
de que os indivíduos, em sua desigualdade material, podem ser tão opressores e ofensivos à liberdade quanto o próprio Estado. Diante desta 
constatação, a antiga formulação da liberdade de expressão, enquanto simples ato de expressão individual ou coletiva, soa vazia e merece ser 
revista e adequada ao ideal democrático de participação popular. Assim, o presente trabalho analisou as construções teóricas acerca da liberdade 
expressão propostas por  Owen Fiss e por Roberto Gargarella, especialmente no que  se refere à relação entre a construção de um espaço de 
debate amplo e robusto e o direito ao protesto, como direito fundamental à modificação do próprio direito e à efetivação dos demais direitos. 
Dessa forma, a existência de um espaço de debate amplo e robusto e o direito ao protesto constituem elementos essenciais para o desenvolvi-
mento de uma efetiva democracia representativa. A construção de um espaço de debate amplo e robusto exige a distinção entre o regular 
exercício da liberdade de expressão e as práticas discursivas abusivas, assim como análise do papel do Estado na limitação do discurso ou, até 
mesmo, na promoção dos discursos de grupos cujas vozes restam suprimidas. Feitas as considerações acima, é de especial importância avaliar 
o tratamento dispensado pelo Poder Judiciário brasileiro quando se depara com demandas que tocam a liberdade de expressão, sobretudo no 
que se refere aos argumentos utilizados para fundamentar as respectivas decisões, bem como os aspectos, propositalmente (ou não), ignorados 
quando da tomada de decisão.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eduardo Borges Araújo (IC-Voluntária)
Curso: Direito 
Orientador: Eneida Desiree Salgado
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Jurisdição Constitucional, Separação de Poderes, Diálogo
Área de Conhecimento: 60102055 - DIREITO CONSTITUCIONAL

1030 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O CONGRESSO NACIONAL NA JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL: O DIÁLOGO COMO ALTERNATIVA À ÚLTIMA PALAVRA

O desenho institucional traçado pela Constituição de 1988 reserva ao Supremo Tribunal Federal a “última palavra” no circuito decisório formal. 
Em razão desta circunstância, a arena jurídica é palco de resolução das mais variadas questões, sejam moral, social ou politicamente relevantes. 
Esta privilegiada posição é o resultado de um processo gradual de concentração do modelo brasileiro de controle de constitucionalidade. Em 
1891, nascia um modelo difuso de controle de posterior das leis, que em muito se aproximava do controle exercido pelas cortes estadunidenses. 
O Supremo tribunal Federal hesitava em fazer valer sua prerrogativa de revisão judicial e pretendia não interferir sobre as ações dos demais 
Poderes. De 1891 à 2012, passando pelos anos-chave de 1934, 1965, 1988, 1993, 1999, 2004, chega-se a um modelo de controle judicial ultra-
forte que, aparentemente, aproxima-se do padrão europeu de revisão – impressão esta desqualificada se analisadas as práticas deliberativas 
internas do STF. No atual cenário institucional e político, é crescente o ativismo judicial do Tribunal, alçado à condição de “última trincheira do 
cidadão”. Tramita hoje, na Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição 33/2011 que, dentre dentre suas inovações, submete 
decisão do STF sobre inconstitucionalidade ao crivo do Congresso Nacional. Esta movimentação do Poder Legislativo diante dos excessos 
praticados pelo Poder Judiciário traz à cena a tensão entre democracia e constitucionalismo. Ao modelo ultra-forte brasileiro é possível con-
trapor o modelo fraco de controle. O Canadá, através da notwithstanding clause prevista em sua Carta de Direitos, atribui ao Poder Legislativo 
a decisão final em controvérsias sobre determinados direitos fundamentais – como liberdade de expressão e consciência. Será este o ponto de 
partida para a análise da alternativa representada pelo diálogo às chamadas “teorias da última palavra”, que situam o ponto final do circuito 
decisório formal seja ao Poder Judiciário, como o faz Ronald Dworkin ou ao Poder Legislativo, em Jeremy Waldron.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: José Nunes de Cerqueira Neto (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Direito 
Orientador: Vera Karam de Chueiri
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Constitucionalismo, Democracia, Judicial Review
Área de Conhecimento: 60102055 - DIREITO CONSTITUCIONAL 

1031 CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA: TENSÕES ENTRE OS JUÍZES E O 
LEGISLADOR

A relação entre constitucionalismo e democracia pode ser compreendida como uma permanente tensão, que pode ser potencializada em favor 
de uma democracia constitucional. Esta tensa relação é, sobretudo, produtiva e se desenvolve de diversas formas. Num primeiro momento 
concebemos constitucionalismo e democracia nos termos de uma tensa relação entre poder constituinte e soberania popular, apresentando o 
que se pode denominar de “paradoxo da democracia constitucional”. Num segundo momento, a relação entre constitucionalismo e democracia 
é (re)pensada nos termos de uma permanente tensão entre Cortes e Parlamentos. Pretende-se descortinar determinados equívocos históricos 
para se questionar que supremacia deve ser afirmada: se a da Constituição ou a do Tribunal Constitucional. Nesse cenário, argumenta-se em 
desfavor da defesa de uma supremacia judicial, em que a Corte é tida como guardiã última e intérprete exclusivo da Constituição. Não se ignora 
a capacidade da Corte em fornecer boas respostas e, sobretudo, desempenhar importante papel em uma democracia constitucional, mas se nega 
a exclusividade do Tribunal em promover bons argumentos constitucionais e a possibilidade de encerrar o debate público por meio da pretensa 
prerrogativa de dar a última palavra. Procura-se reconhecer que há vida constitucional fora das Cortes. E uma vez que se percebe que a Corte 
não tem a última palavra, a principal preocupação não deve ser em limitar o poder judicial, e sim com a forma pela qual ela pode otimizar e 
reforçar a democracia. Procura-se alternativas ao modelo de revisão judicial (de supremacia judicial) que temos nas novas propostas que se 
apresentam na dogmática constitucional contemporânea, sobretudo na doutrina norte-americana, através das teorias dos diálogos institucionais 
e no que se tem denominado de constitucionalismo popular.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Almeida Kato (PIBIC/CNPq)
Curso: Direito 
Orientador: Egon Bockmann Moreira             Colaborador: Marília Ferreira Bertozzi Dornas
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Constituição, mudança, informal
Área de Conhecimento: 60102055 - DIREITO CONSTITUCIONAL 

1032 MUTAÇÕES CONSTITUCIONAIS: LIMITES E COMPREENSÕES

As mutações constitucionais foram por algum tempo tratadas a partir de uma compreensão sociológica, que, contudo, não mais se amolda à 
compreensão atual do constitucionalismo. Isso porque ao admitir que é um fenômeno estritamente sociológico, admite-se igualmente que pos-
sam existir mutações inconstitucionais – o que seria equivocado pela noção que se tem hoje da força normativa da Constituição. Desse modo, 
com base no constitucionalismo contemporâneo e no entendimento de que a Constituição não é a folha de papel de que trata Ferdinand Lassale, 
estabeleceu-se que a mutação constitucional é a mudança da norma constitucional sem a mudança do texto – conforme a doutrina clássica 
já havia afirmado – mas desde que em conformidade com o Direito Constitucional vigente. Se assim não for, não é mutação constitucional: 
são mutações inconstitucionais, desvios, que não podem ser admitidos no ordenamento jurídico. Por outro lado, não é apenas a compreensão 
atual do constitucionalismo que exerce papel fundamental para o estudo dos limites da mutação constitucional. A semiologia e a linguagem 
também possuem relevante função: as mutações constitucionais devem não só estar em conformidade com o sistema constitucional, mas com 
as próprias possibilidades semânticas do texto normativo. Assim, não são apenas os fatos que estabelecem limites para a mutação da norma, 
mas a própria Constituição em sua dimensão sistêmica e linguística. A mutação constitucional visa manter a perenidade da Constituição e sua 
concretização nas mais diversas gerações – se for contrária a ela, sua própria razão de ser deixa de subsistir e o papel que passa assumir é outro: 
o de contribuir com a desestima constitucional. A partir da compreensão desses limites, objetiva-se verificar se de fato eles são respeitados pelos 
poderes capazes de promover a mutação constitucional. Assim, o presente trabalho destina-se a uma compreensão mais aprofundada sobre os 
limites da mutação constitucional e, especialmente, se eles são hoje obedecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafael Bezerra Nunes (Pesquisa voluntária)
Curso: Direito 
Orientador: Paulo Roberto Barbosa Ramos
Departamento: Direito Público
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: controle de constitucionalidade, democracia, separação dos poderes
Área de Conhecimento: 60102055 - DIREITO CONSTITUCIONAL

1033 ENTRE O ATIVISMO E A (IN) OPERÂNCIA LEGISLATIVA: DELIBERAÇÃO INTERNA E JUSTIFI-
CAÇÃO DAS DECISÕES DO STF EM SEDE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Quem deve ter a última palavra sobre o significado da Constituição brasileira? O Supremo Tribunal Federal ou um órgão do poder legislativo? 
Em que termos e condições, essa última palavra se dá?É patente a naturalidade com que tais questões são respondidas em favor do Supremo 
Tribunal Federal. Os mais diversos manuais, esquematizados ou não, descrevem-no como possuindo, quase como exclusividade sua, a ativi-
dade de guarda da Constituição através do controle de constitucionalidade, seja ele difuso ou concentrado, que exerce sobre os atos do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal vem assumindo um papel cada vez mais protagonista no cenário 
político-jurídico brasileiro. O vocabulário jurídico incorporou expressões como ativismo judicial e judicialização da política, que, na verdade, 
são reflexos de concepções específicas do que seja o direito e de sua função em um regime democrático. O debate acerca das funções do 
Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, reascendeu-se em vários países, alguns dos quais possuem instituições democráticas razoavelmente 
consolidadas, onde se pensaram tais questões estarem superadas. O Canadá, com a cláusula do notwithstanding demonstrou que é possível se 
pensar em um modelo de diálogo alternativo às controvérsias clássicas: todo poder aos legisladores/todo poder aos juízes. Na Nova Zelândia, 
as cortes não estão autorizadas a não aplicar uma legislação infraconstitucional incompatível, entretanto podem fixar uma interpretação que se 
ajuste à Bill of Rights. Sendo assim, discussões a esse respeito podem vir a auxiliar os juristas e cientistas políticos brasileiros a terem um novo 
olhar sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal sobre questões importantes. A naturalização de gramáticas institucionais paralisa a capaci-
dade analítica dos juristas e impede a transformação das instituições políticas com base em uma noção pré-concebida de constitucionalismo e 
da Teoria da Separação dos Poderes. Aspectos importantes do Supremo Tribunal Federal têm sido deixados em segundo plano. A deliberação 
interna ao tribunal, visto que se trata de órgão colegiado, somada ao caráter quase opinativa da jurisdição brasileira, problematizam ainda mais a 
questão de uma justificação única ou ratio decidendi de suas decisões. A partir disso é imprescindível analisar-se em que se funda a legitimidade 
de sua atuação em sede de controle de constitucionalidade, tendo em vista a falta de clareza de seus acórdãos e de uma razão pública da decisão.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alessandra Prezepiorski Lemos (IC-Voluntária)
Curso: Direito 
Orientador: Tatyana Scheila Friedrich
Departamento: Direito Privado
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: direito internacional, relações internacionais, internet
Área de Conhecimento: 60102071 - DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

1034 PANE NO SISTEMA: COMO A INTERNET PODE REDEFINIR O DIREITO INTER-
NACIONAL

Primavera Árabe, Occupy Wall Street, marchas no Brasil e no exterior. O que estes eventos têm em comum? Todos foram mobilizações que 
ocorreram nos mais diversos locais do mundo e que tiveram a sua organização e desenvolvimento possibilitados pelas redes sociais. A internet 
foi a responsável pela diminuição dos custos transacionais necessários para a organização e a articulação de uma enorme quantidade de pessoas, 
além de ter possibilitado a difusão de uma quantidade de informações essenciais para o incentivo à mobilização, informações estas que não 
seriam difundidas pela mídia tradicional, tanto por questão de desinteresse quanto por questão de censura. As ferramentas sociais disponibili-
zadas pela internet permitiram um aperfeiçoamento da capacidade humana de se conectar não somente com pessoas, mas também com grupos. 
No entanto, não foram elas que criaram ações coletivas, apenas foram as responsáveis por eliminar alguns obstáculos impostos a essas ações. A 
internet, nesse sentido, contribuiu para uma expansão da possibilidade do exercício da liberdade tanto individual quanto coletiva. Exercício este 
inerentemente político. O resultado disso são mobilizações cada vez mais constantes e intensas. Esse uso político da internet colocou na mesa 
novos problemas para o Direito Internacional. A história evidencia que os instrumentos atuais do Direito Internacional são insuficientes para 
satisfazer as demandas dessa nova realidade. Diante disso, o Direito Internacional deverá, de um jeito ou de outro, apresentar novas soluções. 
Deverão ser encontrados meios mais céleres de ajudar processos revolucionários legítimos que impeçam novos banhos de sangue. Deverão ser 
encontradas maneiras que impeçam os acordos internacionais de ferirem a liberdade tão difundida pela internet e de privilegiarem a manuten-
ção de um status quo que não atende satisfatoriamente às demandas dos cidadãos. Mas, acima de tudo, deverá o Direito Internacional aprender 
a utilizar as mídias sociais de forma a tomar conhecimento das reivindicações democráticas feitas por diversos povos ao redor do mundo e 
ajudá-los a transformarem suas realidades. Somente assim teremos um Direito Internacional efetivo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thiago Rocha da Fonseca (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Direito 
Orientador: Tatyana Scheila Friedrich
Departamento: Direito Privado
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Direito internacional público, Jus cogens, Realismo jurídico
Área de Conhecimento: 60102071 - DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

1035 O JUS COGENS SOB O PONTO DE VISTA DO REALISMO JURÍDICO

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, positivou um instituto de direito internacional público cujo reconhecimento se 
postulava desde 1937: o jus cogens. No plano interno, já fazia parte das classificações mais comuns a distinção entre direito ‘dispositivo’(jus 
dispositivum) e direito ‘cogente’ (jus cogens). Trata-se da dicotomia entre, respectivamente, aquelas normas que podem ser alteradas ou 
afastadas por acordo entre os particulares e aquelas das quais não se pode dispor. Trazendo-se essa noção para o direito das gentes, percebeu-se 
que também nele há situações, como o tráfico de escravos e de crianças, que não podem ser objeto de tratados entre os Estados, uma vez que 
contrariam os interesses mais fundamentais da comunidade internacional. A meta da pesquisa foi aprofundar no estado da arte desse instituto 
e buscar seus fundamentos filosóficos. Ao fim do trabalho, chegou-se à conclusão de que, atualmente, o jus cogens já abrange um número 
bastante maior de situações, entre outras, a proibição do genocídio, da tortura, da discriminação racial (direitos humanos elementares), bem 
como a proibição da guerra de ataque e a proteção ao direito de autodeterminação dos povos. Quanto à busca da compreensão filosófica do jus 
cogens, encontrou-se que, para Alfred Verdross, um dos referenciais teóricos da segunda parte da pesquisa, o ser humano só consegue atingir 
o pleno desenvolvimento de sua personalidade na vida em comunidade. Somente dentro de seus agrupamentos, desde os menores, como a 
família, até os maiores, como o Estado, encontraria ele a satisfação das exigências de seu ser intelectual-corporal, de onde o autor extrai o 
dever de participar ativamente da vida comunitária e de respeitar as suas prescrições. O mesmo Verdross chega, porém, à conclusão de que o 
ser humano, embora dependente da comunidade, está acima dela, uma vez que é uma personalidade moral, um ser autônomo e responsável, 
e de que o Estado, portanto, não existe senão para promover o pleno desenvolvimento da sua personalidade. Assim, o poder do Estado perde 
a sua legitimidade quando deixa de operar para o bem dos indivíduos, e tanto mais quando se volta contra eles. O jus cogens pode, assim, ser 
visto como a manifestação jurídica desse limite ao poder dos Estados, retirando-lhes a faculdade de celebrar tratados cujo conteúdo vá ime-
diatamente contra o bem dos indivíduos que os integram.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ANDERSON PRESSENDO MENDES (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Direito 
Orientador: EROULTHS CORTIANO JUNIOR
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Relação jurídica, tutela transindividual, efetivação de direitos
Área de Conhecimento: 60103019 - DIREITO CIVIL

1036 RELAÇÃO JURÍDICA E DIREITOS DIFUSOS: UM DESAFIO FORMAL PARA A 
TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS

A relação jurídica, conceito estruturado sob a ótica dos pandectas da Escola História Alemã do século XIX, permeia o fenômeno jurídico, sendo 
reproduzido, no mais das vezes, por perspectivas eminentemente acríticas. Nesta toada, a presente investigação possui o escopo de realizar 
uma abordagem crítica do instituto, trazendo-o para a complexidade da sociedade de massa. A perplexidade diante da necessidade de tutelas 
que extrapolam o indivíduo, bem como a realocação da pessoa no centro das preocupações do Direito, no mínimo, afiguram-se como temas 
de máxima importância para a Teoria Geral do Direito. Destarte, necessário fazer-se um corte metodológico do instituto, voltando-o para as 
preocupações contemporâneas, sem olvidar, contudo, sua origem clássica e, fundamentalmente, patrimonialista. As investigações doutrinária 
e jurisprudencial formam a fonte fundamental do estudo. Neste sentido, necessário elucidar, de pronto, que conclusões não pretendem ser de-
finitivas. O tema é aberto e indica uma ruptura do instituto que já não consegue atender às preocupações de nossa sociedade. Especificamente, 
voltando-se às tutelas transindividuais, que a própria Constituição Federal prevê como direito fundamental do cidadão, verifica-se um desafio 
ao Poder Judiciário, uma vez que a efetivação da Constituição estará comprometida se o entendimento acerca da relação jurídica mantiver a 
conotação patrimonialista e utilitarista que, no mais das vezes, apodera-se do argumento da reserva do possível, por exemplo, como solução 
frente ao contexto de necessidades coletivas. Este contexto, objeto da Sociologia do Direito Constitucional, suscita algumas indagações: quem 
é parte legítima para impulsionar a função jurisdicional do Estado? É possível deduzir uma relação jurídica a partir de garantias constitucionais, 
como o direito à saúde, por exemplo? E quando se protegem direitos das futuras gerações, quais os limites da tutela estatal? A pessoa comum, 
cidadã em dia com seus direitos políticos, pode impelir a prestação jurisdicional em nome da coletividade? A abordagem tem muito mais o 
intuito de provocar a reflexão crítica de problemas contemporâneos do que propriamente levantar máximas acerca do tema. Na doutrina jurídica 
nacional e estrangeira, a cogitação parece incipiente e, quando presente, reporta aos limites estruturais do Estado e aos problemas conjunturais 
de uma sociedade complexa. As conclusões, inacabadas, diga-se de passagem, denotam uma mudança de paradigma: uma flexibilização do 
plano eficacial do fenômeno jurídico em vista da efetiva tutela de direitos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: BRUNA RAFAELE METZGER BRIZOLA (PIBIC/CNPq)
Curso: Direito 
Orientador: EROULTHS CORTIANO JUNIOR
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: relação jurídica, constitucionalização, direitos fundamentais
Área de Conhecimento: 60103019 - DIREITO CIVIL 

1037 RELAÇÃO JURÍDICA E A CONCRETUDE DO SUJEITO DETERMINANDO A 
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A categoria teórica relação jurídica é um instituto nuclear, estruturante, do Direito Civil. Nesse sentido, o escopo central dessa pesquisa é ana-
lisar tal instituto, seus elementos constitutivos, em principal a figura do sujeito, e sua aplicação tanto no século XIX, em meio ao positivismo 
jurídico, modelo fundado no formalismo e na abstração, quanto na constitucionalização do direito civil, baseando-se na vida concreta de cada 
sujeito – o que se faz imprescindível para tutelar devidamente a vida da pessoa humana e determinante à efetivação dos direitos fundamentais. 
Dentro desse panorama, cabe verificarmos se o uso de um conceito que surgiu no contexto individualista ainda dá conta de permear e suprir as 
necessidades da realidade social frente ao atual momento de personalização dos institutos jurídicos, à luz da Constituição Federal de 1988, em 
que buscamos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária – as conclusões prévias apontam que não. O ordenamento jurídico deve 
primar pela proteção do individuo concreto em detrimento do sujeito de direitos – figura extremamente abstrata reduzida ainda a um simples 
sujeito, pólo, de uma relação também abstrata. Através da análise crítica da bibliografia atinente ao tema, conforme teóricos da vertente do 
Direito Civil-Constitucional, em especial Orlando de Carvalho, Pietro Perlingieri e Luiz Edson Fachin, bem como Gustavo Tepedino e Eroulths 
Cortiano Junior, - e da contraposição dos conceitos abstratos e sua aplicabilidade na realidade contemporânea é que se dá a metodologia do 
presente trabalho. Com os resultados preliminares, nota-se que a determinante para a efetivação dos direitos fundamentais está na projeção 
dos fatos sociais para o direito, na ressignificação incessante dos institutos jurídicos e, sobretudo, numa nova concepção de pessoa e de relação 
jurídica para o Direito Civil aproximando-se da concretude das realidades presentes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina Ferreira Soares (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Direito 
Orientador: Ana Carla Harmatiuk Matos
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: adoção, socioafetividade, relações familiares
Área de Conhecimento: 60103019 - DIREITO CIVIL

1038 A ADOÇÃO À BRASILEIRA E O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA 
CRIANÇA

A presente pesquisa destina-se ao estudo da adoção à brasileira, caracterizada pelo registro de filho alheio em nome próprio, através do simples 
registro em Cartório. Pretende-se demonstrar que tal prática, condenada no ordenamento jurídico à sanções civis e penais, é uma realidade 
extremamente frequente em todas as regiões de nosso país e, portanto, deve ser analisada para além do legalismo estreito, priorizando uma per-
spectiva antropológica. Isto porque, o discurso legalista simplesmente simplifica a questão, deixando de atentar-se às condições socioculturais 
que fundamentam tal processo, visto que, o vínculo criado através da posse de estado de filho, mesmo que conflitante com a verdade biológica, 
estabelece filiação socioafetiva. A questão, apesar de simplificada pelo ordenamento jurídico, vai para muito além de tal análise superficial. A 
extrema importância do assunto está fundamentada no fato de que, para fazer prevalecer o princípio do melhor interesse da criança, o problema 
não pode ser solucionado com a anulação do registro apenas por não corresponder à verdade biológica. Aqui, o viés da valorização do afeto 
e a criação de laços que se sobrepõem ao biológico levam cada vez mais a jurisprudência a rever tal entendimento. Deste modo, objetiva-se 
demonstrar o valor do afeto juridicamente a fim de prevalecer o melhor interesse do abandonado. Para tanto, parte-se de uma análise das alter-
ações nas definições de família e filiação, contrastando o Código Civil de 1916 com as novas relações paterno-filiais a partir do Código Civil 
de 2002. Ressaltam-se também os novos valores trazidos pela Constituição de 1988, especialmente o paradigma do afeto, determinante para a 
alteração das relações familiares. Além disso, após análise da paternidade, posse de estado de filho e o instituto da adoção ao longo da história 
de modo geral, parte-se para um estudo mais profundo da prática corriqueira do registro de filho alheio em nome próprio. Percebe-se, enfim, a 
importância da manutenção do registro na adoção à brasileira quando presente o vínculo afetivo, por instrumento da posse de estado de filho, 
privilegiando-se então o melhor interesse do menor.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina Raboni Ferreira (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Direito 
Orientador: Rodrigo Xavier Leonardo
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Associações, Dissolução, Compulsória
Área de Conhecimento: 60103019 - DIREITO CIVIL 

1039 AS ASSOCIAÇÕES SEM FINS ECONÔMICOS: ANÁLISE ESTRUTURAL-FUN-
CIONAL DESSAS ENTIDADES NO CONTEXTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

As associações são pessoas jurídicas de direito privado constituídas para o exercício de atividades sem fins econômicos. Vale dizer, o cerne 
da atuação das associações não objetiva a obtenção de lucro, não obstante da prática de sua atividade possa resultar um aumento de capital no 
seu patrimônio o qual deve ser investido na manutenção da associação e na reprodução da sua atividade, não podendo ser ele dividido entre 
os associados como resultado da prática de alguma atividade econômica. Via de regra, as associações se constituem com fins filantrópicos, 
sociais, culturais e científicos e podem, conforme a natureza da sua atividade e o público que pretendem atender e atingir com sua atuação, 
receber isenções tributárias e investimentos diretos do próprio poder público. Neste sentido, de acordo com o cumprimento de certos requisitos 
legais (mormente os previstos no artigo 3° da Lei 9.790/99), podem algumas associações receber uma qualificação do Ministério da Justiça, 
tornando-se integrantes daquilo que denominamos de terceiro setor. É o caso das Organizações Sociais (OS) e das Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP). Estas entidades, quando firmam contratos de gestão e termos de parceria com a administração pública, 
devem observar determinados pressupostos que a regem, sendo que a regularidade da existência e atuação destas entidades se condiciona a 
esta observância. O presente trabalho tem por objeto a análise dos casos em que estas entidades associativas, devidamente qualificadas pelo 
poder público, não cumprem com suas finalidades ou não observam os pressupostos atinentes à administração pública, tornando-se passíveis 
de dissolução compulsória ou judicial. Portanto, o cerne da presente pesquisa é a análise demonstrativa de casos de dissolução compulsória de 
associações qualificadas (especialmente OSCIPs). Ademais, proceder-se-á a uma breve análise do regime legal de dissolução voluntária destas 
entidades visando contrapor este regime ao da dissolução compulsória. Por fim, em sede de conclusões, externaremos nosso posicionamento 
a respeito do cabimento da exigência da observância de princípios próprios da administração pública por estas pessoas jurídicas peculiares de 
direito privado, focando-nos no regime de dissolução compulsória que essa exigência pode ensejar.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: FELIPE BALOTIN PINTO (Pesquisa voluntária)
Curso: Direito 
Orientador: EROULTHS CORTIANO JUNIOR         Colaborador: Anderson Pressendo Mendes, Bruna Rafaele Metzger Brizola
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Direito Civil, Teoria da Relação Jurídica, Repersonalização
Área de Conhecimento: 60103019 - DIREITO CIVIL 

1040 A RELAÇÃO JURÍDICA E SEU RACIONALISMO INICIAL EM CONTRASTE COM 
AS PRETENSÕES DO DIREITO HODIERNO

É indiscutível a centralidade do instituto da relação jurídica para o Direito Privado atual. Problemático contudo é o modo como o conceito é 
concebido e ensinado nas Faculdades de Direito. Compreendida a origem alemã com a chamada Escola das Pandectas, extremamente conceitu-
alista, seguiu-se à análise das construções doutrinárias que estabeleceram a relação jurídica como até hoje é ensinada. Percebidas as fundamen-
tadas críticas, e em razão do momento em que se insere o Direito Civil, debruçou-se sobre perspectivas que visam a superar tais concepções 
insuficientes e socialmente despreocupadas. O marco inevitável é o primeiro volume da “Teoria Geral da Relação Jurídica” do Professor Ma-
nuel Domingues de Andrade, conhecido como “Mestre de Coimbra”. De um modo dogmático, o autor trata o instituto como uma construção 
eminentemente jusfilosófica, dando enfoque à sua coerência interna, distanciando-se, portanto, de uma abordagem humanista. Como crítica 
direta a esta concepção cientificista, o Professor Orlando de Carvalho publica um opúsculo no qual apresenta o sentido e limites à teorização 
apresentada pelo seu predecessor.  O principal ensinamento é que o conceitualismo deve dar lugar a um direito civil a “serviço da vida”; a con-
strução excessivamente abstrata não considera o “homem concreto”. Desta doutrina se embebem autores brasileiros, com maior destaque dado 
à doutrina do Professor Luiz Edson Fachin, que defende uma despatrimonalização e repersonalização do Direito Civil brasileiro. Então, em 
cenário nacional, passa-se à análise da pertinência do conceito de relação jurídica que se mostra muito didático e lógico e, portanto, tornou-se 
amplamente utilizado pela doutrina, inobstante as características que o distanciam da realidade social. (E pergunta-se em que medida é possível 
uma reestruturação do referido instituto.) Não se mostra como o caso de uma necessária superação da relação jurídica tal qual hoje percebida. 
Exige-se, sim, é que a construção civilística tenha em conta um Direito Privado perseguidor dos preceitos estipulados na Constituição Federal, 
que não mais trata os sujeitos de direito como conceitos, mas como seres humanos envolvidos em suas relações sociais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriela Cristina Ziebert de Lima (PIBIC/CNPq)
Curso: Direito 
Orientador: Ana Carla Harmatiuk Matos             Colaborador: Mariana Santos
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: adoção homoparental, tutela jurídica, preconceito
Área de Conhecimento: 60103019 - DIREITO CIVIL

1041 ADOÇÃO HOMOPARENTAL: DA EXCLUSÃO À IGUALDADE

A falta de uma previsão legal expressa tem deixado um grande número de cidadãos fora da tutela jurídica estatal, o que não se compatibiliza 
com um pretenso Estado democrático de Direito, que consagra em sede constitucional os princípios da igualdade, liberdade, dignidade humana. 
Como se negar a plenitude da cidadania em decorrência da orientação sexual? A interpretação constitucional, já reconhecida pelo STF na ADPF 
132, deve viabilizar a tutela jurídica e o reconhecimento das relações homoafetivas como relações familiares, representando o rompimento com 
a família hierárquica e patriarcal. A inércia legislativa legitima o preconceito mas, no mesmo sentido, é ele próprio que gera falta de reconheci-
mento jurídico. Além disso, aniquila o direito à não-discriminação das minorias e é conivente também com a própria homofobia, na medida em 
que a exclusão torna natural a marginalização dessas pessoas. A utópica neutralidade do direito deve ser posta em xeque quando o Estado deixa 
de agir e dessa inércia resulta uma parcialidade injusta e segregadora. O novo modelo de família passa a ter como suporte a afetividade, no con-
texto da repersonalização das relações familiares; assim, foge à razoabilidade que o vínculo que se funde na afetividade não seja reconhecido 
como um modelo familiar, não havendo óbices materiais ou formais, que impeçam a adoção por casais homoafetivos. A legislação traz como 
requisitos à adoção a existência de reais vantagens para o adotado, sendo evidente que a institucionalização das crianças apenas e tão somente 
resulta-lhes em prejuízo; o falso pretexto de proteção destes infantes acaba por condená-los a passar toda sua infância e juventude afastados 
de qualquer convívio familiar. Independente da orientação sexual dos pais, a possibilidade de trazer uma criança para o seio de uma família 
substituta atende ao seu melhor interesse, real vantagem, portanto, que sejam acolhidas em um lar. Desta forma, negar essa possibilidade de 
filiação é uma punição deveras cruel para ambos, mutilando-se a esperança de se reconhecerem como filho e pais. Trazer esta questão a debate 
desmistifica falsos conceitos e frágeis premissas que cedem diante de uma análise mais apurada. Aos poucos a doutrina, a jurisprudência e a 
sociedade de modo geral, também representada pelos movimentos sociais, avançam nesse caminho tortuoso vencendo preconceitos e impondo 
ao Estado o reconhecimento dos valores contemporâneos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sergio Luiz Beggiato Junior (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Direito 
Orientador: Elimar Szaniawski
Departamento: Direito Civil e Processual Civil
Setor: Ciências Jurídicas
Palavras-chave: Eutanásia, Morte, Dignidade
Área de Conhecimento: 60103019 - DIREITO CIVIL

1042 EUTANÁSIA: DIGNIDADE, AUTONOMIA E DIREITO DE AUTO-DETERMINAÇÃO 
NO MOMENTO DE MORRER

A morte, mais do que simples certeza biológica, é talvez o fenômeno natural mais influente no desenvolvimento da cultura humana. A di-
versidade de rituais fúnebres e de construções mitológicas e religiosas em torno da morte, presentes em absolutamente todas as civilizações 
humanas, dão conta da centralidade que a morte (e os mistérios que a envolvem) possui no imaginário humano. A história da morte, porém, 
não apresenta qualquer continuidade identificável: do espetáculo público – cercado de rituais, preces e superstições próprias – que consistia o 
ato de morrer na Antiguidade e na Idade Média, o advento do capitalismo e da imposição de visões utilitaristas da vida, do tempo e do mundo 
relegaram a morte à clandestinidade, tornando-a verdadeiro tabu. O que não mudou (e pela própria natureza da morte jamais mudará) é o caráter 
intimista e individualista que a experiência “morte” representa àquele que está morrendo. O processo de morrer (porque a morte não é sim-
plesmente um fato, mas uma cadeia de eventos que culmina com o fim da vida) é experimentado apenas por aquele que morre: compartilha-se 
o luto, a tristeza e o sentimento de perda, mas jamais se compartilhará a experiência do moribundo: é única, pessoal e absolutamente estranha 
à alteridade. É por isso que, por se tratar de uma realidade que apenas o moribundo vivencia, deve-se garantir a ele a dignidade em todos os 
instantes do processo de morrer, inclusive concedendo-lhe a autonomia para optar pelo fim de sua vida quando esta se torne um sofrimento 
incompatível com a dignidade da pessoa humana e com a manutenção da personalidade. O direito à morte digna, portanto, mostra-se como 
decorrência direta do princípio da dignidade da pessoa humana, centro normativo e axiológico de nosso ordenamento jurídico. Não se mostra 
razoável, neste panorama, a adoção de políticas de Estado (talvez mesmo “biopolíticas”) que suprimam o direito à autodeterminação no mo-
mento de morrer; a morte, relegada aos mais profundos recônditos da vida privada, exacerba seu caráter intimista, sendo fundamental que 
os princípios constitucionais dedicados à proteção do homem sejam invocados para garantir que a morte seja digna, humana, um direito dos 
homens e não imposição de um último suplício em vida por terceiros.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Patrícia de Andrade (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Administração 
Orientador: Farley Simon Mendes Nobre
Departamento: Administração Geral e Aplicada
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Sustentabilidade, Organização Sustentável, Valores e Competências
Área de Conhecimento: 60200006 - ADMINISTRAÇÃO 

1043 VALORES E COMPETÊNCIAS NA ORGANIZAÇÃO SUSTENTÁVEL: UM ES-
TUDO DE CASO NA EMPRESA ALPHA

A partir da década de 1990, o termo sustentabilidade vem ganhando espaço na mídia, chamando a atenção da sociedade sobre a responsabili-
dade humana pelo que está acontecendo no planeta nas esferas econômicas, sociais e ambientais. Desta forma, incorporar a sustentabilidade 
nos negócios está se tornando indispensável nas organizações, sendo considerado valor ético e um diferencial de competitividade em todo o 
mundo. Quanto mais os empresários incorporarem o conceito de sustentabilidade em suas atividades, maiores são as chances de seu negócio 
ganhar visibilidade e transparência. A questão que se revela é: como ser lucrativo e inovador nas organizações operando de maneira susten-
tável? A resposta a esta questão está pautada nos valores e competências na organização. Para ser sustentável de modo eficiente é necessário 
que a organização incorpore seus valores relacionados à sustentabilidade às atividades cotidianas de todos os seus profissionais. Isto pode ser 
realizado através do desenvolvimento de programas e ações sustentáveis. Este trabalho tem como objetivo identificar valores e competências 
na organização que contribui para a sustentabilidade. A pesquisa foi realizada em nível exploratório, através de pesquisa documental e estudo 
de caso em uma agência da empresa Alpha, em Curitiba/PR, onde foi aplicado um questionário ao gestor da agência. Realizou-se a identifi-
cação das práticas, programas e ações sustentáveis que são desenvolvidas pela empresa. Após análise dos dados, verificou-se como principais 
valores da empresa relacionados à sustentabilidade a ética, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental e a inovação. Dentre as 
competências dos profissionais, verificou-se que comprometimento, comportamento ético, conhecimento e responsabilidade estão relacionados 
à sustentabilidade. Com base no estudo realizado, concluiu-se que os valores e as competências na organização estão relacionados ao sucesso 
do desenvolvimento das suas ações sustentáveis e às suas implicações na sociedade.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Paula Wesendonck (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Gestão da Qualidade 
Orientador: Sandra Simm Rohrich
Departamento: Não definido
Setor: Não definido
Palavras-chave: GESTÃO AMBIENTAL, INOVAÇÃO, ISO 14000
Área de Conhecimento: 60201002 - ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

1044 ORGANIZAÇÕES INOVADORAS E O USO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS: UM ESTUDO 
EM ORGANIZAÇÕES PARANAENSES CERTIFICADAS PELA NBR ISO 14000

O movimento pela sustentabilidade é um dos movimentos sociais que mais ganhou importância no cenário global. Isso se confirma ao serem 
observadas inúmeras iniciativas espontâneas por parte de diversos setores empresarias. Desde a década de 1970, quando o relatório Limites 
do Crescimento e a Conferência de Estocolmo se tornaram marcos históricos em relação ao trato dos problemas ambientais no mundo, a 
questão ambiental vem, a cada ano, ganhando espaço no ambiente organizacional. O que antes era considerado um aumento dos custos e uma 
diminuição do crescimento econômico e da produção das organizações, hoje é visto como uma premissa para abertura de novos mercados, 
geração de lucros e diminuição dos custos produtivos e marketing positivo para as mesmas. E esse cenário ganha ainda mais destaque quando 
a Gestão Ambiental alia-se a Gestão Tecnológica, pois a partir daí torna-se possível fortalecer os sistemas de gestão ambiental, desenvolvendo 
tecnologias que viabilizem uma produção mais limpa, um melhor aproveitamento dos recursos naturais, utilização de energias renováveis e 
consequentemente diminuição dos impactos ambientais. Foi com o objetivo de analisar como as organizações inovadoras, certificadas pela 
norma NBR ISO 14001:2004 utilizam energias renováveis em seus produtos e processos que se estruturou esse trabalho. O plano de trabalho 
da iniciação científica abrangeu a realização de pesquisa bibliográfica e a contextualização da interdependência entre a inovação e a gestão 
ambiental. O estudo caracterizou-se como um levantamento com corte transversal e a pesquisa de campo abrangeu o ano de 2012. Foi esta-
belecido contato com as empresas localizadas no estado do Paraná e certificadas pela norma NBR ISO 14001:2004, quanto aos seus sistemas 
de gestão ambiental e ao uso de energias renováveis em seus produtos e processos. No período do estudo foram identificadas um total de 284 
unidades de negócio com certificados válidos no Brasil e 41 unidades de negócio no Paraná (INMETRO, 2011). Das 41 unidades de negócio 
elencadas no estado do Paraná destacou-se o setor de serviços, com vinte e quatro unidades. Foi possível evidenciar que no Paraná as atividades 
de transporte e armazenagem correspondem a grande maioria das organizações, o que provavelmente ocorre devido a exigências dos clientes 
para com os seus fornecedores.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kauê Augusto Silva (Pesquisa voluntária)
Curso: Administração 
Orientador: José Eduardo Pécora               Colaborador: Gustavo Simões Braga
Departamento: Administração Geral e Aplicada
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: simulação; organizações de saúde; alocação de pacientes
Área de Conhecimento: 60201010 - ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO

1045 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE AUXÍLIO À DECISÃO PARA OR-
GANIZAÇÕES DE SAÚDE

O trabalho de iniciação chamado Desenvolvimento Tecnologias de Auxílio à Decisão para Organizações de Saúde, orientado pelo professor 
José Eduardo Pécora e conduzido pelos alunos do último ano de Administração e pesquisadores Gustavo Simões Braga e Kauê Augusto Silva, 
tem como foco o estudo por meio da modelagem do processo e a proposta de soluções para o problema de alocação de pacientes em salas 
cirúrgicas de em um grande hospital de Curitiba. Foram analisados 25 especialidades cirúrgicas no período de alguns meses de 2011 e 2012.
Devido a extensão do projeto e para a condução de um estudo mais aprimorado, o trabalho foi divido em três grandes partes, sendo a primeira 
comum aos dois estudantes, na qual ocorreu o estudo da meta-heurística com o propósito de desenvolver os alunos e promover uma abordagem 
secundária ao problema. Nesta etapa também foram desenvolvidos alguns conceitos básicos de C++.As outras duas etapas foram divididas do 
seguinte modo: o estudo dos dados do problema através de Simulação Monte Carlo foi conduzido pelo aluno Gustavo Braga e o a modelagem 
computacional e simulação no software Arena pelo aluno Kauê A. Silva.Na etapa de estudo dos dados do problema foram gerado valores, 
através de Simulação Monte Carlo, sobre a ociosidade das salas cirúrgicas e número de horas trabalhadas na semana para cada especialidade. 
Foram simulados 1000 valores para as especialidades, conforme as respectivas distribuições.Com os resultados conseguidos através da simu-
lação Monte Carlo, foi possível iniciar a segunda parte do projeto na qual foi feito modelagem do processo de chegada do paciente para uma 
cirurgia e sua alocação em uma sala específica.Nesta etapa, primeiramente, foi construído um ACD (Activity Cicle Diagram) do processo, que 
é uma forma de representação dos recursos envolvidos e qual a sequência de eventos no processo. Além disto, esta etapa também é importante 
para o preparo do modelo para a simulação computacional.Por fim, na simulação computacional foi utilizado o software de modelagem e 
simulação Arena. Nesta tarefa foi utilizado como inputs para o ACD os parâmetros descobertos na primeira etapa da pesquisa. A partir das 
simulações foi possível analisar os principais gargalos do processo e propor medidas que elevariam a eficiência hospital.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: José Benedito de França Filho (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Contábeis 
Orientador: Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo       Colaborador: Jazmin Figari, Paula Silvia Rossignoli
Departamento: Contabilidade
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: farmácia, formação de preço, preço
Área de Conhecimento: 60204001 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1046 ANÁLISE DA FORMAÇÃO DO PREÇO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS EM 
FARMÁCIAS DE CURITIBA/PR

O despreparo na área de Administração e Finanças é fator conhecido na área de farmácia, tendo em vista que disciplinas como Administração 
tem uma pequena participação no currículo de Farmácia. Dessa forma, o farmacêutico proprietário normalmente compreende pouco da con-
tabilidade de seu estabelecimento e muitas vezes se vale de métodos pouco eficientes para o cálculo dos preços. O presente estudo consistiu 
em uma pesquisa para identificar como as farmácias de manipulação de Curitiba definem o preço de venda dos medicamentos manipulados. 
A pesquisa é quantitativa, exploratório-descritiva, e quanto aos procedimentos, survey e bibliográfica. O trabalho contou com a aplicação de 
questionário aos farmacêuticos proprietários de farmácias de manipulação, sendo realizada em uma amostra de 41 farmácias de uma popu-
lação de 99 farmácias de manipulação de propriedade de farmacêuticos na cidade de Curitiba (erro amostral de 10%, com nível de confiança 
de 90%). Dos 41 farmacêuticos abordados, 51,2 % possuem sua farmácia há menos de 10 anos e a maioria é do sexo feminino (90,2%). Com 
relação à participação na administração da farmácia, todos responderam realizar tal atividade. A maioria (53,7%) indicou que Farmacotécnica 
é o conhecimento mais importante na abertura de uma farmácia e 22,5% consideram que Gestão de Negócios é o mais importante. O menos 
importante foi o conhecimento em Contabilidade, com 85,4%. Dos entrevistados, 70,7% declararam não possuir conhecimento em Adminis-
tração e Finanças. Não houve um levantamento de mercado consumidor bem como a realização de um plano de negócios em 61% e 85,4% das 
farmácias pesquisadas. O preço dos medicamentos leva em conta o preço do concorrente em 90,2%.  O Markup médio das farmácias analisadas 
é de até 100% em 48,8%.  O preço do medicamento é calculado usando o markup em 100% dos casos e o preço do concorrente em 90,2%.  Os 
produtos manipulados geram lucro em 70,7%, mas 61% não sabem exatamente quanto de lucro cada produto gera. Um software para calcular o 
preço de venda é usado em 73,2% dos entrevistados. O faturamento bruto mensal é de até R$ 150.000,00 para 68,3% das farmácias analisadas. 
As maiores dificuldades no estabelecimento do preço de venda foram a definição do Markup (85,4%) e o conhecimento em Gestão de Negócios 
(70,7%). Em torno de 70% dos farmacêuticos formaram-se há mais de 10 anos e 53,7% dos estabelecimentos possuem até 13 funcionários. 
Nota-se uma deficiência de formação ao farmacêutico na área de gestão empresarial, acarretando dificuldades no processo de formação de 
preço dos produtos comercializados.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Matheus José Granzotto Reis (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: Simone Bernardes Voese
Departamento: Contabilidade
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Governança Corporativa, Mercado Financeiro, Mecanismos de Controle
Área de Conhecimento: 60204001 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1047 MECANISMO DE CONTROLE: ANÁLISE COMPARATIVA DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA DO BRASIL, ESTADOS UNIDOS E REINO UNIDO.

O mercado financeiro é um mecanismo que permite as pessoas e entidades, a comprar e vender ações, títulos, commodities, a um baixo custo 
e a preços determinados pela lei da oferta e demanda. Um “mercado” constitui basicamente em colocar num mesmo “lugar” potenciais com-
pradores e vendedores de um mesmo produto, facilitando assim a sua troca. Existem mercados específicos, que transacionam um só tipo de 
mercadoria, pode-se citar como exemplos: o mercado de capitais, o de derivativos e o de divisas. O mercado de capitais faz parte do mercado 
financeiro. Nele os valores mobiliários são distribuídos, proporcionando liquidez aos títulos emitidos pelas empresas, viabilizando a sua capi-
talização. No mercado de capitais os principais títulos negociados são as ações, debêntures e títulos públicos. O mercado de capitais tem papel 
importante no desenvolvimento da economia. Sem ele muitos projetos não sairiam do papel por falta de financiamento. Para proteger os inves-
tidores contra fraudes, garantir a transparência do mercado entre outras obrigações, foram criadas comissões que regulam o mercado financeiro. 
Podemos citar a Financial Services Authority (FSA) no Reino Unido, a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos, 
e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, entre outras. São essas comissões que sugerem certo nível de disclosure de informação 
pelas empresas e também divulgam regras de governança corporativa. Com base no conhecimento dos diferentes sistemas de governança 
corporativa e no cenário pós-crise, é levantada a seguinte pergunta: “Quais são as diferenças nos sistemas de governança corporativa adotados 
pelo Brasil que podem ter contribuído para a minimização dos efeitos decorrentes da crise financeira de 2008, em comparação com os padrões 
adotados nos Estados Unidos e no Reino Unido?”. Para responder essa pergunta, foram feita uma pesquisa qualitativa sobre o tema abordado. 
A pesquisa bibliográfica e documental foi fundamental para obter resultados consistentes. Chegou-se a conclusão que são as peculiaridades 
do sistema regulatório brasileiro que blindaram o país e as empresas contra a crise. Regulações mais severas, e um sistema de governança 
uniforme, foram fatores que diferenciaram o sistema de governança corporativa brasileiro dos demais sistemas analisados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Raquel Wille Sarquis (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Contábeis 
Orientador: Simone Bernardes Voese
Departamento: Contabilidade
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Indicadores economico-financeiros, Desempenho da gestão empresarial, Bolsa de Valores de Nova Iorque
Área de Conhecimento: 60204001 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1048 ANÁLISE DA PERSPECTIVA FINANCEIRA POR MEIO DE INDICADORES ECONÔMICO-FINAN-
CEIROS NAS EMPRESAS COM AÇÕES NA BOLSA DE VALORES DE NOVA IORQUE (NYSE)

A criação de uma empresa é baseada na premissa de que ela estará em continuidade. Com a finalidade de garantir o sucesso na gestão empre-
sarial, diversas ferramentas são utilizadas para analisar o desempenho de uma organização. Para essa pesquisa foram adotados os indicadores 
econômico-financeiros. Portanto, esse estudo dedica-se a analisar o comportamento dos indicadores econômico-financeiros das empresas 
que possuem suas ações negociadas no setor de Bens de Consumo da Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), como forma de evidenciar 
o desempenho da gestão empresarial. Esse estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa quantitativa, com procedimentos sustentados 
na pesquisa bibliográfica e documental. Os dados, obtidos por meio das demonstrações financeiras publicadas no período de 2008, 2009 e 
2010, foram tratados com a utilização de estatística descritiva e estatística não paramétrica (Teste de Kruskal-Wallis), buscando evidenciar 
diferenças estatisticamente significativas entre os diversos segmentos. A amostra é constituída por 279 empresas, já que optou-se pelo setor 
de Bens de Consumo. Desse total, 57 foram excluídas, perfazendo um total de 222 empresas. Os subsetores que compõe o setor de Bens de 
Consumo foram reagrupados em quatro subsetores: Automóveis e peças (11,71%); Bebidas e alimentos (57,21%), Bens domésticos, de lazer  
e pessoal (27,48%) e Tabaco (2,60%). Os resultados mostram que, em relação aos indicadores de liquidez, o grupo de Bens Domésticos, de 
Lazer e Pessoal se diferenciou estatisticamente dos demais durante os três anos analisados, já o grupo de Tabaco foi o que apresentou o menor 
indicador. Em relação ao curto prazo, de forma geral, o setor de Bens de Consumo apresenta uma boa situação financeira, porém essa situação 
não se mantém no longo prazo. No que se refere aos indicadores de composição do capital, o grupo de Tabaco merece destaque, já que este 
apresenta uma maior dependência de Capital de Terceiros, em relação aos demais grupos. Apesar disso, em geral, o setor de Bens de Consumo 
possui uma boa composição desse endividamento, já que todos os grupos desse setor recorreram, em grande maioria, a Recursos de Terceiros 
de longo prazo. Com relação à rentabilidade,  o grupo de Tabaco também merece destaque, já que tanto na Rentabilidade do Ativo, como na 
Margem Líquida, foi o grupo que obteve a maior média dos indicadores durante o período analisado. No indicador de Giro do Ativo todos os 
grupos apresentaram resultados semelhantes, não sendo possível identificar, estatisticamente, um grupo de tenha se diferenciado dos demais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Stéphanie Luíse Pagel Scharf (PIBIC/CNPq)
Curso: Direito 
Orientador: Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo
Departamento: Contabilidade
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Balanced Scorecard, Empresas Públicas, Administração Estratégica
Área de Conhecimento: 60204001 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1049 BALANCED SCORECARD EM EMPRESAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O momento empresarial atual exige das instituições um planejamento e um controle sobre todos os fatos que ocorrem em seu ambiente. O 
Balanced Scorecard é normalmente visto como uma ferramenta gerencial, utilizada por empresas de capital privado, objetivando o lucro e o 
crescimento dos negócios. A partir desta constatação, buscou-se conhecer um pouco mais sobre o BSC e descobrir como se dá a aplicação 
desta ferramenta de controle na esfera da administração pública. Este método estratégico de longo prazo, tem seu surgimento a partir das idéias 
da Contabilidade Gerencial e da percepção da importância do planejamento no mercado atual. Após explicar seu nascimento e métodos de 
uso, esta pesquisa busca, ao final, citar um estudo de caso em uma empresa pública que testou esse sistema de controle e quais seus principais 
benefícios a esta instituição. Metodologicamente, este é um estudo de caso, realizado com o auxílio de obras, dissertações, teses e de um ques-
tionário sobre o assunto, enviado à empresa que atende aos requisitos da pesquisa: a Copel. Busca demonstrar que o Balanced Scorecard é um 
método tão eficiente que pode adaptar-se a qualquer tipo de organização, desde que bem implantado e gerenciado. Com a pesquisa percebeu-se 
que o BSC de empresas do setor público é semelhante daqueles de outros setores, mas que sua implantação exige uma mudança de visão muito 
enraizada no funcionalismo público brasileiro: a diminuição da burocracia. O que talvez tenha auxiliado a COPEL a mudar sua visão gerencial 
foi o fato desta empresa ser de capital aberto, voltada inicialmente a resultados para acionistas. Através da implantação do Balanced Scorecard 
teríamos empresas públicas mais rentáveis, eficientes e ágeis, que atenderiam à população com qualidade e atenção semelhantes às empresas 
de capital privado.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Larissa Maria Nocko (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: Luiz Alberto Esteves
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Comércio intra-indústria, Comércio internacional, Índice Grubel-Lloyd
Área de Conhecimento: 60300000 - ECONOMIA

1050 OS DETERMINANTES DO COMÉRCIO INTERNACIONAL INTRA-INDÚSTRIA: EVIDÊN-
CIAS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE TRANSFORMAÇÃO PARA O PERÍODO 2001-2010

O trabalho analisa o comércio intra-industrial brasileiro e investiga as variáveis explicativas deste padrão de comércio para o período 2001-
2010. Para tanto, o trabalho utiliza os registros de exportações e importações brasileiras da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) para 
computar os índices de Grubel-Lloyd (G-L) de comércio intra-indústria. São considerados os registros de produtos da indústria de cosméticos 
para dois grupos específicos de países: i) países latino-americanos e ii) top markets, ou seja, países que estabelecem os principais fluxos com-
erciais com o Brasil, fora da América Latina. Adicionalmente, é utilizado um modelo econométrico baseado em dados de painel para estimar 
os parâmetros das variáveis explicativas do comércio intra-indústria. Entre as conclusões, a interpretação do índice permitiu a constatação de 
um comércio predominantemente inter-industrial com os países latino-americanos, ou seja, uma estrutura de comércio onde o Brasil apresenta 
vantagens comparativas e balança comercial superavitária. No caso do comércio com o grupo de países denominados top markets, o padrão é 
do tipo essencialmente intra-industrial, com troca de produtos diferenciados. As conclusões com relação aos determinantes empíricos do índice 
G-L de comércio intra-indústria deram destaque à variável PIB estrangeiro, ou seja, quanto maior o valor desta variável (quanto mais ricos os 
países considerados), maior o comércio intra-indústria com o Brasil. Esta variável mostrou poder explicativo maior que: (i) a diferença entre os 
PIBs doméstico e estrangeiro; e (ii) o PIB per capita estrangeiro. As conclusões sugerem que exista maior propensão de comércio intra-indústria 
entre o Brasil e parceiros comerciais comparativamente mais ricos, ou seja, países com PIBs absolutos superiores ao nosso.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 539

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Tozo Wichinevsky (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: Armando João Dalla Costa
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: empresa familiar do século XX, famílias empreendedoras, empresas do Brasil desde 1890 
Área de Conhecimento: 60300000 - ECONOMIA

1051 EMPRESAS FAMILIARES BRASILEIRAS AO LONGO DO SÉCULO XX

Esse estudo está inserido na linha de pesquisa de Empresas Familiares do Núcleo de Pesquisa em Economia Empresarial (www.empresas.
ufpr.br), ligado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico do Departamento de Economia da UFPR. Este projeto, re-
alizado como parte da pesquisa de iniciação científica tem como objetivo geral explicar e justificar, através da bibliografia mais relevante, as 
principais mudanças nas empresas familiares do Brasil desde 1890 até os dias atuais. Para tanto a metodologia levará em conta a elaboração 
de tabelas com as 20 maiores empresas familiares brasileiras nos anos de 1890, 1930, 1960, 1990 e 2010, consultando livros, revistas, artigos, 
teses, dissertações. Os dados a serem levantados a respeito das empresas são: ano de fundação, família empreendedora, ranking entre as 100 
maiores empresas, número de funcionários, faturamento e lucro líquido, familiares na direção da empresa, geração de familiares em que se 
encontrava a firma no ano da respectiva tabela, sede da empresa, ano do IPO e posição na Bolsa de Valores, ramo de atividade, atuação in-
ternacional, origem do capital. Essa pesquisa faz parte de um projeto mais amplo: “Um Século de Mudanças. Empresas Familiares e famílias 
empresariais na America Latina e Espanha no séc. XX”, contribuindo para a elaboração de um dos capítulos desse projeto. Como resultado 
preliminar, observou-se que poucas empresas pertencentes a famílias empreendedoras são centenárias, ou seja, um número muito pequeno de 
empresas geridas por famílias consegue dar continuidade aos negócios durante várias gerações. Os motivos desse insucesso são muitos como, 
por exemplo, o momento da sucessão, quando o empreendimento passa para as mãos do(s) herdeiro(s) que não estão preparados para assumir 
o comando executivo e dar conta da continuidade da empresa. Desta forma, grande parte dos grupos familiares desapareceu ao longo do século 
XX, destacando-se a experiência das Indústrias Reunidas Matarazzo ou as empresas do grupo Diários Associados, de Assis Chateaubriand, 
para citar dois exemplos mais conhecidos. Nas empresas ainda atuantes, destacam-se os grupos tradicionais como Gerdau, Odebrecht, Klabin, 
Lundgren, Marinho entre outros. Há, por fim, outros grupos familiares que passaram por processos de profissionalização da gestão executiva, 
como é o caso das empresas do grupo Pão de Açúcar.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ronald Wegner Neto (PET)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: Iara Vigo de Lima
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Economia Política, Hermenêutica, Ação comunicativa
Área de Conhecimento: 60301023 - TEORIA GERAL DA ECONOMIA

1052 A CIENTIFICIDADE DA ECONOMIA EM VILFREDO PARETO: UM ESTU-
DO ATRAVÉS DA RETOMADA PÓS-METAFÍSICA EM HABERMAS

Vilfredo Pareto, na passagem do século XIX para o século XX, considerava que a Economia Política não havia alcançado, ainda, o status de 
uma ciência dissociada dos discursos e das artes, embora em alguns momentos autores iluminados tivessem chego perto de um conhecimento 
científico para a Economia Política. É dentro deste pensamento que Pareto busca redefinir as características que tornariam a Economia Política 
uma ciência composta de fatos, e não um conhecimento feito de valores morais ou de utilidade. Destarte, buscaremos como primeira parte do 
presente trabalho delimitar nas obras de Vilfredo Pareto os aspectos metodológicos da Economia Pura (projeto cientificante para a Economia 
Política), recorrendo também à revisão de literatura pertinente, a constar as contribuições de Raymond Aron, Tarascio, Schumpeter e a con-
textualização que achamos do movimento marginalista em Mirowski e na dissertação de mestrado de Wandyr Hagge Siqueira. Seguiremos 
então da relação problemática, encontrada em Vilfredo Pareto, da Economia Pura com a Economia Prática, o que nos fará entrar no segundo 
momento do trabalho onde introduziremos a problemática encontrada em Habermas acerca da hermenêutica e do agir comunicativo, modifi-
cando a estrutura de análise de um conhecimento puro, objetivo e reconstrutivo para as possibilidades de um conhecimento também prático, 
subjetivo e por isto interpretativo e passível do entendimento entre cientistas que partilham de um cenário linguístico e de um “mundo da vida” 
em comum. Destas considerações formulamos a questão motriz deste trabalho da seguinte maneira: quais as possibilidades da conciliação do 
projeto cientificante de Vilfredo Pareto para a Economia Política com as noções de hermenêutica e agir comunicativo, configurando como uma 
primeira noção da retomada pós-metafísica através da obra de Habermas? Para responder a esta questão buscamos traços em aberto do “mundo 
da obra” (a noção de “mundo da obra” como encontrado em Paul Ricouer) de Vilfredo Pareto para a utilização da subjetividade, traços que 
possibilitem uma aproximação com a exposição do trabalho de Habermas, prosseguindo assim com os ganhos e perdas que podemos ter nesta 
abordagem compreensiva para a Economia Política.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ivan Gambus Faria (PET)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: Marco Cavalieri 
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Comunidade Científica, Pensamento Economico Brasileiro, Economia Política Marxista
Área de Conhecimento: 60301031 - HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO

1053 CONFIGURAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO INSTRUMENTAL DA ECONOMIA POLÍTICA MARX-
ISTA PARA O DEBATE DA CIÊNCIA ECONÔMICA NO BRASIL, NO PERÍODO DE 1990 E 2000.

Este trabalho se propõe a estudar a contribuição dos pesquisadores em economia identificados com o instrumental da economia política marx-
ista para o debate aplicado e teórico em ciência econômica no Brasil, durante as décadas de 1990 e 2000. Sobretudo, busca-se mostrar que esta 
escola de pensamento configura-se de uma maneira distinta daquela identificada pela escassa literatura do tema que trata do assunto de forma 
marginal ou em um período defasado. (BIELCHOWSKY 1988; COUTINHO 2005 & MANTEGA 1984). Nesse sentido, o estudo também pre-
tende investigar a possível existência de uma comunidade de pesquisa científica coesa, identificável através da ocorrência de temas e interesses 
comuns, bem como da utilização de um ferramental teórico também comum. Essa abordagem de análise coletiva da produção acadêmica tem se 
mostrado tão importante quanto historiografar grandes pensadores e obras, como demonstrado pela revista referência na área History of Politi-
cal Economy em sua edição de primavera de 2011. O trabalho pode ser dividido em duas partes centrais: a primeira de realizar o levantamento 
de artigos identificados com o paradigma Marxista e a segunda da identificação dos principais temas, pesquisadores e controvérsias que articu-
lam o programa de pesquisa. Para perseguir o primeiro a metodologia utilizada foi a da bibliometria de títulos de 18 periódicos especializados 
em economia selecionados entre os qualis capes B2, B3 e B4. Em breves palavras, o método bibliométrico consiste em buscar palavras típicas 
do programa de pesquisa marxista nos títulos dos trabalhos que revelem: (1) a intenção do autor em identificá-lo com o paradigma marxista, 
ou que (2) forneçam indícios do mesmo para que se leia o resumo. A partir disso foram encontrados mais de 100 artigos que se encaixam no 
critério de pesquisadores dos departamentos de economia trabalhando com o instrumental de Marx. Vale ressaltar que esse trabalho foi reali-
zado manualmente, uma vez que não há padronização do uso de indicadores de área e mapeamento eletrônico de citações disponível (um forte 
motivo pelo qual poucos trabalhos fazem uso da bibliometria no brasil). A partir da seleção dos artigos com esta metodologia constrói-se um 
banco de dados que oferece informações como: as palavras chave utilizadas, classificação jel e número de páginas. O banco de dados também 
conta com informações acerca da tiragem de todas as revistas analisadas (número de volumes, número de artigos, número de páginas). A partir 
desses recursos, os demais esforços são realizados a partir da leitura integral do material encontrado

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Otávio Júnior Barancelli (PET)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: Iara Vigo de Lima
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Adam Smith, Igualdade, Desenvolvimento Social
Área de Conhecimento: 60301031 - HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO

1054 CONCEPÇÕES DE IGUALDADE E DESIGUALDADE SOCIAL NA OBRA DE 
ADAM SMITH

As sociedades humanas são caracterizadas pela diversidade existente entre seus integrantes. Em razão dessa diversidade, decorrem inúmeros 
conflitos entre diferentes grupos sociais, muitos deles de natureza econômica, que acabam por requerer, a fim de saná-los, um adequado pro-
cesso político. Neste é que se abre o campo para os debates de ideias que buscam realizar a conciliação ou a sobreposição de interesses, nos 
quais as concepções igualitárias ou desigualitárias de sociedade têm destaque. Tais concepções são, de acordo com autores como Norberto 
Bobbio e Anthony Giddens, a distinção fundamental entre a direita e a esquerda no espectro político. Desta forma, a direita se caracterizaria 
pela maior tolerância à existência de desigualdades do que a esquerda. Destarte, cabe ressaltar as relações de mútua influência entre o sistema 
econômico – e das ideias dos grandes pensadores econômicos –  e o processo de formação de políticas públicas. Deste modo, o objetivo deste 
trabalho é buscar identificar na literatura de Adam Smith as suas concepções a respeito da igualdade e desigualdade social e suas relações com 
o desenvolvimento econômico dos Estados-nação. Além disso, pretende-se analisar os preceitos de políticas públicas na obra de Adam Smith a 
fim de identificar se resultariam em maior igualdade ou não. Por último, diante da grandeza da filosofia moral de Smith, almeja-se, a partir das 
concepções de natureza humana para o autor, entender se uma maior igualdade seria possível diante da psicologia comportamental humana. 
A pesquisa é realizada através de análise detalhada em especial de três livros do autor: Teoria dos Sentimentos Morais (1759), Elementos de 
Jurisprudência (1762) e A Riqueza das Nações (1776). Também são utilizadas as interpretações de grandes comentaristas do pensador escocês 
como, por exemplo, Andrew Skinner.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thiago Luís de Quadros Ramos Pinto (PET)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: Igor Zanoni Constat Carneiro Leão
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Anarquismo epistemologico, Paul Feyerabend, Pluralismo econôminco
Área de Conhecimento: 60301031 - HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO

1055 UMA VISÃO “ANARQUISTA” SOBRE A CIÊNCIA ECONÔMICA

O presente trabalho tem como objetivo analisar a função da ciência econômica na sociedade sob a luz da teoria “anarquista” de Paul Feyera-
bend. Inicialmente será apresentada uma revisão histórica dos autores clássicos – Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus e Jean Baptiste 
Say – e de autores marginalistas – Léon Walras, William Stanley Jevons e Alfred Marshall – com o objetivo de demonstrar suas ideias a respeito 
do objeto da economia. Destarte, os livros textos, ou manuais, utilizados pela graduação na formação dos novos economistas e também serão 
utilizadospara demonstrar como é passada, aos discentes, a função e a importância da economia. Sendo assim,é no contexto atual que entra 
o anarquismo epistemológico de Feyerabend. Será analisada a função da economia e como ela esta atrelada a condição de “verdade” quando 
tratado de assuntos políticos e ideológicos. O trabalho apresenta analogias com a ciência como um todo, que abrange varias campos de conheci-
mento, pois é em cima da ciência que Feyerabend formula suas ideias. Assim, a ciência econômica passa a ser parte de um todo que não pode 
ser estudada apenas em seu âmbito, mas também nas ramificações em outras áreas de conhecimento, como é o caso do intercâmbio de conceitos 
e teorias entre a economia e a biologia. O método deFeyerabend para a aplicação da ciência é o “vale tudo”, na qual defende o usoda história 
da ciência e a pesquisa por padrões. No primeiro caso, a rigidez da condução da metodologia acaba sendo corrompida, ou seja, é utilizado 
na metodologia algum meio que viole os pressupostos de uma teoria, e essa violação leva ao avanço da teoria, neste caso a história serve de 
argumento para validar esse ponto de vista.No segundo caso, os cientistas buscam por padrões para compreender qualquer história, no entanto, 
pesquisas na ciência levam a revisões imprevisíveis de padrões. Concluindo, a pesquisa se volta às teorias econômicas da atualidadeentendendo 
seus pressupostos e a retórica utilizada para descrever as ações e funções dos agentes econômicos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Dalila Analy Goes Labor Hennel (IC-Voluntária)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: Armando João Dalla Costa
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: industrialização, emigrantes, república velha
Área de Conhecimento: 60301040 - HISTÓRIA ECONÔMICA 

1056 UM ESTUDO SOBRE O PAPEL DOS EMIGRANTES NO CRESCIMENTO 
ECONÔMICO BRASILEIRO DE 1889 A 1945.

O início da República Velha e a ascensão de Getúlio Vargas foi um importante período da história de nosso país. Muitas mudanças sociais como 
o crescimento da população urbana, a industrialização do país, a abolição da escravatura, grande emigração, conflitos políticos, contexto inter-
nacional ocorreram neste período. Com a abolição da escravatura e uma crescente chegada de emigrantes muda o cenário do mercado interno 
brasileiro e as possibilidades de produção e comércio no país. A partir de 1930 há uma mudança na indústria. O Censo de 1940 demonstra que 
das 49.418 indústrias no Brasil, 34.691 foram fundadas depois de 1930, tendo a indústria crescido mais que a agro exportação neste período 
de transição política e ascensão de Getúlio Vargas ao poder. As guerras mundiais e a crise de 1929 também exercem impacto nas mudanças 
internas. A literatura a respeito é vasta e de amplo debate, e este trabalho pretende uma inserção nessas questões. Será estudada a situação 
social do emigrante neste período, procurando saber a contribuição, as possibilidades e os desdobramentos da influencia dos emigrantes para 
a ampliação do comércio e das indústrias no país. O trabalho pretende averiguar as possibilidades de empreendedorismo para emigrantes que 
chegaram ao final da República Velha. Pretende-se saber qual foi à contribuição desses emigrantes não só como mão de obra especializada e 
mercado consumidor, mas também como empreendedores num momento de transformação econômica de surto industrial, como o da década 
de 1930. Estudando a população da época a partir dos dados demográficos fornecidos pelo IBGE, das condições econômicas e das relações 
políticas dos períodos relatadas pela bibliografia, tentando elaborar dados qualitativos e quantitativos das empresas da época, este trabalho 
pretende contribuir para entender o papel dos imigrantes na indústria brasileira no período retratado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leonardo Moreira Migdaleski (PET)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: Marco Cavalieri
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Processo, Divulgação, Econômica
Área de Conhecimento: 60301040 - HISTÓRIA ECONÔMICA

1057 A ATUAÇÃO DA MÍDIA IMPRESSA NO PROCESSO DE ABERTURA ECONÔMI-
CA NO GOVERNO COLLOR (1990-1992)

Este projeto de pesquisa tem como objetivo demonstrar a influência que a mídia impressa brasileira teve na divulgação do processo de abertura 
econômica realizada no governo de Fernando Collor de Mello, entre 1990 e 1992. Pretende-se, nesse sentido, investigar como veiculou-se para 
a população o processo de globalização acelerada e  a financeirização crescente da economia, incentivadas pelo neoliberalismo, que apenas 
recentemente surtiu efeitos adversos em economias desenvolvidas, como a americana e a europeia. Este processo por muitas vezes se manteve 
obscuro e inalcançável para a maioria da população. Para tanto, o trabalho é dividido em três partes. A primeira resume-se em uma recapitu-
lação teórica do que foi o Consenso de Washington, assim como foi denominado por John Williamson (1989), usando um referencial teórico 
Institucionalista. A literatura é vasta sobre o assunto, e a seleção de artigos que prestem ao objetivo do projeto é uma parte importante da pes-
quisa a ser realizada, para que se tenha uma compreensão do que é o neoliberalismo. A segunda parte do trabalho é constituída de uma revisão 
histórica dos principais fatos econômicos que ocorreram durante os três anos em que Fernando Collor de Mello exercera o cargo máximo do 
Executivo brasileiro, com foco nas medidas tomadas para a abertura econômica, seguindo os preceitos do Consenso de Washington. A terceira 
e última parte da pesquisa é o resgate de publicações jornalísticas impressas da época, que abordaram este processo de abertura econômica, e 
quais informações eram passadas à população e de que forma a divulgação ocorria. A publicação base do trabalho será a revista Veja, com o 
resgate de suas edições à época e uma releitura do que foi escrito e divulgado. Será mister entender as opiniões e o viés de cada reportagem 
ou artigo jornalístico. Portanto, a pergunta a ser respondida por este esforço de pesquisa é: se o processo de abertura econômica do inicio da 
década de 1990 foi democrático? Investigando, assim, se a população brasileira foi isenta e satisfatoriamente informada sobre o que ocorria na 
economia de seu país. Para avaliar o papel da imprensa, será realizada análise interdisciplinar a partir das ideias de Noam Chomsky expressas 
em suas obras, principalmente o livro “Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media” (1988).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: DANILO FERRAZ DE OLIVEIRA OGAMA (PET)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: Angela Welters                  Co-Orientador: Fabiano Abranches Silva Dalto
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: desenvolvimento econômico, salário mínimo, distribuição de renda
Área de Conhecimento: 60304014 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1058 SALÁRIO MÍNIMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O presente trabalho procura corroborar com os estudos que enfatizam o papel benéfico que as políticas sistemáticas de valorização do salário 
mínimo podem desempenhar no processo de desenvolvimento econômico. Destarte, essa tarefa nos conduz a interpretar argumentos cepalinos 
sobre subdesenvolvimento e situá-los em um contexto no qual o salário mínimo faz as vias de ferramenta redistributiva de renda. Entendemos 
que a fim de superar as barreiras do subdesenvolvimento tal ferramenta não pode atuar isoladamente, mas que possui singularidades que a 
fazem indispensável pare esse processo. Inserido em um mercado de trabalho heterogêneo e não walrasiano o salário mínimo, de certa maneira, 
protege o trabalhador de uma superexploração. Contrariando as proposições neoclássicas, é aceitável supor que os fatores de produção não 
sejam perfeitamente remunerados de acordo com a sua produtividade marginal, e que essa não seja uma qualidade estabelecida no interior do 
trabalhador, pois nasceria de um amálgama trabalhador/empresa ou trabalhador/posto. Nesse cenário é possível que as empresas se apropriem 
de uma parte da produtividade marginal dos seus trabalhadores. Na primeira seção desse trabalho busca-se caracterizar as estruturas do sub-
desenvolvimento a partir da proposta teórica do economista Celso Furtado e a importância que o autor confere à distribuição de renda para o 
processo de desenvolvimento. Na segunda parte o salário mínimo será apresentado como um dos possíveis redistribuidores de renda – a fim 
de evitar equívocos de mensuração, a distribuição de renda será tratada pela ótica da “distribuição funcional da renda”, ou seja, apropriação 
do produto nacional (renda, lucros e salários) repartida entre trabalhadores e donos do capital. Na ultima etapa faz-se um debate acerca de 
dois pontos do discurso conservador: aquele em que a valorização do salário mínimo gera desemprego, e o qual afirma que as políticas são 
ineficientes ou provocam ineficiências de mercado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Murillo Kay Bark Toda (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: Mauricio Vaz Lobo Bittencourt
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: volatilidade da taxa de câmbio, modelos gravitacionais, comércio bilateral
Área de Conhecimento: 60305002 - ECONOMIA INTERNACIONAL 

1059 IMPACTOS DO CÂMBIO NO COMÉRCIO E NA ESTRUTURA PRODUTIVA NO 
BRASIL EM ANOS RECENTES

Desde o início da década de 1990 o Brasil convive com o aumento da importância do comércio internacional à renda nacional, dado o processo 
de abertura comercial que passou a se configurar pelo período. E já no final desta mesma década, uma variável fundamental ao comércio inter-
nacional, a taxa de câmbio, passa a sofrer maiores oscilações a partir do ataque especulativo de 1999. Diante disso, este estudo avalia os efeitos 
da volatilidade cambial ao comércio através de um modelo gravitacional, envolvendo o Brasil e treze parceiros comerciais (foram considerados 
os dez maiores parceiros, medidos pelo volume de exportação Brasil-parceiro, no início e os dez maiores no fim do período em análise, 1999 a 
2011). O modelo gravitacional traz, em suas origens, uma analogia ao modelo, oriundo da física, das Leis Gravitacionais de Newton. Ou seja, a 
forma tradicional do modelo gravitacional diz que uma massa de bens, trabalho ou outro fator de produção fornecidos num local é atraído para 
outro ponto que forneça uma massa de demanda de bens ou trabalho. Contudo, este potencial de fluxo pode ser reduzido pela distância entre 
os pontos. E, também, além da produção interna dos países e a distância, a equação gravitacional controla outros fatores em seu modelo que 
colaboram ou diminuem o comércio, como os efeitos de fronteira (custo de transporte, diferenças políticas, a língua comum, relação histórica, 
barreiras comerciais etc.), população e taxa de câmbio. Desta forma, as variáveis incluídas neste estudo são o valor nominal da exportação 
bilateral do Brasil ao parceiro comercial, a distância entre eles, as respectivas rendas, a volatilidade cambial bilateral, a população e a tarifa 
bilateral. Os dados de comércio e tarifa utilizados apresentam dois dígitos de precisão na classificação SITC rev. 3. Assim, o estudo é realizado 
através de um painel composto por 13 países, 64 produtos e 13 anos, para as seis variáveis mencionadas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: VALÉRIA FARIA DOS SANTOS (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: NILSON MACIEL DE PAULA
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Commodities, agronegócio brasileiro, mercados mundiais
Área de Conhecimento: 60305029 - RELAÇÕES DO COMÉRCIO; POLÍT. COMERCIAL; INTEGRAÇÃO ECONÔMICA 

1060 INSERÇÃO DO AGRONEGÓCIO ALIMENTAR BRASILEIRO NOS MERCADOS 
MUNDIAIS

Ao se observar o mercado mundial de alimentos, pode se perceber certa tendência à predominância dos produtos processados em relação às 
commodities. Tal fato leva a interpretação de que os determinantes da competitividade estão situados muito mais na esfera industrial do que 
na base agrícola. Tendo em vista tal cenário é possível se questionar sobre qual a situação do Brasil neste quadro, se o país está seguindo a 
tendência dos mercados mundiais ou se segue outra dinâmica. Visando responder a esta questão, o presente trabalho tem por objetivo carac-
terizar a inserção do agronegócio brasileiro nos mercados mundiais à luz do processo de inovação tecnológica e das tendências predominantes 
no padrão de comércio internacional, enfatizando os produtos alimentares. Para tanto será identificado o grau de processamento e agregação 
de valor dos produtos exportados e importados deste setor de atividades, de forma a agrupá-los em três segmentos, a fim de revelar se o padrão 
de comércio dos produtos alimentares agrícolas evolui numa tendência mais acentuada de agregação de valor e diferenciação de produtos, ou 
permanece nas atividades produtoras de commodities, com grau inferior de processamento. Nessa análise será possível observar a convergência 
do Brasil em relação ao padrão predominante nos mercados mundiais de alimentos. Além disso, serão identificados o volume comercializado 
com os principais mercados e a evolução dos preços praticados nos mercados mundiais das principais commodities agropecuárias. Por fim são 
apresentados indicadores capazes de demonstrar a inserção competitiva do agronegócio através do Market Share e do Grau de Especialização, 
tendo por base as estatísticas de comércio providas pelos relatórios do Ministério da Agricultura e pelo banco de dados TradeCan da Cepal.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafaella Romanoski Probst (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Econômicas 
Orientador: Victor Manoel Pelaez Alvarez
Departamento: Economia
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Agrotóxicos, Estratégias de crescimento, Concorrência
Área de Conhecimento: 60307005 - ECONOMIA INDUSTRIAL

1061 ESTRATÉGIAS DE CONCORRÊNCIA E DE CRESCIMENTO NA INDÚSTRIA DE 
AGROTÓXICOS

Este trabalho tem como objetivo o monitoramento das estratégias de concorrência e crescimento das principais empresas da indústria de 
agrotóxicos, além de analisar a estrutura deste mercado e suas modificações ao longo do tempo. O mercado de agrotóxicos apresenta uma 
estrutura altamente concentrada, sendo 90% das vendas controladas pelas 13 maiores empresas em nível mundial. Dentre essas empresas, pode-
se distinguir dois grupos: as integradas e as especializadas. As integradas detêm 70% das vendas do mercado mundial e correspondem às seis 
maiores empresas (Syngenta, Bayer, Basf, Dow, Monsanto e DuPont). São caracterizadas pelo elevado índice de investimento em pesquisa e 
desenvolvimento de novas moléculas com propriedades agrotóxicas. Tais investimentos geram principalmente patentes de produtos com maior 
valor agregado, por meio dos quais a marca é a forma de concorrência predominante. Produtos de patentes vencidas (equivalentes) também 
fazem parte do portfólio de produtos comercializados pelas empresas integradas. Já as especializadas correspondem às sete empresas seguintes 
(Sumitomo, MAI, Nufarm, Arysta, FMC, United Phosphorus e Cheminova) as quais limitam-se fundamentalmente à fabricação de produtos 
equivalentes (cópias dos produtos com patente vencida). Para esses produtos a concorrência em preço combina-se com as estratégias de val-
orização da marca, notadamente entre as 13 maiores empresas. No entanto, fatores conjunturais podem modificar a estrutura do mercado com 
o passar do tempo. Pode-se perceber tal movimento através das taxas médias de crescimento das empresas, com as especializadas crescendo 
mais do que as integradas e conquistando aos poucos mais poder de mercado. Entre 2000 e 2011 as empresas integradas cresceram 84%, contra 
uma evolução bem mais significativa por parte das especializadas (200%). Esse resultado pode ser explicado através de estratégias de expansão, 
como aquisições e acordos comerciais adotados pelas empresas especializadas, bem como um maior investimento em P&D, possibilitando 
inovações no portfólio de produtos e maior volume de vendas.  Para a realização de tal estudo é utilizada como metodologia a coleta sistemática 
de dados de faturamento, patentes e gastos em P&D e marketing, bem como a seleção de notícias sobre aquisições, fusões e acordos comercias 
distintos realizados pelas empresas em questão. Estas informações são retiradas dos relatórios anuais das empresas, disponíveis nos sítios na 
internet das mesmas, e por meio do monitoramento das notícias de uma revista especializada em agrotóxicos, Agrow Magazine.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ANDRÉ LUÍS CORDEIRO DA COSTA (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: ARTUR RENATO ORTEGA
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: projeto, representação, desenho
Área de Conhecimento: 60400005 - ARQUITETURA E URBANISMO 

1062 ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O PROJETO ARQUITETÔNICO E SUA REPRE-
SENTAÇÃO GRÁFICA: O DESENHO

A pesquisa investiga o croqui como ferramenta do processo de projeto arquitetônico e compara o resultado final – projeto edificado – com a 
ideia inicial – representada através do croqui do arquiteto. Baseando-se nas imagens de edificações concluídas e de seus respectivos croquis, 
identificam-se as informações que acabaram sendo relevantes na concepção do projeto arquitetônico. Além disso, também analisa-se a relação 
dos croquis com o método de trabalho do arquiteto. A pesquisa consiste na revisão bibliográfica, bem como na coleta de dados – imagens de 
edifícios concluídos, seus respectivos croquis, comentários e trechos de entrevistas – referentes às edificações projetadas por arquitetos gan-
hadores do Prêmio Pritzker da primeira década do século XXI. O estudo dos dados coletados é realizado através da observação visual pela 
sobreposição de imagens – dos croquis sobre as imagens das edificações executadas – e também através da comparação entre as imagens dos 
croquis e o processo de projeto de cada arquiteto – divulgados através de entrevistas. Busca-se entender a maneira pela qual o pensamento 
arquitetônico foi materializado e desenvolvido através do croqui (origem da obra arquitetônica) e não interpretar o arquiteto. Como resultados, 
observa-se que o croqui possibilita a passagem do plano imaterial e imaginativo – presente na cabeça do arquiteto– para o plano material (bloco 
de notas, folha de caderno, pedaço de papel, dentre outros). Nota-se um alto poder de síntese nos desenhos, que conseguem contemplar, na 
maioria das vezes, a totalidade do projeto. Também conclui-se que a produção de croquis é ferramenta fundamental do processo de projeto – 
indissociável do pensar arquitetônico – pois é a partir dele que o arquiteto o desenvolve, tomando decisões que acarretam no desencadeamento 
da ideia inicial até as que culminarão como proposta final.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Anne Elise Neubauer (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Marco Cezar Dudeque
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: cenografia, arquitetura moderna,Curitiba
Área de Conhecimento: 60400005 - ARQUITETURA E URBANISMO

1063 ARQUITETURA EFÊMERA: UM BREVE ESTUDO SOBRE A CENOGRAFIA 
ELABORADA POR ARQUITETOS BRASILEIROS MODERNOS.

Desenvolvidas em conjunto, a arquitetura e a cenografia são artes diferentes. A cenografia surge da necessidade de trazer o imaginário ao plano 
tridimensional, concebida a partir da arquitetura já existente, na qual está inserida, o teatro. Projetado em dimensão temporal, homem e espaço,  
o espaço cênico é concebido utilizando elementos arquitetônicos para transformar imagens imaginárias e sensações em elementos tridimensio-
nais e concretos. Essa manifestação espacial, fusão entre arquitetura e arte faz parte das obras de renomados arquitetos, reconhecidos mundial-
mente, entre eles os brasileiros Oscar Niemeyer, cenografia para a peça “Orfeu da Conceição”, de Vinícius de Moraes (1956) ; Paulo Mendes 
da Rocha, cenografia para a peça “O homem sem qualidades” (1994). O maior expoente da arquitetura cenográfica no Brasil é a arquiteta Lina 
Bo Bardi, com vários trabalhos cenográficos, entre eles a  montagem de ‘’Calígula’’, cenografia e figurinos, teatro Castro Alves, Salvador, 
Bahia (1961). Na cena mundial, renomados escritórios de arquitetura se destacam na cenografia contemporânea. OMA (Office of Metropolitan 
Architetcure) do arquiteto holandês Rem Koolhaas, recentemente fez a cenografia da ópera Prometheus. Santiago Calatrava e Jacques Herzog 
and Pierre de Meuron fizeram em 2010 os cenários para a temporada de Ballet de Nova Iorque. Importante cidade do circuito teatral do Brasil, 
Curitiba tornou-se referência nas artes cênicas nacionais com o Festival de Teatro, as estréias e peças ocorrem em diferentes locais, o mais 
importante é o Teatro Guaíra, um dos ícones arquitetônicos da cidade.O levantamento das peças estreadas em um período de tempo no Teatro 
Guaíra (material gráfico, croquis, plantas, entrevistas) geraram um panorama das peças cenografadas por arquitetos e cenógrafos. Analisar a 
diferença dos espaços gerados, espacialidade, iluminação, planos, volumes, cores e geometria, além dos processos de criação dos cenários 
concebidos por cenógrafos e arquitetos, gerou um paralelo entre a arquitetura e a cenografia, onde ambos se encontram.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Antonella Arcoverde Gobbo (Bolsista permanência)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Antonio Manoel Nunes Castelnou Neto
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Urbanismo, Planejamento Urbano, Paris
Área de Conhecimento: 60400005 - ARQUITETURA E URBANISMO

1064 PLANO DE PARIS: CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANEJAMENTO URBANO 
CONTEMPORÂNEO

De origens gaulesas e romanas, Paris é a capital e maior cidade da França, possuindo uma população de pouco mais que 2,2 milhões de pessoas, 
mas cuja região metropolitana atinge cerca de 12 milhões de habitantes, transformando-a em uma das maiores áreas de concentração urbana 
da Europa. Devido à sua estratégica posição territorial, em terrenos férteis e no cruzamento de importantes eixos de circulação e comércio, 
prosperou a partir da Idade Média e tornou-se centro político, econômico e cultural da Renascença até a era contemporânea. Paris foi uma das 
primeiras capitais europeias a se industrializar, o que iniciou um processo de planificação urbana em meados do século XIX, durante o Segundo 
Império, entre 1851 e 1870, quando Napoleão III reinava. Esta pesquisa de iniciação científica faz parte do projeto intitulado “Arquitetura e 
Sustentabilidade: Bases Conceituais para o Projeto Ecológico” e estuda teoricamente o plano urbanístico de Paris, empreendido pelo então 
prefeito Barão de Haussamann (1808-91); considerado modelo e inspiração para muitas cidades do mundo a partir desse período. Através do 
levantamento web e bibliográfico de informações, fez-se a caracterização de evolução histórica e desenvolvimento socioeconômico de Paris, 
descrevendo o contexto de sua industrialização e apontando as diretrizes utilizadas na sua planificação. A cidade, que até então possuía traçado 
essencialmente medieval e renascentista com ruas fechadas e pouco lineares, passou por uma ampla reforma, antecipada pela Lei de Expro-
priação de 1840 e pela Lei Sanitária de 1850, seguindo o modelo pós-liberal adotado pelo barão. Várias ruas e boulevares foram abertos, de 
traçados regulares e retilíneos, tanto no interior como na periferia da cidade, preservando-se apenas praças e monumentos tradicionais. Novas 
edificações foram propostas, visando a unidade arquitetônica das fachadas, além de terem sido implementados diversos serviços coletivos, tais 
como: sistemas de abastecimento de água e esgoto, iluminação e transporte; assim como a construção de hospitais, escolas, quartéis e principal-
mente parques públicos. A pesquisa conclui-se com um quadro geral sobre a reforma urbana de Paris, descrevendo suas motivações estéticas, 
técnicas e militares, relacionadas aos conceitos de higienismo, embelezamento classicista e controle político das massas, através da maior 
facilidade de circulação de tropas para controle de revoltas. Por fim, avalia-se as contribuições que esse processo trouxe para o surgimento e 
afirmação do planejamento urbano moderno e futuros desdobramentos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Lombardi (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Alessandro Filla Rosaneli   Colaborador: Luza Basso Driessen, Natalia Miyashiro Semahim, Ligia Cristina Batschke
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Espaço livre, Região metropolitana, Calçada
Área de Conhecimento: 60400005 - ARQUITETURA E URBANISMO

1065 SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES NA REGÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 
- A SITUAÇÃO FÍSICA DOS PASSEIOS

A presente investigação faz parte da pesquisa “Os sistemas dos Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea no Brasil 
– o Caso da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná (SEL-RMC)”, inserido na rede nacional de pesquisa QUAPA-SEL. Especificamente, o 
recorte de trabalho abrange quase a totalidade do Aglomerado Metropolitano de Curitiba formado pelos municípios de Araucária, Almirante 
Tamandaré, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. Dentre a variedade de espaços 
livres presentes na estrutura urbana das cidades brasileiras, a pesquisa principal optou pelo estudo dos espaços livres públicos, em especial 
as ruas, em razão de sua importância para o desenvolvimento da esfera pública e de sua maciça presença no espaço urbano. Dentre todos os 
tipos de ruas existentes, nesta primeira etapa de estudo, investigam-se as ruas centrais dos núcleos urbanos, por serem recortes passíveis de 
comparação entre todos os municípios supracitados. Assim, as ruas, são estudadas em seus aspectos físicos, sensoriais e comportamentais. 
Através de múltiplos métodos advindos de dados coletados em campo e em arquivo, forma-se um conjunto de informações que possibilitam 
uma melhor compreensão da conformação deste espaço livre. A parte da pesquisa aqui apresentada trata do espaço prioritário de circulação de 
pedestres, analisando os aspectos físicos dos passeios. O objetivo é avaliar a influência dos elementos presentes no espaço no comportamento 
dos usuários e como estes elementos compõem a paisagem e facilitam a mobilidade e a permeabilidade urbana para os pedestres. Sobre a re-
alidade física do passeio, foram avaliados: o tipo do piso e a qualidade do pavimento, a largura útil dos passeios, a presença de vegetação, os 
tipos de serviço público e privado ofertados, a situação do mobiliário e da sinalização viária, a distribuição quantitativa da iluminação pública 
e privada artificial e a presença de elementos facilitadores e impeditivos para a acessibilidade universal. Como resultado, serão apresentados 
mapas, esquemas, fotos e gráficos temáticos que indiquem a situação das calçadas nas ruas centrais estudadas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carla Taíssa Laureano Santana (Pesquisa voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Antonio Manoel Nunes Castelnou Neto
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Urbanismo, Planejamento urbano, Barcelona
Área de Conhecimento: 60400005 - ARQUITETURA E URBANISMO

1066 PLANO DE BARCELONA: CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANEJAMENTO URBA-
NO CONTEMPORÂNEO

Capital da Comunidade Autônoma da Catalunha, Barcelona é a segunda maior cidade da Espanha, com cerca de 1,6 milhões de habitantes, 
sendo que sua região metropolitana abriga quase 5 milhões de pessoas, o que corresponderia à sexta maior área de concentração urbana da 
União Europeia. Localizada na Costa do Mediterrâneo, foi fundada como Barcino pelos romanos no século I a.C., embora sua região tenha sido 
ocupada muito antes, por gregos e cartagineses. De importância relativa, a cidade passou a se desenvolver de forma progressiva em finais do 
século XVIII, quando sua economia deu bases à industrialização no século seguinte, o que promoveu a derrubada das antigas muralhas que a 
envolviam e a incorporação de outras cidades próximas à Grande Barcelona: Gràcia, Horta, Les Corts, Sarrià, Sants, Sant Andreu de Palomarià, 
Sant Gervasi de Cassoles e Sant Marti de Provençals. Através de um amplo plano de urbanização, criado por Ildefons Cerdà, Barcelona ingres-
sou no século XX como um dos maiores centros urbanos da Europa, tendo sido sede de duas Exposições Universais (1888 e 1929) e dos Jogos 
Olímpicos de 1992. Esta pesquisa de iniciação científica faz parte do projeto intitulado “Arquitetura e Sustentabilidade: Bases Conceituais para 
o Projeto Ecológico” e estuda a planificação de Barcelona, iniciada em 1859, com a criação do bairro de L’Exaimple, até sua situação atual, de 
modo a refletir sobre a importância do planejamento urbano. Por meio do levantamento web e bibliográfico de informações sobre sua situação 
geográfica, evolução histórica e desenvolvimento socioeconômico, buscou-se caracterizar o contexto de sua industrialização e consequentes 
motivações que levaram à sua reforma urbana, apontando as diretrizes utilizadas na planificação e descrevendo suas características e princi-
pais elementos, de modo a definir quais foram suas contribuições para o planejamento contemporâneo. Partindo dos estudos de Cerdà sobre a 
cidade espanhola no século XIX, descreveu-se e analisou-se os impactos deste processo, assim como seus desdobramentos, concluindo-se que 
o mesmo apresentou tanto aspectos positivos, relativos à organização territorial, redistribuição populacional e zoneamento funcional, quanto 
negativos, devido à especulação imobiliária, fluxo viário e desrespeito a diretivas de planificação urbana.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Wrubleski (PIBIC/CNPq)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Andrea Berriel Mercadante Stinghen           Colaborador: Akemi Ino, Rosana Rita Folz, Luis Eduardo Bragatto
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Arquitetura low-technology, Sustentabilidade, Brasil
Área de Conhecimento: 60400005 - ARQUITETURA E URBANISMO

1067 ARQUITETURA DE MADEIRA: REFLEXÕES SOBRE “LOW-TECHNOLOGY” E 
SUSTENTABILIDADE. PERSPECTIVAS PARA O BRASIL.

Esta pesquisa de cunho exploratório buscou, primeiramente, através de levantamento de bibliografia, definir os conceitos de tecnologia e low-
technology para, posteriormente, por meio de revisão bibliográfica e webgráfica, identificar, descrever e analisar obras, sistemas, técnicas e 
componentes construtivos, nacionais e internacionais, que resultem em obras consideradas de excelência. Esta caracteriza-se por sua autentici-
dade, uma vez que explora, entre outros fatores, potencialidades do entorno imediato em que está inserida, como materiais e mão de obra locais, 
reforçando, assim, o caráter da sustentabilidade. Para tanto, executa-se um estudo das condicionantes regionais, tanto positivas quanto negati-
vas, as quais geralmente tornam-se condicionantes projetuais, sendo incorporadas, desenvolvidas e resolucionadas durante o desenvolvimento 
do projeto e podendo ou não materializar o partido arquitetônico. A arquitetura low-tech é, então, singular no sentido de permitir a miscelânea 
entre diferentes materiais e proporcionar, assim, um sistema construtivo aberto; este, entretanto, não reproduzível em quaisquer localidades 
e condições (climáticas, por exemplo) diferentes da qual foi concebida, fato que a torna autêntica. Faz-se necessário, até a exiguidade, o 
conhecimento do contexto local, determinando condicionantes projetuais através de potencialidades e deficiências oferecidas pelo entorno no 
qual se projeta. Por fim, a pesquisa visa, traçar perspectivas para o Brasil, bem como um panorama indicando potencialidades, deficiências e 
possíveis lacunas existentes nesta linha de estudo no país, indicando horizontes para desenvolver e aplicar materiais que proponham soluções 
de excelência arquitetônica em relação aos aspectos estéticos, funcionais e tecnológicos, aliados, ainda, à métodos sustentáveis e adequados ao 
contexto brasileiro. Palavras-chave: arquitetura low-technology, sustentabilidade, Brasil.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Yamazaki (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Silvana Weihermann Ferraro
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: croqui, concepção projetual, arquitetura
Área de Conhecimento: 60400005 - ARQUITETURA E URBANISMO

1068 CONCEPÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO ATRAVÉS DO CROQUI

Dentro do domínio científico da Arquitetura e Urbanismo, os desenhos utilizados na esfera do projeto arquitetônico podem ser classificados 
como: croquis, desenhos esquemáticos, técnicos ou de apresentação. O croqui é definido como um esboço, desenho inacabado em que se 
mostra a ideia principal ou conceito do projeto, enfatizando o processo complexo da construção de uma síntese. Esta pesquisa tem como ob-
jetivo a investigação acerca do papel que o desenho à mão possui no desenvolvimento do projeto de arquitetura, considerando como e porquê 
o croqui se desenvolve em diferentes formas e etapas, como marca pessoal de cada arquiteto. Para cada um, há um ponto de partida, e esse 
momento se inicia com um pensamento transformado no ato de desenhar: cada traço possui uma intenção, de expressividade distinta inerente 
a cada indivíduo. Assim, o enfoque dado nesta pesquisa é para o desenho de croqui, porém não sendo menos importantes os outros tipos. O 
croqui permeia as várias etapas projetuais, não sendo apenas utilizado para a concepção inicial, ou formação do partido arquitetônico, mas 
também em detalhes construtivos ou explicativos. A metodologia utilizada para o entendimento da relevância do croqui na concepção da ideia, 
vai primeiramente na direção da compreensão das várias etapas de um projeto: análise ou pré-concepção, estudos preliminares, anteprojeto e 
projeto executivo. E para um entendimento mais aprofundado a respeito da relação entre a criação das ideias e a representação por meio do cro-
qui, foram feitos estudos de caso de alguns arquitetos, suas obras e seus respectivos desenhos, buscando de forma mais objetiva analisar de que 
maneira a esta relação entre ideia e desenho é concretizada. Foram escolhidos arquitetos a partir da expressividade do croqui, como linguagem 
própria, porém capaz de transmitir a essência do partido do projeto. Além disso, a própria trajetória dos arquitetos e sua importância dentro 
da história da arquitetura também foram fatores decisivos para tal escolha. Concluímos que o desenho do croqui revela importantes aspectos 
do processo de projeto e encontra-se tanto no nível cognitivo como no afetivo, pressupondo noções fundamentais das relações projetivas e 
métricas e também aquelas ligadas à capacidade criadora e a sensibilidade artística.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Denilza Maria de Queiroz (Bolsista permanência)
Curso: Geografia 
Orientador: Alessandro Filla Rosaneli             Colaborador: Gabriela Ruales Orbes
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Espaços livres, Ruas, Entrevistas
Área de Conhecimento: 60400005 - ARQUITETURA E URBANISMO

1069 OS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES E A CONSTITUIÇÃO DA ESFERA PÚBLICA CONTEM-
PORÂNEA NO BRASIL, O CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, PR – ENTREVISTAS

A presente investigação faz parte da pesquisa “Os sistemas dos Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea no Brasil 
– o Caso da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná (SEL-RMC)”, inserido na rede nacional de pesquisa QUAPA-SEL. Especificamente, o 
recorte de trabalho abrange quase a totalidade do Aglomerado Metropolitano de Curitiba formado pelos municípios de Araucária, Almirante 
Tamandaré, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. Dentre a variedade de espaços 
livres presentes na estrutura urbana das cidades brasileiras, a pesquisa principal optou pelo estudo dos espaços livres públicos, em especial 
as ruas, em razão de sua importância para o desenvolvimento da esfera pública e de sua maciça presença no espaço urbano. Dentre todos os 
tipos de ruas existentes, nesta primeira etapa de estudo, investigam-se as ruas centrais dos núcleos urbanos, por serem recortes passíveis de 
comparação entre todos os municípios supracitados. Assim, as ruas são estudadas em seus aspectos físicos, sensoriais e comportamentais. 
Através de múltiplos métodos advindos de dados coletados em campo e em arquivo, em visitas realizadas no inverno e verão assim como no-
turnas e diurnas, forma-se um conjunto de informações que possibilitam uma melhor compreensão da conformação deste espaço livre. A parte 
da pesquisa aqui apresentada versa sobre a leitura social das ruas através de entrevistas semiestruturadas realizadas nos municípios para os 
pedestres. Foi desenvolvido um método de seleção de pessoas, para que se registrassem as opiniões de várias faixas etárias, de ambos os sexos, 
assim como passantes e trabalhadores das ruas. A partir dos resultados obtidos nas entrevistas, foi desenvolvido um quadro analítico usando 
programas estatísticos para compreender o que os usuários da rua pensam, sentem, fazem, conhecem, acreditam e esperam das ruas estudadas, 
como forma de contrapor os dados obtidos em levantamentos de campo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Uzias Vieira da Rosa (PIBIC/CNPq)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Paulo Marcos Mottos Barnabé        Colaborador: Cristina A. Hermoso, Janaina da Silva, Larissa Francielly S. Mendes
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: flexibilidade, adaptabilidade, edificações verticais
Área de Conhecimento: 60400005 - ARQUITETURA E URBANISMO

1070 APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE NAS 
HABITAÇÕES VERTICAIS DE CURITIBA – 1990 A 2010.

O perfil da família mudou e com ele, a forma de utilização do espaço doméstico. Observa-se que diversas mudanças de ordem social, cultural 
e econômica alteram ao longo dos anos as necessidades dos usuários que vivem em apartamentos. Para que essas mudanças sejam absorvidas, 
é necessário recorrer a adaptações do espaço e em alguns casos, a ampliação do mesmo. Diferente das residências em lotes, as quais podem ter 
de pequenas a grandes modificações com acréscimos de áreas, as edificações verticais possuem limitantes que muitas vezes dificultam ou até 
mesmo impedem qualquer alteração, negando ao usuário a possibilidade de adaptações nas diversas fases da vida. O objetivo dessa pesquisa 
é estudar a aplicação dos conceitos de flexibilidade e adaptabilidade aplicados aos espaços arquitetônicos, com foco específico nas habitações 
coletivas verticais edificadas nos últimos vinte anos na cidade de Curitiba. Para isso, se estabeleceu um método de trabalho pautado na revisão 
bibliográfica dos conceitos de flexibilidade e adaptabilidade aplicados na arquitetura residencial durante o desenvolvimento histórico da ar-
quitetura moderna e contemporânea. Com estes conceitos definidos, foram pesquisados em periódicos de circulação municipal, exemplares de 
imóveis à venda nos quais se identificassem ao menos três graus básicos de aplicação dos conceitos: baixa, média e alta. Para cada um dos vinte 
anos foram selecionados exemplos ilustrativos, que foram construídos, permitindo assim a visita aos edifícios, o registro fotográfico e entrevis-
tas com seus moradores para identificar quais tipos de modificações estes efetuaram nas unidades. Com a análise destes exemplos, efetuou-se 
o redesenho simplificado das plantas, estabelecendo-se algumas tipologias de aplicação dos conceitos e parâmetros para futuros projetos que 
possam incorporar em suas plantas flexibilidade suficiente que permita facilmente adaptações às várias necessidades dos usuários ao longo do 
tempo, gerando economia e evitando mudança constante para outros apartamentos.  Preliminarmente pode-se concluir que o mercado ainda 
se encontra reticente a aplicação desses conceitos; ainda impera a máxima consumista de tornar os produtos obsoletos o mais rápido possível 
para que os consumidores comprem sempre um novo, fato que contraria a adaptação desse produto a variação das necessidades no transcorrer 
do tempo. O produto síntese final deste trabalho será apresentado em desenhos e croquis de alternativas tanto da distribuição espacial, quanto 
de detalhes construtivos que possibilitem a utilização do conceito de flexibilidade e adaptabilidade como elemento norteador do projeto ar-
quitetônico de edificações verticais coletivas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Danilo Alberto Menon (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Juliana Harumi Suzuki
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Sustentabilidade, Arquitetura Curitibana, Arquitetura Sustentável
Área de Conhecimento: 60401010 - HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO

1071 ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA DO SÉC. XXI EM CURITIBA: ANÁLISE DO 
EDIFÍCIO MARIANO TORRES 729 CORPORATE

O desenvolvimento das indústrias após 1850 trouxe grandes impactos ao meio-ambiente. Contudo, o reconhecimento do fato pela sociedade 
moderna ocorreu muito tempo depois do surgimento das grandes fábricas. Foi apenas na segunda metade do século XX que a sustentabilidade 
tomou maior espaço entre os meios de comunicação. No âmbito da arquitetura não foi diferente - acontecimentos como a criação do Clube de 
Roma em 1968, a Convenção de Viena em 1982 e a ECO 92 aceleraram o desenvolvimento do pensamento ecológico, o qual teve forte impacto 
entre os arquitetos das décadas de 1970, 1980 e 1990. Inserido num momento em que os debates sobre meio ambiente retomam seu destaque 
devido à Rio+20, este trabalho aborda a arquitetura contemporânea em Curitiba com enfoque no contexto ecológico. Com esse objetivo, optou-
se por estudar o edifício Mariano Torres 729 Corporate, localizado no centro da cidade e projetado pelo escritório Baggio Schiavon Arquitetura. 
A escolha da obra deve-se ao fato de que nela houve preocupação com a sustentabilidade e a utilização racional dos recursos energéticos. O 
empreendimento conta com um jardim vertical na sua fachada principal, telhado verde e um sistema para aproveitamento de águas cinzas, 
além de técnicas de conversão da energia cinética dos elevadores em energia elétrica para a utilização interna e uso de vidros que transmitem 
luz ao ambiente mas evitam a propagação excessiva de calor. Através de análises bibliográficas, visitas técnicas à edificação e entrevista com 
projetistas, pretende-se compreender quais fatores levaram à adesão a esta tendência arquitetônica.  Analisa-se também o impacto da edificação 
na paisagem de Curitiba, além das influências trazidas pela obra na região. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Franciane Schreiner da Mota (PIBIC/CNPq)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Juliana Harumi Suzuki
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: arquitetura moderna, edifícios verticais, arquitetura paranaense
Área de Conhecimento: 60401010 - HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO

1072 ARQUITETURA DOS EDIFÍCIOS VERTICAIS EM CURITIBA

No Brasil, o modernismo arquitetônico impôs-se com maior força após a Segunda Guerra Mundial, período em que as cidades do Paraná, em 
especial Curitiba, viviam uma fase de prosperidade econômica. O progresso da capital paranaense aos poucos foi se refletindo na arquitetura. 
O crescimento da cidade foi bastante intenso e a construção dos arranha-céus na época representava a evolução da cidade. A verticalização era 
antecedida pela publicação de peças publicitárias em veículos de comunicação de massa, em especial nos jornais. Fazia-se necessário, porém, 
que a publicidade fosse eficaz, pois além dos grandes edifícios, também surgiam a todo o momento novos bairros na cidade. A valorização 
do entorno e da vizinhança era muito importante para a aquisição de um novo apartamento ou escritório. A proximidade que um edifício tem 
de elementos de importância como faculdade, teatro ou praças são fatores que influem na valorização de um imóvel. A construção da maioria 
dos edifícios da época em área central revela a importância que estes carregavam para a imagem de desenvolvimento da cidade. Esta pesquisa 
estuda o processo de verticalização na área central de Curitiba na década de 1950. A partir de pesquisa em material de imprensa da época, 
selecionam-se exemplares que são identificados na malha urbana e realiza-se levantamento fotográfico das obras. As informações obtidas nos 
materiais impressos são confrontadas com o aspecto real das edificações, elaborando-se análises comparativas das características mais mar-
cantes de cada edifício. Como resultados, apresenta-se a evolução da arquitetura moderna em Curitiba, que já se configurava de maneira mais 
racional e funcional, características que eram evidenciadas nas peças publicitárias dos edifícios. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriel Ruiz de Oliveira (Pesquisa voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Juliana Harumi Suzuki     Colaborador: Franciane Schreiner da Mota, Gustavo Domingues Gaspari, Veridiana Stoski
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Patrimônio ferroviário, Arquitetura, Rebouças
Área de Conhecimento: 60401010 - HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO

1073 PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO DO BAIRRO REBOUÇAS, CURITIBA PR: A ES-
TAÇÃO FERROVIÁRIA E O VIADUTO JOÃO NEGRÃO

Com o desenvolvimento das culturas de erva mate e madeira no Paraná a partir do final do século XIX, tornou-se necessária a construção de 
uma ferrovia para viabilizar o escoamento da produção agrícola do interior do estado. Com a implantação da estrada de ferro, a cidade de 
Curitiba se desenvolveu como importante centro de comércio e exportação destes produtos. Esta pesquisa insere-se no âmbito das discussões 
sobre a preservação do patrimônio industrial e ferroviário brasileiro e tem como objetivo relacionar e apresentar características particulares da 
história e projeto de duas obras emblemáticas do patrimônio ferroviário curitibano e discutir os usos e apropriações que estas obras sofreram 
ao longo do tempo. A partir de revisão de fontes bibliográficas, webgráficas, visitas de campo e noticiários, foram analisados dois exemplares 
de arquitetura ferroviária localizados em região central de Curitiba, no bairro Rebouças: a antiga Estação Ferroviária, atual Shopping Estação, 
e o Viaduto João Negrão, conhecido como Ponte Preta, ambos tombados pela Secretaria Estadual de Cultura. Como resultados, observa-se que 
embora o transporte ferroviário tenha representado um símbolo de progresso e desenvolvimento no passado, hoje suas grandes estruturas são 
frequentemente responsabilizadas por dificultar o tráfego de veículos na cidade. Além disso, a perda da função original destes edifícios torna 
necessária a busca de novos usos que justifiquem e valorizem a sua permanência no espaço urbano. Conclui-se, assim, que as parcerias entre 
órgãos públicos e a iniciativa privada podem propor iniciativas de preservação do patrimônio ferroviário urbano de forma a proporcionar a 
adequação destes espaços para funções contemporâneas valorizando suas características históricas e patrimoniais. Palavras-chave: Patrimônio 
ferroviário, Arquitetura, Rebouças.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas de Carvalho Turmena (Pesquisa voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Antonio Manoel Nunes Castelnou Neto
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Arquitetura, Cinema, Art Déco
Área de Conhecimento: 60401028 - TEORIA DA ARQUITETURA

1074 ARQUITETURA ART DÉCO EM CINEMAS INTERNACIONAIS

Art Déco refere-se ao conjunto de elementos estéticos que caracterizaram a produção artística internacional – especialmente nas artes decorati-
vas, design e arquitetura – do período compreendido entre as décadas de 1920 e 1940; e que representou uma reação às tendências puristas do 
modernismo, apropriando-se porém de suas tecnologias e materiais industrializados, sem entretanto abandonar alguns princípios tradicionais 
de composição, como a simetria e a ornamentação. Esta pesquisa de iniciação científica faz parte do projeto intitulado “Arquitetura de Cin-
emas: Concepção de Recurso Midiático para o Projeto de Espaços Arquitetônicos Cinematográficos”, pertencente à área de Teoria e História 
da Arquitetura e Urbanismo; e tem caráter exploratório, baseando-se no levantamento web e bibliográfico relacionado à arquitetura Art Déco, 
resgatando sua história enquanto linguagem visual. A partir da coleta, seleção e análise de informações, destaca as principais características e 
elementos próprios deste estilo, bem como seu emprego nas salas de exibição cinematográfica, na Europa e nos EUA, desde seu surgimento 
em meados dos anos 1920 até o advento da Segunda Guerra Mundial (1939/45). Tal recorte temporal corresponde ao período em que houve a 
expansão do número de salas de cinema ao redor do mundo, bem como a consolidação da indústria cinematográfica que exigia mais lugares de 
exibição, os quais adotaram o estilo em voga. Caracterizado o repertório formal e simbólico do Art Déco, assim como as diferentes expressões 
que tomou e seu impacto na produção arquitetônica europeia e americana, selecionou-se alguns exemplos de edificações de referência para 
o estilo, com o fim de exemplificar e ilustrar o levantamento teórico. A pesquisa conclui-se com a descrição e análise desses casos, os quais 
correspondem a obras internacionais, localizadas nos países de economia central da época; e que representam essa expressão arquitetônica 
particular, bem como raízes de seu rebatimento tardio no contexto nacional. Por fim, a síntese de dados desse estudo científico dá subsídios à 
futura pesquisa de obras em nosso país e região, também produzidas em estilo Art Déco, destacando o valor artístico, cultural e patrimonial, 
das edificações primordiais relacionadas ao cinema.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paula Hassunuma (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Antonio Manoel Nunes Castelnou Neto
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Tradição, Contextualismo, Arquitetura Regionalista
Área de Conhecimento: 60401028 - TEORIA DA ARQUITETURA

1075 COR E TRADIÇÃO NA ARQUITETURA DE LUIS BARRAGÁN

Após séculos de dominação espanhola, vários artistas e intelectuais mexicanos empenharam-se na busca de uma identidade nacional, almejada 
desde a Independência do México (1821) e intensificada com a Revolução Institucionalista (1910/17), que favoreceu a difusão das tendências 
modernas naquele país. Foi a partir desse contexto que Luis Barragán (1902-1988) transformou o modernismo internacional em um vibrante 
e sensual estilo nacionalista, fazendo uso de cores vivas e contrastes de texturas, tendo a água e a luz como temas favoritos.  Ganhador do 
Prêmio Pritzer em 1980, Barragán procurava, através de seu trabalho – que inclui desde residências a obras institucionais – uma ligação entre a 
arquitetura moderna, de bases corbusierianas; e a tradição e contexto cultural mexicano, por influência dos artistas muralistas. Por meio dessa 
pesquisa em iniciação científica, de caráter exploratório e ligada à área de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, fez-se um estudo web 
e bibliográfico, com o objetivo de identificar e descrever as características e principais elementos do trabalho e pensamento de Luis Barragán. 
De modo a comprovar sua relação da cor com a tradição, foram selecionadas 03 (três) obras, que permitiram destacar suas maiores con-
tribuições para a arquitetura contemporânea, em especial o emprego de materiais locais, cores populares e agenciamentos espaciais com base 
na tradição hispano-americana. Considerado figura excepcional do contextualismo arquitetônico, seus projetos, todos realizados em sua terra 
natal, exemplificam o domínio do espaço e da luz assim como a habilidade de unir princípios estruturais da arquitetura tradicional mexicana 
com o vocabulário modernista. Sua arquitetura encontrou reflexos não só em seu país de origem como também mundialmente, inclusive fora 
da América Latina, reforçando os traços estéticos dos minimalismo e da prática neomoderna. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pillar Muzillo (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Antonio Manoel Nunes Castelnou Neto
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Sustentabilidade, Arquitetura Sustentável, Arquitetura em Terra
Área de Conhecimento: 60401028 - TEORIA DA ARQUITETURA

1076 ESTUDO DA EVOLUÇÃO E APLICAÇÃO DA TERRA EM HABITAÇÕES UNIFA-
MILIARES

Presente na história, tradição e prática de muitas sociedades – inclusive a brasileira, desde o período colonial até o presente –, a arquitetura 
executada em terra tem despertado o interesse de diversos pesquisadores nas áreas de tecnologia e materiais de construção, tanto por seu baixo 
impacto ambiental e reduzido desperdício energético como por suas propriedades físicas e construtivas. Aplicada das mais variadas formas, 
incluindo a taipa e o adobe, a terra consiste em material abundante, de fácil extração e manuseio; e que guarda longínqua tradição vernácula: as 
antigas civilizações egípcia e mesopotâmica foram as pioneiras na construção de moradias em terra crua. De caráter exploratório, esta pesquisa 
de iniciação científica, desenvolvida em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, aborda o desenvolvimento histórico da arquitetura feita 
em terra – especialmente habitações unifamiliares –, destacando seus principais aspectos técnico-construtivos, bem como os fatores que lhe 
tornaram uma importante alternativa frente à discussão ambiental de hoje em dia. A partir da coleta e seleção de informações em fontes web e 
bibliográficas, foram feitas a descrição, a análise e a ilustração de 04 (quatro) obras contemporâneas executadas neste material, permitindo um 
quadro comparativo em que se apresentam seus principais aspectos funcionais, técnicos e estéticos. Conclui-se que essa tecnologia, de bases 
vernáculas, contribui em vários aspectos quanto à sustentabilidade socioambiental, sem prejuízos em relação à sua qualidade formal e/ou espa-
cial. A pesquisa possibilita a exemplificação, por meio de obras construídas recentemente e de comprovada eficiência, de que a arquitetura em 
terra não deve ser vista como tema de interesse para estudo do passado, mas como campo de pesquisa e experimentação no presente e futuro.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kelly Varnier (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Marco Cezar Dudeque
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: teatro, cenografia, arquitetura efêmera
Área de Conhecimento: 60402008 - PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO

1077 ARQUITETURA EFÊMERA EM CURITIBA: UM ESTUDO SOBRE UMA CENOGRAFIA 
UTILIZADA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO DE CURITIBA.

Cenografia é a arte, técnica e ciência de projetar e executar a instalação de cenários para espetáculos teatrais ou cinematográficos. A cenografia 
é parte importante do espetáculo, pois conta a época e o local em que se passa a história. A organização do palco e do espaço teatral no âmbito 
da Arquitetura Efêmera consiste no espaço em um tempo determinado, organizado de maneira interdisciplinar em que a pintura, a escultura, a 
luz, a música, o desenho, a arquitetura, o teatro e a moda interagem e se relacionam de modo a construir um espaço específico de acordo com 
as intenções de cada peça teatral. No festival de teatro de Curitiba, idealizado pelos então estudantes Leandro Knopfholz e Carlos Eduardo Bit-
tencourt, os espetáculos selecionados representam o rico e diversificado panorama atual das artes cênicas brasileiras. A Mostra 2012 reuniu 30 
espetáculos, sendo apresentados em teatros e outros espaços tradicionais, em barracões, ruas, praças e bares de Curitiba. Nos diversos locais em 
que foram apresentados, a cenografia buscou ressaltar o caráter dos personagens, como o desespero refletido na cenografia assinada por Valdy 
Lopes Jr, em “Ah, a Humanidade! E Outras Exclamações” ou contextualizar espacialmente a cena interpretada pelos personagens, como na 
peça Judy Garland – O Fim do Arco-Íris’ idealizado pelo arquiteto e cenógrafo Rogério Falcão. Ao pesquisar sobre a concepção cênica, atráves 
de entrevistas com os profissionais envolvidos e análise do processo gráfico de criação, percebe-se as diferentes formas de concepção plástica 
na cenografia. No processo de criação dos arquitetos cenógrafos, o apelo construtivo se aproveita do repertório arquitetônico para elaborar 
estruturas com planos e profundidade bastante nítidos, grandiosidade e valorização de áreas, textura e composição volumétrica diferenciada. 
Outro aspecto fundamental analisado foi a importância cênica da iluminação. A chamada “luz teatral” e sua relação com a caixa cênica. Por 
meio de refletores, a iluminação exerce papel fundamental nos múltiplos espaços que se apresentam durante a montagem. Há uma elaborada 
metodologia no que se refere ao uso da cor, intensidade, definição e relação de diferentes planos numa mesma cena, alcances, geometria, vol-
umes - além das nuances de sombras, que enriquecem, ampliam e qualificam as expressões usadas pelos artistas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pedro Lanna de Castro (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Emerson José Vidigal
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: arquitetura, ensino, avaliação
Área de Conhecimento: 60402008 - PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO

1078 O ENSINO E A AVALIAÇÃO NO ATELIER DE ARQUITETURA

Esta pesquisa tem como objetivo analisar, sob a ótica do estudante de arquitetura, o método de ensino e avaliação da atividade projetual uti-
lizado no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR. Através da aplicação de um questionário, os estudantes puderam analisar o papel da 
avaliação de projeto em seu desenvolvimento na atividade de projetar e o que é avaliado: o projeto em si, o processo projetual ou ambos. Tam-
bém foi abordada a impressão dos alunos de quais eram os critérios de avaliação utilizados e suas opiniões quanto aos critérios que deveriam 
ser aplicados. Para elaborar o questionário, buscou-se situar o atual método de ensino em atelier de arquitetura através de um levantamento 
histórico do tema, contrapo-lo ao que é praticado atualmente e, então, pontuar os aspectos relevantes e necessários no processo avaliativo. 
Relevantes e necessários ante a validação do avaliar como contribuidor do ensino, validade também questionada. O questionário foi aplicado 
para alunos entre o 3º e 5º ano, que já houvessem cursado uma matéria de projeto no curso de Arquitetura na UFPR. O questionário teste foi 
disponibilizado pela internet e obteve-se 18 respostas. O definitivo foi realizado físicamente, nas salas de aula, e obteve-se 79 respostas. A 
amostragem final e considerada foi de 97 respostas em um universo de XXX estudantes que se enquadravam nos quesitos acima estipulados. 
A análise dos dados obtidos visa diagnosticar a relevância da avaliação no ensino de projeto e também a clareza com que é feita, segundo o es-
tudante. Tem como objetivo, também, expor os valores e crenças adquiridas pelos alunos, através do curso ou não, que influenciam suas visões 
sobre método de projeto- também na prática profissional- e os aspectos racionais, qualitativos e quantitativos de um bom projeto arquitetônico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Roni de Lacerda (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Lisana Katia Schmitz
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: arquitetura, metaprojeto, estruturas metálicas
Área de Conhecimento: 60402016 - PLANEJAMENTO E PROJETOS DA EDIFICAÇÃO 

1079 INTERAÇÕES ENTRE O SISTEMA ESTRUTURAL DE AÇO E O PROJETO DE 
ARQUITETURA.

O domínio dos metais é uma técnica milenar. Porém, a produção siderúrgica no Brasil só começa a ser eficiente a partir da criação da Comissão 
Nacional de Siderurgia em 1931 por Getúlio Vargas, com uma produção inicial de 194 mil toneladas, cerca de 54% da desmanda nacional em 
1930. Mesmo assim, o aço nunca foi primeira opção na arquitetura brasileira, sendo a prioridade sempre dada a sistemas de custo inicial mais 
baixo, seja por falta de mão de obra ou desconhecimento de suas propriedades. A utilização de sistemas construtivos industrializados cresceu 
consideravelmente, revelando a importância da Coordenação Modular (CM), uma abordagem de projeto com elementos construtivos dimen-
sionados a partir de uma medida comum. Isso estreita a relação com a indústria, diminuindo erros e acidentes e otimizando todo o trabalho, 
desde o projeto à construção. Tem-se assim um novo processo de projeto em que pensa-se o edifício integralmente, onde o arquiteto passa a 
trabalhar com as relações entre as dimensões dos materiais pré-fabricados, criando uma arquitetura cujos valores estético-formais estejam em 
harmonia com os socioeconômicos e ambientais. Com isso, o aço se mostra especialmente favorável em face das suas vantagens; seu desem-
penho estrutural confere ao projeto maior liberdade, permitindo propostas tecnicamente arrojadas e formalmente expressivas. A redução das 
seções estruturais permite maior aproveitamento do espaço interno e alivio da carga nas fundações. Sua modularidade favorece a CM, dando 
flexibilidade ao edifício e compatibilidade com várias soluções de fechamento. Permite a realização de etapas de construção simultaneamente à 
fabricação. A racionalização de materiais e mão de obra evita desperdício, favorecendo a qualidade da obra, organização de canteiro, precisão 
e redução do tempo de obra, além de poder ser desmontada e reciclada. A presente pesquisa tem por objetivo investigar a interface entre a 
tecnologia do aço e o processo de projeto, buscando identificar suas interações mais significativas e apontando os seus reflexos na metodologia 
do projeto, através de pesquisa exploratória bibliográfica e documental subsidiando a fundamentação dos conteúdos relativos à racionalização 
da construção, CM, tecnologia do aço e requisitos do projeto arquitetônico, assim como a identificação de estudos de caso. Os resultados evi-
denciam o direto reflexo da racionalização e CM sobre o projeto arquitetônico, exigindo, entre outros, maior aprofundamento na especificação 
dos materiais e na resolução dos detalhes de compatibilização dos elementos construtivos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carla Marques Demeterko (PIBIC/CNPq)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Sérgio Fernando Tavares           Colaborador: Arq. Sílvia Maria Nogueira Baldessar
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: coberturas verdes, arquitetura bioclimática, conforto ambiental
Área de Conhecimento: 60403004 - TECNOLOGIA DE ARQUITETURA E URBANISMO

1080 DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS DE TELHADOS VERDES EXTEN-
SIVOS PARA A CIDADE DE CURITIBA

Em desenvolvimento na cidade de Curitiba, Paraná, o presente trabalho tem como objetivo a construção de protótipo de telhado verde de padrão 
extensivo, visando avaliar seu funcionamento e eficácia no ambiente curitibano. O protótipo irá conter módulos de telhado verde e também de 
laje impermeabilizada e de telha de fibrocimento, para obter uma comparação entre os mesmos. Ele será construído com placas cimentícias 
impermeabilizadas e cada módulo possuirá sistema de captação de águas pluviais, estando cada um deles ligado a um galão para medição 
individual do escoamento da água da chuva. Até o momento, uma parceria com o Museu Botânico de Curitiba foi realizada, com cujo auxílio 
escolhemos as espécies vegetais que serão utilizadas no telhado verde. Além disso, foi concluído o projeto do protótipo e feito seu detalhamento 
e orçamento, cujo dinheiro ainda não foi repassado. Enquanto aguardamos o repasse estamos acompanhando os resultados do protótipo con-
struído para a dissertação de mestrado de Silvia Baldessar, cujos resultados também fazem parte desta pesquisa. São três os módulos montados: 
simulando uma laje impermeabilizada, com telhado verde e com telhas de barro, e está sendo avaliado em cada um o escoamento da água da 
chuva. Como resultado desta dissertação, foi comprovada para o período de verão a capacidade dos telhados verdes de reduzir a velocidade 
de escoamento durante os períodos de chuva através dos mecanismos de evapotranspiração e retenção, o que reduz a água direcionada às ga-
lerias de águas pluviais. O protótipo continuará sendo acompanhado para avaliação das demais estações do ano. Paralelamente a isto, estamos 
desenvolvendo o plantio de quatro espécies vegetais no telhado verde do Setor de Ciências Sociais e Aplicadas, visando acompanhar o desen-
volvimento de cada planta em situação de sol e sombra. Já possuímos as plantas e também o substrato e estamos aguardando apenas autorização 
para o plantio. Além disso, um website está sendo desenvolvido para apresentar os resultados da pesquisa e também para tornar informações 
gerais sobre o telhado verde mais acessíveis. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Júlia Fernanda Maia de Paiva (Outro)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Helena Fernanda Graf               Co-Orientador: Sergio Scheer
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Geometria solar, Sustentabilidade, BIM
Área de Conhecimento: 60403004 - TECNOLOGIA DE ARQUITETURA E URBANISMO

1081 BIM, ILUMINAÇÃO NATURAL E GEOMETRIA SOLAR: ESTUDOS DE MODE-
LOS VIRTUAIS E FÍSICOS.

A geometria solar é o estudo para analisar como o sol percorre o céu e quanto tempo ele fica acima do horizonte e sua interferência nas edifi-
cações. O estudo solar é importante para todos os casos de projeto arquitetônico, uma vez que  o sol incide em diferentes ângulos conforme a 
latitude em que a edificação está implantada. Esse tipo de estudo é feito para o ano inteiro e o percurso do sol varia conforme a época do ano. 
O conhecimento da geometria solar é essencial para projetar, conforme o interesse do projetista e a necessidade do local de inserção da edifi-
cação, protegendo-a da incidência solar direta ou aproveitando-a quando necessária. Desde a década de 2000, as ferramentas com tecnologia 
BIM vêm sendo cada vez mais utilizadas. São ferramentas paramétricas que, além da modelagem 3D, contam com informações, como as para 
estudo solar. O uso de simulação, através dessas ferramentas, pode vir a facilitar os estudos solares nos projetos de arquitetura, uma vez que, ao 
ser feito em um simulador da trajetória solar (heliodon ou solardom), é necessária a confecção de uma maquete física, a qual demanda maior 
espaço e tempo do que se o mesmo projeto fosse avaliado virtualmente. A partir da necessidade de aperfeiçoamento do processo da análise 
da incidência do sol em uma edificação, esta pesquisa estuda e verifica se a ferramenta Revit Architecture 2012 tem a mesma eficácia que os 
métodos usualmente utilizados. A hipótese que embasa tal trabalho originou-se de uma observação comparativa entre um edifício construído 
e um modelo virtual do mesmo feito na ferramenta. A partir dessa observação, pôde-se prever que o estudo do modelo físico (maquete) no 
simulador da trajetória solar tivesse resultados equivalentes ao do modelo virtual. Para confirmar a hipótese, o modelo virtual, na ferramenta de 
estudo solar do Revit Architecture 2012, é testada em caráter de comparação ao modelo físico, no equipamento simulador da trajetória solar, e 
à edificação construída. A análise da maquete física realiza-se no heliodon do edifício de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do 
Paraná, depois de feito o aferimento do mesmo. O objeto do estudo é o edifício do CESEC – Centro de Estudos em Engenharia Civil, localizado 
no Campus Politécnico da mesma universidade. Os resultados apresentam comparações entre o modelo virtual e o modelo físico; o modelo 
virtual e o edifício construído; e o modelo físico e o edifício construído, validando a ferramenta para apoiar a concepção de projeto.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Veridiana Stoski (PIBIC/CNPq)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Aloísio Leoni Schmid                Colaborador: Márcio Henrique de Sousa Carboni
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Adequação acústica, Apresentação musical, Reverberação
Área de Conhecimento: 60403012 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

1082 AVALIAÇÃO TÉCNICA E ARQUITETÔNICA DOS ESPAÇOS PARA DE APRESENTAÇÃO MUSICAL 
NA CIDADE DE CURITIBA: O CASO DOS ESPAÇOS PARA ENSINO E ESTUDO DA MÚSICA.

A proposta da busca por uma formulação de diretrizes para a realização de projetos de salas de música de qualidade, necessárias à melhor 
audição da música baseia-se na estratégia de levantamento exploratório, utilizando-se de métodos como o survey e o experimento (medições 
físicas dos ambientes). A escassa literatura relacionada a esse tema sugere um levantamento de dados com caráter pioneiro por meio da aval-
iação técnica e arquitetônica, que permite relacionar essas características com o desempenho acústico de cada um em situações diversas. A 
escolha dos locais a serem visitados privilegiou os espaços de apresentação usados prioritariamente em apresentações musicais, abrangendo 
espaços de diferentes tamanhos. Foi feita uma análise da arquitetura e das atividades ali realizadas, onde se considerou algumas características 
específicas que os tornaram oportunos para esta pesquisa. Foram realizadas visitas técnicas para levantamento de dados nos seguintes locais: 
Teatro da Reitoria, Teatro Guaíra, Igreja Imaculada Conceição, Auditório da Reitoria, Capela da Reitoria, Igreja São Pedro São Paulo e Sala 
Brasílio Itiberê. Os levantamentos foram realizados de setembro de 2011 a junho de 2012, nos locais acima citados, com uso de equipamentos 
compreendendo arquivo digital, amplificador, fonte sonora omnidirecional, baixa de sons graves e câmera fotográfica, além de um analisador 
acústico. Mediu-se o tempo de reverberação em cada local, que é uma característica importante para diferentes aspectos da psicoacústica. Tal 
medida resulta da forma do espaço e da distribuição dos materiais de revestimento. Os dados obtidos por estas medições físicas podem ser ana-
lisados para formulação de diretrizes que orientarão projetos de espaços de ensino e estudo de música.   Contudo, nossa análise busca formular 
o tipo de apresentação musical que melhor se adequa aos espaços visitados, de acordo com as características acústicas que ele apresenta, pois 
o foco do trabalho foi alterado desde a submissão do plano, melhor se adequando as pesquisas feitas no laboratório que trataram do tema da 
adequação acústica de salas de aula em duas dissertações de mestrado.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 555

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: VITOR JUN TAKAHASHI (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Aloisio Leoni Schmid            Colaborador: Veridiana Stoski
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Acústica de espaços fechados, adequação acústica, reverberação
Área de Conhecimento: 60403012 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

1083 AVALIAÇÃO TÉCNICA E ACÚSTICA DE  ESPAÇOS DE APRESENTAÇÃO NA 
CIDADE DE CURITIBA.

Os espaços de apresentação sofrem influência direta das características acústicas de sua obra arquitetônica, frente a isso, a presente pesquisa 
exploratória procura avaliar a qualidade acústica dos locais de apresentação na cidade de Curitiba com o objetivo de verificar se os tipos de 
apresentação que ocorrem atualmente são adequados ao seu espaço, pois cada tipologia musical produzida demanda diferentes características 
do espaço arquitetônico de apresentação para que a obra musical possa ser aproveitada ao seu máximo. Da mesma forma, os espaços destinados 
à fala, tais como igrejas e auditórios, demandam características arquitetônicas diferentes daqueles espaços destinados à música. Os locais de 
apresentação escolhidos foram: o Teatro da Reitoria, Teatro Guaíra, Teatro Paiol, Teatro José Maria Santos, Igreja Imaculada Conceição, Au-
ditório da Reitoria, Capela da Reitoria, Igreja São Pedro São Paulo e Sala Brasílio Itiberê. Em todos os locais foram realizados o levantamento 
técnico do espaço, que consiste no levantamento dos materiais de revestimento, aberturas e mobiliário que influem diretamente no tempo de 
reverberação do espaço; e através da medição do tempo de reverberação dentro do local de apresentação. Estas visitas técnicas aos locais, foram 
realizadas no período compreendido entre setembro de 2011 a junho de 2012 e para a medição do tempo de reverberação foram utilizados 
equipamentos compreendendo: arquivo digital, amplificador, fonte sonora omnidirecional, baixa de sons graves e câmera fotográfica, além de 
um analisador acústico. Os dados obtidos por estas medições físicas podem ser analisados para formulação de diretrizes que orientarão projetos 
arquitetônicos de espaços de apresentação. A conclusão destas análises também poderá orientar quais tipos de apresentações (fala ou música), 
são mais adequados para os locais levantados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriela Ruales Orbes (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Alessandro Filla Rosaneli           Colaborador: Denilza Queiroz
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Espaço Público, Paisagem Visual, Rua
Área de Conhecimento: 60404000 - PAISAGISMO

1084 OS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES E A CONSTITUIÇÃO DA ESFERA PÚBLICA CONTEM-
PORÂNEA NO BRASIL –REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, PARANÁ - PAISAGEM VISUAL

A presente investigação faz parte da pesquisa “Os sistemas dos Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea no Brasil 
– o Caso da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná (SEL-RMC)”, inserido na rede nacional de pesquisa QUAPA-SEL. Especificamente, o 
recorte de trabalho abrange quase a totalidade do Aglomerado Metropolitano de Curitiba formado pelos municípios de Araucária, Almirante 
Tamandaré, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. Dentre a variedade de espaços 
livres presentes na estrutura urbana das cidades brasileiras, a pesquisa principal optou pelo estudo dos espaços livres públicos, em especial as 
ruas, em razão de sua importância para o desenvolvimento da esfera pública e de sua maciça presença no espaço urbano. Dentre todos os tipos 
de ruas existentes, nesta primeira etapa de estudo, investigam-se as ruas centrais dos núcleos urbanos, por serem recortes passíveis de com-
paração entre todos os municípios supracitados. Assim, as ruas, são estudadas em seus aspectos físicos, sensoriais e comportamentais. Através 
de múltiplos métodos advindos de dados coletados em campo e em arquivo, em visitas realizadas no inverno e verão assim como noturnas 
e diurnas, forma-se um conjunto de informações que possibilitam uma melhor compreensão da conformação deste espaço livre. A parte da 
pesquisa aqui apresentada se trata de uma análise sensorial, especificamente sobre a paisagem visual. Os tópicos que são discutidos sobre este 
tema são relativos à comunicação verbal e não-verbal, ao estudo da arte urbana e ao estudo de marcas do tempo. O material utilizado para esta 
investigação são fotos registradas em cada município sobre a presença da publicidade local e forasteira, da sinalização viária, dos cartazes, 
placas, pinturas, grafitagem e pichações. Por meio de sequência de fotos ao nível da visão do pedestre, diurnas e noturnas, e em conjunto com 
um levantamento dos obstáculos, foram produzidos mapas, esquemas e textos para analisar as diferenças e semelhanças entre os municípios 
no que tange o material coletado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leonardo Barros Venâncio (PIBIC/CNPq)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Paulo Chiesa
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: risco de enchentes; áreas de proteção; mapeamento
Área de Conhecimento: 60404000 - PAISAGISMO 

1085 O RISCO DAS ENCHENTES NO ALTO IGUAÇU: OS PARQUES NO MANEJO 
E CONTROLE DE INUNDAÇÂO  NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

A presença de rios em meio ao crescimento das cidades costuma ser visto como cicatrizes na malha urbana. Nesse contexto, medidas diversas 
passaram a serem adotas visando controlar as cheias e inundações em cidades já consolidadas. Nesse contexto, Curitiba, inserida na bacia do 
alto Iguaçu, adotou medidas, a partir dos anos 70, que tiveram ampla fundamentação nos anos 90 do século passado, para o controle desses 
rios. Nesse sentido, a implantação de parques com lagoas de controles de cheias e a canalização de rios tiveram grande sucesso. Nessa linha de 
ação, a implantação de parques lineares ribeirinhos são medidas efetivas e inteligentes de ação. Para tanto, a Prefeitura Municipal de Curitiba 
tem como projeto o Parque Linear do Rio Barigui, tendo em mente a importância bacia do Barigui, acolhedora de um terço da população cu-
ritibana e sua extensão 45 km, seguindo um eixo norte / sul, cortando toda a cidade; tiramos o projeto enquanto recorte na linha de pesquisa. 
A nível introdutório, Parques Lineares Ribeirinhos atuam no controle de cheias; prevendo áreas inundáveis, como lagos artificiais e calhas que 
suportem chuvas intensas. Além disso, esses parques visam proteger Áreas de Proteção Permanente, conhecidas como app’s, mantendo a mata 
ciliar ainda intacta, realocando moradias irregulares e reparando regiões degradas. Seu caráter paisagístico visa redefinir e organizar o desenho 
urbano por onde ele passa e definir uma paisagem urbana melhor estruturada e confortável para a população. Para uma análise mais precisa 
da interferência do objeto de estudo na cidade foi necessário realizar um recorte sobre a área da bacia do Rio Barigui, situada no centro desta. 
Esse estudo, então, contará com dados da drenagem do recorte, localização de possíveis áreas alagadiças, junto às suas curvas de recorrências 
de cheias e ao cenário atual, tendêncial e dirigido sobre esse recorte, regiões de moradias em áreas de preservação permanente e seus prováveis 
locais para realocações, exposição do programa que envolve a consolidação desse parque, contando com entrevistas realizadas e produtos for-
necidos por órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba, mapas esquemáticos com informações da Bacia do Rio Barigui e do recorte feito sobre 
ela, tudo com o objetivo de estudar a influência que o Parque Linear do Rio Barigui terá sobre a cidade, ou parte dela. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcia Maira Melo Machao (PIBIC/CNPq)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Alessandro Filla Rosaneli               Colaborador: Leticia Winkert
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: espaços-livres, Região Metropolitana de Curitiba, mapeamento
Área de Conhecimento: 60404000 - PAISAGISMO 

1086 PESQUISA DOS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES NAS ESCALAS METROPOLITANAS 
E MUNICIPAIS E LOCAIS – PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DE CAMPO E MAPEAMENTO.

A presente investigação faz parte da pesquisa “Os Sistemas dos Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública (SEL-RMC)”, inserido na 
rede nacional de pesquisa QUAPA-SEL. Especificamente, o recorte de trabalho abrange quase a totalidade do Aglomerado Metropolitano de 
Curitiba formado pelos municípios de Araucária, Almirante Tamandaré, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro 
Barras e São José dos Pinhais. Dentre a variedade de espaços livres presentes na estrutura urbana das cidades brasileiras, a pesquisa principal 
optou pelo estudo dos espaços livres públicos, em especial as ruas, em razão de sua importância para o desenvolvimento da esfera pública e de 
sua  maciça presença no espaço urbano. Dentre todos os tipos de ruas existentes, nesta primeira etapa de estudo, investigam-se as ruas centrais 
dos núcleos urbanos por serem recortes passíveis de comparação entre todos os municípios supracitados. Assim, as ruas, são estudadas em seus 
aspectos físicos, sensoriais e comportamentais. Através de múltiplos métodos advindos de dados coletados em campo e em arquivo, forma-se 
um conjunto de informações que possibilitam uma melhor compreensão da conformação deste espaço livre. A parte da pesquisa aqui apresen-
tada trata do mapeamento dos espaços livres (ruas, praças e parques) no Aglomerado Metropolitano de Curitiba. Serão elaborados mapas nas 
escalas urbanas e regionais contendo informações sobre a localização da rua central de estudo juntamente com todas as outras variações de 
espaços livres públicos, que servirão de base para os cruzamentos entre dados da densidade populacional e área de espaços livres públicos e pri-
vados. O objetivo desta pesquisa é a interpretação geral dos sistemas de espaços livres por meio da análise estrutural através de bases cartográfi-
cas, imagens de satélite e dados censitários - concedidas por órgãos públicos federais, estaduais e municipais. O resultado da elaboração destes 
mapas vão mostrar a localização e a porcentagem de áreas livres nos setores censitários urbanizados dos municípios e, como se encontram as 
situações, referentes à quantidade, dos espaços livres públicos entre o município de Curitiba e os demais municípios da Região Metropolitana. 



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 557

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renato Dombrowski (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Paulo Chiesa
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: inundações, planejamento da paisagem, rio Itaqui
Área de Conhecimento: 60404000 - PAISAGISMO 

1087 MAPEAMENTO DE RISCOS PARA A FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO URBANA EM ÁREAS DE MANANCIAL HÍDRICO NO ALTO IGUAÇU

A qualidade ambiental e a qualidade de vida das populações assentadas em áreas próximas aos rios tem se mostrado como indicador de um 
processo de urbanização, e intervenção na paisagem, inadequados para a manutenção e preservação da vida. Tal cenário, no contexto urbano 
brasileiro, aparentemente segue uma tendência negativa que de forma frequente caracteriza situações de risco socioambiental. O profissional 
da arquitetura e urbanismo é parte fundamental na composição do quadro de profissionais necessários para se levar a cabo a resposta a tais 
situações. A proposição espacial de uma resposta integral, e eficiente, ou seja, coerente com a diversidade inerente a essas situações de risco, 
demanda uma análise complexa das bases, modelos e sistemas envolvidos em todo esse processo de produção da paisagem urbana. Nesse con-
texto, sob o viés do planejamento e projeto da paisagem, a presente pesquisa busca elucidar as relações entre os temas Água, Paisagem e Risco, 
em seus aspectos espaciais, temporais e culturais, tendo como recorte a margem esquerda do Rio Itaqui, e suas áreas urbanizadas, no município 
de São José dos Pinhais. A metodologia de pesquisa envolve revisão bibliográfica pertinente aos temas citados, estudos de casos correlatos, 
além da análise do projeto do Parque Linear do Rio Itaqui, que é apoiado pelo Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério das Ci-
dades, e gerido pela Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Esse estudo, apoiado em documentos 
e entrevistas, então, contará com mapas e dados do recorte tais como curvas de recorrências de cheias, delimitação de Áreas de Preservação 
Permanente, de Unidades Territoriais de Planejamento, dos assentamentos humanos e seu perfil social, tendo como objetivo a localização das 
áreas de risco socioambiental passíveis de inundação. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: THALLITA CHAGAS DE SOUZA (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: PAULO CHIESA              Colaborador: LEONARDO BARROS VENÂNCIO
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Parque, Curitiba, Paraná
Área de Conhecimento: 60404000 - PAISAGISMO 

1088 O PARQUE LINEAR E SEU PAPEL NA PREVENÇÃO DE CHEIAS EM CURITIBA

A presença de rios em meio ao crescimento das cidades costuma ser visto como cicatrizes na malha urbana. Nesse contexto, medidas diversas 
passaram a serem adotas visando controlar as cheias e inundações em cidades já consolidadas. Curitiba, inserida na bacia do alto Iguaçu, ado-
tou medidas, a partir dos anos 70, que tiveram ampla fundamentação nos anos 90 do século passado, para o controle desses rios. Os planos de 
urbanização da cidade contaram com a implantação de parques esses eram munidos de lagoas de contenção, que receberam a função de con-
trolar cheias e canalizar os rios, essa medida obteve grande sucesso. Seguindo essa linha, a implantação de parques lineares ribeirinhos são 
medidas efetivas e inteligentes de ação. Para tanto, a Prefeitura Municipal de Curitiba tem como projeto o Parque Linear do Rio Barigui, tendo 
em mente a importância da Bacia do Barigui, que abriga um terço da população curitibana e tem extensão de 45 km, seguindo um eixo norte / 
sul, cortando toda a cidade; tiramos o projeto enquanto recorte na linha de pesquisa. A nível introdutório, Parques Lineares Ribeirinhos atuam 
no controle de cheias; prevendo áreas inundáveis, como lagos artificiais e calhas que suportem chuvas intensas. Além disso, esses parques 
visam proteger Áreas de Proteção Permanente, conhecidas como app’s, mantendo a mata ciliar ainda intacta, realocando moradias irregulares 
e reparando regiões degradas. Seu caráter paisagístico visa redefinir e organizar o desenho urbano por onde ele passa e definir uma paisagem 
urbana melhor estruturada e confortável para a população. Para uma análise mais precisa da interferência do objeto de estudo na cidade foi 
necessário realizar um recorte sobre a área da Bacia do Rio Barigui, situada no centro desta. Esse estudo, então, contará com dados da drenagem 
do recorte, localização de possíveis áreas alagadiças, junto às suas curvas de recorrências de cheias e ao cenário atual, tendêncial e dirigido 
sobre esse recorte, regiões de moradias em áreas de preservação permanente e seus prováveis locais para realocações, exposição do programa 
que envolve a consolidação desse parque, contando com entrevistas realizadas e produtos fornecidos por órgãos da Prefeitura Municipal de 
Curitiba, mapas esquemáticos com informações da Bacia do Rio Barigui e do recorte feito sobre ela, tudo com o objetivo de estudar a influência 
que o Parque Linear do Rio Barigui terá sobre a cidade, ou parte dela.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Letícia Winkert (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Alessandro Filla Rosaneli                Colaborador: Ligia Cristina Batschke
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: circulação, veículos, espaços livres
Área de Conhecimento: 60404035 - ESTUDOS DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR 

1089 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO PÚBLICO - CIRCULAÇÃO DE 
VEÍCULOS

A presente investigação faz parte da pesquisa “Os sistemas dos Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea no Brasil 
– o Caso da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná (SEL-RMC)”, inserido na rede nacional de pesquisa QUAPA-SEL. Especificamente, o 
recorte de trabalho abrange quase a totalidade do Aglomerado Metropolitano de Curitiba formado pelos municípios de Araucária, Almirante 
Tamandaré, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. Dentre a variedade de espaços 
livres presentes na estrutura urbana das cidades brasileiras, a pesquisa principal optou pelo estudo dos espaços livres públicos, em especial 
as ruas, em razão de sua importância para o desenvolvimento da esfera pública e de sua maciça presença no espaço urbano. Dentre todos os 
tipos de ruas existentes, nesta primeira etapa de estudo, investigam-se as ruas centrais dos núcleos urbanos, por serem recortes passíveis de 
comparação entre todos os municípios supracitados. Assim, as ruas, são estudadas em seus aspectos físicos, sensoriais e comportamentais. 
Através de múltiplos métodos advindos de dados coletados em campo e em arquivo, forma-se um conjunto de informações que possibilitam 
uma melhor compreensão da conformação deste espaço livre. A parte da pesquisa aqui apresentada trata da mobilidade e acessibilidade no es-
paço público, mais especificamente sobre a circulação de veículos. Com base nas observações, fotografias e entrevistas feitas em campo foram 
produzidos mapas, tabelas e um quadro comparativo com dados qualitativos e quantitativos das questões viárias. Para essa abordagem, as infor-
mações levantadas foram: dimensão da via, tipo de pavimentação e situação física das vias, regulamentações, presença e disposição das vagas 
de estacionamento, análise da permeabilidade urbana para o deslocamento de veículos e os pontos de conflito presentes nas ruas selecionadas. 
Além desses, foram observados aspectos das conexões urbanas como o sentido do tráfego, percurso do transporte público, hierarquização viária 
e contagem estimada do tráfego em vários períodos do dia. Dessa forma, a presente análise se torna importante para o entendimento das funções 
e funcionamento da via em cada rua estudada, além de relacionar este tema com os demais fatores da rua.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Noah Weishof (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Alessandro Filla Rosaneli             Colaborador: Jessica Brodhage
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Região Metropolitana de Curitiba, Rua, Uso e Ocupação dos Lotes
Área de Conhecimento: 60404035 - ESTUDOS DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR 

1090 “OS SISTEMAS DOS ESPAÇOS LIVRES E A CONSTITUIÇÃO DA ESFERA PÚBLICA CONTEM-
PORÂNEA NO BRASIL – O CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – LOTE PRIVADO”

A presente investigação faz parte da pesquisa “Os sistemas dos Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea no Brasil 
– o Caso da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná (SEL-RMC)”, inserido na rede nacional de pesquisa QUAPA-SEL. Especificamente, o 
recorte de trabalho abrange quase a totalidade do Aglomerado Metropolitano de Curitiba formado pelos municípios de Araucária, Almirante 
Tamandaré, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. Dentre a variedade de espaços 
livres presentes na estrutura urbana das cidades brasileiras, a pesquisa principal optou pelo estudo dos espaços livres públicos, em especial 
as ruas, em razão de sua importância para o desenvolvimento da esfera pública e de sua maciça presença no espaço urbano. Dentre todos os 
tipos de ruas existentes, nesta primeira etapa de estudo, investigam-se as ruas centrais dos núcleos urbanos, por serem recortes passíveis de 
comparação entre todos os municípios supracitados. Assim, as ruas, são estudadas em seus aspectos físicos, sensoriais e comportamentais. 
Através de múltiplos métodos advindos de dados coletados em campo e em arquivo, forma-se um conjunto de informações que possibilitam 
uma melhor compreensão da conformação deste espaço livre. A parte da pesquisa aqui apresentada trata, de forma mais específica, das relações 
e influências das áreas privadas na conformação da esfera pública. Apesar de este âmbito não fazer parte do espaço público em si, tem grande 
importância na conformação do ambiente urbano, no sentido de proporcionar visuais e definir a dinâmica de uso da rua. O objetivo desta etapa 
de pesquisa é identificar como isso acontece, reconhecendo cada lote a partir de diversos quesitos, e por fim, alcançar uma comparação entre 
diversas situações e municípios. Como materiais resultantes deste processo foram produzidos mapas e esquemas que indicam: os tipos de uso 
do lote, as formas de ocupação, classificação dos espaços livres privados, classificação tipológica dos lotes edificados, comparação do gabarito 
dos edifícios existentes e sua projeção máxima permitida por lei e a produção de projeções tridimensionais da volumetria da rua. Como con-
tinuidade de trabalho pretende-se analisar como o âmbito privado interfere e gere a dinâmica de apropriação social dos sistemas de espaços 
livres, com isso, contribuindo para o debate proporcionado pelos outros pontos estudados pela pesquisa.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Santos Gomes (Pesquisa voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Alessandro Filla Rosaneli                Colaborador: Luza Basso Driessen
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: urbanismo, rua, imagem
Área de Conhecimento: 60404043 - PROJETOS DE ESPAÇOS LIVRES URBANOS

1091 A IMAGEM COMO TÉCNICA DE REGISTRO NO DESENVOLVIMENTO DA ESFERA 
PÚBLICA NAS RUAS DO AGLOMERADO METROPOLITANO DE CURITIBA

A presente investigação faz parte da pesquisa “Os sistemas dos Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea no Brasil 
– o Caso da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná (SEL-RMC)”, inserido na rede nacional de pesquisa QUAPA-SEL. Especificamente, o 
recorte de trabalho abrange quase a totalidade do Aglomerado Metropolitano de Curitiba formado pelos municípios de Araucária, Almirante 
Tamandaré, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. Dentre a variedade de espaços 
livres presentes na estrutura urbana das cidades brasileiras, a pesquisa principal optou pelo estudo dos espaços livres públicos, em especial as 
ruas, em razão de sua importância para o desenvolvimento da esfera pública e de sua maciça presença no espaço urbano. E, dentre todos os tipos 
de ruas existentes, nesta primeira etapa de estudo, investigam-se as ruas centrais dos núcleos urbanos, por serem recortes passíveis de com-
paração entre todos os municípios supracitados. Assim, as ruas são estudadas em seus aspectos físicos, sensoriais e comportamentais. Através 
de múltiplos métodos advindos de dados coletados em campo e em arquivo, forma-se um conjunto de informações que possibilitam uma 
melhor compreensão da conformação deste espaço livre. A parte da pesquisa desenvolvida trata da utilização de imagens como instrumento de 
trabalho de pesquisa sobre o uso e apropriação dos espaços públicos. No trabalho de campo, procurou-se registrar o máximo de informações 
possíveis, utilizando-se de fotografias e filmagens, tais como o comportamento das pessoas, a estrutura física e a poluição visual e sonora do 
ambiente. As fotografias foram feitas tanto de modo único quanto sequencial, maneira mais eficiente para se capturar o comportamento dos 
usuários em detalhes nem sempre percebidos no momento do registro único. Os filmes são sempre curtos e focados em temas específicos de 
interesse da pesquisa. Em um segundo momento, trabalha-se no laboratório selecionando, editando e arquivando esses registros. As fotos e os 
filmes são separados por temas, para facilitar o trabalho de edição posterior. A utilização de imagens para o estudo em objeto é imprescindível, 
pelas possibilidades de captar e registrar a dinâmica da rua no trabalho em campo. Dessa forma, ficou evidente que os registros visuais apoiam 
as outras técnicas de observação, como as anotações e os mapas comportamentais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Anna Lucia Marcelino Roland (PIBIC/CNPq)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Gislene Pereira
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Copa 2014, Mercado Imobiliário, Intervenções Urbanas
Área de Conhecimento: 60502002 - MÉTODOS E TÉCNICAS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL

1092 COPA 2014 E DINÂMICA IMOBILIÁRIA NA CIDADE DE CURITIBA: IDENTIFI-
CAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS – ÁREA DE ESTUDO 2

A pesquisa tem como objetivo investigar os impactos sobre a dinâmica imobiliária, provocadas pelas obras, implementadas ou previstas, 
relacionadas à escolha da cidade de Curitiba como sede de jogos da Copa do Mundo de Futebol, em 2014. A hipótese que se pretende verificar 
é que as obras associadas à realização de jogos da Copa de Futebol de 2014 em Curitiba geram transformações na estrutura da cidade e, com 
isso, alteram a dinâmica de valorização imobiliária, especialmente no entorno imediato dessas obras. Metodologicamente, a pesquisa obedeceu 
às seguintes etapas: 1) Reconhecimento da Realidade: obtenção de informações sobre os bairros noentorno das obras previstas ou implantadas 
para a Copa 2014 em Curitiba: Água Verde, Centro, Jardim Botânico, Parolim, Rebouças. Foram trabalhados dados sobre: população, renda 
(chefe de domicílio/salário mínimo), densidade demográfica, disponibilidade de equipamentos (área de lazer, escolas), disponibilidade de rede 
de esgoto; transporte (nº linhas de ônibus); 2) Análise da Dinâmica Imobiliária: Identificação do preço e tipologia dos imóveis nos bairros 
que receberão obras para a Copa 2014, considerando os seguintes dados: nº imóveis à venda e para locação (por tipo de imóvel e m2); preço 
dos imóveis à venda e para locação (por tipo de imóvel e m2). O recorte temporal considerado foi maio de 2009, 2010, 2011; 3)Conclusões/
recomendações: baseando-se nas informações obtidas nas etapas anteriores, foram feitas considerações sobre as transformações verificadas 
nos bairros estudados. As informações das etapas 1 e 2 foram organizadas em uma planilha, acompanhada com planta das áreas afetadas pelas 
obras. As questões orientadoras da discussão foram: é possível verificar variação nos preços dos imóveis nas areas estudadas? Como foi esta 
variação? Há algum pico na variação dos preços? Em que período? É possível fazer alguma relação entre a variação de preços e as obras da 
copa? O estudo buscou valorizar o debate sobre a relação entre transformações sócio-espaciais e intervenções na estrutura física da cidade. Tal 
debate abrange, obrigatoriamente, diferentes variáveis, relacionadas aos diferentes impactos gerados por esses eventos, sobre uma área cujos 
limites físicos vão além do entorno imediato e contíguo às instalações esportivas utilizadas para os eventos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: LAIZ REGINA COGO (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: GISLENE DE FÁTIMA PEREIRA
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: mercado imobiliário, intervenções urbanas, copa 2014
Área de Conhecimento: 60502002 - MÉTODOS E TÉCNICAS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL

1093 COPA 2014 E DINÂMICA IMOBILIÁRIA NA CIDADE DE CURITIBA: IDENTIFI-
CAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS – ÁREA DE ESTUDO 1

A pesquisa tem como objetivo investigar os impactos sobre a dinâmica imobiliária, provocados pelas obras, implementadas ou previstas, rela-
cionadas à escolha da cidade de Curitiba como sede de jogos da Copa do Mundo de Futebol, em 2014. A hipótese que se pretende verificar é 
que as obras associadas à realização de jogos da Copa de Futebol de 2014 em Curitiba geram transformações na estrutura da cidade e, com isso, 
alteram a dinâmica de valorização imobiliária, especialmente no entorno imediato dessas obras. Metodologicamente, a pesquisa obedeceu às 
seguintes etapas: 1) Reconhecimento da Realidade: obtenção de informações sobre os bairros no entorno das obras previstas ou implantadas 
para a Copa 2014 em Curitiba: Água Verde, Centro, Jardim Botânico, Parolin, Rebouças. Foram trabalhados dados sobre: população, renda 
(chefe de domicílio/salário mínimo), densidade demográfica, disponibilidade de equipamentos (área de lazer, escolas), disponibilidade de rede 
de esgoto; transporte (nº linhas de ônibus); 2) Análise da Dinâmica Imobiliária: Identificação do preço e tipologia dos imóveis nos bairros 
que receberão obras para a Copa 2014, considerando os seguintes dados: nº imóveis à venda e para locação (por tipo de imóvel e m²); preço 
dos imóveis à venda e para locação (por tipo de imóvel e m²). O recorte temporal considerado foi maio de 2009, 2010, 2011; 3)Conclusões/
recomendações: baseando-se nas informações obtidas nas etapas anteriores, foram feitas considerações sobre as transformações verificadas 
nos bairros estudados. As informações das etapas 1 e 2 foram organizadas em uma planilha, acompanhada com planta das áreas afetadas pelas 
obras. As questões orientadoras da discussão foram: é possível verificar variação nos preços dos imóveis nas areas estudadas? Como foi esta 
variação? Há algum pico na variação dos preços? Em que período? É possível fazer alguma relação entre a variação de preços e as obras da 
copa? O estudo buscou valorizar o debate sobre a relação entre transformações sócio-espaciais e intervenções na estrutura física da cidade. Tal 
debate abrange, obrigatoriamente, diferentes variáveis, relacionadas aos diferentes impactos gerados por esses eventos, sobre uma área cujos 
limites físicos vão além do entorno imediato e contíguo às instalações esportivas utilizadas para os eventos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Claudia Stangarlin Fróes (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Cristina de Araújo Lima                 Co-Orientador: Milton Luiz Brero de Campos
Departamento: Arquitetura                               Colaborador: Débora Luiza Schumacher Furlan
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Ocupação urbana sobre mananciais, Planejamento urbano ambiental, Região Metropolitana de Curitiba
Área de Conhecimento: 60503025 - ESTUDOS DA HABITAÇÃO

1094 A ESPACIALIZAÇÃO DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA 
DE MANANCIAIS 1

O presente trabalho constitui uma etapa da pesquisa sobre  “A Espacialização do processo de urbanização em área de mananciais nos mu-
nicípios de Almirante Tamandaré, Campo Magro, Fazenda Rio Grande e Piraquara - Região Metropolitana de Curitiba”. Tem como objetivo 
documentar e analisar a espacialização do processo de ocupação urbana no município de Piraquara, entre os anos 2000 e 2010. O município está 
situado na bacia hidrográfica do Altíssimo Iguaçu, responsável por 75% do abastecimento público de água para o Aglomerado Urbano Central 
de Curitiba, composto por 14 do total de 29 municípios que constituem a totalidade da RMC. Dado o processo de urbanização acentuado 
apresentado pela Região Metropolitana de Curitiba desde a década de 70, cuja taxa de crescimento se mantém em torno de 3,5%, com alguns 
municípios ultrapassando 10%, a base de infra-estrutura regional é precária quanto a saneamento, habitação de baixa renda, equipamentos e 
serviços urbanos, com grande demanda social, ambiental e urbana. Sendo assim, no estudo estão englobadas ocupações legais e ilegais, desde 
loteamentos aprovados ou clandestinos, invasões e outras formas de ocupação informal. Para viabilizar a documentação e análise adequada 
do objeto de estudo, a metodologia proposta consiste em processo de amostragem, através da seleção de recorte espacial característico da 
ocupação urbana promovida no município no recorte temporal proposto. Portanto escolheu-se como recorte parte da ocupação conhecida por 
Guarituba, caracterizada pela presença maciça de ocupações urbanas irregulares, localizada em uma região de mananciais de abastecimento 
público composta por parte das bacias dos rios Itaqui, Piraquara e Iraí. A análise da ocupação se baseia em metodologia de fotointerpretação 
sobre imagens aéreas, com uso de técnicas de geoprocessamento, construindo chaves de identificação que permitam estimar a densidade de 
ocupação do solo. Posteriormente avaliar-se-á o risco ambiental de ocupação da área através do cruzamento das densidades encontradas com 
aquelas permitidas no zoneamento geoténico, indicativo de adequabilidade para loteamentos urbanos, produzido pela COMEC/MINEROPAR. 
O estudo busca demonstrar que o processo de ocupação urbana existente em áreas de mananciais da RMC, como é o caso do Guarituba, 
apresenta expansão urbana em áreas contra indicadas ou impróprias, gerando riscos ambientais e sociais advindos do não cumprimento das 
diretrizes propostas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Débora Luiza Schumacher Furlan (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Cristina de Araújo Lima             Co-Orientador: Milton Luiz Brero de Campos
Departamento: Arquitetura                             Colaborador: Ana Cláudia Stangarlin Fróes
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Ocupação urbana sobre mananciais., Planejamento urbano ambiental., Região Metropolitana de Curitiba
Área de Conhecimento: 60503025 - ESTUDOS DA HABITAÇÃO

1095 A ESPACIALIZAÇÃO DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE 
MANANCIAIS 2

O presente trabalho compõe uma etapa no desenvolvimento da proposta de pesquisa “A Espacialização do processo de urbanização em área 
de mananciais nos municípios de Almirante Tamandaré, Campo Magro, Fazenda Rio Grande e Piraquara - Região Metropolitana de Curitiba”, 
no período de 2000 a 2010. Com finalidade metodológica, a pesquisa foi dividida em quatro grandes etapas, cada uma abrangendo uma 
amostragem correspondente a um município em relação ao aglomerado urbano de Curitiba, através da seleção de um recorte espacial que 
caracteriza a ocupação ocorrida no recorte temporal sugerido. Situados na bacia hidrográfica do Altíssimo Iguaçu, responsável por 75% do 
abastecimento público de água para a capital do estado, apresentam assentamentos populacionais precários dos pontos de vista urbanístico e 
ambiental. Assim sendo, o estudo procura analisar o impacto da urbanização sob as áreas de mananciais buscando novas soluções de organi-
zação física-territorial sustentáveis para esses espaços. A presente etapa da pesquisa tem como objetivo apresentar os resultados parciais obtidos 
em relação ao estudo do vetor de expansão da urbanização no município de Almirante Tamandaré. Situado na porção norte do recorte espacial, 
foi selecionado por caracterizar uma região de alta pressão por ocupação urbana sobre o aqüífero Karst e por haver ocorrência de freqüentes 
acidentes geológicos em função dos projetos de engenharia sob essa área. A metodologia utilizada para o estudo é pautada em revisão bibli-
ográfica e webgráfica, associada à observação no ambiente real, técnicas de geoprocessamento e análises de conteúdo. Baseia-se na avaliação 
da ocupação urbana a partir das diretrizes de uso do solo definidas por estudos geotécnicos e diagnósticos por fotointerpretação, construindo 
chaves de identificação que permitam estimar a densidade urbanizada no espaço para a avaliação da sua qualidade física e ambiental. As ocu-
pações estudadas contemplam as formas legais e ilegais, desde loteamentos aprovados ou clandestinos, invasões e outras formas de ocupações 
informais. Deste modo, a análise dos problemas e tendências de expansão urbana em áreas impróprias busca a preservação dos mananciais em 
sintonia com a adequabilidade do solo urbano e a garantia do direito à moradia nas regiões do município que se enquadram nessa situação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Amanda Cristina Santos Costa (PIBIC/CNPq)
Curso: Gestão da Informação 
Orientador: Patrícia Zeni Marchiori                      Co-Orientador: Denise Fukumi Tsunoda
Departamento: Ciências e Gestão da Informação   Colaborador: Andre Luiz Appel, Eduardo Michelotti Bettoni
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Open Journal System, Google Analytics, Piwik
Área de Conhecimento: 60700009 - CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

1096 A PLATAFORMA OJS E FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE TRÁFEGO NA GERAÇÃO DE ESTATÍSTI-
CAS E MÉTRICAS NO CONTEXTO DA AVALIAÇÃO DE RECURSOS DE INFORMAÇÃO EM REDE

Explora as funcionalidades da plataforma Open Journal System (OJS) e as ferramentas de análise de tráfego Google Analytics e Piwik na 
geração de estatísticas e métricas voltadas para a mensuração de comportamentos de navegação e interação em repositórios de fontes de infor-
mação. O OJS é uma plataforma de publicação de periódicos de código aberto desenvolvida pelo instituto canadense Public Knowledge Project 
(PKP). Analisando-se os recursos oferecidos pela plataforma identificaram-se três funcionalidades nativas de análise de tráfego: estatísticas 
e relatórios (de assinaturas, acessos, artigos e avaliações); plugin “estatísticas COUNTER”; plugins Google Analytics. Ao se explorarem tais 
funcionalidades percebeu-se que estas poderiam ser complementadas por outras ferramentas/softwares de análise de tráfego (web analytics). 
Tais softwares permitem medir, coletar, analisar e comunicar dados da Internet para fins de compreensão e melhoria no uso de sites e páginas 
web. Dessa forma iniciou-se a verificação das potencialidades e limitações das ferramentas Google Analytics e Piwik para posterior escolha e 
integração à plataforma OJS. Após análise e testes selecionou-se o Piwik devido a certas singularidades, tais como: o software é de natureza 
Open Source, o que permite uma livre contribuição por parte da comunidade de usuários para o seu desenvolvimento e aprimoramento; as 
informações coletadas pelo sistema são armazenadas no servidor do usuário, permitindo maior controle sobre os dados, ações de análise, 
tratamento e cópias de segurança (backup). Simultaneamente aos testes, realizou-se nova busca na literatura visando identificar as principais 
variáveis que caracterizam o uso de estatísticas de acesso em periódicos acadêmicos. Em um segundo momento, a partir da efetiva integração 
do Piwik à revista eletrônica do Curso de Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, procedeu-se o monitoramento das infor-
mações de acesso ao site com base nas variáveis identificadas. Conclui-se que o uso de software de análise de tráfego traz benefícios não apenas 
para sites empresariais, mas também para sites acadêmicos, pois a identificação dos padrões de navegação e integração na Revista apoia a 
reavaliação das estratégias de divulgação e de aprimoramento da mesma. Espera-se que a condição exploratória desta pesquisa e os resultados 
alcançados contribuam para futuros estudos voltados para a mensuração de comportamentos de navegação, interação e acesso a conteúdos em 
repositórios acadêmicos de fontes de informação.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Cibeli Thais Mine (PIBIC/CNPq)
Curso: Gestão da Informação 
Orientador: Helena de Fátima Nunes Silva               Colaborador: Dayane Thalita Correa dos Santos 
Departamento: Ciências e Gestão da Informação
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento, Produção científica, Infometria
Área de Conhecimento: 60700009 - CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

1097 A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE GESTÃO DO CONHECIMENTO NO BRA-
SIL: CONTRIBUIÇÕES DO MAPEAMENTO DE PROCESSOS.

Analisa de forma mais profunda o estudo sobre mapeamento de processos e sua contribuição para a Gestão do Conhecimento através da análise 
dos resultados de trabalhos identificados com o tema. A partir dessas informações foram realizadas análisestemáticas e de autoria da produção 
científica no subtema escolhido e sua relação com a Gestão do Conhecimento, possibilitando, assim, a visualização de tendências neste sub-
tema. A Base de dados contém os resultados da produção científica a serem disponibilizados como instrumentos de pesquisa para a área. A 
interface para disponibilização, na Internet, da Base de Dados em Gestão do Conhecimento no Brasil, BaseKM, já foi concluída e encontra-se 
na fase de teste. Conclui a análise teórica sobre ossistemas de gerenciamento de banco de dados que possibilitou a escolha de sistema e trans-
ferência de dados, como também ainterface para disponibilização em ambiente web, dos resultados da pesquisa sobre a produção científica 
na área de Gestão do Conhecimento no período de 2000 a 2011. Apresenta como principal resultado, a BaseKM, que possibilita a realização 
de estudos infométricos sobre o tema, além da extração de informações como: número total dos documentos sobre Gestão do Conhecimento 
em cada período de um ano consultado, identificação dos subtemas por meio de descritores, identificação das principais práticas de Gestão 
do Conhecimento através da análise dos resultados de trabalhos publicados com o tema, identificação dos autores mais produtivos dentro do 
tema e subtema escolhido, número total de artigos sobre o tema e subtemas dos periódicos consultados, número total de artigos sobre o tema 
e subtemas de cada um dos periódicos, número total de teses e dissertações sobre o tema e subtemas em cada ano. Apresenta os indicadores 
infométricos mencionados como resultado do estudo sobre mapeamento de processos e a sua contribuição para a gestão do conhecimento, além 
da tendência de estudos com esta ênfase.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Martha Karolina Vila Rosa (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Gestão da Informação 
Orientador: Profª Dra. Leilah Santiago Bufrem              Co-Orientador: Prof.Dr. Mauro José Belli
Departamento: Ciências e Gestão da Informação            Colaborador: René Faustino Gabriel Junior 
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: palavras-chaves, diretorio, ciencia da informação
Área de Conhecimento: 60700009 - CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

1098 PESQUISA E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO: OPÇÕES METODOLÓGICAS PARA A ANÁLISE 
DE AUTORIA E INTERPRETAÇÃO DA LITERATURA NA ÁREA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Apresentação do Diretório de Pesquisadores em Ciência da Informação (DIR-IS), fonte de informações ambientada na Base Referencial 
de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI) para proporcionar, aos usuários da base, artigos indexados em trita e quatro 
revistas especializadas na área. Descreve como o Diretório foi construído e quais as suas características como instrumento que permite o 
acesso a informações acadêmicas e profissionais dos autores dos artigos publicados nas revistas da área de Ciência da Informação. Analisa as 
constantes mudanças pelas quais vem passando o DIR-IS, a partir dos estudos de usuários desenvolvidos pelo grupo de pesquisa Educação, 
Pesquisa e Perfil Profissional em Informação (E3PI), para que essa fonte possa se consolidar como um instrumento voltado às necessidades dos 
pesquisadores. Realiza uma pesquisa com os dezoito autores mais atuantes entre os anos de 1972 a 2012, categorizando o conjunto temático 
de sua produção, tendo como base o levantamento de dados, aplicados a métodos estatísticos e as categorias de assuntos estabelecidas pelos 
dez grupos de trabalho (GT) que estruturam o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (Enancib), realizado anualmente pela 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (Ancib). Com base nesta categorização, relaciona os trabalhos 
e suas respectivas categorias temáticas aplicando uma metodologia para obter como resultado uma padronização das palavras-chaves. Assim, 
procura estabelecer uma relação precisa com temas ligados à área da Ciência da Informação e identifica as áreas temáticas mais abordadas por 
esses autores do DIR-IS. Aponta as vantagens da construção do DIR-IS, por um lado como instrumento de pesquisa da área, por outro, como 
proposta para a construção de fontes em outras áreas do conhecimento. Conclui que o instrumento potencializa a recuperação do conteúdo pelo 
usuário na Brapci, assim como contribui para o aprimoramento da qualidade de indexação do conteúdo relacionada à autoria e para a realização 
de estudos e análises com maior facilidade e precisão na identificação dos autores e sua produção.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: João Victor de Mello e Basabe (Bolsista permanência)
Curso: Tecnologia em Comunicação Institucional
Orientador: Maria do Carmo Duarte Freitas              Co-Orientador: Celso Yoshikazu Ishida
Departamento: Ciências e Gestão da Informação      Colaborador: Denise Tsunoda, Francisco Daniel Costa
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Mídias Digitais, Mídias Sociais, Pesquisa cientifica
Área de Conhecimento: 60702044 - PROCESSOS DE DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO

1099 DIVULGANDO AS AÇÕES DE INICIAÇÃO CIENTIFICA E EXTENSÃO:INSERÇÃO 
DE GRUPO DE PESQUISA NAS MÍDIAS DIGITAIS SOCIAIS

Na internet, as redes e mídias digitais sociais tornaram parte do dia a dia das pessoas. Uma vez inseridas neste contexto isso gerou demanda para 
as instituições (privadas, públicas, terceiro setor, governamental).  As instituições da área da pesquisa científica e extensão universitária pouco 
fazem uso das mídias para divulgar suas ações. Fato que motiva e objetiva investigar disseminar as ações de investigação e extensão por meio 
da mídia digital social como plataforma de divulgação das ações e inovações desenvolvidas no Grupo de Pesquisa em Ciência, Informação 
e Tecnologia (GP-CIT), sem custo nenhum com publicidade.  Para tanto, o estudo começou por entender como funcional o Marketing Viral 
na Internet e as mídias que gratuitas disponiveis de uso. As ações iniciaram no Facebook® com uma fanpage do evento II jornada de Gestão 
da Informação - SuGestão (http://facebook.com/Sugestao) - seguida da fanpage do GP-CIT. Os passos para criação dos textos para postagens 
passam por: redação, correção, envio de links sobre notícias afins no http://facebook.com/gpcit, redistribuição dos releases à imprensa para ter 
auxílio na divulgação, uso de aplicativos para fazer conexão com outras mídias e se aplica o conceito de Marketing de conteúdo para agregar 
e atrair seguidores à página. Os resultados obtidos são monitorados mensalmente. Os resultados obtidos demosntram a fácil usabilidade e in-
teração que as novas mídias proporcionam para a comunicação instantânea com o público alvo. Observa-se que é  satisfatória a divulgação das 
ações do GP_CIT. Usuários que não conheciam o grupo de pesquisa passaram a se interessa, compartilhar conteúdo e contribuir com a página, 
além de existir um canal para comunicação direta com os usuários intangíveis. A partir do uso das novas mídias, estes usuários considerados 
intangíveis, passaram a ser tangíveis.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Carbornar de Souza (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Comunicação Social - Relações Públicas 
Orientador: Regiane Regina Ribeiro                  Colaborador: Angélica Dal’Negro Carvalho
Departamento: Comunicação Social
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Responsabilidade Social, discurso, O Boticário
Área de Conhecimento: 60900008 - COMUNICAÇÃO

1100 RESPONSABILIDADE SOCIAL – ENTRE SOLIDARIEDADE E ESTRATÉGIA, O 
DISCURSO DAS ORGANIZAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS PRÁTICAS EFETIVAS

O projeto de pesquisa “As Relações Públicas como Processo Educativo nas organizações: uma análise dos programas de responsabilidade 
social em empresas paranaenses” teve por objetivo estudar a contribuição das Relações Públicas nos programas de RS das organizações para 
o exercício da cidadania, a partir da educação e do capital social. Na sua primeira fase foram feitas leituras e discussões teóricas sobre RS, e a 
segunda iniciou com o levantamento de empresas paranaenses que desenvolviam programas de RS. O mapeamento foi feito a partir de empre-
sas cadastradas no Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, por sua credibilidade, tanto no meio acadêmico como no mercado-
lógico. Na época, havia 52 empresas cadastradas, que foram avaliadas pelo grupo para seleção. A seleção foi baseada na facilidade de contato 
com as empresas e nas informações dos programas de RS disponíveis em seus sites. Das 52 empresas, seis foram selecionadas. Os integrantes 
do grupo se dividiram em duplas para o estudo aprofundado dessas organizações. O grupo, então, elaborou uma série de perguntas para uma 
entrevista em profundidade com os gestores dos programas de RS das empresas selecionadas. O objetivo desse estudo em profundidade era 
responder questões pontuais e importantes para o andamento da pesquisa, tanto na área de RP quanto nas de RS e Educação. Porém, das seis 
empresas, quatro rejeitaram a proposta. Entre elas, o grupo O Boticário, que acabou se tornando nosso objeto de estudo. Através de contato 
por e-mail, a empresa mostrou-se disponível aos nossos objetivos. Porém, quando solicitada participação para a entrevista em profundidade, 
a empresa recusou alegando que todas as informações necessárias para estudos estavam disponíveis no site da empresa. Dessa forma, fizemos 
uma análise das informações apresentadas no site do Boticário e relacionamos com as perguntas da nossa entrevista em profundidade. E a con-
clusão foi de que muitos dos nossos questionamentos pressupunham respostas não disponíveis. Nossa maior curiosidade foi entender o motivo 
do fechamento ao diálogo por empresas que utilizam o valor transparência em seus discursos, fundamental para a RS. Quando o discurso não 
condiz com a prática, deixa margem para a dúvida em relação à credibilidade. O trabalho da dupla, a partir da problemática relatada, resultou 
no artigo “O Discurso sobre Responsabilidade Social nas Organizações: um estudo de caso da empresa ‘O Boticário’”, apresentado no VI 
Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas em maio deste ano.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Martins Greiner (IC-Voluntária)
Curso: Comunicação Social - Relações Públicas 
Orientador: Regiane Regina Ribeiro                Colaborador: Livia First
Departamento: Comunicação Social
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Responsabilidade Social, Imagem Organizacional, Identidade
Área de Conhecimento: 60900008 - COMUNICAÇÃO

1101 ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EM EMPRESAS 
PARANAENSES

O projeto de pesquisa As Relações Públicas como Processo Educativo para a construção da cidadania e capital social nas organizações: uma 
análise dos programas de responsabilidade social em empresas paranaensespretendeu realizar uma análise – teórica e prática – dos programas 
de responsabilidade social das organizações paranaenses cadastradas no Instituto ETHOS. Para isso, utilizou uma metodologia descritiva 
qualitativa durante sua execução e contou com a participação de alunos integrantes do projeto de iniciação científica, da professora orientadora 
e com a colaboração de funcionários das organizações paranaenses pesquisadas. Primeiramente, o projeto foi embasado teoricamente com a 
pesquisa bibliográfica de autores como CAMARGO (2010), CASALI (2008), CARVALHO (2007), DUPAS (2008), FERNANDES, SAN-
TOS (2010), GARBELINI, BRITO (2008), GOLDSTEIN (2007), KUNSCH (2003), SARDINHA (2009), MELO NETO, FLORES (2001). 
Em seguida, foram analisados os websites das empresas paranaenses cadastradas no Instituto Ethos, com o intuito de encontrar informações 
adequadas ao objetivo do trabalho. Como passo seguinte, a quantidade de empresas foi dividida entre os participantes do projeto e os setores 
responsáveis pela área nas empresas foram contatados via e-mail e/ou telefone. Por último, a elaboração do instrumento de pesquisa, seguida 
de uma entrevista presencial (semiestruturada). Uma das organizações pesquisadas foi o Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM). Após 
a aplicação de todos os passos da pesquisa no Instituto GRPCOM, houve uma transcrição da entrevista e uma análise. Procuramos vincular 
a responsabilidade social e o case GRPCOM ao trinômio imagem, identidade e reputação, com o intuito de descobrir a relação entre estes 
elementos e analisar criticamente as respectivas ações. O resultado dessa análise gerou o artigo “Uma Análise das Práticas de Responsabilidade 
Social do Grupo Paranaense de Comunicação e a sua Relação com o Trinômio Imagem, Identidade e Reputação”, apresentado em abril/2012 
no VI Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e Relações Públicas (ABRAPCORP). Percebeu-se que as práticas de 
responsabilidade social nem sempre estão institucionalizadas nas organizações, intrínseca a sua missão, visão e valores. Muitas vezes, a preo-
cupação se dá somente em função da imagem, e não da sua identidade corporativa, como deveria ser.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Renan Oliveira da Silva (IC-Voluntária)
Curso: Comunicação Social - Relações Públicas 
Orientador: Regiane Regina Ribeiro              Colaborador: Leandro Nunes da Silva
Departamento: Comunicação Social
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: responsabilidade social, gestão de crises, iniciativa privada
Área de Conhecimento: 60900008 - COMUNICAÇÃO

1102 ANÁLISE DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EM ORGANI-
ZAÇÕES PARANAENSES

O artigo pretende discutir os aspectos teóricos que envolvem a responsabilidade social utilizada enquanto ferramenta de gerenciamento de 
crises, surgidos a partir das discussões do projeto de pesquisa “As Relações Públicas como processo educativo para construção de cidadania 
e capital social nas organizações: análise dos programas de responsabilidade social em empresas paranaenses”. Objetiva-se entender o que é 
crise, o seu impacto e como ela reflete-se na imagem da organização e no comprometimento dos negócios, bem como compreender de que 
forma os programas de responsabilidade social podem utilizados na gestão de crises. Definimos crise como uma ameaça à organização, mani-
festa de forma súbita e que pode colocar em risco a sobrevivência da mesma ao provocar perdas humanas, financeiras ou de reputação. Assim, é 
imprescindível que a organização em crise desenvolva um plano de ações para evitar, prevenir e solucionar situações de risco, desenvolvido por 
uma equipe de profissionais de diversas áreas – o gerenciamento de crises. No caso de organizações de alto risco, mais suscetíveis a tal situação, 
a gestão da crise e da comunicação são ações obrigatórias e necessárias. Esse é o caso da ALL - América Latina Logística, que presta serviços 
logísticos de transporte pela rede ferroviária. O principal instrumento para a realização das atividades - o trem - pode trazer consequências 
extremamente danosas à comunidade que vive no entorno da linha férrea. Assim, a empresa desenvolve ações de responsabilidade social nas 
linhas da educação e cultura, com o objetivo de prevenir acidentes e reduzir situações de risco envolvendo crianças e adolescentes que con-
vivem nessas regiões. A responsabilidade social corporativa, no caso de organizações com fins lucrativos, refere-se à resposta a uma demanda 
social através do desenvolvimento de projeto ou programa, com o objetivo de gerar benefícios mútuos entre a organização e seus públicos ou 
simplesmente evitar problemas futuros. Atualmente, a gestão de uma empresa deve pensar além da obtenção de lucro, sendo necessário incluir 
em seus objetivos organizacionais o interesse público. Ao longo da pesquisa, pode-se perceber que a ALL desenvolve programas de responsa-
bilidade social de forma efetiva e legítima. Mas esses programas atendem, em termos acadêmicos, mais a uma perspectiva de gerenciamento 
de crise (atendendo a uma demanda obrigatória proveniente de um dano causado pela própria organização) do que ao interesse público e à 
perspectiva da comunicação pública.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leandro Nunes da Silva (IC-Voluntária)
Curso: Comunicação Social - Relações Públicas 
Orientador: Regiane Regina Ribeiro               Colaborador: Felipe Renan Oliveira da Silva
Departamento: Comunicação Social
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: responsabilidade social, capital social, relações públicas
Área de Conhecimento: 60900008 - COMUNICAÇÃO

1103 COMUNICAÇÃO E PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EM EMPRE-
SAS PARANAENSES

O projeto de pesquisa “As Relações Públicas como processo educativo para construção de cidadania e capital social nas organizações: uma 
análise dos programas de responsabilidade social em empresas paranaenses” teve por objetivo identificar de que forma os programas de Re-
sponsabilidade Social e Cidadania Corporativa das organizações privadas colaboram para o efetivo exercício da cidadania e construção do 
capital social. É preciso ressaltar que os programas de responsabilidade social empresarial ganharam impulso no Brasil na década de 1990, 
como fenômeno do projeto neoliberal brasileiro. Fato marcado pela fundação do Instituto Ethos de Responsabilidade Empresarial, em 1998, e 
pelo crescimento das organizações do terceiro setor e institutos ligados à grandes corporações. Entre essas organizações, destaca-se o Instituto 
ALL de Educação e Cultura, ligado à uma empresa privatizada no movimento neoliberal, a América Latina Logística, antiga Rede Ferroviária 
Federal. Ela é uma empresa que, além de transportar materiais de alto risco ambiental, está presente na vida das pessoas de uma forma não posi-
tiva, pois os trilhos e os trens trazem incômodos, como barulho, problemas de tráfego e acidentes. Por esse motivo, buscou-se analisar como a 
ALL utiliza essas ações de responsabilidade social de forma a prevenir crises. Para isso, identificamos os projetos de responsabilidade social, 
os públicos envolvidos, e realizamos uma entrevista semiestruturada com Franciele Muraro, responsável pelo Instituto ALL. Na entrevista, fo-
calizamos as ações de segurança, pois são os fatos que mais contribuem para o surgimento de uma crise. Ficou claro para nós que a organização 
tem consciência de que, pela lei, a obrigação de realizar campanhas educativas com o objetivo de prevenir acidentes é função das prefeituras, 
mas que, por insuficiência do poder público municipal, a empresa toma para si a responsabilidade de realizar ações de sensibilização para 
segurança nas comunidades e escolas, como forma de desestimular atitudes imprudentes dos indivíduos que moram ou trafegam próximos às 
linhas férreas. Além disso, verificamos a participação do público interno (funcionários) nas ações preventivas, assim como também nos outros 
projetos desenvolvidos pelo instituto. Na nossa análise, observamos que o conceito de responsabilidade social, quando praticadas por empresas 
privadas, em especial a ALL, refere-se à uma resposta de uma demanda social através de um projeto ou programa, com o objetivo de gerar 
benefícios mútuos entre a organização e seu público ou simplesmente evitar problemas futuros.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Livia First (PIBIC/CNPq)
Curso: Comunicação Social - Relações Públicas 
Orientador: Regiane Regina Ribeiro                  Colaborador: Felipe Martins Greiner
Departamento: Comunicação Social
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: organizações, responsabilidade social, imagem corporativa
Área de Conhecimento: 60900008 - COMUNICAÇÃO

1104 ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EM EMPRESAS 
PARANAENSES – O CASE GRPCOM

O projeto de pesquisa “As Relações Públicas como Processo Educativo para a construção da cidadania e capital social nas organizações: uma 
Análise dos Programas de Responsabilidade Social em Empresas Paranaenses” teve como objetivo um estudo dos programas de responsabi-
lidade social das empresas paranaenses cadastradas no Instituto ETHOS. Primeiramente, os estudos se iniciaram com a pesquisa bibliográfica 
de autores como CAMARGO (2010), CASALI (2008), CARVALHO (2007), DUPAS (2008), FERNANDES, SANTOS (2010), GARBELINI, 
BRITO (2008), GOLDSTEIN (2007), KUNSCH (2003), SARDINHA (2009), MELO NETO, FLORES (2001). Sob uma perspectiva crítica e 
realista, discutiu até que ponto tais práticas eram, de fato, efetivas. Dentre as 52 organizações cadastradas no Instituto até o momento, poucas 
se adequaram ao conceito de responsabilidade social adotado pelo grupo de pesquisa. No início, tivemos dificuldade em conseguir contato 
com as empresas cadastradas do Instituto ETHOS – dentre aquelas com as quais o contato foi possível, quase todas apresentaram resistência 
ao falar sobre o assunto. Assim, apenas duas foram estudadas de maneira mais aprofundada, através de uma entrevista semi-estruturada com o 
responsável pela área de responsabilidade social, e foram: América Latina Logística (ALL) e Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM). 
Este, por sua vez, mostrou um constante esforço em manter a imagem da empresa como socialmente responsável e os seus projetos realmente 
afetam positivamente os públicos da empresa. Porém, embora na GRPCOM a responsabilidade social esteja institucionalizada, intrínseca aos 
seus valores, missão e visão, percebeu-se que o seu objetivo final é mais comercial do que social, pois o objetivo final de qualquer empresa, 
como organização privada, é sempre o lucro. Nada impede que o discurso concedido pelo entrevistado tenha sido treinado e planejado para 
parecer que a preocupação é em função da identidade e não da imagem. Os projetos, porém, não estão realizados de maneira isolada e filant-
rópica, mas sim contínua e comprometida, de modo que, de qualquer forma, a sociedade está tendo seus benefícios. A efetiva responsabilidade 
social empresarial, portanto, parece ser utópica, uma vez que o que as empresas de fato buscam é a vantagem econômica. O estudo gerou 
então o artigo “Uma Análise das Práticas de Responsabilidade Social do Grupo Paranaense de Comunicação e a sua Relação com o Trinômio 
Imagem, Identidade e Reputação”, apresentado no VI Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e Relações Públicas 
(ABRAPCORP) em abril de 2012.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Higor Francisco Lambach (PIBIC/CNPq)
Curso: Comunicação Social - Jornalismo 
Orientador: Myrian Regina Del Vecchio de Lima            Colaborador: Carolina Goetten
Departamento: Comunicação Social
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: iniciação científica, pesquisa, jornalismo
Área de Conhecimento: 60902000 - JORNALISMO E EDITORAÇÃO 

1105 PERFIL TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO EM 
JORNALISMO DA UFPR, NO PERÍODO 2000-2011

Esta pesquisa parte do entendimento de que o curso de graduação em jornalismo representa não apenas uma habilitação técnica, mas um pro-
cesso formativo, com  atividades  que  permitem a construção da consciência profissional e que funcionam como ferramentas para estimular 
suas habilidades;  a pesquisa na graduação tem importância fundamental para despertar jovens talentos e vocações para a área de ciência e tec-
nologia, além de desvelar como se realiza a construção do conhecimento neste âmbito do ensino. Entretanto, o estudo da pesquisa na graduação 
ainda é praticamente inexistente no estado do Paraná, embora existam estudos (poucos) no Brasil, em algumas instituições de ensino superior. 
Este projeto de pesquisa mapeou, organizou, classificou e pretende traçar um perfil das temáticas, ênfases/abordagens teóricas e metodológicas 
e da pesquisa desenvolvida no curso de graduação em Jornalismo do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná, 
o curso de jornalismo mais antigo do estado. Para tanto seleciona, os produtos de pesquisa resultantes dos “Trabalhos de Conclusão de Curso 
em Jornalismo” (TCCs), no período 2000 e 2011. Também computou os relatórios de projetos de pesquisa de Iniciação Científica realizados 
no mesmo período, estes em número bem menor do que dos TCCs, uma vez que os últimos são de realização obrigatória. De início, a análise 
permite concluir que, majoritariamente, o único contato que a grande maioria dos graduandos do curso de jornalismo da UFPR têm com a 
pesquisa se dá por meio dos TCCs. Dos 206 TCCs examinados, 33% (38) são monografias e os outros 67% (168) são produtos jornalísticos, 
os mais diversos.O projeto determinou o perfil teórico-metodológico dos trabalhos, e realizou entrevistas com professores orientadores e 
ex-alunos (por amostragem), de forma a determinar de que forma as pesquisas desenvolvidas por eles durante a graduação influenciaram na 
atividade profissional atualmente exercida.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maria Lucia Wiggers (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Comunicação Social - Relações Públicas 
Orientador: Luciana Panke
Departamento: Comunicação Social
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: ELEIÇÕES, ANÁLISE DO DISCURSO, COMUNICAÇÃO POLÍTICA
Área de Conhecimento: 60904003 - RELAÇÕES PÚBLICAS E PROPAGANDA

1106 GRAMÁTICA DO DISCURSO POLÍTICO E ELEITORAL

GRAMÁTICA DO DISCURSO POLÍTICO E ELEITORALMaria Lúcia Wiggers (acadêmica de Comunicação Social – Relações Públicas)
Luciana Panke (Orientadora)E-mail: maluwiggers@gmail.com / panke@ufpr.br O trabalho desenvolvido tem como objetivo geral: analisar as 
técnicas argumentativas usadas nos programas do HGPE das eleições de 2010, estudar o referencial teórico e aumentar o banco de dados para 
futuras pesquisas de análise da comunicação eleitoral. A pesquisa focou-se nos quatro principais candidatos à presidência do Brasil: Dilma 
Rousseff, José Serra, Plínio Arruda e Marina Silva. A metodologia usada foi o levantamento bibliográfico para estudo teórico da análise do 
discurso. A coleta de programas veiculados durante o HGPE no rádio e televisão foi analisada tendo como base a Teoria da Argumentação 
(Perelman, 1996), relacionando-a com a comunicação política. Posteriormente, foi feito o levantamento e a análise das técnicas argumentativas, 
utilizando o estudo teórico. O enfoque no último ano de pesquisa foram os programas gravados para propaganda eleitoral radiofônica. Foram 
relacionadas as principais categorias abordadas dentro dos programas do HGPE, analisadas de acordo com a frequência que apareceram. Le-
vando em consideração o tempo de cada temática com relação ao tempo total do programa, foram analisadas a porcentagem de atenção que 
cada tema recebeu. As categorias são: saúde, educação,segurança, religião, infraestrutura, meio ambiente, economia, político-social, realções 
internacionais, lula, candidato, desqualificação, ciência e tecnologia e brasil. Cada qual, possui uma especificação básica que permite encaixar 
os assuntos abordados em uma categoria particular ou em mais de uma, de acordo com a mesclagem do conteúdo transmitido no discurso. A 
proposta é identificar um modelo de comunicação política utilizado por cada candidato em seu programa eleitoral para persuadir os eleitores. O 
término da pesquisa da eleiçao presidencial está auxiliando na produção de papers e ouras publicações sobre o assunto, desenvolvendo a área 
de comunicação política em geral. De acordo com essa orientação, iniciaremos as pesquisas das eleições 2012, para prefeitos e vereadores do 
estado do Paraná. Utilizando-nos das mesmas técnicas, seremos capazes de comparar os temas abordados, a diferença de cada candidato e até 
comparar se a linha seguida por candidatos a presidência é a mesma dos candidatos a vereador e prefeito. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Artur Henrique Gomes Janz (IC-Voluntária)
Curso: Design- Habilitação em Design Gráfico 
Orientador: Marcel Pereira Pauluk
Departamento: Design
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Pictogramas, Simbolos gráficos, análise
Área de Conhecimento: 61200000 - DESENHO INDUSTRIAL

1107 PICTOGRAMAS: TEORIA, DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO- ANÁLISE DE 
SÍMBOLOS GRÁFICOS

Parte do projeto de iniciação científica “Pictogramas: Teoria, Desenvolvimento e Aplicação”, esse subprojeto tem como principais objetivos 
(1) Fazer um levantamento quantitativo, descritivo, classificatório e referenciado de todos os símbolos gráficos (pictogramas) encontrados em 
normas ABNT e (2) comparar a normalização de símbolos gráficos entre os sistemas ABNT, ISO e DIN.  A parte prática ompreendeu quatro 
etapas: (1) Trabalhar junto a ABNT, fazendo inspeção visual das normas que tratam, direta ou indiretamente, de símbolos gráficos; (2) Registrar 
os símbolos encontrados, suas descrições e referências; (3) Classificiar os símbolos gráficos encontrados de acordo com os critérios estabeleci-
dos pela ISO para a ISO Concept Database (e (4) Comparar, através da seleção de casos homólogos e representativos de símbolos gráficos nos 
sistemas ABNT, ISO e DIN. Na primeira etapa, foram observadas as normas que dispõem de conteúdo relativo a símbolos gráficos, possibil-
itando uma compreensão quantitativa e qualitativa das normas como um todo. Posteriormente, na segunda etapa, parte dos símbolos gráficos 
foram registrados em uma tabela, facilitando a visualização dos mesmos e, na fase seguinte, dentro da terceira etapa, auxiliar na classificação 
dos itens segundo os critérios utilizados no ISO Concept Database, segundo percepção visual (se depende de orientação, se o pictograma possui 
formas geométricas como quadrados, círculos, triangulos, em sua composição); tipo de utilização; função ou uso do símbolo gráfico; campos de 
aplicação; entre outros critérios. A partir dos resultados obtidos, serão selecionados exemplos de símbolos gráficos e casos relativos a eles que 
dêem margem a comparação entre a normatização segundo os sistemas ABNT, ISO e DIN. Pode-se notar, com os resultados, que os sistemas 
de classificação de símbolos gráficos ainda são um tanto precários e confusos, dificultando uma análise de modo abrangente.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Claus da Silva (IC-Voluntária)
Curso: Design- Habilitação em Design de Produto
Orientador: Viviane Gaspar Ribas El Marghani         Colaborador: Marcos Augusto Verri, Liriane Knapik
Departamento: Design
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Bruno, Cesar, Rodrigues
Área de Conhecimento: 61200000 - DESENHO INDUSTRIAL 

1108 MÉTODOS DE ANALISE EM KANSEI ENGINEERING

A metodologia Kansei Engineering, que dá suporte a decisão de projeto, faz uso de diversos métodos para análise dos resultados obtidos com 
a execução das etapas que a compõe. A aplicação desses métodos permite que o pesquisador alcance seus objetivos de uma maneira mais se-
gura, além de auxiliá-lo na tomada de decisões. Os métodos de análise pesquisados e estudados foram: Entrevistas, Questionários, Escala de 
Diferencial Semântico, Algorítimo genético, Análise Fatorial, Banco de dados, Diagrama de Ishikawa, Fuzzy, Rede Neural e Regressão Linear. 
A entrevista tem como objetivo a compreensão de fatos através da conversação, averiguação de fatos, determinação de opiniões sobre fatos, 
determinação de sentimentos, descobertas de planos de ação, entre outros. Os questionários são caracterizados como uma apresentação escrita, 
preenchida e devolvida ao pesquisador. Sua elaboração demanda atenção para que as questões sejam elaboradas de forma que o resultado 
forneça informações válidas e o tema esteja de acordo com os objetivos da pesquisa. A Escala de Diferencial Semântico permite que através 
da seleção dos pares opostos de palavras que caracterizam um produto chegue-se a resultados satisfatórios que eliminem incertezas sobre o 
objeto pensado. Dessa forma, é possível registrar, quantificar e comparar as propriedades relativas a esse conceito. A utilização do Diagrama de 
Ishikawa permite identificar as possíveis causas de um problema específico, ele organiza diversas informações sobre o problema e a definição 
das causas possíveis. Os bancos de dados permitem trabalhar com armazenamento e compartilhamento de informações de um projeto, sistema 
ou produto, realizado com uso de software. Esses e os demais métodos auxiliam o pesquisador na aplicação do Kansei Engineering e podem 
ser aplicados em conjunto ou separadamente, como no caso da Análise Fatorial que auxilia a compilação dos resultados recolhidos na aplicação 
da escala de diferencial semântico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliano Fogaça Santos Lima (PIBIC/CNPq)
Curso: Design- Habilitação em Design de Produto
Orientador: Adriano Heemann
Departamento: Design
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Prototipagem Rápida, Design Colaborativo, Reconstrução 
Área de Conhecimento: 61200000 - DESENHO INDUSTRIAL

1109 A COLABORAÇÃO NA PROTOTIPAGEM RÁPIDA

O presente estudo tem como antecedente a observação de dificuldades por parte de alunos e pesquisadores de Design para a confecção de pro-
tótipos de produtos por meio do trabalho em equipe. Geralmente essa prática ocorre de modo não sistemático e sem esclarecimentos anteriores 
específicos sobre a colaboração. Nesse contexto, parte-se da premissa de que a falta de colaboração na prática de prototipagem culmina em um 
processo mais demorado e com qualidade pouco satisfatória. Assim, o estudo objetiva o esclarecimento sobre métodos, técnicas e ferramen-
tas existentes para a confecção rápida de protótipos de produtos de modo colaborativo. O estudo é exploratório com abordagem qualitativa, 
inicialmente com base em uma revisão da bibliografia nacional dos últimos cinco anos sobre os temas: Prototipagem Rápida, Colaboração e 
Prototipagem Rápida em Colaboração. Cumpre observar que a a colaboração é objeto de amplo interesse em diferentes áreas do conhecimento, 
podendo ser considerada fundamental no desenvolvimento da sociedade contemporânea. De modo análogo, a prototipagem rápida tem se de-
senvolvido bastante na indústria e na academia, sendo amplamente reconhecido em projetos pedagógicos, principalmente nos cursos de Design. 
Entretanto, observa-se que o fenômeno da colaboração nas atividades de prototipagem rápida se mostra um assunto ainda pouco esclarecido. 
Da revisão bibliográfica em anais dos principais congressos sobre Design ocorridos no Brasil, confirma-se a carência de publicações sobre a 
Prototipagem Rápida Colaborativa. Contudo, a competência em tal prática é cada vez mais requisitada tanto a estudantes como a profissionais 
da área do Design. Desse modo é possível argumentar que o tema Prototipagem Rápida Colaborativa ainda constitui uma lacuna não suficiente-
mente explorada e esclarecida pela academia. Finalmente, o estudo aponta carênicas específicas e sugere métodos, técnicas e ferramentas com 
base em experiências realizadas em laboratório.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Kitt Dranka (IC-Voluntária)
Curso: Design- Habilitação em Design Gráfico 
Orientador: Marcel Pereira Pauluk            Colaborador: Artur Henrique Gomes Janz, André de Andrade Cardoso, Jorge Brand
Departamento: Design
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Pictogramas, Desenvolvimento, Aplicação
Área de Conhecimento: 61200000 - DESENHO INDUSTRIAL

1110 PICTOGRAMAS: TEORIA, DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO

Parte do projeto de iniciação científica “Pictogramas: Teoria, Desenvolvimento e Aplicação”, esse subprojeto compreendeu três etapas: (1) 
Tradução técnica do Noun Project; (2) Pesquisa bibliográfica sobre o desenvolvimento de pictogramas e (3) Realização de um workshop de 
desenvolvimento prático de pictogramas. Na primeira etapa, com o apoio de outros voluntários brasileiros, ocorreu a tradução técnica dos ter-
mos, títulos e descrições da base de dados de pictogramas do Noun Project (thenounproject.com), deixando o site disponível para consultas em 
português brasileiro. No que diz respeito aos pictogramas, foi possível identificar diferenças significativas entre o português do Brasil e de Por-
tugal, além de diversos casos de diferenças contextuais, linguísticas e culturais entre o português e o inglês (idioma oficial do site), ocorrendo 
diversos casos de pictogramas sem uma tradução exata. A segunda parte deste subprojeto abordou uma documentação bibliográfica, baseada 
especialmente em normas da ISO, acerca de boas práticas para o desenvolvimento e avaliação de pictogramas. Foram apontadas diretrizes para 
os pictogramas, em três momentos: (a) Fase preliminar: onde é analisado o conceito a ser trabalhado, sua necessidade e aplicabilidade, qual o 
seu público e contexto de uso; (b) Desenvolvimento: uma série de diretrizes para o desenvolvimento adequado dos pictogramas, focando espe-
cialmente na facilidade de compreensão, legibilidade, aplicabilidade e sinteticidade, considerando o uso de objetos, pessoas, ações, narrativas, 
conceitos abstratos, além do uso negações e de outras convenções; (c) Validação: apontou-se diretrizes para a avaliação da qualidade gráfica 
dos pictogramas, facilidade de leitura e compreensão junto ao usuário final. Com base nos estudos realizados nas etapas anteriores e em um 
workshop piloto realizado na disciplina de Pictogramas do curso de Design, a terceira fase deste subprojeto compreendeu o desenvolvimento 
prático de pictogramas, por meio de um workshop de criação e avaliação colaborativa. Esse evento abordou a temática “Bicicleta e Mobilidade 
Urbana” e contou com a participação de cerca de 20 pessoas. Foram trabalhados cerca de 80 conceitos, tendo sido gerados em torno de 40 alter-
nativas aplicáveis. Os resultados serão publicados no Noun Project para que fiquem em domínio público e possam ser efetivamente utilizados. 
Esse subprojeto se encerra deixando contribuições teóricas e práticas para o desenvolvimento de pictogramas, servindo de base para possíveis 
pesquisas e estudos dentro dessa temática.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Murilo Amgarten Ribeiro (PIBIC/CNPq)
Curso: Design- Habilitação em Design Gráfico 
Orientador: Stephania Padovani
Departamento: Design
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: usabilidade, design, métodos
Área de Conhecimento: 61200000 - DESENHO INDUSTRIAL

1111 ADAPTAÇÃO DE MÉTODOS DE USABILIDADE PARA APLICAÇÃO A SISTE-
MAS DE INFORMAÇÃO EM SUPORTE IMPRESSO

Parte do projeto ADAPTAÇÃO DE MÉTODOS DE USABILIDADE (ORIGINALMENTE CONCEBIDOS PARA SISTEMAS DE INFOR-
MAÇÃO DIGITAIS) PARA APLICAÇÃO A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SUPORTE IMPRESSO que, compreende em adaptar e 
aplicar o método de usabilidade “card sorting”, comumente utilizado para sistemas de informação digitais (web, dispositivos móveis), em 
dispositivos de suporte impresso.A partir de uma amostra de trinta e oito métodos, foram analisados por parâmetros de seleção todos os mé-
todos sendo categorizados e descritos passo a passo o procedimento completo, eram os parâmetros: a fase do processo de design que deve ser 
aplicado, o objetivo do método, as etapas de aplicação, os conceitos, métricas, dimensões, forma de aplicação que estão vinculados ao ambiente 
digital e aplicabilidade ao design. Esses parâmetros nos indicaram se cada método descrito estava vinculado ao ambiente digital, caso não fosse 
vinculado e se necessitava de adaptação. A análise filtrou os métodos passíveis de adaptação e aplicação ao suporte impresso. Como resultado 
desse filtro foram selecionados para validação apenas quatro métodos: Card Sorting, Cognitive Walkthrough, Use Case e The Bridge. O obje-
tivo é identificar os principais processos no decorrer do método, primeiramente por palavras-chave encontradas freqüentemente nos materiais 
descritivos do processo em suporte digital, categorizar e conceituá-las de acordo com cada autor selecionado e traduzir para a linguagem de 
suporte impresso.  Foram selecionadas algumas possíveis aplicações impressas com diferenciações de suportes em relação à apresentação da 
informação, podendo ela ser intra-páginas ou inter-páginas, filtrando mais uma vez as possíveis e mais simples alternativas a primeira instância, 
dos suportes, sendo escolhidas para aplicação apenas três:  embalagem de alimento congelado (lasanha) como intra-página, manual de in-
struções de um microondas básico como inter-página e mapa wayfinding do centro da cidade de Curitiba como intra-página. Segundo Nielsen, 
2004 é necessário uma amostra com aplicação de pelo menos 15 usuários, garantindo assim na tabulação do método uma quantidade suficiente 
de informação. Como resultado, ainda não temos a tabulação, estando ainda na fase de validação de duas das três amostras selecionadas para 
aplicação do método. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Roberta Augustinho Perozza (PIBIC/CNPq)
Curso: Design- Habilitação em Design Gráfico 
Orientador: Carla Galvão Spinillo
Departamento: Design
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: design da informação, instruções visuais animadas, apresentação gráfica
Área de Conhecimento: 61200000 - DESENHO INDUSTRIAL

1112 DIRETRIZES PARA DESIGN DE ANIMAÇÃO E ELABORAÇÃO DO GUIA INTERA-
TIVO PARA O DESIGN DE SPPS ANIMADAS

Este subprojeto é referente à pesquisa “Sequências Pictóricas de Procedimento animadas: uma abordagem de design da informação centrada 
nos usuários”, e objetivou o desenvolvimento de guia interativo para design SPPs animadas a partir da proposição de diretrizes gráfico-infor-
macionais, considerando a importância de instruções animadas para compreensão de tarefas. As animações permitem a simulação virtual de 
ações e movimentos, aproximando-se da tarefa real e facilitando assim à execução de tarefas de uso de produtos/serviços. Para a pesquisa foi 
estudado o processamento de informação verbal e picótrica, o aprendizado multimídia, a importância de instruções visuais no aprendizado, o 
processo cognitivo, e a representação de tempo e espaço em animações. As atividades deste subprojeto estiveram relacionadas aos resultados 
de fases anteriores do projeto de pesquisa afim a este, em particular aos estudos analítico e experimental sobre o efeito de variação de tempo na 
representação da instrução visual animada. O Guia conta com o escopo do sistema, especificações funcionais, diretrizes gráficas e de conteúdo. 
Sua interface é composta por menus e funções interativas para o controle da animação pelo usuário. As instruções visuais contém represen-
tações bidimensionais e tridimensionais, sendo sua escolha determinada pela complexidade da tarefa. Optou-se também pelo uso de hiperlinks 
e de botões que permitissem a expansão ou retração da informação pelo usuário, ampliando assim a interatividade com o sistema. O recurso de 
nota marginal foi selecionado para complementar informações. As imagens presentes no Guia dialogam com o texto, formando uma unidade 
e realizando a transmissão da mensagem. Esses e os demais elementos como tempo, layout, tipografia e cores foram trabalhados afim de per-
mitir o melhor aprendizado e execução da tarefa para o usuário, sendo fundamentado na literatura do projeto. A validação do Guia proposto 
ocorrerá em subprojeto posterior a este. Acredita-se que os resultados deste subprojeto poderão contribuir para melhorar a qualidade gráfico-
informacional de instruções visuais animadas na representação de procedimentos referentes ao uso, manipulação e montagem de produtos
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcos Augusto Verri (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Design- Habilitação em Design de Produto
Orientador: Viviane Gaspar Ribas El Marghani               Colaborador: Liriane Knapik, Felipe Claus da Silva.
Departamento: Design
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Kansei engineering, Design centrado no usuário, Método de design
Área de Conhecimento: 61202002 - DESENHO DE PRODUTO

1113 KANSEI ENGINEERING: TIPOS DESSA METODOLOGIA

Todos os seis (6) tipos de KE (Kansei Engineering) desenvolvidos na atualidade possuem procedimentos diferenciados e contam com o uso de 
métodos apropriados a cada tipo. Dessa forma, o KE avança no sentido de detalhamento das respostas obtidas pela sua aplicação. De acordo 
com Schütte (2002) o KE pode ser aplicado de maneiras distintas. Até o momento,seis (6) tipos de KE foram testados: 1. KE type I – Category 
Classification;2. KE type II - Kansei Engineering System (KES);3. KE type III - Hybrid;4. KE type IV - Mathematics;5. KE type V - Virtual;6. 
KE Type VI – Collaborative. Deve-se escolher o tipo de KE de acordo com a saída desejada, como por exemplo: Qual o código genético 
ótimo de determinado produto? Deve-se também, direcionar a escolha do tipo de acordo com o tempo disponível que a equipe de projeto pode 
dedicar para o desenvolvimento dos procedimentos, análise e reflexão sobre os resultados obtidos. Além desses fatores, deve-se considerar 
também o tempo para o treinamento e a para prática do tipo escolhido para desenvolver um produto, ou apenas para analisar o sentimento 
humano de determinado produto. Essas variáveis são determinantes para qualquer equipe de projeto que pretenda utilizar a metodologia KE. O 
trabalho apresentado evidenciou o KE como uma metodologia capaz de traduzir os sentimentos e anseios imprecisos dos usuários de produtos 
em parâmetros de design precisos e quantificáveis. Dessa forma, a equipe de projeto está munida de informações que permitirão a tomada de 
decisões mais próximas ao resultado esperado pelo seu público. A versatilidade do KE o mostra adaptável à necessidade de quem o aplicará, 
assim tendo uma metodologia que satisfaz tanto o designer/empresa quanto os usuários/clientes/consumidores. O levantamento de publicações 
quanto a esse assunto, mostrado pelo KEB, evidencia a crescente importância e receptividade que o KE tem encontrado nas indústrias e empre-
sas de diversos países. No entanto ainda é necessário difundir esse assunto no Brasil, que conta com pouquíssimas publicações sobre o assunto. 
Sua difusão se faz necessária para promover o desenvolvimento comum e bem estar.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina Simões Pacheco (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Ciméa Barbato Bevilaqua
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: População em situação de rua, Políticas Públicas, Fundação de Ação Social, Curitiba
Área de Conhecimento: 70000000 - CIÊNCIAS HUMANAS

1114 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM CURITIBA: 
UMA ETNOGRAFIA DA CASA DE CONVIVÊNCIA JOÃO DORVALINO BORBA

De que forma uma instituição que atende moradores de rua passa a atender uma população em situação de rua? Esta pergunta me levou a 
pesquisar a Fundação de Ação Social de Curitiba (FAS), para entender como a elaboração de diretrizes nacionais – definidas pelo Decreto nº 
7.053 de 23 de dezembro de 2009, que institui a “Política Nacional para a População em Situação de Rua”- incide sobre as políticas e formas 
de atendimento que vinham sendo desenvolvidas pela administração municipal. A FAS é o órgão municipal que atende as pessoas que habitam 
e têm as ruas como espaço de sociabilidade. A pesquisa etnográfica em uma das unidades da FAS – a Casa de Convivência João Dorvalino 
Borba, localizada na região central de Curitiba - visa compreender a incidência destas novas diretrizes nas atividades cotidianas, bem como as 
possíveis mudanças nas práticas de atendimento e nas relações entre a instituição e as pessoas que a ela recorrem. A Casa de Convivência João 
Dorvalino Borba é a unidade de atendimento diurno à população em situação de rua - em sua maioria homens, na faixa etária dos 25 aos 45 
anos de idade. Tem capacidade diária para sessenta usuários – forma como denomina seus beneficiários. Oferece atendimento socioassistencial 
e acompanhamento psicológico. Durante o dia a FAS oferece alimentação, cuidados de higiene (banho, desodorante, gilete para barba), oficinas 
socioeducativas e momentos de lazer, nos quais assistem à televisão. Oferecem jantar que é servido por entidades conveniadas à prefeitura. O 
modelo de atendimento, segundo a Política Nacional, deve ter caráter socioeducativo. Há, no entanto, uma tensão em relação ao modelo da 
educação pública regular e ao próprio princípio da laicidade do Estado. Uma das oficinas da Casa, por exemplo, é oferecida por uma entidade 
religiosa conveniada à FAS e trata de conversas sobre o cotidiano dos usuários, sob a ótica da religião. É possível observar, no atendimento da 
Casa, negociações constantes entre os funcionários e os beneficiários. Estas negociações geram relações que a própria Política não prevê, como, 
por exemplo, uma triagem dos que entram, feita de acordo com relações de companheirismo entre os usuários, que selecionam os que vão para 
o fim da fila, e por relações de proximidade estabelecidas com as funcionárias, bem como pela reincidência na utilização do atendimento, pois 
os novatos dificilmente são selecionados pelas funcionárias.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: IGOR SULAIMAN SAID FELICIO BORCK (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Karen Franklin da Silva 
Departamento: Teoria e Fundamentos da Educação
Setor: Educação
Palavras-chave: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO, SOCIEDADE
Área de Conhecimento: 70000000 - CIÊNCIAS HUMANAS 

1115 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: O PARADIGMA DOS DIREITOS HUMANOS 
NAS OBRAS DE IMMANUEL KANT, HANNAH ARENT E NORBERTO BOBBIO

Esse artigo tem por objetivo discutir o caráter universal dos Direitos Humanos contidos nas obras de Immanuel Kant. A partir do texto de Celso 
de Moraes Pinheiro sobre Kant, buscamos compreender como os direitos subjetivos do homem, como a vida e a liberdade são essenciais para 
construção da humanidade. Demonstramos, neste trabalho, como os valores subjetivos do homem podem ser traduzidos em uma ética univer-
sal da humanidade, através do entendimento da necessária universalização dos Direitos Humanos conectada ao conceito de globalização e de 
mundo interdependente. Esse processo de interação entre as culturas inclui a subjetividade dos indivíduos, porém carecem de leis que rejam 
essas relações e que mantenham presentes os conceitos de liberdade e justiça social. No aprimoramento dessa problemática sobre a universali-
zação dos Direitos Humanos buscamos referências nos textos de Celso Lafer e Norberto Bobbio, que tratam da internacionalização dos Direitos 
Humanos como um fato a ser considerado no cômputo da discussão. Bobbio, em sua obra A Era dos Direitos, recomenda a internacionalização 
dos direitos humanos como condição necessária para se evitar o “mal passivo”, aquele que legitima através de leis as medidas que agridem 
a dignidade humana, como foi feito pelo regime nacional-socialista da Alemanha governada pelo Nazismo. Um instrumento importante na 
análise foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Para transformar as diretrizes da Declaração em Leis positivas e políticas 
nacionais é preciso um longo caminho, no qual a Educação se torna processo indispensável, pois os valores e princípios humanos são construí-
dos através do processo educacional e é nele que conquistamos as primeiras noções de humanidade. A partir da temática dos Direitos Humanos 
analisamos o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, como um instrumento norteador das políticas educacionais brasileiras, que 
se mantêm como documento referencial para discussão da temática nas Universidades, bem como suas ações concretas e seus limites. Por fim, 
a compreensão da participação das Universidades no compromisso de comunicar e vivenciar os Direitos Humanos na formação de docentes e 
atividades com a comunidade. A partir destas análises buscamos compreender quais são as diretrizes utilizadas pela UFPR, em seu Relatório de 
Atividades do ano de 2011, para cumprir as determinações do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luana Pizolato Benelli (PIBIC/CNPq)
Curso: Pedagogia
Orientador: Sueli de Fátima Fernandes da Luz                Colaborador: Laura Ceretta Moreira, Rosangela Gehrke Seger
Departamento: Teoria e Fundamentos da Educação
Setor: Educação
Palavras-chave: Letramento, Inclusão, Educação de surdos
Área de Conhecimento: 70000000 - CIÊNCIAS HUMANAS

1116 ANÁLISE DE PRÁTICAS DE LETRAMENTO DE ESTUDANTES SURDOS DO EN-
SINO MÉDIO PÚBLICO DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

O presente projeto apresenta resultados parciais do projeto “Análise de práticas de letramento de estudantes surdos do Ensino Médio público 
de Curitiba e Região Metropolitana”, cujo objetivo geral é a produção do Mapa Social dos estudantes surdos matriculados nessa etapa de en-
sino. O cenário em investigação pressupõe a escolarização em um sistema de ensino bilíngue para surdos (Língua Brasileira de Sinais - Libras 
e língua portuguesa), decorrente das políticas de educação inclusiva e da oficialização da Libras, a partir do ano 2000. A pesquisa de caráter 
quali-quantitativo foi realizada em 11 municípios, envolvendo 168 alunos, totalizando 59% do levantamento indicado pela SEED-PR. Nesse 
contexto, sistematizamos dados parciais que contemplam dois eixos de investigação: (i) realidade sócio-econômica, com intuito de especificar 
a trajetória familiar, escolar, linguística e social dos estudantes e (ii) prova de compreensão e produção textual, de modo a analisar os níveis 
de letramento em língua portuguesa. Alicerçados em pesquisas voltadas à educação bilíngue para surdos (Fernandes, 1999, 2003, 2011; Skliar, 
1998; Strobel, 2009), nossa análise inicial sinaliza para uma condição de analfabetismo funcional dos estudantes, circunstanciada pela precarie-
dade de professores bilíngues e adoção de encaminhamentos metodológicos equivocados no ensino de português como segunda língua. Tal 
linha de investigação cumpre um papel histórico inegável, tendo em vista a inexistência de pesquisas que revelem especificidades do processo 
de aprendizagem escolar de estudantes surdos que frequentam a rede pública de ensino, no ensino médio, já que os estudos realizados dedicam-
se, sobretudo, ao ensino fundamental. A pesquisa lança luzes sobre as necessárias interfaces entre educação linguística e níveis de letramento 
escolar, visto que o ingresso desses estudantes na Educação Básica ocorrer no mesmo período da implantação de políticas inclusivas. Assim, 
buscamos investigar as condições de oferta do bilinguismo, a qualidade dos níveis de letramento e seus impactos no processo de inclusão 
escolar desse grupo de estudantes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Raul Correia Pereira (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Tecnologia em Gestão da Qualidade 
Orientador: Paulo Moraes
Departamento: Escola Técnica da UFPR
Setor: Setor de Educação Profissional e Tecnológica
Palavras-chave: Integração, Universidade, Empresa
Área de Conhecimento: 70000000 - CIÊNCIAS HUMANAS

1117 INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA, EM CURSOS DE TECNOLOGIA: A PERCEPÇÃO DE 
PROFESSORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E  TECNOLÓGICA DA UFPR.

A integração entre a academia e o setor produtivo equacionado no binômio universidade-empresa, toma cada vez maior força, à medida que 
tanto um quanto outra parte desta relação  se faz co-dependente da outra para estar atualizada e plenamente desenvolvida quanto à inovação, 
pesquisa e progresso de seus recursos humanos. Em especial, os Cursos Superiores de Tecnologia devem estar permeados pelo conhecimento 
tecnológico praticado pelo setor produtivo e pelas técnicas inerentes aos misteres das empresas. Técnica e a Tecnologia são fundamentais aos 
cursos superiores de tecnologia; enquanto a primeira foca na execução de operações e procedimentos, a segunda se estende pelo estudo, apro-
fundamento cientifico, acompanhamento e adaptação do saber-fazer a ser executado na produção. À educação tecnológica superior se torna 
relevante quando os conhecimentos da prática pedagógica que emerge do setor produtivo são integrados à universidade pela aproximação 
com as empresas. A transição de tecnologia das Universidades para o setor produtivo pode ser feito pela: troca de informações técnicas e 
cientificas, formação de profissionais qualificados, pesquisa e desenvolvimento, consultorias, uso de infraestrutura técnica e cooperação em 
pesquisas. Quando se trata de inovação ela pode se dar pelas seguintes formas: Fonte de conhecimento para pesquisas, mais especialistas para 
área tecnológica, criação de novos instrumentos e de técnicas cientificas entre outros. Ao se relacionar com a Empresa, a instituição de ensino 
transfere não apenas a tecnologia que provém de suas pesquisas, mas também a criatividade de seus pesquisadores incentivando o processo 
criativo no setor produtivo ao invés de uma relação de dependência. Importante ressaltar que o sucesso da parceria está intimamente ligado aos 
recursos humanos adequados, recursos financeiros suficientes, objetivos definidos. A despeito de tais observações, é importante tentar analisar 
quais sejam as expectativas dos professores quanto à aproximação e integração da universidade com o setor produtivo, em especial em cursos 
superiores de tecnologia. Enfatiza-se que objetivos e valores entre Universidades e Empresas podem gerar atrito no estabelecimento de metas, 
conflitos e dificuldades para condução de trabalhos. O presente trabalho busca investigar como os professores dos Cursos Superiores de Tec-
nologia da Universidade Federal do Paraná, do Setor de Educação Profissional e Tecnológica, as possibilidades de integração no contexto em 
que se inserem e consonante à realidade que vivenciam.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Adalto Teixeira Matos (PIBIC/CNPq)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Vinícius Berlendis de Figueiredo
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: sublime, capacidade de imaginação, inacessiblidade da natureza
Área de Conhecimento: 70100004 - FILOSOFIA

1118 A DESTINAÇÃO SUPRASSENSÍVEL REVELADA PELO SUBLIME IMPLICA NUMA 
SUPERIORIDADE DO HOMEM EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO SENSÍVEL?

O sublime pode ser encontrado nos fenômenos da natureza que ensejam a ideia de infinito. É na avaliação desses fenômenos que a faculdade 
de imaginação produz esse esforço de progressão e exatamente nesse quesito que se dá a inadequação. O sentimento de inadequação dirige o 
ânimo ao fundamento suprassensível que não pode ser encontrado na natureza e nem na faculdade de imaginação, mas somente nele mesmo. 
Assim, justifica-se a afirmação kantiana de que o sublime, ao contrário do belo, não pode ser encontrado nos objetos da natureza, mas somente 
na disposição de ânimo do sujeito. Tudo isso denotaria a vocação suprassensível do sujeito e também, uma inacessibilidade do sujeito em 
relação à natureza, pois se o sublime existe, deve existir algo na natureza que não pode ser apreendido pelo sujeito a ponto de ele precisar 
recorrer, talvez fazendo uso de um subterfúgio, às ideias da razão. Decorre daí a seguinte questão: o sublime existe para provar a vocação 
suprassensível do sujeito ou pelo fato da natureza não se deixar revelar totalmente, não poder ser apreendida totalmente? Se na natureza pode 
haver um objeto que enseje uma infinitude, não seria possível dizer que o sublime possibilitaria a experiência de uma inacessibilidade da na-
tureza? Acreditamos que a capacidade de imaginação exerce um papel fundamental na formação do sentimento do sublime e, por conseguinte, 
na descoberta de nossa destinação suprassensível. Essa pesquisa será dedicada a explicar o funcionamento da capacidade de imaginação e sua 
relação com a formação do sentimento do sublime. A capacidade de imaginação se torna inadequada perante um objeto da natureza que enseje 
a ideia de sublime. Nesse caso, procuraremos investigar essa inadequação da capacidade de imaginação diante de duas interpretações que o 
texto da KU pode sugerir: (i) a superioridade do sujeito perante a natureza por descobrir sua destinação suprassensível e (ii) a inacessibilidade 
da própria natureza ao sujeito, por isso o recurso às ideias da razão.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniclei Pereira Alves (PIBIC/CNPq)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Paulo Vieira Neto
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Adorno, Indivíduo, Stendhal
Área de Conhecimento: 70100004 - FILOSOFIA

1119 STENDHAL, ADORNO E O “HOMEM CÓPIA”, O INDIVÍDUO ANULADO EM 
MEIO À BARBÁRIE ORGANIZADA

A indústria cultural, fenômeno de barbárie sutil, é a realização irônica do intento kantiano de cultura. Ao invés de cultivar espíritos, cultiva 
autômatos enquanto fragmenta a personalidade dos clientes no “processo social que transforma a cultura em bem de consumo”. Destituída de 
sua função segundo o esclarecimento, de cultivar e propiciar habilidades que propiciem a emancipação, a cultura torna-se um signo linguístico 
destituído de realidade objetiva, pois o esclarecimento voltado à racionalidade técnica torna a maioria ajustada à servidão. A formação dos 
valores, sentimentos e subjetividade da maioria da população, neste contexto, depende de esquemas estruturais com a finalidade de avançar no 
terreno da formação da consciência. O que não se encaixe no idioma instituído pela indústria é de difícil assimilação pelo homem comum. Os 
meios de comunicação, o ensino e as artes, até o mais banal entretenimento gratuito convergem para o mesmo sistema, funcionando como uma 
intrincada rede. A cultura da dominação modela caracteres formalmente idênticos, na maioria das vezes, fragmentados em si mesmos. Mais do 
que uma necessidade logística, a padronização apresenta-se como sustentação de um estado de coisas e método de controle e preservação. Sus-
tentamos que a indústria fornece de antemão, dentro de seu sistema que impossibilita o pensar dos ajustados, o “esquematismo da produção”. 
Arquétipos moldados segundo interesses da indústria são sistematicamente apresentados à cognição de forma a criar um ideal a ser seguido. A 
noção de indivíduo fica, portanto, comprometida diante da massificação da consciência. Este movimento da indústria cultural já estava contido 
“em embrião nos mercados de bens culturais que surge na alta modernidade”. Discorreremos sobre estes movimentos, para, sob a ótica dos 
conceitos de Adorno, investigar aspectos da gênese da configuração social que “une o singular ao universal neste maquinário de padronização”. 
Para tal, utilizaremos a obra “O Vermelho e o Negro” considerada “um espelho da sociedade”. Pretendemos fazer uma ligação entre a reflexão 
de Adorno e a expressão da obra de Stendhal, que chamou ao indivíduo ilusório de “homem-cópia” e, atento aos acontecimentos de sua época, 
propunha que em certos contextos culturais, poderia se “falsear a sensação na alma do espectador”. Portanto, quais as características sociais e 
psicológicas da individualidade anulada? Quais as correlações entre o pensamento de ambos os autores sobre a atuação do contexto em relação 
ao indivíduo no que diz respeito à formação da subjetividade? Há resistência possível?

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriel Cardoso Galli (PET)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Alexandre Noronha Machado
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Wittgenstein, Linguagem, Mundo
Área de Conhecimento: 70100004 - FILOSOFIA 

1120 A NATUREZA DOS OBJETOS SIMPLES NO TRACTATUS DE WITTGENSTEIN

Para uma corrente interpretativa bem estabelecida, o Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein apresenta uma teoria metafísica 
realista sobre os objetos simples, pois a capacidade da linguagem de representar o mundo decorreria de ligações estabelecidas entre partes 
elementares da Linguagem (nomes) e partes elementares do Mundo (objetos simples). Defendem essa tese: G. Anscombe, A. Kenny, P. Hacker 
e David Pears [The False Prison, 1987]. Conforme D. Pears [1987, p.103-4], a possibilidade do discurso factual assenta-se na existência de 
objetos simples, de tal modo que a estrutura lógica da linguagem lhe é imposta “de fora” pela estrutura última da realidade. Há uma segunda 
leitura do Tractatus, anti-metafísca, cujos defensores entendem que a investigação que Wittgenstein desenvolve no Tractatus é apenas interna 
à linguagem, e limita-se a afirmações sobre ela. São defensores desta tese: Rush Rhees, Peter Winch, e Marie McGinn [Simples and the idea 
of Analysis in the Tractatus, 2007]. Segundo M. McGinn [2007, p.201], o argumento de Wittgenstein sobre a existência necessária dos objetos 
simples não implica qualquer afirmação sobre constituintes fundamentais de uma realidade independentemente constituída, e supor isto é 
cometer o mesmo erro de pensar que as proposições da lógica expressam verdades gerais sobre o mundo. Neste caso, estar-se-ia cometendo 
o erro de tratar o que é interno à linguagem, como se fosse uma questão de fato – erro que o próprio Wittgenstein denunciou. Tendo em foco 
esta discussão, neste trabalho farei uma análise dos principais argumentos utilizados pelas duas interpretações, apontando, ao final, não uma 
resolução, mas algumas implicações que tais teses têm sobre o núcleo da “teoria” pictórica. Para tanto, inicio com um panorama geral das 
influências que Frege e Russell exerceram sobre Wittgenstein à época do Tractatus, explicando três noções: a) análise lógica completa da 
proposição; b) determinação do sentido da proposição; c) princípio do contexto. Em seguida, trato da noção de objeto simples nos Notebooks 
(obra anterior ao Tractatus). Passo, então, a analisar os argumentos em favor da tese anti-metafísica, e argumentos em favor da tese metafísica. 
Por fim, aponto os direcionamentos sobre a compreensão do isomorfismo do Tractatus que cada uma das interpretações leva seus respectivos 
adeptos a aceitar. O ensejo que fez ser este o tema escolhido é a relevância do tema para o debate, não apenas sobre a filosofia de Wittgenstein, 
mas sobre o problema da (co)relação entre Linguagem e Mundo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriel Petrechen Kugnharski (PET)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Luiz Sérgio Repa
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: 
Área de Conhecimento: 70100004 - FILOSOFIA

1121 IDENTIDADE E TOTALIDADE: ADORNO ENTRE KANT E HEGEL

Segundo um dos principais comentadores de Adorno, a crítica de Hegel a Kant e a metacrítica de Kant a Hegel constituem o elemento próprio 
da filosofia adorniana (Nobre, 1998, p.171). Partindo desta ideia, este trabalho de pesquisa busca compreender as obras da maturidade do 
pensamento de Adorno, em especial a Dialética Negativa (1966), a partir da leitura que o filósofo frankfurtiano faz de Kant e Hegel em torno 
dos conceitos de identidade e totalidade. Buscamos, em primeiro lugar, tratar das críticas de Adorno à dialética hegeliana. Dentro deste âm-
bito, as críticas ao princípio de identidade, à hipóstase do conceito e à exigência de totalidade são centrais para nós. Estas críticas se dão em 
nome do que Adorno denomina não-idêntico, isto é, aquilo que escapa à identidade, que não se deixa apreender conceitualmente e que reside 
para além do todo e, por isso mesmo, o desmente. Isso leva à antítese da célebre constatação hegeliana acerca do todo: para Adorno, ele é o 
não-verdadeiro. A partir destas críticas, poderemos compreender o processo pelo qual a dialética positiva e idealista de Hegel é invertida e se 
torna, em Adorno, negativa e materialista. Em segundo lugar, buscamos elucidar o sentido da “metacrítica” kantiana de Hegel proposta por 
Adorno. Em outras palavras: qual o lugar ocupado por Kant na crítica adorniana da identidade e da totalidade hegelianas. Este procedimento 
nos permitirá avaliar o impacto da leitura adorniana de Kant e de Hegel para a formulação da própria dialética negativa como um anti-método 
que se coloca como o único modelo de pensamento possível para a filosofia quando esta se depara com seu próprio fracasso. Com isso também 
buscamos iluminar os conceitos de identidade e totalidade, conceitos estes que são fundamentais para a compreensão do projeto adorniano de 
“ir além do conceito por meio do conceito” (Adorno, 2009, p.22) e, num sentido mais amplo, do diagnóstico do capitalismo tardio proposto 
por Adorno na obra de 1966.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gustavo Jugend (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Marco Antonio Valentim
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Subjetivação, Linguagem, Agamben
Área de Conhecimento: 70100004 - FILOSOFIA

1122 GENIUS: SUBJETIVAÇÃO E DESSUBJETIVAÇÃO.

Na busca de encontrar um fundamento para os processos de subjetivação e dessubjetivação do ser, o italiano Giorgio Agamben abre o livro 
Profanações com o ensaio Genius. O filósofo busca na mitologia romana a figura alegórica de Genius; um anjo genial que delimita nossa vida. 
Nos acompanha desde o nascimento até a morte, momento no qual se estende frente a nós, revelando sua face e nos abandonando. A imagem 
cujos contornos o filósofo está a delinear se dá de maneira a ocupar posição estratégica e fundamental na estrutura de seu pensamento: através 
da alegoria proposta iluminar os movimentos de subjetivação e dessubjetivação extremamente explorados pelo autor.Para Agamben abandonar-
se a Genius significa fazer experiência da pré-individualidade: entrar em contato com emoções fundamentais, romper com a identidade fixada 
na figura do sujeito. Mas, assim como “alguns são suficientemente inconscientes a ponto de se deixarem abalar e atravessar por ele até cair aos 
pedaços” (e estes seriam, entre outros, os artistas), Agamben avisa: “O encontro com Genius é terrível”. A possibilidade de nos fazermos pré-
individuais, e, portanto, de não estar em perfeito domínio de si nos leva a buscar justamente a subjetivação. De maneira que, segundo Agamben, 
o sujeito é um campo de tensões que pode ser polarizado em forças opostas. De um lado Genius, do outro o Eu. Os movimentos que acontecem 
nesse campo são o que podemos chamar de subjetivação e dessubjetivação.A pesquisa cujo resumo pretende encaminhar apresentação objetiva, 
fundamentalmente, explicitar melhor as seguintes questões: Qual é o funcionamento de uma alegoria na filosofia de Giorgio Agamben? Qual 
o sentido proposto pelo italiano através da construção da imagem de Genius? Que papel a possibilidade de fazer experiência do pré-individual 
exposta em Profanações ocupa no panorama da filosofia de Agamben? Como desenvolvem-se e relacionam-se os movimentos de subjetivação 
e dessubjetivação?



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 575

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Josiéli Andréa Spenassatto (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Luiz Sérgio Repa
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Max Horkheimer, autoridade, família
Área de Conhecimento: 70100004 - FILOSOFIA

1123 MAX HORKHEIMER: FAMÍLIA, AUTORIDADE E ASCENSÃO DO AUTORITA-
RISMO POLÍTICO NA PRIMEIRA METADE

A chamada Teoria Crítica, associada aos pesquisadores do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, caracterizou-se pela inauguração de mod-
elos críticos que pretendiam fazer diagnósticos do tempo presente, para a compreensão de novas relações de dominação e a possibilidade de 
superá-las. Isto em um momento histórico de pessimismo com relação aos movimentos socialistas que pereciam ou que não davam suficiente 
exemplo de emancipação social a ser seguido. A presente pesquisa, constituindo-se a partir de análises em andamento, tem por objetivo in-
vestigar a formulação do pensamento de Max Horkheimer à luz do contexto sócio-histórico da época, tendo como fonte documental principal 
a sua produção teórica na década de 30 do século XX, em especial a sua produção sobre família, autoridade, sociedade, poder, Estado, e etc. 
As análises privilegiaram como contexto sócio-histórico a transição da fase concorrencial do capitalismo para a monopolista, a diferenciação 
social no interior do próprio proletariado e a ascensão do Fascismo e do Nazismo (que veio acompanhada de um grande desenvolvimento dos 
meios de comunicação de massa que colaboraram como mecanismos de controle social) que pôs à prova a capacidade de resistência da classe 
trabalhadora. As análises desenvolvidas até o presente momento revelaram que a família se ocupa em reproduzir os valores da vida social tal 
como são dados na ordem burguesa de tal forma que está intimamente ligada à formação do caráter autoritário e da formação para a aceitação 
passiva da ordem hierárquica da sociedade. Identificou-se, contudo, que a família revela um espaço de autonomia, onde é possível desfrutar 
de amor e afeto. Ou seja, esta complexa relação entre autoridade e autonomia dentro da família tradicional e da sociedade burguesa está mais 
nesse aspecto da intimidade e do afeto, do que em questões políticas ou econômicas, que são muito relevantes na teoria crítica inaugurada por 
Karl Marx.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Piccinin Lazzaretti (CNPq-Balcão)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Maria Isabel Limongi Papaterra
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Thomas Hobbes, Carl Schmitt, Alteridade
Área de Conhecimento: 70100004 - FILOSOFIA

1124 A QUESTÃO DA ALTERIDADE NO PENSAMENTO POLÍTICO-ESTATAL DE 
THOMAS HOBBES E CARL SCHMITT.

A questão da alteridade surge na obra de Carl Schmitt como mote da crítica ao Estado Democrático Liberal, bem como centro da construção 
de uma teoria com base no conceito de Político. Pela insistência do autor germânico na questão da alteridade, questão essa que foi explorada 
por vários filósofos subseqüentes do século XX como Agamben e Derrida, e pelo intenso diálogo de Schmitt com a tradição estatal-jurídica 
da modernidade, o presente trabalho buscou traçar uma análise comparativa entre as teorias de Thomas Hobbes, considerado um dos pais do 
Estado Moderno, e Carl Schmitt, tendo por base a alteridade como objeto de análise. Na conceituação de Schmitt o Estado tem que enfrentar 
um conflito interno em que o elemento político e não-jurídico está sempre gerando efeitos no mundo jurídico. O Estado de Direito, identificado 
em partes como uma demonstração do Estado Moderno, estaria em constante possibilidade de ruína pelo conflito entre político e jurídico. Para 
Schmitt, quem evidencia esse conflito é o “outro”, para quem o Estado e os cidadãos se posicionam de maneira extrema, portanto ultrapassando 
os limites do próprio Estado. Em Hobbes o que encontramos, no entanto, é o conflito na origem do Estado, quando o homem natural faz a pas-
sagem para o estado civil, por suas próprias razões e necessidades, mas ainda assim traz consigo elementos próprios do estado de natureza. O 
homem natural que se manifesta no Estado Civil, como quando se dá ao súdito o direito de auto-preservação, mesmo perante o Soberano, é o 
elemento da alteridade no seio do Estado. Não se pode afirmar, de forma alguma, que as teorias de Schmitt e Hobbes são similares na questão 
da alteridade. O que é possível aferir, no entanto, é o fato de que Schmitt, leitor assíduo e estudioso da obra de Hobbes, identifica a questão 
da relação extrema entre conflitos estatais já na obra de Hobbes, fato esse que o presente trabalho buscou corroborar. Embora a alteridade de 
Hobbes ainda tenha grande relação com direitos naturais e com um sistema de construção do Estado Civil, ainda assim o “outro” surge como 
um empecilho, muitas vezes sendo taxado, pelo próprio autor britânico, como o “tolo” (fool), aquele que não compreende a lógica do contrato, 
ou como um rebelde, alguém que deve ser perseguido ou afastado. O presente trabalho não buscou criar uma conceituação nova sobre o tema, 
mas apenas delimitar as possíveis proximidades e afastamentos entre os dois autores abordados, sobretudo na temática da alteridade.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Suzan Cristina dos Anjos (PET)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Luiz Sérgio Repa
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: teoria crítica, dimensão estética, arte
Área de Conhecimento: 70100004 - FILOSOFIA

1125 UMA NOVA CIÊNCIA NO REINO DE EROS – A DIMENSÃO ESTÉTICA EM HER-
BERT MARCUSE

As discussões sobre o estatuto da arte no contexto social e cultural da sociedade de capitalismo avançado, sempre despertaram muito interesse 
entre os intelectuais do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Estética e política, duas dimensões que, à primeira vista, pareceriam tão 
distintas, para os teóricos críticos sempre estiveram correlacionadas. Em “Eros e Civilização”, uma das principais obras de Herbert Marcuse, o 
filósofo irá afirmar que: “A arte desafia o princípio de razão predominante; ao representar a ordem da sensualidade, invoca uma lógica tabu – a 
lógica da gratificação, contra a da repressão”. Vinculado a um projeto de Teoria Crítica que se manteve comprometido com as perspectivas de 
emancipação política e social dos homens, com base na teoria freudiana, Marcuse vai vislumbrar no “eterno retorno” do reprimido as possibi-
lidades de ruptura com o sistema cujo progresso depende da repressão dos instintos vitais. A arte aparecerá, aqui, como o marco de uma nova 
dimensão, a “dimensão estética”. Ruptura de uma cultura repressiva, que caracteriza a moderna sociedade industrial, com uma cultura outra, 
marcada pelo não-repressão e livre desenvolvimento das potencialidades humanas. Arte é o espaço privilegiado da libertação e da resistência a 
toda ordem, é o espaço da “transvalorização dos valores”. A subjetividade criadora e a imaginação artística seriam pensadas como – de acordo 
com o próprio Freud – uma das forças mentais que se conservam essencialmente livres do princípio de realidade, e que, portanto, transmitem 
essa liberdade ao mundo de consciência madura. Nosso objetivo, aqui, será reconstruir a filosofia marcuseana, numa tentativa de entender como 
o filósofo constrói a sua utopia de uma civilização não-repressiva e emancipada, a partir da constituição de um “estado estético”, no qual ciência 
transfigura-se em ciência da sensualidade.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: André Bozdega (PIBIC-EM)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Eduardo Salles de Oliveira Barra                Co-Orientador: Rejane Giacomassi
Colaborador: Camila Sant’Ana Vieira Ferraz, Rafael Pires de Mello
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: ensino de filosofia, TICs na educação, Montaigne
Área de Conhecimento: 70101000 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA

1126 “DOS COXOS” DE MONTAIGNE: EXERCÍCIOS DE LEITURA E DE CRÍTICA DE 
OUTRAS LEITURAS III

O projeto “Leitura de Filosofia na Internet” está integrado às Oficinas de Tradução (OTs), um programa de atividades formativas mantido pela 
coordenação do curso de graduação de filosofia, com participaçãodo PIBID Filosofia, Programa de Pós-Graduação em Filosofia, CELIN e 
PROBEM/PRAE. As OTs têm como objetivo produzir traduções e edições críticas de textos filosóficos destinadas ao uso nas aulas da disci-
plina de filosofia no ensino médio. O projeto “Leitura de Filosofia na Internet” visa desenvolver uma plataforma eletrônica para disponibilizar 
na internet as edições produzidas nas OTs. O programa PIBIC_EM vinculado a esse projeto pretende integrar estudantes do ensino médio 
como colaboradores na tarefa de desenvolver uma linguagem e uma apresentação gráfica das edições das OTs adequadas às particularidades 
do seu público alvo e às possibilidades típicas da internet. Para que os bolsistas PIBIC_EM possam desempenhar essa função no projeto foi 
necessário aumentar a sua familiaridade com textos filosóficos. Esse trabalho foi realizado com o texto “Dos Coxos”, retirado dos Ensaios 
(1580) de Michel Montaigne, que foi estudado em grupo pelos bolsistas do PIBIC_EM, como apoio da equipe de bolsistas e supervisores do 
PIBID Filosofia. Neste trabalho, eles relatarão as leituras que fizeram e as críticas que endereçaramàs leituras feitas pelos colegas. Segue abaixo 
as conclusões parciais da leitura da bolsista autora deste trabalho: “Podemos comparar “ Dos Coxos “ com os dias de hoje, pois  a maoria das 
pessoas de hoje em dia ouvem uma história e nelas acreditam de imediato. Elas não tentam ver se realmente é verdadeira a história, não tentam 
se aprofundar no assunto para poder encontrar na verdade. As pessoas acreditam, pois é mais facil acreditar do que tentar se aprofundar no 
assunto. O outro assunto que nós podemos comparar com os dias atuais é a religio, com a ressalva de que hoje em dia a igreja não pode mais 
punir as pessoas com castigos. Há pessoas que levam a religio tão a sério que a colocam como assunto principal na sua vida.  A midia influência 
para que isso aconteça, pois nela se diz que, quem não pagar o dízimo, não vai ser abençoado e vai sofrer castigos divinos. (...) Para Montaigne, 
as pessoas que não buscam a verdade são pessoas ignorantes, que se tornam pessoas facilmente manimuladas, pois acreditam sem tentar buscar 
um conhecimento maior sobre a assunto.”
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ANGÉLICA ROMEROS DE ALMEIDA (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: RODRIGO BRANDÃO
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Moral, Música, Linguagem
Área de Conhecimento: 70101000 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA

1127 MÚSICA E LINGUAGEM EM ROUSSEAU.

O autor abordado nesta pesquisa é usualmente conhecido pela sua teoria política e moral. Percebe-se em Rousseau, pelos problemas que 
tratou, uma preocupação constante pela sociedade, desde a formação do individuo até sua organização com os seus semelhantes  dentro de 
um corpo político. Embora essas preocupações apareçam em todas as suas obras, chamamos a atenção para outra área abordada por ele que, 
embora pouco conhecida, não deixou de ter sua relevância dentro da história do pensamento do século XVIII. O propósito desta pesquisa é 
compreender inicialmente a música, tendo como horizonte as questões morais. Pretendemos mostrar que a questão da música em Rousseau não 
se desvincula dos seus problemas centrais, que são morais e políticos. Assim percebemos no corpus do pensamento rousseauniano que tanto as 
questões estéticas quanto as morais se encontram unificadas, havendo uma mútua corroboração de ambas as questões. Outro ponto é mostrar as 
características de um desenvolvimento estético, iniciado no século das luzes, com preocupações morais em suas bases. Num certo sentido, pode 
ser dito que a preocupação dos filósofos iluministas era justificar o bem e o mal, definir as virtudes humanas e analisar, sobretudo, a sociedade 
em seu tempo com objetivo positivo. Isto é, a preocupação com uma filosofia que visasse os aspectos práticos da teoria, e não se limitasse 
unicamente a abstração. Assim percebe-se a relação dos filósofos com a obra de arte no século XVIII, da qual Rousseau não se exclui, pois a 
arte deixa de ser uma linguagem que diz respeito apenas ao artista indo além, abrangendo preocupações que dizem respeito ao seu contexto 
histórico dentro da sociedade em que ela é criada. Rousseau, neste aspecto, mostra fazer parte de seu tempo, pois é indispensável para este que 
a música traga em si elementos que suscitem em seu observador o sentimento moral, e são estes sentimentos que se percebem constantemente 
invocados como um fim, enquanto a música será o meio pelo qual podem ser vivenciados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Sant’Ana Vieira Ferraz (Pesquisa voluntária)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Rodrigo Brandão
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Helvétius, sensualismo, moral
Área de Conhecimento: 70101000 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

1128 A MORAL SENSASUALISTA DE HELVÉTIUS.

Neste trabalho, analisarei a ligação entre dois temas que podem parecer não conectáveis. No livro Do Espírito, Helvétius torna possível a 
ligação entre suas concepções metafísicas sensualistas a uma moralidade e até a um sistema político. O que se pretende frisar inicialmente é 
a forma como as concepções do âmbito metafísico são decisivas para a moralidade, que por sua vez ganha um novo caráter diferenciado das 
correntes tradicionais. Observaremos por meio do conceito de virtude, uma modulação que possibilita - ou ao menos ilustra - as conexões entre 
o princípio de ação do homem e de sua conduta moral. Começarei com a apresentação do livro por sua relevância no momento em que foi 
publicado, e quais foram os efeitos dessa publicação. Rapidamente, colocarei pontos sobre a relação de nosso filósofo com os enciclopedistas 
e com o materialismo, para situar o autor em relação a nomes como D’Holbach, Diderot e Voltaire. Depois, partindo para o conteúdo do livro, 
irei expor quais foram suas considerações na área que aqui chamo de metafísica – numa acepção específica em relação à busca de princípios 
–, e a redução operada pelo autor das pretensas faculdades à sensibilidade física. Passarei então, do campo metafísico ao moral, descrevendo 
o trajeto percorrido por nosso autor, analisando as consequências do primeiro campo na moralidade. A partir disso, mostrarei a ligação entre 
o sensualismo e o conceito de virtude de Helvétius. Com esta ligação acentuarei como a normatização de conduta de maneira fixa perde seu 
valor, na medida em que o estabelecimento de determinadas ações como viciosas ou virtuosas torna-se moldável. Veremos então qual o papel 
do conceito de virtude na construção do Estado proposto por Helvétius, e de que forma ele se torna aplicável, tanto ao âmbito privado, quanto 
ao âmbito público.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: DANIEL HUMBERTO COUSO (PIBIC/CNPq)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: EDUARDO SALES DE OLIVEIRA BARRA
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Descartes, Geometria, Pappus
Área de Conhecimento: 70101000 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA

1129 A ÁLGEBRA DOS SEGMENTOS NO LIVRO I DA GEOMETRIA DE DESCARTES 
COMO MÉTODO DE RESOLUÇÃO DOPROBLEMA DE PAPPUS

No final do séc. XVI, com a tradução para o latim de uma coleção de livros de Pappus, surgirammuitas questões importantes para os matemáti-
cos modernos. Nelas, entre outras coisas,Pappus descreve um método de resolução de problemas geométricos e apresenta um critériopara 
classificá-los. O primeiro ponto sugeriria que os antigos já possuíam um método analíticopara a resolução desses problemas; muitos matemáti-
cos modernos, entre eles, François Viéte,fizeram um grande esforço para recuperá-lo e aliá-lo à algebrização da Geometria. O critériode clas-
sificação apresentado por Pappus, por sua vez, impulsiona uma discussão sobre osmétodos a serem empregados e sobre as curvas aceitáveis em 
vista do rigor exigido nessaciência. Nas coleções de Pappus, os problemas são classificados em sólidos, planos e linearesde acordo com o tipo 
de curva necessária a sua construção. As curvas sólidas (as cônicas) e aslineares (obtidas por métodos diversos) vão além da simples construção 
por meio de régua ecompasso. Isso colocava em dúvida o cumprimento dos padrões de rigor geométricos poressas construções e, consequente-
mente, a sua admissão como soluções legítimas. Assim,muitos problemas importantes, como o da tripartição de um ângulo ou o da médiap-
roporcional entre segmentos, preocupavam especialmente a discussão dos matemáticos.Nesse contexto a Geometria de Descartes, publicada 
em 1637 como um apêndice ao Discursodo Método, joga uma papel importante no desenvolvimento da matemática. O filósofo propõeum novo 
método para a resolução dos problemas geométricos, e lança um critério para ademarcação dos problemas que podem ser considerados como 
problemas geométricos. Nolivro I da Geometria é apresentada uma interpretação geométrica do calculo aritmético e asolução para o famoso 
problema de Pappus para o locus das quatro linhas. Segundo PaoloMancosu, ”a estratégia básica da Geometria Analítica de Descartes ocorre 
pela primeira vez naresolução deste problema” e “a alegação de Descartes de uma conquista inovadora namatemática baseava-se em sua 
solução do problema de Pappus que os antigos deixaram emaberto” (Mancosu, 2008). Dada a importância da resolução desse problema, este 
trabalho temcomo objetivo descrever a álgebra dos segmentos e o método que Descartes explica nocomeço do livro I da Geometria, analisando 
algumas inovações e problemas por elelevantados. Pretende-se, dessa maneira, iniciar um melhor entendimento do problema dePappus e, 
através dele, uma melhor compreensão dos métodos usados para a resolução deproblemas matemáticos no séc. XVI.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: DANIELA BONFIM PINTO (PET)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: LUCIO SOUZA LOBO 
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: guerra justa, bellatores, São Tomás de Aquino
Área de Conhecimento: 70101000 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA

1130 O PROBLEMA DA GUERRA JUSTA SEGUNDO SÃO TOMÁS DE AQUINO

A presente análise tem como objetivo compreender quais pontos estão envolvidos na consideração do problema da guerra justa, tendo como 
ponto de partida a quaestio 40 da Secunda Secundae da Summa Theologiae. É importante, para o objetivo aqui proposto, considerar o período 
histórico no qual Tomás de Aquino está inserido, a saber, século XIII. A justificativa disso é que tal período, embora considerado como a pleni-
tude do Medievo, não se trata de um período de concórdia entre os poderes temporal e espiritual. Se as transformações históricas do período 
do qual Aquino faz parte são, por um lado, efeitos da melhoria da qualidade de vida, a qual contribui para o crescimento demográfico que, por 
sua vez, implica no crescimento e desenvolvimento urbano, por outro, denunciam as dissensões econômicas, sociais, culturais e espirituais 
da sociedade medieval. Tais dissensões, ao impulsionarem novos conflitos políticos e éticos, são fatores a serem considerados no que diz 
respeito às estruturas políticas, bem como as eclesiásticas. Esses conflitos são, pois, contemplados pelo debate ético-político tomista. Além 
disso, é manifesto que as transformações das estruturas políticas medievais muitas vezes se chocam com os valores da sociedade em questão, 
tais como, por exemplo, os conceitos de ordem, bem comum e paz. Diante disso, faz-se necessário, portanto, entender qual é a relação entre 
tais valores e o conflito bélico. As condições que devem ser satisfeitas no caso desse último conflito, tendo em vista a execução de uma guerra 
justa – autoridade do príncipe, causa justa e intenção reta – são conceitos primordiais para esta análise. Destaca-se a importância da intenção do 
agente em campo de batalha, pois, além da estratégia militar, faz-se mister entender quais são as exigências morais requeridas dos bellatores e, 
principalmente, do modelo de guerreiro por excelência: o rei. O que leva a considerar, de modo imprescindível, duas virtudes que fundamentam 
tais exigências, ou seja, a caridade e a prudência.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 579

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniela Sarina dos Santos (PIBIC-EM)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Eduardo Salles de Oliveira Barra               Co-Orientador: Rejane Giacomassi
Departamento: Filosofia                                                 Colaborador: Camila Sant’Ana Vieira Ferraz, Rafael Pires de Mello
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: ensino de filosofia, TICs na educaçao, Montaigne
Área de Conhecimento: 70101000 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

1131 “DOS COXOS” DE MONTAIGNE: EXERCÍCIOS DE LEITURA E DE CRÍTICA DE 
OUTRAS LEITURAS II

O projeto “Leitura de Filosofia na Internet” está integrado às Oficinas de Tradução (OTs), um programa de atividades formativas mantido pela 
coordenação do curso de graduação de filosofia, com participação do PIBID Filosofia, Programa de Pós-Graduação em Filosofia, CELIN e 
PROBEM/PRAE. As OTs têm como objetivo produzir traduções e edições críticas de textos filosóficos destinadas ao uso nas aulas da disciplina 
de filosofia no ensino médio. O projeto “Leitura de Filosofia na Internet” visa desenvolver uma plataforma eletrônica para disponibilizar na 
internet as edições produzidas nas OTs. O programa PIBIC_EM vinculado a esse projeto pretende integrar estudantes do ensino médio como 
colaboradores na tarefa de desenvolver uma linguagem e uma apresentação gráfica das edições das OTs adequadas às particularidades do seu 
público alvo e às possibilidades típicas da internet. Para que os bolsistas PIBIC_EM possam desempenhar essa função no projeto foi necessário 
aumentar a sua familiaridade com textos filosóficos. Esse trabalho foi realizado com o texto “Dos Coxos”, retirado dos Ensaios (1580) de 
Michel Montaigne, que foi estudado em grupo pelos bolsistas do PIBIC_EM, com o apoio da equipe de bolsistas e supervisores do PIBID 
Filosofia. Neste trabalho, eles relatarão as leituras que fizeram e as críticas que endereçaram às leituras feitas pelos colegas. Segue abaixo as 
conclusões parciais da leitura da bolsista autora deste trabalho: “A obra foi escrita por volta de 1585 quando ainda se acreditava em bruxas e 
feiticeiras. Mesmo que ninguém tivesse certeza de que elas existiam, muitas pessoas foram condenadas à morte por causa de rumores de que 
eram bruxas. (...) As ideias de Montaigne sobre a verdade vêm sendo utilizadas até hoje, após muitos anos de quando foi escrito. O texto se 
aplica perfeitamente no nosso dia a dia, hoje todos nós fazemos ‘fofocas’ e muitas vezes não sabemos se algo é verdade ou não, só falamos mal 
de alguém se for o caso, mas não procuramos saber se realmente há motivo para falar dessa pessoa. (...) O texto “Dos Coxos” ajuda uma pessoa 
a pensar de uma forma diferente. Embora já sabendo que não é certo julgar ou criticar uma pessoa sem ter certeza se é verdade o que falam 
dela, há momentos ou situações em que não nos lembramos disso. Só queremos saber o que esta acontecendo para poder dar nossa opinião ou 
criticar e não procuramos saber os fatos, ou seja, aquilo que é verdade.”

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Endrio Marcos de Liz Oliveira (PIBIC-EM)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Eduardo Salles de Oliveira Barra               Colaborador: Rejane Giacomassi
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: ensino de filosofia, TICs na educação, Montaigne
Área de Conhecimento: 70101000 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA

1132 “DOS COXOS” DE MONTAIGNE: EXERCÍCIOS DE LEITURA E DE CRÍTICA DE 
OUTRAS LEITURAS I

O projeto “Leitura de Filosofia na Internet” está integrado às Oficinas de Tradução (OTs), um programa de atividades formativas mantido pela 
coordenação do curso de graduação de filosofia, com participação do PIBID Filosofia, Programa de Pós-Graduação em Filosofia, CELIN e 
PROBEM/PRAE. As OTs têm como objetivo produzir traduções e edições críticas de textos filosóficos destinadas ao uso nas aulas da disciplina 
de filosofia no ensino médio. O projeto “Leitura de Filosofia na Internet” visa desenvolver uma plataforma eletrônica para disponibilizar na 
internet as edições produzidas nas OTs. O programa PIBIC_EM vinculado a esse projeto pretende integrar estudantes do ensino médio como 
colaboradores na tarefa de desenvolver uma linguagem e uma apresentação gráfica das edições das OTs adequadas às particularidades do seu 
público alvo e às possibilidades típicas da internet. Para que os bolsistas PIBIC_EM possam desempenhar essa função no projeto foi necessário 
aumentar a sua familiaridade com textos filosóficos. Esse trabalho foi realizado com o texto “Dos Coxos”, retirado dos Ensaios(1580) de 
Michel Montaigne, que foi estudado em grupo pelos bolsistas do PIBIC_EM, com o apoio da equipe de bolsistas e supervisores do PIBID 
Filosofia. Neste trabalho, eles relatarão as leituras que fizeram e as críticas que endereçaram às leituras feitas pelos colegas. Segue abaixo as 
conclusões parciais da leitura do bolsista autor deste trabalho:”O ensaio “Dos Coxos”, de Michel de Montaigne, me fez refletir e criar ideias 
sobre outros aspectos da sociedade atual. Logo de começo eu já havia reparado em como o texto seria interessante, pois ele toca em um assunto 
que todos parecem conhecer, mas poucos de fato põem em prática. (…) Não deve ter sido muito fácil para Montaigne criar um texto assim e 
imaginar como fazê-lo sem ser interpretado de forma herege, afinal, ele viveu na Idade das Trevas. Sendo assim, colocou tudo de forma indireta 
e sempre com palavras como: “me parece que”, “eu penso que”. E nunca uma afirmativa sobre algo. Mas quando se tratou da sociedade, real-
mente se colocou contra tudo o que acreditavam. (…) É isso que o texto lhe traz principalmente, a ideia de duvidar daquilo que todos acreditam 
cegamente e tentar pensar por si próprio, não seguir o sistema e ter certeza apenas daquilo que não deixa dúvidas. Michel de Montaigne colocou 
isso bem claro, de certa forma. Ele dizia que as pessoas não deveriam acreditar na igreja só porque ela disse algo, as pessoas deveriam buscar 
fundamentos para as afirmações da igreja.”
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Frisoli Moreira (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Maria Isabel de Magalhães Papaterra Limongi
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: justiça, propriedade, natureza
Área de Conhecimento: 70101000 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA

1133 FORMAÇÃO ARTIFICIAL DA JUSTIÇA EM DAVID HUME

Pretende-se com o trabalho analisar a concepção de justiça em Hume, dando principal atenção ao papel que a propriedade tem no pensamento 
deste autor. Conceito que é tão importante para a sua filosofia, falar de propriedade para Hume só faz sentido depois de estabelecido um con-
sentimento generalizado entre os homens a fim de fixá-la. Este consentimento é o mesmo que dá origem às regras de justiça, e estas regras 
tem justamente a função de regular a propriedade. Neste sentido, o principal objetivo que os homens tem em vista quando agem de forma 
justa é precisamente determinar que objetos são ou não de alguém, dando-lhe direito a tais e assim possibilitar a vida em sociedade. Dizendo 
mais claramente, os homens não praticam uma justiça desinteressada, que exista como simplesmente instaurada em sua natureza. A justiça é 
um tipo de virtude artificial, a qual é formada pelos homens com fins de regular aqueles bens que denominamos externos e estão expostos à 
violência alheia. Cabe aqui perguntar qual é o significado desta artificialidade; mais precisamente, qual o sentido de Hume associar a origem 
da justiça somente com a partilha dos bens externos e consequentemente com a fixação de sua posse, isto é, a criação da propriedade privada. 
A importância destas questões parece ser a de encontrar a posição de Hume no debate sobre a justiça, pois de acordo com esta interpretação 
parece haver um esvaziamento do conteúdo ao qual a justiça se aplica enquanto sistema de regras, isto é, enquanto direito. Percebe-se que pelo 
menos em princípio, estas regras não dizem respeito a um direito do sujeito, mas tão somente a um sistema de partilha da propriedade. Hume 
parece se pôr na contramão da maioria dos filósofos de seu tempo, adeptos do jusnaturalismo, corrente que deriva o direito de uma virtude 
inerente ao homem e na qual encontramos o germe daquilo que hoje chamamos direitos humanos e individuais. Para melhor se entender os 
problemas e questões aqui expostos devemos adentrar no pensamento humeano por meio daqueles textos em que as suas lições sobre a justiça 
estão expostas, tanto quanto procurar fazer comparações de sua concepção com a de outros filósofos, com o intuito de entender melhor o que 
se quer dizer com direitos individuais, subjetivos, esvaziamento do direito e virtude artificial.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luiz Francisco Garcia Lavanholi (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Vivianne de Castilho Moreira
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: ações humanas, arte e virtude, eudaimonia
Área de Conhecimento: 70101000 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA

1134 AÇÃO E PRODUÇÃO NA ÉTICA NICOMAQUÉIA

 A teoria aristotélica da ação, assim como a maior parte das teorias aristotélicas, não é ponto pacífico. Há uma diversidade de comentadores 
que sustentam miríades de interpretações diferentes. Dentre as interpretações contemporâneas, a de John Ackrill parece ter indicado alguns dos 
maiores problemas acerca da coerência da teoria da ação. Segundo o comentador britânico, as declarações de Aristóteles sobre ação e escolha 
na Ética Nicomaqueia (doravante EN) “parecem envolver sérias inconsistências – e em tópicos centrais para a ética e para sua Ética” (Aristotle 
on Action, p. 595). Essas inconsistências se dariam, principalmente, pela ausência de uma definição precisa do conceito de ação. Afinal, a 
relação entre eudaimonia (o fim último da vida humana, objeto de investigação na EN) e ação virtuosa, é constitutiva. Isto é, a eudaimonia é um 
tipo de vida que se constitui, nas palavras de Aristóteles, por “atividades ou ações da alma que implicam um princípio racional”(EN I 7 1098 
a12-14). Ackrill aponta que não é possível distinguir ações de produções no texto aristotélico (Aristotle on Action, p.596). Ademais, sempre 
segundo Ackrill, Aristóteles não teria conseguido responder as questões “o que é a ação?” e “o que é uma ação?” (Idem, p. 601). Os problemas 
levantados por esses dois apontamentos são problemas fundamentais que comprometeriam toda teoria aristotélica da ação. Se Aristóteles não 
definiu o que é ação, não temos como saber o que realmente seria eudaimonia e nem como poderíamos obtê-la. Se Aristóteles não diferenciou 
ação de produção, tem-se uma inconsistência na definição de eudaimonia. Pois uma produção é um tipo de realização humana executado para 
obtenção de algo diferente da própria realização (EN VI 4 a 6-11); e a eudaimonia, como fim último da vida humana, deve sempre ser buscada 
por si mesma (EN I 7, 1097 b1-5). Ora, se ações são indistinguíveis de produções, e se a eudaimonia é constituída por ações, então a eudaimonia 
é o conjunto de realizações feito em vista de outra coisa, o que seria contraditório. No entanto, há passagens do texto aristotélico que parecem 
enfraquecer a tese de Ackrill respaldando a suspeita de que Aristóteles teria procedido a uma distinção rigorosa entre ações e produções, a partir 
da qual seria possível responder à questão “o que é a ação?”. O objetivo da pesquisa proposta aqui é examinar o texto de EN, nos detendo em 
II 4 onde são apresentadas as excelências da ação e da produção, respectivamente virtude (areté) e arte (téchne), a fim de aquilatar se realmente 
há dificuldades para a doutrina aristotélica da ação.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcos Sirineu Kondageski (PET)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Luiz Damon Santos Moutinho
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Husserl, Brentano, objeto intencional
Área de Conhecimento: 70101000 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

1135 A RELAÇÃO ENTRE VIVÊNCIA E OBJETO INTENCIONAL NAS INVESTI-
GAÇÕES LÓGICAS

Um dos propósitos de Edmund Husserl nas Investigações Lógicas é o de delimitar uma região de imanência da consciência,contraposta à tran-
scendência do objeto. O âmago dessa tarefa consiste em caracterizar descritivamente a região da consciência como um âmbito puro de vivên-
cias, que não encerra em si nenhuma objetividade e que nem sequer necessita dum ego puro para lhe dar unidade. As vivências intencionais, 
únicas realmente (reell) imanentes à consciência, são atos que intencionam um objeto, que visam algo segundo uma determinada intenção (por 
exemplo, o ato de representação visa o objeto representado, o ato de ódio visa o objeto odiado, etc.), mas elas próprias não contêm em si nada 
de objetivo, isto é, o objeto que as vivências intencionais visam as transcende. Husserl opera com isso um corte nítido entre a imanência dos 
vividos de consciência (dos atos de consciência) e a transcendência do objeto apenas intencionado pelas vivências. Assim, Husserl se contrapõe 
decididamente ao seu antigo mestre, Brentano, que em Psicologia do Ponto de Vista Empírico havia caracterizado o ato psíquico intencional 
como contendo em si a objetividade a que se volta; isto é, que havia afirmado, contrariamente a Husserl, uma objetividade imanente. Porém, 
se a operação de um corte profundo separando vivência e objetividade aparece para solucionar algumas dificuldades essenciais à doutrina de 
Brentano (e será uma das tarefas da presente pesquisa apontar para essas dificuldades e compreender em que medida as soluções de Husserl 
vêm a calhar), Husserl arranja para si uma série de outras dificuldades: depois de operado esse corte, como compreender a relação entre a 
vivência intencional e a objetividade intencionada? Como fundamentar a relação entre imanência e transcendência – fundamentação esta que 
deve garantir que a consciência não seja concebida como uma “ilha incomunicável” – tendo como pano de fundo essa separação absoluta? 
Como a vivência de consciência pode se referir objetivamente a algo, isto é, voltar-se efetivamente a algo (ao objeto) cuja “natureza” é inteira-
mente distinta? Enfim: como descrever essa relação entre duas coisas inteiramente distintas e separadas (e isso, sem lançar mão da doutrina da 
representação dos modernos, tão malquista por Husserl)? Nosso propósito principal, nesse sentido, é de, lançando mão apenas dos elementos 
teóricos fornecidos por Husserl até o texto das Investigações Lógicas (primeira edição, de 1900-1901), proceder a uma tentativa de solução 
das questões apontadas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Murilo Luiz Milek (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Marco Antonio Valentim
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Heidegger, Ciência, Descartes
Área de Conhecimento: 70101000 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

1136 A CRÍTICA DA CIÊNCIA E DA MODERNIDADE NA FILOSOFIA DO “PRIMEIRO” 
HEIDEGGER.

O objetivo deste trabalho é, remontando a leitura que Martin Heidegger faz das “Regras Para a Direção do Espírito” de René Descartes no 
texto “Introdução à Investigação Fenomenológica” de 1924 – portanto, três anos antes da publicação de sua principal obra: “Ser e Tempo” –, 
tentar identificar a origem da crítica heideggeriana à ciência moderna, que se desdobrará ao longo dos anos por praticamente toda sua obra, 
junto da crítica à modernidade filosófica. Por um lado, Heidegger mostra no texto como Descartes permanece essencialmente determinado 
pela ontologia antiga, substancialista, e que esta não é criticada pelo autor francês em nenhum momento; dessa forma, a ciência moderna, que 
tem na filosofia cartesiana um de seus principais fundamentos, não é capaz de, por seus próprios meios, fazer uma crítica da ontologia que a 
determina, isso é, não pode ser suficientemente radical em suas investigações. Por outro lado, apesar de ser completamente determinada por 
essa ontologia, Heidegger identifica uma novidade – ainda que com sentido extremamente negativo – na filosofia de Descartes: a aplicação da 
“Regra geral” de clareza e distinção a todo conhecimento humano; segundo o autor alemão, tal regra surge no pensamento cartesiano a partir 
de uma reflexão histórica sobre as matemáticas, e sua aplicação a todos os tipos de conhecimento, mesmo aos que não tem o mesmo caráter 
que o matemático, é uma extrapolação de suas possibilidades; nesse momento, cabe também mostrar brevemente a reflexão heideggeriana 
sobre o papel aparentemente ambíguo da “História” no pensamento de René Descartes, que aparece no texto de 1924. A partir desse cenário, e 
levando em conta a proposta ontológica de Heidegger, tentarei mostrar como a preocupação heideggeriana com a “coisificação da consciência”, 
revelada em “Ser e Tempo”, pode surgir desse questionamento ontológico da ciência moderna.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nathanael Perissutte (PIBIC-EM)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Eduardo Salles de Oliveira Barra                Co-Orientador: Rejane Giacomassi
Departamento: Filosofia                                                 Colaborador: Camila SantÁna Vieira Ferraz, Rafael Pires de Mello
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: ensino de filosofia, TICs na educação, Montaigne
Área de Conhecimento: 70101000 - HISTÓRIA DA FILOSOFIA

1137 “DOS COXOS” DE MONTAIGNE: EXERCÍCIOS DE LEITURA E DE CRÍTICA DE 
OUTRAS LEITURAS I

O projeto “Leitura de Filosofia na Internet” está integrado às Oficinas de Tradução (OTs), um programa de atividades formativas mantido pela 
coordenação do curso de graduação de filosofia, com participação do PIBID Filosofia, Programa de Pós-Graduação em Filosofia, CELIN e 
PROBEM/PRAE. As OTs têm como objetivo produzir traduções e edições críticas de textos filosóficos destinadas ao uso nas aulas da disciplina 
de filosofia no ensino médio. O projeto “Leitura de Filosofia na Internet” visa desenvolver uma plataforma eletrônica para disponibilizar na 
internet as edições produzidas nas OTs. O programa PIBIC_EM vinculado a esse projeto pretende integrar estudantes do ensino médio como 
colaboradores na tarefa de desenvolver uma linguagem e uma apresentação gráfica das edições das OTs adequadas às particularidades do seu 
público alvo e às possibilidades típicas da internet. Para que os bolsistas PIBIC_EM possam desempenhar essa função no projeto foi necessário 
aumentar a sua familiaridade com textos filosóficos. Esse trabalho foi realizado com o texto “Dos Coxos”, retirado dos Ensaios (1580) de 
Michel Montaigne, que foi estudado em grupo pelos bolsistas do PIBIC_EM, com o apoio da equipe de bolsistas e supervisores do PIBID 
Filosofia. Neste trabalho, eles relatarão as leituras que fizeram e as críticas que endereçaram às leituras feitas pelos colegas. Segue abaixo as 
conclusões parciais da leitura do bolsista autor deste trabalho:”A obra “Os Ensaios” foi escrita por Michel de Montaigne na segunda metade do 
século XVI. Um dos temas analisado por ele é o “medo” disfarçado de preconceito em relação as “bruxas” e/ou “feiticeiras” e sobre os coxos. 
Montaigne argumenta que as pessoas da sua época acreditavam em qualquer coisa, por fazerem um julgamento apressado e sem fundamentos. 
Montaigne publicou essa obra com muita cautela, e com uma linguagem um pouco subliminar sobre o que ele pensava, pois se seus pensamen-
tos fossem muito explícitos ele seria condenado à morte por heresia. (…) Nesse estudo sobre Montaigne, eu pude perceber algumas mudanças 
em meus pensamentos sobre alguns temas, tais como os magos/bruxas de certa época (…). Pela análise do texto, chegueià conclusão que este 
é um texto bem complexo, e mesmo se for passado para uma linguagem mais clara, será melhor compreendido se for estudado em dinâmicas 
de grupo.” 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Augusto Guedes (IC-Voluntária)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Vivianne de Castilho Moreira
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Contínuo, Leibniz, Metafísica
Área de Conhecimento: 70102007 - METAFÍSICA 

1138 A CONCEPÇÃO LEIBNIZIANA DE CONTÍNUO NO DIÁLOGO PAQUÍDIO A FILA-
LETO.

Esta pesquisa é a sequência daquela iniciada no período de 2010-2011, voltando-se atualmente para a tradução do texto original latino Pacidius 
Philalethi: Prima de Motu Philosophia (1676), do filósofo G.W. Leibniz, bem como para o exame dos argumentos que o autor aí apresenta 
visando explicar sua concepção sobre a natureza do contínuo e a natureza do infinito. Como se sabe, o princípio da continuidade é um impor-
tante princípio da metafísica e da filosofia da ciência formuladas pelo autor, sendo decisivo em suas descobertas nos domínios da matemática e 
da física, em especial nas descobertas relativas ao cálculo infinitesimal. Pretendeu-se, assim, identificar as teses centrais sustentadas no opús-
culo a respeito das noções de contínuo e de infinito, bem como as justificativas que Leibniz para elas apresenta e os pressupostos filosóficos 
nos quais ancora essas justificativas. Compreender os argumentos sobre os quais é fundado o princípio da continuidade constitui um passo 
importante para compreender não só a filosofia da ciência de Leibniz, mas também sua metafísica. O diálogo Pacidius Philalethi é um texto 
central nessa investigação, dedicado aos problemas de fundamentação do que é o contínuo e o infinito, através de exemplos tanto geométricos 
como dinâmicos. O exercício de traduzir o texto não só aprofunda os conhecimentos da língua latina, como também propicia maior domínio 
do tema e do texto em questão, levando a discussões cada vez mais detalhadas dos argumentos leibnizianos ao se procurar suporte em outros 
textos do próprio autor, em correspondências com matemáticos, filósofos e cientistas de sua época e também em comentadores do assunto. O 
trabalho, cujos métodos são de investigação e revisão bibliográficas, teve como objetivo o domínio da língua em questão e a preparação do 
aluno não só como pesquisador em filosofia, mas também da finalização de uma tradução comentada do texto para a sequência dos estudos, 
paralelamente à pesquisa, a ser realizado em conjunto com a professora orientadora.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paulo Daniel Rocha (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Vivianne de Castilho Moreira
Departamento: Filosofia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Aristóteles, Lógica, Filosofia
Área de Conhecimento: 70103003 - LÓGICA

1139 ESTUDO DOS PRIMEIROS ANALÍTICOS I, 23-37 E DOS DESDOBRAMENTOS 
METALÓGICOS DE PRIMEIROS ANALÍTICOS I, 1-7

A lógica de Aristóteles é apresentada formalmente na obra Primeiro Analíticos, mais especificamente, nos capítulos iniciais. Nestes capítulos, 
de 1 a 7, o autor expõe a estrutura do silogismo, para em seguida aprofundar o tema nos capítulos subsequentes. Nos capítulos 8 a 22, uma 
análise modal se segue, e dos capítulos 23 até o final do primeiro livro, segue uma análise mais aprofundada da aplicabilidade e análise do que 
foi apresentado até o momento sobre o silogismo. A necessidade de compreender a estrutura tal como ela é apresentada nos primeiros capítulos 
é evidente, pois é a base fundamental do que se apresenta na obra, sem a qual se torna muito mais difícil, se não impossível, compreender 
satisfatoriamente o restante da obra. Por este motivo, a pesquisa realizada visa dar continuidade à pesquisa iniciada na Iniciação Científica 
2011-2012, dedicada aos capítulos 1 a 7 do Livro I, trecho em que Aristóteles apresenta as definições dos termos-chave de sua lógica, bem 
como os princípios dedutivos, as regras de conversão e inferência, e as formas silogísticas que constituem a Lógica elaborada por ele. Nesse 
exame, tratou-se de examinar não apenas o texto de Aristóteles, mas também as pesquisas que se tornaram obras de referência sobre o assunto, 
tais como as publicações de Jan Lukasiewicz, de Günter Patzig e John Corcoran em torno do tema. A pesquisa tratou de examinar com mais 
profundidade o mesmo texto, em comparação com o que se poderia considerar os desdobramentos metalógicos que Aristóteles pretende inferir 
dos Primeiros Analíticos I 1-7. Esses desdobramentos encontram-se sobretudo nos capítulos que têm início em Primeiros Analíticos I 23 e 
seguem até o final do Livro I. A concentração do segundo ano de Iniciação Científica em Primeiros Analíticos I 23-37 permitiu fixar os con-
teúdos abordados nos primeiros capítulos, bem como a compreensão desses conteúdos a partir de uma perspectiva mais ampla da obra lógica 
de Aristóteles. Uma vez aprofundada a investigação desses capítulos, segue a pesquisa da parte restante de Primeiros Analíticos I, relativa 
aos capítulos I 8-22, dedicados à silogística modal – isto é, à aplicação da silogística às proposições modalizadas consoante os operadores de 
necessidade e impossibilidade. Face à complexidade desses capítulos, e à avaliação de que os capítulos I 23-37 representam uma continuidade 
nos termos já salientados acima, é necessário postergar os estudos desses capítulos para uma fase da pesquisa em que uma compreensão mais 
aprofundada da lógica aristotélica seja obtida.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Natália Nuñez Silva (PET)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Simone Meucci             Colaborador: Augusto Barbosa da Silva, Letícia Wons, Natalia Cristina Granato
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Cotas sociais, sociabilidade, vestibular indígena
Área de Conhecimento: 70200009 - SOCIOLOGIA

1140 SOCIABILIDADE E ÊXITO ACADÊMICO DOS ALUNOS QUE INGRESSARAM 
ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE COTAS E VESTIBULAR INDÍGENA DA UFPR

A partir de um levantamento bibliográfico realizado durante o ano de 2011, verificamos que, no campo das Ciências Sociais, Educação e Di-
reito, as pesquisas sobre as cotas raciais e o vestibular indígena nas universidades públicas brasileiras se limitam a analisar seus fundamentos e 
legitimidade.  Diante do fato do sistema de cotas e vestibular indígena operar na UFPR desde 2005 e da ausência de pesquisas que efetivamente 
se ocupem em avaliar os resultados destas políticas, decidimos realizar uma pesquisa que permita compreender as possibilidades e limites de 
integração dos alunos cotistas no mundo acadêmico. O principal interesse da nossa pesquisa é verificar se as condições de sociabilidade dos 
alunos cotistas (as relações com colegas do curso e professores, a possibilidade de criar vínculos de amizade e afeto, o trânsito nos órgãos que 
compõem a universidade, o acesso aos serviços prestados pela UFPR) geram efeitos sobre o desempenho acadêmico dos mesmos. Pretendemos 
investigar as especificidades de cada modalidade de cotas (racial, social e vestibular indígena) e as estratégias que esses alunos empregam para 
se adequar ao meio acadêmico. Nossa pesquisa está ainda em andamento e pretendemos apresentar, durante a comunicação, as conclusões de 
nosso levantamento bibliográfico e os primeiros resultados das entrevistas realizadas. Encaminhamos a pesquisa a partir de entrevistas abertas 
semi-estruturadas com quatro alunos cotistas raciais com o objetivo de analisar as idiossincrasias de seus cotidianos na universidade. Através 
disso, pretendemos analisar as trajetórias dos alunos cotistas, de que modo criaram a expectativa de ingresso na universidade e de que modo 
percebem sua inserção no meio acadêmico, tanto em termos de formação profissional como em termos das relações sociais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafaela Strapasson Tosin (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Marcio Sergio Batista Silveira de Oliveira           Colaborador: Wilson Alfredo Barbieri de Lima
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Circuito Italiano de Turismo Rural de Colombo, Imigração italiana, Italianidade
Área de Conhecimento: 70200009 - SOCIOLOGIA

1141 O CIRCUITO ITALIANO DE TURISMO RURAL DE COLOMBO: TRAJETÓRIAS E 
REPRESENTAÇÕES SOBRE A ITALINIDADE

A linha de pesquisa Imigração no Paraná: dimensões e impactos sociais, políticos e culturais, preocupa-se com a participação e com o impacto 
dos diversos grupos de imigrantes no desenvolvimento das ciências, das artes, das cidades e dos setores produtivos no Paraná. Neste trabalho 
individual o objetivo foi fazer um estudo da participação dos descendentes de italiano da cidade de Colombo, região metropolitana da cidade 
de Curitiba, Paraná, no Circuito Italiano de Turismo Rural de Colombo. Mais especificamente procurou-se verificar qual a porcentagem de 
pertencimento étnico dos participantes do Circuito e qual o peso das questões culturais e étnicas na decisão de ingressar e/ou de permanecer 
nesse Circuito, para além das vantagens comerciais que estão na origem de sua criação entre os descendentes. Primeiramente foi estudada a imi-
gração italiana para o estado do Paraná. Em seguida foi feito um levantamento no Arquivo Público do Paraná dos sobrenomes dos imigrantes 
italianos que entre 1875 a 1893 se estabeleceram em Colombo. A partir dessa lista de famílias, pode-se conferir quantos dos proprietários dos 
estabelecimentos do Circuito Italiano de Turismo Rural de Colombo eram de fato descendentes daqueles imigrantes pioneiros. Nessa primeira 
pesquisa, aproximadamente 52% dos participantes tinham evidentes em seus sobrenomes que eram descendentes dos italianos de Colombo. 
Em um segundo momento, após a realização das entrevistas com 20 dos 23 participantes do Circuito, verificou-se que a porcentagem aparente 
de pertencimento étnico era muito inferior da porcentagem real, que alcançou, por sua vez, aproximadamente 70% dos proprietários. Com o 
mesmo questionário, procurou-se verificar qual o peso das questões culturais na decisão de ingressar e/ou permanecer no Circuito, para além 
das vantagens comerciais que estão na origem de sua criação. De 20 entrevistados, 9 (45%) demonstraram achar importante participar num 
“circuito” que valoriza a cultural italiana, demonstrando que a questão étnica é, a princípio, menor ou mesmo insignificante. Essa última parte 
da pesquisa ainda está sendo desenvolvida, o que não impede que essa primeira conclusão possa ser alterada com estudos mais aprofundados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Cristiane Garcia Pires (PET)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Simone Meucci
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: educação, história das ciências sociais no Brasil, livros didáticos
Área de Conhecimento: 70201021 - HISTÓRIA DA SOCIOLOGIA

1142 DOS DILEMAS PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS NO ENSINO SE-
CUNDÁRIO BRASILEIRO: O CASO DA DISCIPLINA DE ESTUDOS SOCIAIS (1961-1971)

Esse trabalho, que está em fase inicial, tem como objetivo estabelecer nexos entre o contexto político do Brasil e os conteúdos de manuais 
didáticos de Estudos Sociais, para o ensino secundário, produzidos no período da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 
1961-1971. O estudo desse tipo de material parece-nos bastante considerável se pensarmos em sua importância para a circulação das ideias 
sociológicas na sociedade mais ampla e a consequente institucionalização das ciências sociais no Brasil. Além disso, os debates sobre o sentido 
da educação secundária nesse período tornam essa modalidade de ensino bastante emblemática para se pensar o processo de modernização da 
educação nacional. Nesse sentido, trabalhamos duas hipóteses principais: a) A primeira é de que, a despeito de a Sociologia ter sido retirada do 
ensino secundário em 1942, seus conteúdos estiveram presentes em outras disciplinas, dentre elas, a de Estudos Sociais. Com efeito, por meio 
do levantamento dos sumários dos 11 manuais encontrados e da observação de suas referências bibliográficas, constatamos bastante semel-
hança com os compêndios de Sociologia publicados durante a década de 1930, encontrando por vezes, os mesmos autores; b) nesse sentido, 
por meio de nossa pesquisa será possível perscrutar a própria dinâmica do pensamento social brasileiro a respeito da educação, pois nos parece 
haver, em momentos distintos da história nacional (no caso, a ditadura dos anos 30 e a dos anos 60), a reprodução dos mesmos debates, retóricas 
e dilemas. Para respondermos a nossas indagações e testarmos as hipóteses, nos utilizaremos da noção de “contexto linguístico” de Quentin 
Skinner, buscando encontrar as palavras chave que faziam parte do repertório da época, capazes de legitimar a argumentação e a perspectiva 
política dos autores. A seleção dos manuais para análise privilegiou escritores recorrentes nesse tipo de produção, tendo em vista a hipótese 
b. Assim, provavelmente trabalharemos com os seguintes manuais: Estudos sociais brasileiros de João Camilo de Oliveira Torres (1968), 
Introdução metodológica aos estudos sociais de Delgado de Carvalho (1971, 2ª edição) e Manual de Sociologia, de Theobaldo de Miranda 
Santos (1968, 5ª edição).
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Laura Cristina Bartachevits Budel (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Ana Luisa Fayet Sallas
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: juventude; espaços sociais; cultura
Área de Conhecimento: 70202001 - SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO

1143 CULTURAS JUVENIS EM TRANSFORMAÇÃO.

Além de ser uma fase de transição para a vida adulta, a juventude é também uma etapa cronológica da vida e de identificação e representação do 
jovem dentro de um espaço social. Dentro desse contexto, encontramos uma juventude que está em busca de reconhecimento pela sociedade, e 
de uma vida adulta estável e satisfatória. No entanto, o que geralmente observamos é que as ciências humanas vêem a juventude sob aspectos 
negativos, o que firmou um imaginário social dessa fase da vida como sendo individualista e sem perspectivas de futuro. O que percebemos, é 
que encontramos jovens em busca de seu espaço na sociedade, se expressando pelas suas culturas juvenis e pelos seus grupos. Devido a esses 
dados, essa pesquisa tem por objetivo analisar as diferentes formas de expressão e de ação das culturas juvenis, através de revisão bibliográfica 
sobre o tema. Buscamos compreender como se constrói a identidade e o estilo de vida dos jovens e de como se forma essa cultura juvenil. Faze-
mos uma comparação entre os jovens do Brasil e do México, que estão envolvidos em atividades artísticas como o “Grafite”, por exemplo. Essa 
comparação é feita através de dados estatísticos sobre projetos para a juventude nos dois países, além de entrevistas com jovens grafiteiros que 
desemprenham um papel importante na relação entre arte de rua. Sendo assim, além de encontrarmos diversas formas de juventude no Brasil e 
na América Latina, também encontramos jovens que desempenham um papel fundamental nas sociedades em que vivem. Assim, a juventude 
não se torna um objeto específico de estudo, mas sim, vários objetos.  Entretanto, a juventude sintetiza uma forma possível de pronunciar-se 
diante do processo histórico e de constituí-lo. Dessa maneira, verificamos que o jovem busca uma forma de representação e uma construção 
de identidade, porém, essa identidade é relacional, ou seja, o indivíduo só toma consciência de sua identidade em relação ao outros. É nesse 
sentido, que o estudo das culturas juvenis se fortalece. Por fim, encontramos essa busca pela identidade juvenil muito forte entre os jovens, e 
sua vontade de se representar perante uma sociedade que muito os reprime. Conclui-se então através dos dados sobre a juventude, que os jovens 
são vistos como “situados” a margem da sociedade, mas que buscam uma forma de posicionamento para essa fase de transição da vida. Este 
estudo continua em andamento.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luiz Felippe de Castro Henning (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Osvaldo Heller da Silva
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Faxinais, Luta, Simbólica
Área de Conhecimento: 70205000 - SOCIOLOGIA RURAL

1144 A AGROECOLOGIA NOS FAXINAIS: SABER TRADICIONAL E SABER CIENTÍFI-
CO ASSOCIADOS NO DESENVOLVIMENTO DE REDES DE ABASTECIMENTO

Este trabalho se apresenta como um esforço de continuidade do projeto de pesquisa: “A Agroecologia nos Faxinais: Saber Tradicional e Saber 
Científico associados no desenvolvimento de Redes de Abastecimento Alimentar” (Iniciação Cientifica 2010-2011). A importância deste se dá 
pela necessidade de pesquisa em torno dá temática dos povos tradicionais, em especial das populações faxinalenses, que se justifica por um 
grande desconhecimento acadêmico dos aspectos que balizam sua organização política para a luta e garantia de direitos. Nossos empreendi-
mentos de pesquisa se centraram em específico, na busca pela compreensão dos aspectos simbólicos e culturais, envolvidos na organização e 
luta por direitos das populações faxinalenses. Desta maneira, buscamos compreender os elementos simbólicos da sua ação organizada, que dão 
sustentação “simbólica” a sua organização política no movimento social da Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses (APF). Assim, se pode 
constatar que o movimento social dos faxinalenses, a APF, também é o veiculo das “lutas simbólicas” que estes camponeses têm de enfrentar 
para a consolidação de sua organização política. Estas lutas se dão num “campo” que pode ser delimitado como “campo das lutas simbólicas”, 
onde se travam embates em torno das representações de mundo, no caso dos faxinalenses, das representações que estes atribuem a si mesmos e 
suas formas de vida. Estas lutas se dão entre as interpretações formuladas por eles e a APF, e as interpretações fornecidas a seu respeito por seus 
antagonistas. Nesse sentido pode-se concluir por meio desta pesquisa a relevância dos aspectos simbólicos e culturais para a organização da 
vida social, e principalmente para a organização e enfrentamento político. No caso dos faxinalenses, percebemos que sua identidade “étnica” e 
cultural é determinante para a sua formação enquanto sujeito politico. O projeto também possibilito o estudo do papel do “universo simbólico” 
nas disputas entre diferentes grupos sociais, destacando-se a importância das lutas pelas representações a cerca do mundo, nas disputas sociais 
como um todo. No caso faxinalense, a luta pela interpretação de sua identidade e de sua forma de organização no território é fundamental para 
que possamos compreender sua resistência e organização.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andressa Fontana Pires (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Meryl Adelman
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: rodeios e CTGs paranaenses, jovens, rurbanidade
Área de Conhecimento: 70207003 - OUTRAS SOCIOLOGIAS ESPECÍFICAS

1145 JOVENS, ESPORTES EQUESTRES E RURBANIDADE: COMO ESTA RELAÇÃO 
SE EVIDENCIA NOS RODEIOS E CTGS PARANAENSES.

A presente pesquisa evidencia o valor do conceito do “rurbano”, que se remete à complexidade da organização atual e como nesta observamos 
uma integração entre os espaços rurais e urbanos.Rompendo com acepções dualistas, o que se defende é uma múltipla trama cultural, na qual 
costumes, ideias e práticas de meios urbanos e rurais se misturam, produzindo o que vem se chamando “culturas híbridas”.Uma hipótese nossa 
seria que tal “hibridização” é marca da identificação e consumo culturais dos jovens, que atualmente se permitem trânsitos diversos e livres 
por campos culturais que outras vezes se pensaram como distantes ou não comunicáveis entre si.Ao elencar rodeios e CTGs paranaenses como 
objeto de estudo, indagamos como a população jovem vive as várias culturas que se fazem presentes no meio – desde o tradicionalismo gaúcho 
e a cultura sertaneja às culturas “country” e caipira, entre outras – e que sentido dão às mesmas.Percebe-se que o rodeio se mostra como um am-
biente multigeracional, frequentado por diversos públicos, os quais certamente atribuem significados distintos as suas participações.Os jovens, 
como atores decisivos neste contexto, contribuem para a organização deste meio – correlato da hipótese acima sugerida – devem dar sentidos 
particulares às diversas práticas de lazer, esporte e muitas vezes de trabalho, das quais partilham quando participam dos rodeios.Já observamos 
que formam uma grande parte da população que participa das provas esportivas e ocupam um número significativo de cadeiras nas arquiban-
cadas, misturando-se também com pessoas de idades diversas.Por meio de entrevistas com homens e mulheres, e de observação de algumas 
práticas comuns, almejamos identificar questões relacionadas às construções de identidades, hábitos de consumo, lazer e de esporte, além de 
relações de sociabilidade demarcadas por classe, raça e gênero. Investiga-se em que medida estes jovens priorizam o lazer no espaço do rodeio, 
como se situam neste meio e ainda como tecem suas relações de sociabilidades tendo este espaço como elo de vivências e experiências.A 
despeito que o contato com o rodeio não necessariamente implica no exercício de práticas com cavalo e esportes equestres, tal envolvimento 
será tratado como outro elemento específico da pesquisa, dada sua inserção num projeto mais amplo com esse foco– as entrevistas assim foram 
realizadas também tanto com cavaleiros e amazonas. Perguntamos em que proporções o espaço do rodeio promove, hoje em dia, a “homosso-
ciabilidade” e práticas demarcadas pela ordem de gênero, ou em que medida pode estar incorporando novas práticas de sociabilidade mista.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Mariane de Souza (PET)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Marlene Tamanini
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: trabalho, mulheres, Curitiba
Área de Conhecimento: 70207003 - OUTRAS SOCIOLOGIAS ESPECÍFICAS

1146 TRABALHO FEMININO: MULHERES EM CARREIRAS E PROFISSÕES EM CU-
RITIBA E REGIÃO METROPOLITANA

A pesquisa que está em curso, tem como objetivo geral compreender e analisar as dinâmicas de inserção feminina no mundo do trabalho no 
contexto contemporâneo, em Curitiba e Região Metropolitana. Pretende-se identificar os fatores que determinam a inserção das mulheres em 
ramos de atividade, bem como em quais há maior concentração delas, considerando os níveis de instrução formal, remuneração e posição na 
ocupação, numa perspectiva comparada com os homens. Além disso, identificar percepções e representações de ordem simbólica de ser “mul-
her” e “homem” relacionados aos papéis sociais de cada sexo constitui um objetivo específico da pesquisa. A hipótese de trabalho formulada 
está nas seguintes sentenças: há trabalhos e ocupações consideradas tradicionalmente “femininas” como o são as profissões relacionadas à edu-
cação e aos cuidados da saúde, enquanto outras são consideradas culturalmente “masculinas”. Os níveis de escolaridade das mulheres aumen-
taram em relação aos dos homens, porém rendimentos para a mesma função desempenhada, ainda não se apresentam em termos igualitários. 
Nesse sentido, a categoria gênero exerce grande influência no contexto do mercado de trabalho, pois há o peso das construções culturais e 
valorativas sobre as profissões e ocupações, que socialmente são consideradas “femininas” ou “masculinas”, configurando assim uma ‘divisão 
sexual do trabalho’ desigual. Para isso, é necessário levar em conta as identidades que são formuladas nos contextos profissionais no mercado 
de trabalho e compreender as relações entre as identidades de gênero que são acionadas nos contextos. De um modo geral, pretende-se refletir 
acerca da organização e da experiência no mundo do trabalho, numa perspectiva de gênero, fundamentada por uma metodologia quanti/quali. A 
primeira se verificará por meio de dados estatísticos, provenientes de questionários produzidos e sistematizados pelo IPARDES/PR, a fim de 
trazer informações recentes acerca do mundo do trabalho e, principalmente números sobre a realidade do trabalho feminino: Sua inserção e par-
ticipação em setores econômicos, rendimentos, posição na ocupação e nível de escolaridade. Já a outra abordagem, de ordem qualitativa, será 
fundamentada através de histórias de vida de mulheres trabalhadoras de diferentes ramos de atividade como administração pública, comércio, 
construção, e serviços domésticos. Para isso, serão realizadas entrevistas narrativas, as quais possuem abertura à subjetividade do entrevistado, 
permitindo gerar questões narrativas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eduardo Silveira Bischof (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Miriam Adelman
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: turfe, atletas-aprendizes, corpos
Área de Conhecimento: 70207003 - OUTRAS SOCIOLOGIAS ESPECÍFICAS

1147 ESPORTE, CULTURA E PODER: ETNOGRAFIAS DO MUNDO EQUES-
TRE. ATLETAS E CORPORALIDADES NO JOCKEY CLUB DO PARANÁ

O campo esportivo pode ser visto como um espaço de sociabilidades, assim como de disputas de poderes e lutas simbólicas e/ou materiais, para 
os atletas, espectadores e demais sujeitos que participam nele, seja por vínculos de trabalho ou lazer. Por vezes, torna-se um meio de inserção e 
ascensão social de categorias sociais “excluídas”,e portanto, um lugar onde podemos estudar as trajetórias e elaborações de sujeitos marcados 
por questões de raça, gênero e classe. Nesse sentido, podemos estudar o turfe (corridas de cavalo “institucionalizadas”), que como esporte 
equestre (mesmo um dos menos “feminilizados”) começa a permitir que homens e mulheres convivam e compitam em espaços esportivos 
mistos. No Brasil como no exterior os Jockeys Clubes mantêm escolas de aprendizes deste esporte. O presente trabalho reflete a experiência de 
pesquisa de campo com atletas de ambos os sexos da Escola de Aprendizes do Jockey Club do Paraná, em Curitiba. Os jovens que iniciam suas 
trajetórias em busca de seu “capital esportivo” por um vínculo de trabalho-aprendiz são provenientes de classes sociais menos favorecidas e de 
trânsitos entre o meio rural e urbano, ou periurbano. Capital esportivo que visa a carreira de sucesso como atleta, mas também, lugares sociais, 
um nicho de sociabilidades para além da perspectiva ascendente do trabalho de jóquei. Percebendo como práticas corporais determinam a con-
dição do atleta nas competições e até mesmo para chegar a estas, problematizamos a questão de intervenções corporais constituintes da noção 
de atleta e consequentemente da noção de pessoa. A pesquisa etnográfica revela como um modo de pensar e agir dos atletas se dá na produção 
de um “corpo jóquei”, construído pelo disciplinamento do corpo em relação às práticas de treinamento e restrições ou intervenções nos hábitos 
alimentares e medicamentais que concorrem no que diz respeito à(s) subjetividade(s) e coporalidade(s) do atleta. São construções corporais que 
em alguma medida dizem sobre negociações de gênero que perpassam e ultrapassam os binarismos de condutas e corpos convencionalmente 
masculinos ou femininos. A negociação na construção e manutenção desse corpo nos diz ainda sobre as relações entre humanos e não-humanos, 
nas quais a categoria “peso” é constituinte do êxito nas competições e na carreira esportiva de ambos os atletas (humano e animal). Dentro do 
contexto etnográfico busca- se a reflexão entre práticas “corporificadas” que contribuem para pensar categorias sociologicamente relevantes 
como corpos, subjetividades, saúde e suas relações com trabalho e lazer.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Igor Guilherme Romko (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Paulo Roberto Neves Costa
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: elites econômicas, top-managers, empresariado
Área de Conhecimento: 70207003 - OUTRAS SOCIOLOGIAS ESPECÍFICAS

1148 ELITE ECONÔMICA NO BRASIL EM PERSPECTIVA COMPARADA: TRAJETÓ-
RIAS, CARACTERÍSTICAS E VALORES

A pesquisa tem como objeto de estudo os maiores empresários industriais brasileiros, definidos pelo critério de ocupação dos cargos executivos 
nas maiores empresas do país. Tal pesquisa foi realizada em parceira com a Universidade de Heidelberg na Alemanha, instituição que vem 
desenvolvendo pesquisas sobre o mesmo objeto de análise em países como Alemanha, Japão, Índia e Coréia do Sul. Inicialmente foi feito um 
levantamento de fontes secundárias, utilizando revistas brasileiras especializadas na área de Economia e management (Valor Econômico e Ex-
ame) com o objetivo de obter informações sobre esses empresários e analisar o discurso deles acerca de diferentes temas, agrupados nas 
seguintes categorias: organização e concepção de organização, moral e política, orientação da ação administrativa, cultura administrativa e 
por último, a última crise econômica mundial. Essa pesquisa resultou num trabalho apresentado no Simpósio Brasil-Alemanha, realizado em 
outubro do ano passado na Universidade de Stuttgart na Alemanha. A partir daí, a pesquisa se reorientou no sentido de possibilitar a comparação 
com as pesquisas prévias realizadas nos países acima citados. Fizemos essa primeira adequação a partir de reuniões online com os pesquisa-
dores da Universidade de Heidelberg e da troca constante de informações. Primeiramente definimos nosso objeto de estudo e metodologia 
de análise para então passarmos a um levantamento tanto da literatura nacional quanto internacional acerca do tema, além da realização de 
seminários de discussão desta literatura. A partir da lista da revista Exame, selecionamos as cem maiores empresas industriais do Brasil, tendo 
como base o critério de vendas. A partir dessas cem empresas, construímos uma lista de quem seriam os cem empresários que dirigiam 2010 
e passamos a coletar informações sobre essas pessoas. Atualmente, a pesquisa busca informações, através da aplicação de questionários, que 
permitam tratar de questões como: em que medida se pode falar de uma internacionalização dos top-managers das grandes empresas indus-
triais? Qual a experiência profissional que esses empresários têm com outros países? Qual o nível de formação desses empresários e em que 
países essa formação foi realizada? Quais são os valores e padrões que orientam a ação desses empresários? Desta forma, a pesquisa tem como 
pretensão colaborar para a compreensão do recente processo de desenvolvimento econômico e crescente importância do Brasil na economia 
mundial a partir das características dos dirigentes das maiores empresas industrias do país.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ARIANA RODRIGUES GUIDES (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Liliana de Mendonça Porto                    Colaborador: Magda Luiza Mascarello
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Capoeira, Mestres de Capoeira, Sistema Penitenciário Paranaense
Área de Conhecimento: 70300003 - ANTROPOLOGIA

1149 HOMENS DE HONRA: MEMÓRIAS E TRAJETÓRIAS DA CAPOEIRA NO SIS-
TEMA PENITENCIÁRIO PARANAENSE.

Esta pesquisa tem como objetivo o estudo de um grupo específico de capoeira e sua inserção oficializada no sistema penitenciário paranaense, 
a partir das histórias de vida de mestres que passaram por instituições de correção como internos e praticantes deste jogo/arte/luta. Entre junho 
de 2011 a maio de 2012, foram realizadas cinco entrevistas com mestres e contramestres, a fim de conhecer suas trajetórias e significados 
atribuídos para a capoeira em suas vidas, levando em conta os esforços feitos por eles ao lidar com lembranças dolorosas ao longo do tempo, e 
também durante as entrevistas em que foram convidados a falar sobre si. Os períodos de permanência na prisão abrangem grande parte de suas 
vidas, perpassando juventudes e fase adulta. Entre os esforços para esquecer ou lidar com experiências de tratamento prisional, existe também 
a relação com o “mundo externo” e a presença da estigmatização, algo que contribuiu significativamente para o silenciamento de experiências 
quando saíram da prisão e buscaram reestabelecer suas relações pessoais. O conteúdo das entrevistas permitiu levantar discussões sobre aspec-
tos da relação dos capoeiristas com as instituições de correção, colocando perguntas sobre poder e reconhecimento conquistados no interior das 
prisões, principalmente pela forte presença da disciplina e honra específicas do grupo e quais as implicações disto nas instâncias de direção. 
Outra temática importante neste trabalho são as relações de disputa, presentes no universo da capoeira, que são relacionadas aos estilos de jogo, 
linhagens dos mestres e legitimação de suas histórias de vida. Elas ajudam a entender como a presença do preconceito pode complexificar as 
relações entre os grupos nos processos de reconhecimento do trabalho dos capoeiristas egressos. O diálogo com os mestres possibilitou com-
preender também de que maneiras vivenciaram e/ou foram responsáveis pela expansão da capoeira, dentro e fora do sistema penitenciário. De 
acordo com o mestre líder e fundador do grupo, a prática deste jogo/arte/luta está presente atualmente em todas as penitenciárias e centros de 
detenção provisória do estado. Os temas aqui trabalhados e o material de pesquisa também constituem o eixo principal de minha monografia 
final de curso, que será apresentada no final do primeiro semestre de 2012.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caian Alberto Andrade de Mello (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Edilene Coffaci de Lima
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Benzedura, Rezadeiras, Catolicismo Popular
Área de Conhecimento: 70300003 - ANTROPOLOGIA 

1150 BENZIMENTO E CURA NA LITERATURA ANTROPOLÓGICA

Nesta apresentação proponho-me, em um primeiro momento, a realizar uma revisão bibliográfica comparativa entre autores que abordaram a 
questão da benzedura no Brasil. Nesta revisão identificarei algumas problemáticas referentes ao objeto, levantadas pelos autores, e compararei 
os caminhos trilhados por cada autor a partir da escolha de suas problemáticas. Durante este processo de revisão bibliográfica irei comparar 
as perspectivas dos trabalhos de Elda Rizzo de Oliveira em Campinas - SP (Oliveira, 1983), Geslline Giovana Braga em Campo Largo- PR 
(Braga, 2010),   Francimário Vito dos Santos em Cruzeta - RN (Dos Santos, 2004 e 2007) e Bruna Thayse de Mello em Natal – RN (Mello, 
2003). Num segundo momento atrelaremos os resultados desta revisão bibliográfica aos elementos retirados de um primeiro período de tra-
balho de campo na cidade de Rebouças - PR. Rebouças, que se localiza a aproximadamente 144 quilômetros de Curitiba – PR, possuí uma 
alta densidade de benzedeiras dentro de seus limites juntamente com uma forte tradição popular na busca da cura através da benção, motivos 
estes que já anteriormente ao início da pesquisa atraiam meu  interesse sobre a região e que despertaram-me o interesse em melhor conhecer as 
concepções envolvidas em torno da benção. A partir dessa contextualização da literatura antropológica e das primeiras impressões de campo 
poderei melhor apresentar a região e uma interpretação do ofício da benção apresentado pelas benzedeiras com que tive contato. Dos elementos 
emergidos no campo um deles se destaca, impondo-se como ponto de inevitável reflexão: o fato de as benzedeiras locais recentemente estarem 
propondo e liderando um intenso processo que visa a patrimonizalização e o reconhecimento dos Saberes Tradicionais de Cura pelo Estado e 
pela comunidade local. A iniciativa da patrimonialização dos saberes de cura, vinculados à benção, levanta consigo uma vasta gama de questões 
a serem ainda esclarecidas, o que pretendo fazer através do desenvolvimento de uma etnografia sobre a benzedura na região estudada e os 
processos em sua patrimonialização.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Edmar Antonio Brostulim (PET)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Edilene Coffaci de Lima           Co-Orientador: Simone Meucci
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Valadares, Cultura, Litoral do Paraná
Área de Conhecimento: 70300003 - ANTROPOLOGIA

1151 É POSSÍVEL TRANSPOR A(S) MARGEM(NS)?: O LUGAR DA “CULTURA” E AS 
RELAÇÕES ENTRE A ILHA DE VALADARES E A CIDADE DE PARANAGUÁ-PR

A ilha de Valadares, localizada na margem direita do Rio Itiberê em Paranaguá-PR, ocupada de forma mais intensa a partir dos anos setenta do 
século vinte, constitui-se com uma população de vinte e cinco mil habitantes. Esta população, em grande parte, é proveniente de outras regiões 
do litoral do Paraná. De acordo com os estudos realizados, esta população migra especialmente devido ao crescimento da atividade portuária na 
cidade, que ocorreu durante todo o século passado. Mesmo contendo praticamente um quarto da população do municipio, a ilha é mencionada 
no discurso público dos habitantes da cidade como o lugar onde se concentrariam as carências dos serviços públicos, carregando os estigmas 
de marginalização em relação a Paranaguá, ou seja, a região onde estariam localizados os “problemas sociais” do centro urbano: violência, 
baixa ou nenhuma escolarização e tráfico de drogas, entre outros. No entanto, a Ilha de Valadares é identificada também como o espaço onde 
a tradição ‘caiçara’ se mantém, já que abrigaria um grande contingente migrante das populações tradicionais oriundo das diversas ilhas do 
litoral paranaense. Desta forma, e especialmente por meio da prática do fandango, dança considerada típica das populações litorâneas do sul do 
Brasil e em processo de registro como patrimônio imaterial pelo IPHAN, capitaneado pela Associação Mandicuera, há uma busca por meio da 
“legitimidade da tradição” dada pela chancela de registro do patrimônio de reforçar a imagem da Ilha como local de preservação da prática do 
fandango, resultando na “positivação” do status de Valadares em relação a Paranaguá. Neste sentido, o presente trabalho buscará mapear como 
se dá essa tensão entre os moradores da ilha e da cidade, e como ela é articulada por meio de diferentes lógicas e disputas. Buscar-se-á fazer 
tal mapeamento através da identificação e contraposição dos discursos dos moradores da ilha e da cidade e também dos agentes diretamente 
envolvidos no processo eleitoral para a vereança municipal de Paranaguá deste ano provenientes da ilha de Valadares, que expõem suas versões 
sobre essa relação, expressa por meio de entrevistas e/ou discursos públicos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernando Silva Myashita (IC-Voluntária)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Lorenzo Gustavo Macagno
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: imigração japonesa, comunidade nikkei, Okinawa
Área de Conhecimento: 70300003 - ANTROPOLOGIA 

1152 OS “OUTROS JAPONESES” DA COMUNIDADE NIKKEI:ITINERÁRIOS “OK-
INAWANOS” EM CURITIBA

A pesquisa se propôs a mapear algumas particularidades identitárias surgidas no seio da chamada “comunidade nikkei” em Curitiba – nikkei é a 
abreviação do vocábulo japonês nikkeijin, que designa toda a população de descendentes de japoneses fora do Japão, incluindo os próprios emi-
grantes nascidos no Japão, os isei, segunda geração, nisei, terceira e quarta gerações, sansei e yonsei, atingindo até a quinta geração, gosei. O 
foco da análise esteve centrado nos descendentes de imigrantes da província japonesa de Okinawa, que se articulam em atividades recreativas e 
culturais na Associação Okinawa de Curitiba(AOC). A partir de um trabalho de campo realizado entre os “okinawanos” de Curitiba, o trabalho 
indagou acerca do conjunto de representações que compõe o repertório imaginário desta “comunidade”. Dentro desse repertório foram abor-
dadas as possíveis construções identitárias contrastivas entre “okinawanos” e “japoneses” e, portanto, a elaboração de certas “fronteiras” no 
interior do que se convém chamar de “comunidade japonesa” no Brasil. Tais dinâmicas contrastivas, “transplantadas” em função do processo 
imigratório iniciado em 1908, remontam a particularidades históricas surgidas no seio da sociedade japonesa, referentes à formação do Estado-
Nação em fins do século XIX e o chamado “mito da homogeneidade nacional” que retrata a população japonesa como originária de um grupo 
étnico singular. Anexada em 1879, a província de Okinawa foi uma das primeiras conquistas do nascente estado imperialista japonês; estudos 
como o de Elisa Sasaki Pinheiro(2009) sustentam que sua posição subordinada e seu status diferencial no interior da sociedade japonesa ainda 
são patentes contemporaneamente. Nesse sentido, elementos comuns no discurso dos interlocutores tais como “resgate das raízes” e afirmação 
da “cultura okinawana” revelam alternativas à preconceitos e estereótipos históricos. Sopesar tais particularidades identitárias relativas à par-
tilha de uma “origem comum” pôde nos oferecer, também, elementos para trazer a lume os diversos movimentos populacionais concernentes à 
“imigração okinawana” no Brasil: esses movimentos envolvem desde (1) migrações internas das colônias agrícolas aos centros urbanos, (2) a 
emigração pós-guerra, bem como (3) a reemigração de okinawanos primeiramente enviados à Bolívia os quais, mais tarde, acabaram por se in-
stalar no Brasil. Assim, pretendemos analisar em que medida tais experiências e itinerários podem permitir falar em termos de uma “diáspora” 
okinawana, bem como identificar suas peculiaridades sócio-culturais em Curitiba.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Halina Rauber Baio (PET)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Laura Pérez Gil                   Co-Orientador: Simone Meucci
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Antropologia do Corpo, Cinema, Gattaca
Área de Conhecimento: 70300003 - ANTROPOLOGIA

1153 O CORPO COMO IDENTIDADE/PRODUÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO CINEMA

Esta pesquisa tem por objetivo tomar o corpo como fio condutor de uma análise antropológica da sociedade moderna. Para apresentar um 
certo número de práticas, discursos, representações e imaginários que empregam o corpo na modernidade, pretende-se utilizar filmes de ficção 
científica, e, para o EVINCI especificamente, a análise se manterá atrelada ao filme “Gattaca”. A escolha dos filmes a serem tomados como 
campo etnográfico segue o critério de que estes abordem temáticas referentes à tecnologia, corporalidade e a transformação do corpo para 
a superação de limites físicos impostos. Escolheu-se tomar o cinema como ferramenta de análise das representações corporais por conta da 
contínua e crescente produção e apresentação de filmes que inserem em seu enredo indivíduos cujos corpos foram modificados de maneiras 
visíveis (com próteses, por exemplo) ou invisíveis (com o uso de medicamentos, para citar um caso) para transcender uma linha “comum” de 
uso do corpo, em outras palavras, para “melhorá-lo” (seja fisicamente, emocionalmente ou intelectualmente falando. A escolha deste tema se 
deve à importância identificadora que o corpo tem para o ser humano: a existência do ser humano é corporal, e o tratamento social e cultural de 
que o corpo é objeto, os valores que o diferenciam, nos dizem muito sobre a pessoa e os modos de existência que conhece, bem como sobre as 
diferentes estruturais sociais/culturais existentes. Diante deste tema surgem questionamentos como: qual o limite entre máquina e ser humano? 
O que pode ser considerado natural e o que é artificialmente implantado no corpo humano? E para quê? De fato, estas perguntas servem como 
preâmbulo para o problema de pesquisa em si: Como o corpo se torna suporte ou mecanismo para a construção de uma identidade social? Ou 
ainda: Como se dá a representação do corpo no cinema e de que maneira isso afeta a visão que o indivíduo tem de seu corpo? A hipótese que 
se possui é de que o cinema produz (bem como é produzido por) certas perspectivas sobre um ideal de corpo humano a ser melhorado para 
mais/melhor produzir e/ou desempenhar atividades que não poderiam ser realizadas por um corpo “comum”, como voar, efetuar cálculos com 
extrema rapidez e eficiência, ou ainda sobre a transcendência de um corpo limitado para uma melhor utilização das faculdades intelectuais hu-
manas. Os indivíduos, dessa maneira, visualizariam constantemente seres com capacidades extraordinárias e possivelmente enxergariam seus 
corpos como algo a ser desenvolvido seguindo moldes idealizados e praticamente impossíveis de serem alcançados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Magda Luiza Mascarello (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Liliana Porto              Colaborador: Ariana Rodrigues Guides
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Capoeira, História, Estado
Área de Conhecimento: 70300003 - ANTROPOLOGIA

1154 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE A PRÁTICA DA CAPOEIRA E O 
ESTADO NACIONAL: UM OLHAR HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICO

O objeto de reflexão deste relatório são as aproximações e distanciamentos na relação entre capoeira e estado nacional e as significações 
possíveis que delas emergem ao longo da história até o registro da prática como Patrimônio Cultural Nacional, realizado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2008 em seu duplo aspecto: a roda de capoeira e o ofício dos mestres. O objetivo 
principal consiste em apreender tais relações e as imbricações que estas estabelecem com representações sobre a população negra no país e 
suas práticas culturais, em diálogo constante com projetos de formação de um ideário da nação brasileira, bem como as significações que dele 
emergem e as transformações pelas quais passou ao longo da história. Para isso, a metodologia adotada foi a realização de uma investigação 
histórico-antropológica sobre a capoeira no país, em conjunturas específicas de sua relação com o estado, à luz do registro de memória de 
mestres de capoeira no contexto singular da cidade de Curitiba realizadas na etapa anterior da pesquisa, especialmente nas questões por eles 
levantadas sobre o recente registro da prática realizado pelo IPHAN. Trata-se de uma reflexão sobre o universo social e cultural da capoeira 
desde o final do século XIX - onde esta é pensada não somente como uma prática de resistência escrava, mas também como uma forma de 
leitura do espaço urbano, de constituição de identidade grupal e de afirmação pessoal na luta pela vida, acessada como instrumento decisivo do 
conflito dentro da própria população cativa - bem como uma retomada das históricas repressões policiais anteriores e contemporâneas ao pe-
ríodo republicano onde os capoeiristas ora eram alvo de cobiça das autoridades e das diligências de recrutamento para as tropas militares como 
no caso da Guerra do Paraguai, ora perseguidos pela polícia, tidos como marginais e criminosos; e também elementos históricos mais recentes 
que resultaram em seu registro como patrimônio cultural nacional. Destaca-se, portanto, movimentos históricos que ajudam a entender o lento 
processo de valorização cultural da capoeira e sua complexa passagem de crime a símbolo de identidade nacional. Processos estes que passaram 
por momentos de intensificação de processos de higienização dos centros urbanos, sinônimo de retirada de negros das ruas e a criminalização 
de suas práticas culturais, e outros de certa reafricanização dos costumes que resultaram em valorizações da prática.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tamara Costacurta (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Marcos Silva da Silveira
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Neopentecostalismo, Cura Espiritual, Antropologia da Religião
Área de Conhecimento: 70300003 - ANTROPOLOGIA

1155 CURA ESPIRITUAL EM UMA IGREJA NEOPENTECOSTAL

O pentecostalismo surgiu na América do Norte tendo como diferença básica em relação ao protestantismo a pregação dos dons do Espírito 
Santo: o dom de cura, a glossolalia ou “falar em línguas” e o discernimento de espíritos. Da América do Norte se espalhou para outros con-
tinentes, tendo maior destaque na América Latina, onde o Brasil é o país com números protestantes mais expressivos. O neopentecostalismo 
inicia a partir dos anos 70 e caracteriza-se por uma afirmação de mundo, pela conversão individual, ensino da moral bíblica a outros, pelos 
programas de ação social, participação na política, uso de mídias e a apropriação de ritmos “profanos” para evangelização de jovens. O objetivo 
desse trabalho é compreender os processos de cura espiritual na Igreja neopentecostal Comunhão Cristã Abba, situada em Curitiba-PR, através 
da metodologia de observação participante e revisão bibliográfica. A partir da pesquisa de campo realizada é possível destacar uma associação 
direta entre conversão e cura. É muito presente na fala dos fiéis a visão da doença para além da disfunção orgânica, mas ligada a uma forma 
de viver que, quando fora do “caráter cristão” permite a ação de forças maléficas e impede que o indivíduo viva de forma plena. Para que não 
só a cura aconteça, mas para que o individuo receba uma graça e prospere, é preciso aceitar Jesus e no momento que isso ocorre o fiel entende 
que não precisa passar por sofrimentos já que, segundo eles, Jesus já passou por isso por você. O discurso religioso se mostra capaz de dotar de 
sentido uma situação de doença que muitas vezes se mostra caótica. Aqui, os diagnósticos médicos funcionariam atuando no efeito, enquanto a 
causa do problema seria de conhecimento espiritual. Em nível de conclusão, a cura se liga à indução ao transe, a presença da música, a oração 
e o toque dos fiéis, que atuam também na conversão de novos sujeitos que vão até a Igreja já porque estão sensibilizados por alguma razão e 
buscam uma nova significação para suas dificuldades, mas também para a confirmação da fé daqueles que já fazem parte da Igreja há algum 
tempo. A pesquisa continua em andamento.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Angelo Marcelo Vasco (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Lorenzo Gustavo Macagno
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: islamismo, identidade, etnicidade
Área de Conhecimento: 70301000 - TEORIA ANTROPOLÓGICA 

1156 CHOQUE DE CIVILIZAÇÕES OU ISLAMOFOBIA? IDENTIDADE EUROPEIA E 
MUÇULMANIDADE

A crescente presença muçulmana tem, nas últimas décadas, mudado a paisagem de vários países europeus. Majoritariamente branca e cristã, 
a Europa tem recebido um contigente cada vez maior de populações árabes e muçulmanas em seu território. Sem ignorar o fato de que fluxos 
migratórios não são uma realidade apenas de nossos tempos, bem como o fato de que os muçulmanos fazem-se perceber em território europeu 
pelo menos desde os tempos da ocupação moura da Penísula Ibérica, o presente trabalho procura lançar alguns apontamentos acerca da pre-
sença muçulmana na Europa contemporânea e pós-colonial, suas consequências no delineamento das identidades europeia e muçulmana e os 
contornos políticos desse processo.Nosso trabalho terá dois enfoques. Em primeiro lugar, faremos uma revisão bibliográfica de autores que 
colocam em dúvida a existência de um choque de civilizações, nos termos prenunciados por Samuel Huntington, e apontam para a existên-
cia do que chamam Islamofobia para explicar a atual realidade dos muçulmanos em Europa. Em segundo lugar, tentaremos mostrar como a 
questão da presença muçulmana tem sido apresentada por três grandes jornais de Portugal, Espanha e França: O Público, El Pais e LeMonde, 
respectivamente, e o debate público que essa cobertura tem ensejado.A partir desse recorte, procuraremos adentrar nas discussões acerca de 
etnicidade e cultura e de como se estabelecem fronteiras culturais e critérios de identificação e pertença. Acreditamos que a presença muçul-
mana na Europa pós-colonial ofereça um excelente campo de pesquisas para antropólogos que pretendam se debruçar sobre questões relativas 
à etnicidade, pertencimento cultural, identidade, sinais diacríticos e vários outros conceitos que, cada vez mais, têm se tornado centrais para a 
teoria antropológica.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Camargo Gomes (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: LORENZO GUSTAVO MACAGNO
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: pós-colonialismo, literatura, antropologia
Área de Conhecimento: 70301000 - TEORIA ANTROPOLÓGICA

1157 MOÇAMBIQUE E A GUERRA (1976-1994): TEMPORALIDADES E ESPACIALI-
DADES NO ROMANCE “TERRA SONÂMBULA” DE MIA COUTO

No período de 1965 a 1992, Moçambique passou por duas guerras que devastaram o país. De 1965 a 1975 uma guerra anticolonial e, após a 
independência, uma guerra civil que durou de 1976 a 1992. O presente trabalho visou tratar desse segundo período histórico de Moçambique 
fazendo dialogar dois “estilos” de narrá-lo. De um lado buscou-se referentes na narrativa historiográfica e de outro no livro ficcional Terra 
Sonâmbula (1992) do escritor moçambicano Mia Couto. Para tanto, mais do que tentar encontrar uma síntese conclusiva nesse dialogo, tentou-
se primeiro situar a narrativa ficcional dentro do período em que ela se passa, para, em um segundo momento, fazer inserções sincrônico-temat-
icas. Na guerra civil duas visões se opunham, a da Frente de libertação de Moçambique(FRELIMO) que tinha um projeto marxista-lenilista de 
nacionalização e era apoiada pela URSS, e a Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO), que tinha o projeto de não deixar a FRELIMO 
no poder, de defender a “democracia” e a economia de livre mercado sendo apoiada por Portugal, África do sul, entre outros.  Nesse contexto 
grande parte da população ficou desprotegida, época em que se registra cerca de 10.000 mortos, mais de 1 milhão de mutilados e cerca de 4 
milhões de deslocados. O livro Terra Sonâmbula conta, através de duas narrativas paralelas, algumas histórias desse período. Assim, na inter-
secção dessas duas narrativas centramo-nos em alguns temas que esse livro aponta com: a relação entre as tradições locais e a necessidade de 
um “imaginário” nacional e os problemas identitários e culturais decorrentes dessa relação. Acreditamos, com isso, poder contribuir, ainda que 
modestamente, ao debate pós-colonial que vêm ocupando tanto os estudos culturais como a antropologia e ao dialogo entre a antropologia e 
a literatura. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: BIANCA HAMMERSCHMIDT (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: LAURA PEREZ GIL
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: povos indígenas, memória, cultura
Área de Conhecimento: 70302006 - ETNOLOGIA INDÍGENA

1158 CONTEXTUALIZAÇÃO ETNOGRÁFICA DA COLEÇÃO XETÁ DO MAE/UFPR

No Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da Universidade Federal do Paraná podemos encontrar um interessante acervo sobre povos in-
dígenas brasileiros. Parte desse acervo se refere às realidades paranaenses, contando com a coleção mais completa existente sobre a etnia Xetá, 
sendo inclusive uma das coleções mais significativas do museu. Os Xetá foram a última etnia a ser contatada no Estado do Paraná, na década 
de 1950, cuja situação de contato foi impactante, uma vez que o povo desapareceu enquanto coletivo humano. Esses fatores nos motivaram 
a realizar um trabalho mais específico sobre essa cultura material, uma vez que o museu está envolvido em um processo mais abrangente de 
recuperação da memória Xetá, que conta inclusive com a participação de alguns descendentes dessa etnia. A partir da minha inserção como 
voluntária no museu, em parceria com outros funcionários, estamos construindo um catálogo sobre a coleção de peças e materiais audiovisuais 
produzidos sobre os Xetá na época de contato. Desenvolvemos um modelo de catálogo que tem como objetivo associar as peças, o material 
audiovisual e as informações etnográficas. Para isso, se faz necessária a pesquisa intensiva de material etnográfico e de bibliografias já pro-
duzidas sobre eles, tais como textos acadêmicos, publicações em revistas especializadas, diários de campo. Grande parte do material existente 
no museu são oriundos das viagens de Kozák, que durante seu trabalho de campo coligiu muitas informações sobre a cultura material desse 
povo, que inclusive foram documentados por ele em filme. O trabalho que estamos desenvolvendo aqui pode servir como uma ferramenta para 
o processo de recuperação da memória Xetá. Estarei me ausentando dessa pesquisa, uma vez que deixo de ser bolsista da Iniciação Científica, 
no entanto, saliento que este trabalho terá continuidade de outros pesquisadores envolvidos no projeto.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Filipe Silva Ribeiro (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Maria Inês Smiljanic
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: memória indígena; povos indígenas; relatos orais
Área de Conhecimento: 70302006 - ETNOLOGIA INDÍGENA

1159 NARRATIVAS ORAIS E EVENTOS REMEMORADOS DE LÍDERES E LIDERANÇAS KAIGANG E 
GUARANI DAS COMUNIDADES DE MANGUEIRINHA E RIO DAS COBRAS (PR)

Esta pesquisa tem por objeto o acervo do projeto Memória Indígena no Paraná e tem por objetivo realizar a análise de seu histórico e a con-
textualização com o período em que esteve em andamento. O projeto Memória Indígena teve início no Paraná em 1986, pela parceria entre os 
departamentos de Ciências Sociais e de História da Universidade Federal do Paraná e o Museu Paranaense. Seu objetivo era fazer um levanta-
mento de documentos referentes aos povos indígenas do Paraná e, por meio de entrevistas, reunir relatos orais de membros dos povos indígenas 
kaigang,Guarani e Xetá, registrando suas memórias quanto ao contato com a sociedade nacional e seus segmentos, e quanto aos costumes, 
brincadeiras,etc. O projeto foi interrompido e o material resultante foi depositado em 1995 no museu de Arqueologia e Etnologia da Universi-
dade Federal do Paraná, e veio a constituir o acervo Memória Indígena.  Seu acervo documental é composto por 11 pastas e 148 fitas de áudio, 
resultado de viagens à campo, nas áreas de Guarapuava e Rio das Cobras, entre julho de 1986 e janeiro de 1987. A seguinte pesquisa se iniciou 
com a leitura de relatórios e da monografia de duas alunas de Ciências Sociais da UFPR que utilizaram o acervo Memória Indígena para as suas 
pesquisas. Foram feitas algumas leituras, a respeito do que já tinha sido produzido através da analise do acervo Memória Indígena e também a 
dissertação de Maria Lígia Moura Pires a respeito do conceito de “Fricção Interétnica”. Após ir até o museu, analisar o conteúdo do acervo em 
si e algumas conversas com a professora orientadora foi decidido o recorte das entrevistas oriundas da viagem de campo de Rio das Cobras, 
em janeiro de 1987, e a sua análise na tentativa de descobrir mais a respeito do processo de Terriotorialização dos Guaranis naquela região.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Hyago Sarraff (PROBEM/UFPR)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Liliana de Mendonça Porto               Co-Orientador: Sandra Jacqueline Stoll
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Religião, Contemporaneidade, ICAB
Área de Conhecimento: 70303002 - ANTROPOLOGIA URBANA

1160 “VINDE A MIM VOCÊS CANSADOS E OPRIMIDOS. EU OS ALIVIAREI”: INDI-
VÍDUOS E GRUPOS NA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA BRASILEIRA

Não é difícil encontrar alguém que se declare budista, umbandista ou judeu. Mas são raros aqueles que conhecem alguém que se declara 
católico brasileiro. Mais ainda, é igualmente raro quem já ouviu falar da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Contudo, de acordo com dados 
do censo do IBGE de 2000, o Catolicismo Apostólico Brasileiro possuía 0,29% de seguidores na população nacional, o que representa aproxi-
madamente 500 mil pessoas, e superando, em adeptos, todas as religiões citadas anteriormente. Com mais de 60 anos de história, a Igreja 
Católica Apostólica Brasileira, ICAB, é fundada por um bispo excomungado da Igreja Romana que se posicionava de forma contrária a uma 
série de práticas ascéticas do catolicismo romano. Desta forma, tem-se o florescimento de uma religião em que as restrições não são impostas 
pela instituição. Os sacramentos na ICAB, por exemplo, estes que possuem importância cabal no catolicismo, não são sancionados a determi-
nados grupos, o que fica evidenciado no jargão que a popularizou durante os anos 1980, momento da oficialização do divórcio, “a igreja que 
casa divorciados”. Frente esta perspectiva, a Igreja Católica Brasileira se coloca como uma instituição que procura atrair seguidores a partir de 
uma ideia específica de moral, sendo esta não constituída apenas por uma institucionalização, isto é, não cabe à igreja julgar as pessoas que são 
morais e imorais e sancionar as práticas religiosas. Ao observar estes grupos de frequentadores, fica evidenciado em seus discursos e nas suas 
inserções que são pessoas que não encontram seu lugar num catolicismo ascético romano e suas formas institucionais de compreensão da fé. 
São pessoas que procuram conciliar uma construção da fé específica do mundo contemporâneo com uma institucionalização adequada a esta 
perspectiva. Assim, a ICAB, a partir de uma análise pormenorizada de seus frequentadores, revela uma dinâmica da fé em contexto contem-
porâneo já apontada por uma série de outros teóricos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Joelcyo Véras Costa (IC-Voluntária)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Ciméa Barbato Bevilaqua 
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Antropologia do direito, Processo Criminal, Etnografia
Área de Conhecimento: 70303002 - ANTROPOLOGIA URBANA

1161 DIREITO E DIREITO(S): UMA ETNOGRAFIA DO CONFLITO JUDICIAL ENVOLVENDO A 
EMPRESA MONSANTO S/A E DIRIGENTES DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.

Esta pesquisa tem como objeto um Processo Criminal, onde figuram como partes a indústria multinacional de agricultura e biotecnologia Mon-
santo S/A e cinco dirigentes de organizações sociais – na condição de vítima e réus, respectivamente. Os episódios tratados ao longo dos autos 
do processo, tidos como fatos geradores da ação penal, são apresentados na forma de denúncia feita pelo Ministério Público em relação a dois 
atos ocorridos no mês de Maio de 2003, no município de Ponta Grossa. Trata-se, basicamente, da manifestação realizada por participantes do 
2º Encontro da Jornada de Agroecologia nas proximidades das instalações locais da multinacional, que teria culminado na queima da plantação 
desta – primeiro ato; e posteriormente a ocupação da empresa pelos manifestantes – segundo ato, sete dias após o primeiro. Neste sentido, a 
proposta inicial da pesquisa era desenvolver uma etnografia dos desdobramentos judiciais de um conflito envolvendo diferentes agentes, bus-
cando delinear suas perspectivas sobre os sentidos do direito que se encontram ao longo dos autos do processo. Para isso, busquei inicialmente 
reconstituir o acontecimento que gerou a denúncia via fontes da imprensa, como também acompanhar audiências referentes ao processo. No 
entanto, ao decorrer da pesquisa o objeto passou a exigir cada vez mais que o pesquisador adentrasse no universo jurídico, de modo a seguir 
os passos dos agentes que fazem o direito em ação. Fui levado, assim, a direcionar a análise da pesquisa mais especificamente para as práticas 
jurídicas contidas no Processo Criminal. Procurando, ao mesmo tempo, uma aproximação com as propostas de Bruno Latour (2000) para o 
estudo da ciência e transpondo-as, com as devidas ressalvas, para o estudo do direito. Busco, também, dialogar com pesquisas na antropologia 
brasileira que têm como objeto de análise processos e documentos judiciais como, por exemplo, M. Alcântara Neto (2007). Desta forma, foi 
possível constatar que: 1) gradualmente fui direcionado a apreender e analisar a prática jurídica e verificar que esta se assenta em um modelo 
de enunciação autorreferente; 2) o universo jurídico se apresenta inicialmente com um caráter opaco para o não-iniciado, impondo dificuldades 
em se caracterizar um Direito no singular, porém nos indicando formas diferentes de se fazer direito; 3) a prática jurídica quando comparada à 
prática antropológica – uso de um repertório técnico, por exemplo - nos fornece elementos que possibilitam delinearmos as particularidades de 
cada área, mesmo que estas estejam inseridas em um meio acadêmico próximo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jules Ventura Silva (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Prof. Dr. Marcos Silva da Silveira
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: etnicidade, literatura brasileira, Lima Barreto
Área de Conhecimento: 70305005 - ANTROPOLOGIA DAS POPULAÇÕES AFRO-BRASILEIRAS 

1162 O SENTIMENTO DE ETNICIDADE NA VIDA E NA OBRA DE LIMA BARRETO

Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922) é um escritor mulato conhecido pelo caráter eminentemente memorialista de sua produção 
literária. Transformando o próprio eu em objeto de investigação e experimentação psicológica ele expos em suas obras, ao mesmo tempo em 
que buscava resolver, os dilemas psicossociais gerados pela sua vitimação pelo preconceito de cor. Vivenciando o drama de ser um negro e/ou 
mulato no mundo dos brancos, vendo recair sobre si os estereótipos negativos ligados às pessoas de cor e, em razão disso, percebendo que era 
tomado enquanto uma pessoa de um tipo inferior, ele desenvolveu um sentimento de pertença étnico-racial aqui denominado de sentimento de 
etnicidade. Aliando a esse sentimento a outro, a dizer, ao desejo manter a dignidade da própria pessoa, o escritor desenvolveria uma postura 
paradoxal, pois profundamente individualista. Tal postura compreendida enquanto afirmação do Eu/Nós - e negação do mundo encontra-se 
intimamente ligada ao sentido que o mesmo ao seu oficio literário: feito a necessidade da realização de um projeto redentor. Demonstrando 
conhecer a natureza social de seu drama individual e ligando-se, ainda que de forma problemática, como certa vez afirmou, aos seus irmãos 
na mesma dor, Lima Barreto buscou sensibilizar através da literatura seus leitores para uma questão que acreditava interessar a todos por se 
tratar, no final, de nosso destino. Assim, equacionando uma perspectiva particularista a uma universalista, ele esperava estar contribuindo para 
evolução da humanidade ao denunciar a sua própria condição de subalterna no momento mesmo em que, através da entrega sem, lutava para 
supera-la. De que maneira essa problemática sócio- existencial aparece em seus escritos é o objeto do presente trabalho. Palavras chave: senti-
mento de etnicidade; individualismo; literatura.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Priscila do Rocio Oliveira de Souza (IC-Voluntária)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Marcos Silva da Silveira
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: relações raciais, identidade, estética
Área de Conhecimento: 70305005 - ANTROPOLOGIA DAS POPULAÇÕES AFRO-BRASILEIRAS

1163 PROCESOS DE IDENTIDADE NEGRA EM CAMPO LARGO

A abordagem deste trabalho foi realizada na cidade de Campo Largo onde desde 2008 tem ocorrido o concurso de beleza negra organizado pela 
C.A.B – Comunidade Afro-Brasileira, que é presidida pelo organizador do concurso, Alexandre Cezar. Podemos pensar como alguns agentes 
sociais buscam métodos para a inserção social e visibilidade da população negra. No contexto observado reconhecer-se etnicamente dentro 
da estrutura social diz respeito ao simbolismo que os mesmos têm de si próprios, a partir do momento que um indivíduo se reconhece como 
pertencente a uma determinada categoria étnica, este busca formas de se integrar dentro dos espaços que por vezes não tem acesso. Desse modo, 
os sistemas simbólicos cumprem uma função política por onde transitam. Este poder surge como um poder capaz de impor significações, e 
as impõe como legítimas para quem defende o discurso na ocasião. Entender como atua o pertencimento racial após o concurso é importante 
também devido o fato de que, os vencedores dos concursos anteriores passaram a serem colaboradores, atuando inclusive na organização do 
evento nos anos seguintes, ajudando a divulgar o evento nas escolas e fazendo o ensaio do concurso. Podemos entender que a colaboração 
destes indivíduos se dá a partir do processo do concurso que ambos passam onde se tem uma construção ou afirmação de uma identidade étnica. 
A ideia de ouvir os líderes do movimento e os demais participantes que organizam o evento local teve como tentativa estabelecer um vínculo 
com as ideias que os indivíduos têm a respeito de si mesmos enquanto pertencentes a um grupo étnico racial, buscando encontrar possíveis 
pontos de diferenciação. Tem-se em vista que as experiências vivenciadas pelos indivíduos em suas trajetórias tendem a moldar estes discursos 
de identidade, pois os mesmos são construídos tanto no campo simbólico quanto no prático.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Roahny (PET)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Luís Cláudio Pereira Symanski
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: arqueologia histórica, arqueologia da paisagem, escravidão
Área de Conhecimento: 70403007 - ARQUEOLOGIA HISTÓRICA

1164 A CONSTRUÇÃO ESPACIAL DA ESCRAVIDÃO: UMA ARQUEOLOGIA DA PAISA-
GEM NAS PLANTATIONS DO NORTE FLUMINENSE SETECENTISTA

Este trabalho tem como objetivo discutir a conformação do espaço social no mundo rural do Rio de Janeiro setecentista. Para isso, busca-se 
analisar a paisagem de complexos arquitetônicos fundamentais na economia colonial do norte da província fluminense, a saber: os engenhos de 
açúcar da região de Campos dos Goitacazes que, a partir de meados do século XVIII, constituiu-se no principal centro de produção açucareira 
da província. Partindo de uma perspectiva comparada, a presente pesquisa visa perscrutar, tanto documentalmente quanto, em especial, ao nível 
de uma arqueologia da paisagem, a possibilidade de que a economia açucareira da região tenha comportado padrões diferenciados de relações 
sociais entre senhores e escravos, que podem ter variado não apenas diacronicamente (i.e. no longo-termo), mas também, no que tange a perío-
dos mais curtos, em função de dois fatores os quais este trabalho busca mapear de modo detalhado: 1) possíveis diferenças na composição dos 
plantéis de escravos (crioulos, africanos de diferentes regiões do continente, etc.); 2) variações na composição da elite senhorial das fazendas 
estudadas (irmandades religiosas, senhores absenteístas ou residentes nas propriedades, etc.). Seguindo esta linha de investigação, a hipótese 
deste trabalho é de que a possível variabilidade encontrada em algum desses níveis expressou-se materialmente no espaço das plantations de 
açúcar da região, conformando paisagens distintas que, por sua vez, implicaram na construção de arenas sociais nas quais a possibilidade de 
negociação do poder senhorial frente aos grupos escravizados, bem como a natureza e amplitude da agência escrava, variou significativamente, 
impactando as dinâmicas de dominação e resistência próprias ao regime escravocrata das plantations do norte fluminense.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alysson de Avila Costa (PIBIC/CNPq)
Curso: História
Orientador: Martha Daisson Hameister
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: História do Brasil, Registros paroquiais, Onomástica
Área de Conhecimento: 70500002 - HISTÓRIA

1165 REGISTROS DOCUMENTAIS DO SÉCULO XVIII E XIX: DOCUMENTOS E MÉTODOS 
PARA DIZER DA VIDA E DA MORTE EM TEMPOS PASSADOS E LUGARES DISTANTES.

O objetivo desse trabalho é analisar as práticas de nominação e de compadrio da população indígena de Rio Pardo, no atual território do Rio 
Grande do Sul, entre 1758 e 1763, a partir de registros batismais. Tal população é oriunda dos Sete Povos das Missões, reduções jesuíticas 
espanholas que passam para a jurisdição lusa por ocasião da demarcação territorial acordada entre Portugal e Espanha no tratado de Madrid 
de 1750. O batismo é o mais importante sacramento ministrado no cristianismo, pois é o momento em que o indivíduo nasce para a religião 
e é condição indispensável para o recebimento dos demais sacramentos, sendo que é neste momento em que é escolhido o prenome de quem 
é batizado. A documentação utilizada nessa pesquisa foi obtida através do website “www.familysearch.org”. Trata-se de um livro destinado 
especificamente aos registros de batismos de indígenas, produzido em Rio Pardo entre 1758 e 1765. A partir dessa documentação foi elabo-
rada uma tabela, a qual dará suporte para as análises propostas. Com esta tabela objetivou-se o levantamento de dados concernentes a esses 
registros: nomes do batizado, de seus pais e padrinhos, suas origens e condições sociais e/ou jurídicas. Foram levantados 363 registros, sendo 
136 batizandos do sexo masculino, 144 do feminino e 85 cujo sexo não pode ser identificado na documentação. Entre os nomes identificados 
para o sexo masculino, os mais recorrentes seguem esta ordem: Miguel, Ignácio, Antônio, Francisco, João e Pedro; entre os nomes femininos, 
a ordem é: Maria, Anna, Ignácia, Antônia, Magdalena, Agostinha, Catharina, Juliana, Anastacia, Barbara, Cecilia, Izabel, Lourença, Michaela, 
Thereza e Vitoria. Do total de registros, um índio de São Anjo é o padrinho em 44 deles, sendo o padrinho mais recorrente. Não é possível 
identificar a predominância de alguma madrinha, pois existe um grande número de registros de Maria com o segundo prenome e/ou sobrenome 
ilegíveis. Verificou-se na bibliografia que os nomes mais recorrentes no ato do batismo dessa população diferem um tanto dos escolhidos por 
outras populações da colônia, sugerindo possivelmente reminiscências de práticas jesuíticas. E a grande quantidade de padrinhos e madrinhas 
indígenas permitem problematizar o processo de cristianização de indígenas nos Impérios Ibéricos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: RUANITA CONSTANTINA DA SILVA (PIBIC/CNPq)
Curso: História
Orientador: LUIZ CARLOS RIBEIRO
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Futebol, Racismo, Curitiba
Área de Conhecimento: 70500002 - HISTÓRIA

1166 RACISMO E FUTEBOL E CURITIBA

O futebol como produto cultural da sociedade se apresenta como fenômeno de extrema importância. Surgiu no Brasil em fins do século XIX e 
desde então figura em diversos setores sociais. No Brasil ele se configurou como um elemento de enorme relevância. No meio acadêmico se es-
tabeleceu como objeto de estudo recentemente. Como um produto cultural de grande apelo, engloba várias ideologias, várias classes e inúmeros 
pontos de vista em torno do mesmo objeto. Um deles, polêmico, é o racismo. Nesse contexto o objetivo de nossa pesquisa foi a apreensão do 
racismo no futebol em Curitiba e a busca da memória do futebol no Paraná. A partir de bibliografia sobre o tema do racismo nos deparamos 
com conceitos como o do “racismo à brasileira” de que nos fala Martiniano J. Silva, que acontece de maneira escamoteada no Brasil, fruto 
de uma falsa democracia racial aludida em célebres obras de nossa historiografia, como Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre. Na obra 
Psicologia Social do Racismo, percebemos a dificuldade de em tratar do tema, uma vez que esse “racismo à brasileira” encontra-se latente na 
subjetividade de negros e brancos em nosso país, sendo que essa subjetividade muitas vezes torna a abordagem do tema difícil em entrevistas 
e mesmo em conversas informais. Inicialmente realizamos pesquisa com torcedores de três times da capital, através de redes sociais, onde 
podemos observar a reafirmação de um racismo dissimulado. Posteriormente, nos valendo do trabalho de Marcel Diego Tonini, que utiliza a 
história oral para abordar o espaço do negro no futebol, partimos para entrevistas com personagens do meio futebolístico no Paraná. Até então 
foram realizadas quatro entrevistas. Através desse material, onde buscamos a construção de uma memória do futebol paranaense, o tema do 
racismo também foi abordado, onde constatamos a reafirmação de um racismo que, embora presente aconteça de maneira dissimulada, com os 
agentes não reconhecendo o fenômeno em seus atos e falas.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 597

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Davi Cezar Cavalli Pradi (PET)
Curso: História
Orientador: Ana Paula Vosne Martins
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Sexualidade, psiquiatria, análise do discurso
Área de Conhecimento: 70500002 - HISTÓRIA

1167 DO DELÍRIO AO INSTINTO : A EMERGÊNCIA DA SEXUALIDADE NO DISCUR-
SO PSIQUIÁTRICO

A categorização da vasta gama de males e doentes mentais faz-se evidente do ponto de vista das instituições psiquiátricas. Elas determinam 
como patológico o comportamento de sujeitos e grupos sociais de difícil enquadramento dentro da sociedade, num claro movimento de 
suspeição pelas alteridades dentro do funcionamento de uma instituição disciplinar. Nesta pesquisa procuro compreender como a instituição 
psiquiátrica constrói seu saber acerca e a partir da sexualidade e do sexo anômalo.  Para tanto, proponho um estudo compreensivo sobre os 
discursos de Philippe Pinel, Bénédict Augustin Morel e Richard Von Krafft-Ebing, psiquiatras do século XIX que, por suas obras de grande 
influência – e pela repetição, circulação e destilação do saber –, deram forma ao conhecimento sobre as patologias mentais. A determinação 
da loucura enquanto doença mental pela instituição psiquiátrica incluiu na sua lista de males, na segunda metade do século XIX, o conjunto 
de patologias sexuais que remetem a todas as práticas que objetivam o desejo como a sodomia, a masturbação, entre outros atos que, portanto, 
foram colocados fora do esquadro da normalidade sexual do matrimônio. A função da ciência, justificada então pelos processos de interpre-
tação e de produção cultural que a precedem, resume-se à tentativa de descrição de indivíduos, acabando por produzi-los através do processo 
de assujeitamento. O gênero, diante das noções de masculinidade, feminilidade e anormalidade, mostra-se enquanto uma categoria central 
nos debates das competências da psiquiatria. Assim, pode-se observar a importância do uso estratégico do conhecimento sobre a sexualidade, 
refinando categorias do discurso em favor do funcionamento do dispositivo do poder, produzindo o assujeitamento dos indivíduos definidos 
como sexualmente desviantes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Laura Maria da Silva Oliveira (Outro)
Curso: Tecnologia em Comunicação Institucional
Orientador: Maura Regina Franco
Departamento: Escola Técnica da UFPR
Setor: Setor de Educação Profissional e Tecnológica
Palavras-chave: SEPT, Escola Técnica da UFPR, UFPR
Área de Conhecimento: 70500002 - HISTÓRIA

1168 HISTÓRIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA 
UFPR

O Projeto “História do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR” surgiu da necessidade de reunir informações sobre a criação e 
transformação desse Setor, que apesar de ser um dos mais novos é historicamente tão antigo quanto nossa respeitada UFPR. Em nosso trabalho 
- que teve como base pesquisas e entrevistas - descrevemos a trajetória do SEPT: desde Escola Alemã (que era pertencente à Colônia Alemã 
de Curitiba até 1914), passando por Colégio Progresso (que logo em seguida se chamaria Academia Comercial Progresso) até ser adquirida 
pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, sendo autorizada a funcionar sob a denominação de Escola Técnica de Comércio 
anexa à Faculdade de Direito da UFPR. Em 1974, o Conselho Universitário decidiu integrá-la a UFPR como órgão suplementar e em 1986, 
ela passou a ser denominada Escola Técnica de Comércio da Universidade Federal do Paraná. Somente em 14 de dezembro de 1990 que o 
Conselho Universitário alterou a sua denominação para Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná, vinculando-a à Pró-Reitoria de 
Graduação. Em novembro de 1997, por decisão deste mesmo Conselho foi classificada como unidade da UFPR. Com as mudanças nas políticas 
governamentais referentes à Educação ocorridas na época houve a apresentação do programa do Ministério da Educação para a implantação 
do Instituto Federal do Paraná e proposta da migração total do quadro de professores da Escola Técnica da UFPR para o IFPr. Alguns profes-
sores se posicionam contrariamente à votação da proposta sem que houvesse uma ampla divulgação do projeto. assim, foi designada uma 
comissão que após muitas reuniões e batalhas conseguiu a aprovação através da Resolução n.º 33/09, em 27 de Agosto de 2009, do COUN da 
UFPR, que denominou o “Setor de Educação Profissional e Tecnológica” – SEPT.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andréia Rosin Caprino (PIBIC/CNPq)
Curso: História
Orientador: Renan Frighetto
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Cristianismo tardo-antigo, Constantino I, Eusébio de Cesaréia
Área de Conhecimento: 70502005 - HISTÓRIA ANTIGA E MEDIEVAL

1169 AS RELAÇÕES DE PODER ENTRE A NOBREZA E A REALEZA NO REINO HIS-
PANO-VISIGODO DE TOLEDO (SÉCULOS VI/VII)

Inserido em um período de transformações político – institucionais, Flávio Valério Constantino é proclamado imperator pelas legiões de seu 
pai Constancio Cloro no ano de 306, na província da Britania. Com o intuito de restaurar a ordem romana e afastar a instabilidade política e 
administrativa que vigorava desde o século III com a Anarquia Militar, objetivo este já iniciado por seu antecessor Diocleciano, Constantino 
busca ampliar sua base de apoio adotando o cristianismo como uma das diretrizes de seu governo. Dessa forma, concede privilégios vários aos 
seguidores de tal fé, bem como proporciona aos mesmos liberdade de culto, e também obtém conselheiros cristãos, sem renunciar, contudo, 
ao paganismo, uma vez que a tradição pagã e o cristianismo, além de coexistirem, dialogam entre si e sofrem influências mútuas.  Ainda nesta 
perspectiva, é importante mencionar que o sistema político-ideológico do Dominato, do qual Constantino faz parte, é fundamentado num 
monoteísmo pagão, o que contribuiu grandemente para que o cristianismo atuasse como sustentáculo da figura imperial, formulando o caráter 
sacralizado do imperator associando-o ao Deus cristão. Neste ínterim, eruditos do período elaboram discursos que visam à justificação do poder 
imperial: Eusébio de Cesaréia é um deles; autor cristão de diversas obras, o consideramos de importância peculiar por ter redigido a primeira 
Crônica cristã universal e a primeira Historia Eclesiástica (H.E). Esta última,  publicada pela primeira vez antes de 303, consiste na história que 
vai desde Jesus Cristo até a vitória de Constantino sobre Licínio, em 324. Tendo como base o recorte cronológico dos atos de Constantino con-
tidos na H.E., que abarca parte de sua trajetória até tornar-se único Augustus, buscamos no presente trabalho esboçar um panorama contextual 
de seu governo a fim de, num momento posterior, analisarmos a legitimação imperial defendida por Eusébio através da construção da imagem 
de Constantino como protegido de Deus e proporcionador da paz imperial, em consonância com a vontade divina.  De acordo, portanto, com as 
renovações características da Antiguidade Tardia, procuramos inicialmente observar a formação e atuação política de Constantino por meio de 
discussão bibliográfica, almejando, então, examinar ideias construtoras de sua figura presentes nos relatos de Eusébio de Cesaréia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Emerson Robson Aparecido Silva (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: História - Bacharelado 
Orientador: Renata Senna Garraffoni 
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Novo Testamento, Paulo de Tarso, Gênero
Área de Conhecimento: 70502005 - HISTÓRIA ANTIGA E MEDIEVAL

1170 “NÃO PODE HAVER HOMEM NEM MULHER”: IDENTIDADE E GÊNERO DU-
RANTE O CRISTIANISMO PRIMITIVO.

Paulo de Tarso, um judeu com cidadania romana, teria percorrido o Mediterrâneo em meados do século I pregando uma nova seita judaica, 
uma das bases para aquilo que hoje conhecemos como Cristianismo. Seus escritos compõe parte substancial do Novo Testamento da Bíblia 
cristã, e assumem proeminência crescente nos debates acerca do papel da mulher na Igreja. A presente pesquisa é continuidade de um primeiro 
levantamento sobre a identidade da mulher nos escritos atribuídos a Paulo, cuja conclusão foi por uma pluralidade das representações femininas 
naqueles textos, a saber: a fêmea (em relação ao macho/homem), a esposa (em relação ao marido) e a colaboradora devota (em relação a comu-
nidade dos fiéis). O objetivo da atual pesquisa foi estudar um escrito mais específico do autor (no caso, a Primeira Epístola aos Coríntios), com 
a finalidade de investigar se essa pluralidade poderia ser averiguada num contexto menos amplo. A bibliografia analisada procurou relacionar 
questões de gênero com investigações históricas e teológicas do proto-cristianismo. O material básico para pesquisa foi o Novo Testamento 
Grego, com recorte na Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, que foi analisada numa perspectiva metodológica multidisciplinar. Os 
resultados incluem o estudo de três perícopes da Epístola (capítulos 7; 11:3-16 e 14:13-34), comparando o discurso paulino acerca da mulher, 
aparentemente contraditório considerando as passagens isoladamente. A discussão dos resultados, relacionando tanto a bibliografia analisada 
quanto a pesquisa preliminar, reforça o caráter pluralista das representações femininas em Paulo, uma vez que as contradições só se sustentam 
se esperarmos no texto uma concepção monolítica do papel das mulheres na comunidade proto-cristã de Corinto. No capítulo 7 discutem-se 
questões como sexualidade e noivado, que se relacionam com outros escritos paulinos acerca da condição da mulher; o capítulo 11 permite que 
elas participem das orações da comunidade, desde que mantenham a cabeça coberta por um véu, mas o 14 as proíbe de ensinar ou mesmo tomar 
parte como audiência no ensino das assembleias proto-cristãs. A leitura dessas passagens à luz das questões de gênero evidencia que a mulher, 
no contexto do cristianismo do século I, era tratada de acordo com a diversidade de suas posições numa sociedade dinâmica. A conclusão, por-
tanto, é que o texto paulino, longe de representar a mulher de maneira estática e normativa, trata de questões pontuais relacionadas a demandas 
das próprias mulheres nas comunidades que viviam.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Flávia Martins da Silva (Pesquisa voluntária)
Curso: História
Orientador: Renata Senna Garraffoni
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Satyricon, Prostituição, Historiografia
Área de Conhecimento: 70502005 - HISTÓRIA ANTIGA E MEDIEVAL

1171 PROSTITUIÇÃO NA ROMA ANTIGA: UM ESTUDO DAS MARGENS

Escrito no início do século I d. C, o Satyricon é um romance controverso. Pouco se sabe sobre a intenção de Petrônio ao escrevê-lo, se é uma 
reação à ‘degradação moral’ de sua época ou um retrato do submundo romano durante o governo de Nero. Para analisá-lo é preciso levar em 
conta que o romance não está completo e, portanto, o que temos acesso na modernidade é uma compilação de episódios, muitas vezes entrecor-
tados, que narram as aventuras de três companheiros numa Roma exageradamente caótica. Tendo iniciado o trabalho no edital de 2011 como 
voluntária, nossa pesquisa ainda está em andamento e tem por objetivo perceber os usos feitos pela historiografia do romance de Petrônio. 
Partindo da descrição do submundo romano e a prostituição presentes na obra, procuramos discutir como a historiografia “dividiu” o Império 
Romano em duas faces opostas: uma Roma grandiosa e exemplar, representadas pelos personagens masculinos, e uma Roma decadente e 
imoral em contraposição à ascensão do cristianismo. O conservadorismo oitocentista e do início do século XX classificou os romanos em 
pares de oposições binárias que perduraram até poucas décadas atrás. Tal perspectiva é bastante clara quando buscamos analisar o lugar da 
prostituição nessa historiografia. Em muitas obras sobre a Antiguidade Clássica, a figura da prostituta aparece como contraponto imediato à 
matrona, mulher virtuosa e ligada à família, símbolo de moralidade, respeito à unidade familiar e à condição de inferioridade em relação aos 
homens. A partir dessa oposição prostituta/matrona, fizemos o levantamento de uma bibliografia composta por elementos da historiografia de 
diferentes períodos para pensar como as mulheres romanas foram delineadas pela modernidade e as implicações políticas desses discursos. 
Deve-se destacar a base de nossa metodologia é interdisciplinar e buscou um diálogo entre história e literatura para uma analise mais ampla 
do Satyricon e dos papéis femininos descritos por Petrônio. A partir do cruzamento das informações reunidas com a fonte, percebemos que, 
na maioria dos casos, a historiografia resgata passagens isoladas do Satyricon para ilustrar um discurso normativo masculino e construir um 
passado romano decadente e imoral. Notamos também que, nas últimas décadas, a historiografia vem se desenvolvendo no sentido de construir 
análises mais plurais que escapem as oposições binárias e produza outras interpretações sobre as mulheres romanas e, nesse sentido, a sátira de 
Petrônio é um rico campo a ser explorado a partir de novas perspectivas de gênero ou da história Cultural.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jacqueline Monteiro dos Santos (PIBIC/CNPq)
Curso: História
Orientador: Renata Senna Garraffoni
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Egito Antigo, D. Pedro II, Identidade Nacional
Área de Conhecimento: 70502005 - HISTÓRIA ANTIGA E MEDIEVAL

1172 ENTRE TESOUROS E TUMBAS: O EGITO DE D. PEDRO II E A EGIPTOLOGIA 
NO SÉCULO XIX

 A Egiptologia, ciência que surgiu no continente europeu a partir da Redescoberta do Egito em fins do século XVIII e transcorrer do XIX, 
não tardou em chegar ao território brasileiro e a cativar um exímio estudioso e intelectual nacional: D. Pedro II do Brasil (1825-1891), um 
imperador amante das ciências e do conhecimento. Grande viajante, o monarca brasileiro, além de conhecer vários países europeus e orientais, 
foi o precursor do turismo de brasileiros nas terras banhadas pelo rio Nilo, visitando-as em 1871 entre 1876 e 1877. De suas viagens ao Egito, 
foram-nos legados, além de registros fotográficos e cartas pessoais destinadas a amigos e familiares, dois diários de viagens que trazem em 
suas páginas, com acuidade e destreza, várias ponderações, reflexões, impressões e sentimentos sobre o passado egípcio e a sociedade oriental 
moderna. Levando em consideração o contexto do século XIX, tanto em seu âmbito ocidental - permeado por discursos e concepções ocidentais 
sobre o Oriente - quanto nacional - envolvido por questões referentes à construção de uma identidade nacional para o Brasil -, o objetivo desta 
pesquisa, tendo como documentação primária os dois diários de viagem do imperador, é analisar e refletir, sob a óptica dos Usos do Passado, 
o lugar, no discurso de D. Pedro II, dedicado à construção do Oriente e, principalmente, do antigo e moderno Egito no projeto de identidade 
nacional brasileira. Considerando que as narrativas de viagem do imperador são representativas de suas visões de mundo e que todo discurso 
é político, cultural e intencional, recorremos, como metodologia, à Análise do Discurso, buscando compreender, por meio da relação existente 
entre texto e contexto, os objetivos da pesquisa e os principais elementos que constituíam o antigo e moderno Egito nos escritos de D. Pedro II. 
Como resultados, obtivemos a construção de um passado egípcio esplendoroso e apreciado pelo monarca brasileiro e de uma contemporanei-
dade oposta à ocidental e europeia, assumindo o Egito, desta maneira, uma posição de desvalorização e tornando-se um lugar de peculiaridades 
contraditórias ao que se ansiava para a nação brasileira. A pesquisa permite-nos apontar como conclusão que o olhar de D. Pedro II em suas 
viagens ao Egito é o olhar de um homem ocidental e influenciado pelas ideias europeias oriundas do discurso orientalista, pautadas principal-
mente pela ideia de hegemonia ocidental sobre o Oriente. Ainda, o Egito era um contraponto para o que se desejava para a identidade brasileira, 
pautada na ideia de civilização e tendo como aporte o homem europeu.   
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leonardo Girardi (PIBIC/CNPq)
Curso: História
Orientador: Fátima Regina Fernandes Frighetto
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Portugal baixo-medieval, Teoria Politica Medieval, Álvaro Pais
Área de Conhecimento: 70502005 - HISTÓRIA ANTIGA E MEDIEVAL

1173 OS PENSADORES DA IGREJA EM PORTUGAL NA SEGUNDA METADE DO 
SÉCULO XIV

Nesta nova etapa de trabalho, recuamos o foco analítico para aproximadamente quarenta anos antes dos eventos tratados anteriormente – a 
política pendular de D. Fernando I de Portugal (1367-1383) e sua relação com o Cisma do Ocidente (1378-1417) – a fim de explorarmos melhor 
as causas que desencadearam a série de querelas e comoções que movimentaram o final do século XIV e início do XV, bem como de visual-
izar de forma geral esta fase transitória, do Medievo e a Modernidade. Assim sendo, nos detemos agora no período conhecido com o Exílio de 
Avinhão (1309-1377), compreendido pela ausência da Cúria Pontifícia de Roma e sua consequente instalação na cidade de Avinhão (França), 
seguido por sua sujeição à coroa francesa. Tal acontecimento é importante por marcar a ascensão dos poderes régios em paralelo aos últimos 
suspiros dos sonhos pontifícios de um primado de caráter político sobre os reinos da Cristandade latina, o qual encontrou durante muito tempo 
seu sustento em teorias elaboradas por grandes doutos da Igreja. Neste sentido, podemos mencionar o duelo que se desenvolveu no próprio inte-
rior da instituição, evocando nomes como o de Marsílio de Pádua – de tantos outros –, que atuaram como vorazes críticos das ideias contidas na 
teocracia pontifícia e, por outro lado, citando aqueles que se empenharam na construção de defesas e ofensivas a esses críticos, observando-se 
aqui Egídio Romano, Tiago de Viterbo e, Álvaro Pais. Centramos assim nossos estudos neste último, eminente frei galego e bispo de Silves, 
nascido por volta de 1270 e que veio a ter importante destaque no cenário ibérico – sobretudo português – por meio de seus posicionamentos 
políticos e de suas obras, a qual tomamos como fonte primária o Espelho dos Reis (Speculum regum – 1341-1344) onde deixa muito bem clara 
a sua concepção de supremacia do Sacerdotium sobre o Imperium. Com base nisto, inicialmente buscamos examinar o contexto em que autor e 
obra estão inseridos, realizando-se o levantamento da bibliografia necessária à realização das pesquisas, para no momento seguinte analisarmos 
detidamente as premissas contidas na fonte, que fora dedicada a Afonso XI, cognominado “o Justiceiro”, rei de Castela e que em boa parte 
responde à situação de indisposição do bispo com o soberano português D. Afonso IV, o Bravo.        

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marlon Citon (CNPq-Balcão)
Curso: História
Orientador: Renan Frighetto
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Antiguidade Tardia, Traditionskern, Vândalos
Área de Conhecimento: 70502005 - HISTÓRIA ANTIGA E MEDIEVAL

1174 RELEVÂNCIAS HISTORIOGRÁFICAS NA ANTIGUIDADE TARDIA: O CONCEITO 
DE TRADITIONSKERN NO CASO DOS VÂNDALOS.

O conhecimento histórico, decorrente da análise interpretativa do pesquisador, é resultante da conjuntura temporal, social e pessoal em que esse 
está inserido. Nesse pré-âmbito, podemos delimitar conceitos que seriam importantes para fomentar uma pesquisa histórica em determinados 
campos historiográficos. Assim, dentro da perspectiva da Antiguidade Tardia, diferentes noções sobre diferentes conceitos mostram-se rel-
evantes na investigação histórica - na construção de interpretações e entendimentos - em especial ao de Traditionskern. Tal conceito em síntese, 
partindo de discussões decorrentes em seu desenvolvimento, concerne ao entendimento de uma nobreza  guerreira como o núcleo de tradição 
de um grupo populacional, constituindo, assim, uma identidade específica. Não se limitando a apenas tal aspecto populacional, o conceito 
de Traditionskern aplica-se em vários casos de linhagens nobiliárquicas e constituição de legitimidade régia no contexto Tardo-Antigo, em 
especial o caso dos Vândalos. A constituição de Genserico, mais importante líder Vândalo ao longo da história, como o Rex, frente diferentes 
populações bárbaras, se compõe em sua autoridade sobre populações heterogêneas - ao que concerne a origem e costumes. O Rex, dentro de 
um ambiente político-militar, legitima-se através da liderança de um povo em armas além da aplicabilidade política que ele estabelece, tendo 
a identidade constituindo-se através da tradição que essa nobreza guerreira perpassa sobre a população, atuando como norteadora. Assim, a 
constituição de uma identidade Vândala, em detrimento da heterogeneidade populacional, condiciona-se através de um comando político-
militar de uma linhagem nobre, em especial a figura do Rex Genserico. Identificando, assim, a aplicabilidade do conceito de Traditionskern no 
sugerido contexto Vândalo na Antiguidade Tardia.
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Aluno de Iniciação Científica: Camila Maria Longo Pleszczak (PET)
Curso: História
Orientador: Renata Senna Garraffoni               Colaborador: Alexandre Cozer, Amanda Zattera, Natascha de Andrade Eggers
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: história EUA, geração Beat, literatura
Área de Conhecimento: 70503001 - HISTÓRIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA

1175 LITERATURA BEAT: EXPRESSÃO MARGINAL NO SÉCULO XX.

Conforme discussão realizada em pesquisa anterior do PET-História sobre as relações entre história e literatura, no ano de 2011 o grupo teve 
como tema a marginalidade no século XX. O objeto da pesquisa coletiva foi a Geração Beat norte-americana, com enfoque na crítica ao 
progresso, à produção das desigualdades sociais e à crise econômica do período entre Guerras até a Guerra Fria. A análise foi realizada com 
o objetivo de compreender as relações histórico-culturais e literárias associadas a este período, percebendo de que forma o contexto de crise 
econômica e política gerou uma produção literária crítica ao status quo. Nossa metodologia, num primeiro momento, foi de analisar obras de 
caráter teórico sobre essas temáticas, como, por exemplo, Contracultura através dos tempos: do mito de prometeu a cultura digital de K.  Goff-
man e D. Joy, a Era dos Extremos de E. Hobsbawm, Geração Beat de  C. Willer, Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo de W. Benjamin 
e Vision of the Road de K. Mills. Num segundo momento, analisamos as obras literárias, On the Road e Vagabundos Iluminados da autoria 
de J. Kerouac e O uivo e outros poemas de A. Ginsberg, buscando o estudo da estética de uma vanguarda literária e sua crítica à sociedade 
norte-americana nas décadas de 1940 e 1950. Para tanto, discutimos como os personagens foram construídos em tais obras, a representação 
da estrada, da liberdade e, também, como as obras foram recebidas pela sociedade da época. A análise conjunta dessas obras e bibliografia de 
apoio possibilitou discutir variados aspectos da cultura norte-americana, tais como as intrincadas relações entre espiritualidade e política, os 
conflitos de gênero e a busca por uma nova ética nas relações humanas. Os resultados obtidos por meio desse estudo foram importantes para 
conhecermos uma forma de literatura engajada, pois a necessidade emergente de libertação e transcendência de um grupo insatisfeito com os 
padrões sociais e morais vigentes do período estudado foram fundamentais para a criação de uma estética literária e artística particular. Esta 
insatisfação se tornou um marco na sociedade norte-americana da Guerra Fria e a chamada Geração Beat, símbolo de luta por liberdade de 
expressão e pluralidade de experiências, influenciou outras gerações não só a questionarem a sociedade, mas também possibilitou o surgimento 
de movimentos contraculturais e expressões artísticas que construíram novos papéis sociais para os jovens na segunda metade do século XX. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Elizabeth Terezinha Scorsin de Oliveira (PIBIC/CNPq)
Curso: História
Orientador: Antonio Cesar de Almeida Santos
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Pombalismo, Reformas educacionais, Portugal setecentista
Área de Conhecimento: 70503001 - HISTÓRIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA

1176 A POLÍTICA POMBALINA NO “COMPÊNDIO HISTÓRICO DO ESTADO DA UNI-
VERSIDADE DE COIMBRA (1771)”

O regime absolutista na segunda metade do século XVIII em Portugal ao considerar que vários setores sociais estariam defasados ante uma 
Europa mais “progressista”, empreendeu uma política de caráter reformista. Muitos intelectuais do país, em especial, os “estrangeirados” – 
diplomatas, profissionais liberais e pensadores –, ofereceram seus trabalhos e sugestões para que o país procedesse às mudanças necessárias 
visando o desenvolvimento em áreas consideradas prioritárias, como a educacional. O secretário de Estado dos Negócios do Reino de D. José 
I recebeu do soberano a incumbência de proceder as alterações institucionais. Sebastião José de Carvalho e Melo, que estivera na diplomacia, 
atuando em Londres e Viena, assumiu o ministério no reinado josefino, e pôs em prática uma política estatizante, ao mesmo tempo com um viés 
iluminado. A administração pombalina exigiu do próprio ministro um esforço maior na condução dos negócios públicos, pelas circunstâncias 
especiais com as quais se deparou, como o terremoto em Lisboa, no ano de 1755, ou ainda, a invasão espanhola em 1762. Nesses casos, e em 
outros, Pombal agiu com criatividade e eficiência, conforme apontou Kenneth Maxwell, em seu importante trabalho sobre aquele que ele con-
siderou um “paradoxo do iluminismo”. Após a expulsão da Companhia de Jesus, em 1759, a reforma educacional consistiu na reorganização 
de todo o sistema educacional, desde as Escolas Menores até a Universidade de Coimbra. Com o intuito de promover a reforma do ensino 
superior, foi criada, por Alvará Régio, em 23 de dezembro de 1770, a Junta de Providência Literária, para examinar as causas da decadência 
da Universidade e ao mesmo tempo, apontar os “remédios” para solucionar os problemas. Como resultado de tal tarefa, a Junta apresentou ao 
rei, em 28 de agosto de 1771, o Compêndio histórico do estado da Universidade de Coimbra. Considerando haver uma relação bastante estreita 
entre a política pombalina e as reformas da Universidade que foram, então, anunciadas naquele documento, objetivamos estudar o pensamento 
político português da segunda metade do século XVIII, analisando alguns dos fundamentos da prática política pombalina, a partir do referido 
Compêndio. Como resultado da pesquisa, foi possível compreendemos alguns dos princípios teóricos nos quais a política pombalina se as-
sentou, e pelos quais buscou a sua legitimação.
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Aluno de Iniciação Científica: Felipe Pires Vilas Bôas (PIBIC/Fundação Araucária)
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Orientador: Carlos Alberto Medeiros Lima
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Área de Conhecimento: 70503001 - HISTÓRIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA

1177 AS RELAÇÕES ENTRE LUANDA E SUA HINTERLÂNDIA (1799-1848): RELA-
TOS SOBRE DOENÇAS E PROCESSOS DE ESCRAVIZAÇÃO.

Os estudos relativos a história da África compõem um fragmento muito diminuto do saber histórico em vistas de outros campos cognitivos da 
história. Estudos mais pertinentes sobre a África começam a surgir nos anos de 1970 e 1980, especialmente no tocante as interpretações relati-
vas aos processos escravagistas e o tráfico de escravos que ligou África, América e Europa em uma complexa rede de relações sociais, culturais, 
políticas e econômicas. A interação entre europeus e africanos no período pré-colonial, apesar de seus limites, tem sido altamente enfatizada 
pela historiografia. Paul Lovejoy e Claude Mellaissoux enfatizam o impacto que o tráfico exerceu sobre a formação social das sociedades 
africanas. José Venâncio chama a atenção para o papel dos afro-europeus nos processos históricos ocorridos em Luanda. Joseph Miller quando 
se refere ao tráfico além de fazer menção a entrada de armamentos e cultivos europeus e americanos, milho e mandioca, em função do tráfico 
de escravos, análise a aceleração de um processo de militarização das sociedades africanas, usando a herança Imbangala como exemplo. Neste 
viés de inflexão propomos aqui capturar aspectos da relação entre Luanda e sua hinterlândia no período de 1799-1848. Para tal, lançamos mão 
de dois relatos de luso-brasileiros envolvendo a cidade de Luanda. Com Ensaio sobre algumas enfermidades d’Angola (1799) de José Pinto de 
Azeredo, pretendemos isolar elementos que permitam avaliar a permeabilidade da cidade, às doenças e às práticas curativas das sociedades lo-
cais. Em Demonstração geográfica e política do território português na Guiné inferior (1848) de Joaquim Antonio Carvalho e Menezes, isolam-
se relatos de processos de escravização na época da ilegalidade do tráfico de cativos para o Brasil, pois esses processos acionavam a questões de 
jurisdição, costume, e relacionamento com autoridades locais. O estudo da relação entre Luanda e sua hinterlândia por meio dos relatos suscitou 
algumas questões como: em que grau a jurisdição de autoridades portuguesas atingia as sociedades circundantes? Normas mantidas no interior 
do mundo português tinham vigência entre lusitanos em circulação fora da cidade? Costumes das sociedades africanas adentravam a cidade? 
Contextualizados com substancial embasamento bibliográfico, os relatos que a primeiro momento pareciam lacônicos tornaram-se importantes 
para o entendimento das relações entre portugueses e africanos no limiar da fronteira entre Luanda e o universo africano, sua hinterlândia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriela Müller Larocca (PET)
Curso: História
Orientador: Dennison de Oliveira
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: história e cinema, representação, indústria cultural
Área de Conhecimento: 70503001 - HISTÓRIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA

1178 REPRESENTAÇÃO E CRÍTICA SOCIAL NO CINEMA DE HORROR: O CAPITA-
LISMO E A FAMÍLIA EM “O MASSACRE DA SERRA ELÉTRICA”.

A relação de estudo estabelecida entre os campos do cinema e da História já é um tema muito conhecido e abordado, se mostrando presente 
nos níveis acadêmicos e levantando diversos temas e questionamentos. Torna-se cada vez mais importante a abordagem da relação que se 
estabelece entre a produção de um audiovisual e o contexto e época em qual está sendo filmado, evidenciando pensamentos e necessidades de 
uma determinada sociedade. Por outro lado, também é preciso entender que o processo de construção cinematográfica envolve um conjunto 
enorme de opções: seleções e exclusões, como o enquadramento escolhido pelo diretor, a cenarização e dramatização, efeitos especiais, as-
sim como elementos externos às filmagens como interesses econômicos, culturais e políticos.Inserindo-se neste debate historiográfico, este 
trabalho procura abordar algumas destas questões, tendo como base o cinema de horror e sua representação da realidade norte-americana do 
período compreendido entre 1973 e 1979, feita pela produção “O Massacre da Serra Elétrica” dirigida por Tobe Hooper em 1974. A década 
de 1970 para os Estados Unidos da América se mostrou marcada pela Guerra do Vietnã, pelo escândalo de Watergate envolvendo o presidente 
Richard Nixon, o primeiro choque do petróleo em 1973 e outras questões que despertaram e aguçaram angústias, medo e indignação por parte 
da sociedade, inclusive de cineastas. Ao se perceber a complexidade do período estudado se mostra indispensável pensar em suas produções 
cinematográficas e no diálogo estabelecido com a realidade em que se encontravam. Este trabalho procura destacar um aspecto, às vezes pouco 
conhecido do cinema de horror, o de crítico social, papel incorporado de maneira sutil. A fonte escolhida, a produção de Hooper, apresenta de 
tal forma elementos de ficção e não-ficção, equacionando o clima de tensão em que se encontrava a sociedade, para posteriormente a criticar, 
voltando-se para uma sátira ao capitalismo e à instituição familiar. Assim, a pesquisa foi dividida em dois momentos fundamentais: leituras 
teóricas acerca de seu aspecto principal, o cinema de horror e suas relações com o estudo de História e a análise das representações feitas pelo 
filme, assim como a leitura de alguns artigos voltados para o estudo de tal produção.    
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Laís Cândida Ferreira (PIBIC/CNPq)
Curso: História - Bacharelado 
Orientador: Karina Kosicki Bellotti
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Protestantismo, Juventude, Identidade
Área de Conhecimento: 70503001 - HISTÓRIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA

1179 GERAÇÃO QUE CANTA! - AS FACES DO ROCK NA CULTURA EVANGÉLICA 
JUVENIL BRASILEIRA (1990-2010)

O campo religioso brasileiro tem demonstrado que, ao contrário dos estudos que apontavam para sua retração em virtude da ascensão da pós-
modernidade, adquiriu uma capacidade de se readequar às novas realidades sociais e culturais. As distinções entre sagrado e profano têm se 
tornado cada vez mais tênues e um exemplo disso é a inserção do rock, gênero musical comumente associado a uma cultura rebelde que, a partir 
da década de 1970, conquista espaço paulatinamente no meio evangélico, paralelamente a uma destradicionalização das igrejas evangélicas 
e do fortalecimento de uma representação juvenil mais ativa e interventora. A inserção de novos elementos no cenário evangélico enfrentou 
resistência por parte de grupos mais tradicionais, contudo, conquistou parcelas massivas de jovens que estavam em busca de novas formas de 
expressão de suas crenças. A presente pesquisa procurou analisar as formas de inserção desse gênero musical no cenário protestante brasileiro, 
bem como sua influência para a formação de identidades juvenis. Para tal propósito foram tomadas como fontes de estudo as canções de duas 
bandas: Oficina G3, atuante no mercado nacional evangélico desde 1990, e Desertor, representante do cenário underground evangélico desde 
1995. A análise das canções em seu conjunto, compreendendo questões estruturais e contextuais, mostrou que essas bandas estão dialogando de 
forma intensa com o mercado secular, tanto em questões estéticas ligadas à sua performance quanto técnicas, referentes à sua musicalidade. Por 
outro lado, as ideias que procuram ser transmitidas permanecem ligadas à tradição pietista, mesmo no caso da Desertor que tem letras ligadas 
à temática punk. Observa-se que o campo protestante tem reorganizado seu diálogo com o cenário secular na tentativa de que seus adeptos, 
particularmente os jovens que estão mais propensos às mudanças, encontrem um campo fértil para a afirmação de uma identidade que respeite 
suas questões culturais, o que acaba contribuindo para a continuidade das ideias centrais do discurso.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luís Fernando Costa Cavalheiro (PET)
Curso: História
Orientador: Andréa Carla Doré
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Inquisição Portuguesa, Sermões de auto-de-fé, Literatura anti-judaica
Área de Conhecimento: 70503001 - HISTÓRIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA 

1180 UMA PALAVRA VALE MAIS QUE MIL IMAGENS: AS REPRESENTAÇÕES DOS JUDAIZANTES 
NOS SERMÕES DE AUTO-DE-FÉ DA INQUISIÇÃO PORTUGUESA (1612-1620)

Cegos, surdos, mancos: quando não indicam uma deficiência, não costumam ser elogios. Pelo contrário, demonstram um erro voluntário. Assim 
era no século XVII, momento que nos interessa. Aquelas palavras faziam parte da linguagem da Inquisição Portuguesa para delimitar a identi-
dade dos inimigos da cristandade. Eram utilizadas em pregações nas cerimônias de autos-de-fé. O que propomos é a análise dessas pregações 
nos Sermões de autos-de-fé. Ao todo são oito Sermões analisados, pregados entre 1612 e 1620, contidos na coleção compilada por Diogo 
Barbosa Machado, disponíveis no CEDOPE. A primeira fase da investigação constituiu na revisão historiográfica sobre a Inquisição, no intuito 
de dar um direcionamento à pesquisa. Embora seja um tema controverso e polêmico, a historiografia inquisitorial ainda não teve um estudo 
relevante acerca dos Sermões de autos-de-fé. A historiografia do século XIX deu a imagem da intolerância como definição da Inquisição. Essa 
concepção foi se transformando com a disponibilidade de novas fontes e novas ferramentas metodológicas. Sobretudo a partir da década de 
1970, passou a se questionar se a Inquisição correspondia a uma necessidade do momento e como ela se manteve. Daí em diante, um novo mé-
todo passou a se fortalecer, conhecido como método compreensivo, o qual aplicamos na pesquisa. Outra característica dessa nova historiografia 
foi o tratamento antropológico, entendendo a Inquisição como um complexo cultural, representada por rituais e símbolos que garantiam a ma-
nutenção do Tribunal. Partindo dessa abordagem é que inserimos nossa compreensão sobre os Sermões analisados. O que devemos perguntar é: 
quais eram as funções dessas palavras para a cristandade lusa do início dos seiscentos? Para responder essa pergunta, destacamos os adjetivos 
cegos, surdos e mancos, como tratamentos direcionados aos judaizantes, principais perseguidos pela Inquisição e citados nos Sermões. Como 
resposta, obtivemos que a pregação era um momento fundamental nos autos-de-fé, pois tinha por função social garantir uma coesão à sociedade 
portuguesa, indicando quem eram seus inimigos e como identifica-los; também por demonstrar a importância e a necessidade de se repetir os 
esforços inquisitoriais.  E ainda tinha uma função simbólica, quando as palavras derrotavam os inimigos da fé, numa luta entre o bem e o mal. 
Tudo isso significa, portanto, que os Sermões tinham por função destacar uma imagem de seus inimigos, torná-los visíveis aos olhos de quem 
ouvia aquelas palavras. Não importava o erro, uma palavra valia mais que mil imagens.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jorge Luiz Santana (Outro)
Curso: História - Bacharelado 
Orientador: Marcos Silva da Silveira              Co-Orientador: Roseli Boschilia
Departamento: Antropologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Biografia, Raça, Gênero
Área de Conhecimento: 70505004 - HISTÓRIA DO BRASIL

1181 MEMÓRIAS DOS COTISTAS RACIAIS DA UFPR/ ENEDINA ALVES MARQUES: 
A PRIMEIRA ENGENHEIRA DO BRASIL MERIDIONAL: (1940 ~ 1945).

O objetivo deste projeto é pesquisar e recuperar a trajetória acadêmica de Enedina Alves Marques na Universidade Paranaense, entre 1940 e 
1945, dada a importância histórico-cultural, social e racial da primeira mulher a receber o título de Engenheira Civil da Faculdade de Engenhar-
ia do Paraná. Sob a hipótese de que ela foi a primeira engenheira da região sul do Brasil, a ideia é destacar a sua figura e também fomentar outras 
pesquisas de agentes envolvidos em processos de transformação do país que ainda permanecem invisíveis. Desta maneira, acredita-se, projetar 
com uma maior visibilidade o gênero feminino como integrante de uma concepção desenvolvimentista em um espaço predominantemente mas-
culino, ainda hoje, qual é o da cidade de Curitiba e sobretudo, o segmento de engenharia civil. Através da passagem acadêmica Enedina Alves 
Marques na UFPR, o que se busca é pesquisar a sua trajetória em um espaço onde parecia que os lugares e as pessoas já estavam determinados 
a partir das redes de sociabilidades tais quais: origem social, gênero, raça e cultura. Para isto, as fontes analisadas são os diferentes documentos 
encontrados, desde o seu nascimento em 1913 até a data do seu falecimento em 1981, nos arquivos e pontos de memórias localizados. Desse 
modo, o nome que se diluiu nas motivações estrutural e nos sujeitos coletivos, ganha expressão e presença ao ter sua vida pesquisada, narrada e 
divulgada para os novos estudos que se fizerem necessários. A pesquisa se orienta na categoria de gênero tanto como um elemento constitutivo 
das relações sociais, fundado sobre as diferenças percebidas entre os sexos, quanto uma maneira primária de significar as relações de poder. 
Além de considerar como a história não é mais a respeito do que aconteceu a homens e mulheres e como elas reagiram a isso, mas sim a respeito 
de como os significados subjetivos e coletivos de homens e mulheres, enquanto categoria de identidade foram construídos. Outro assim, a pes-
quisa objetiva analisar historicamente as produções biográficas, e verificar os momentos de maior ou menor intensidade na escrita de biografias 
ao ter como foco o processo de diferenciação social a partir dos processos de construções de subjetividades em afrodescendentes brasileiros.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luana Carolina Ribeiro (PIBIC/CNPq)
Curso: História
Orientador: Roseli Boschilia
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: imigração, gênero, representação
Área de Conhecimento: 70505004 - HISTÓRIA DO BRASIL

1182 REPRESENTAÇÕES SOBRE A MULHER PORTUGUESA NA REVISTA ILUS-
TRAÇÃO PORTUGUEZA (1906-1909)

A presente pesquisa analisa a figura feminina na sociedade portuguesa do início do século XX, a partir da análise da revista “Ilustração Portu-
gueza”. Esta revista foi editada em Portugal, por José Joubert Chaves e circulou semanalmente no período entre 1906 e 1923. Em seu conteúdo 
apresenta temáticas bem diversificadas a respeito da sociedade portuguesa e para esta pesquisa foram selecionadas, as matérias que privilegiam 
o universo feminino. O objetivo deste projeto é analisar as representações trazidas pela revista sobre a mulher portuguesa, especialmente no 
que se refere aos hábitos, costumes e ao comportamento social que delas era esperado, de modo a entender, a partir dos discursos divulgados 
pela revista, qual era o lugar reservado às mulheres na sociedade portuguesa. Para este fim serão analisadas as revistas que cobrem o período 
entre 1906 e 1909. Quanto aos referenciais teóricos, este estudo está ancorado na perspectiva dos estudos de gênero, com base nas reflexões 
de Scott e Bruschini e, além disso, buscará sustentação nos conceitos de representação, elaborado por Chartier. O contexto da primeira década 
do século XX em Portugal será abordado, a partir dos estudos de Mirian Halpner Pereira e Maria Ionnis Baganha, tendo como pano de fundo 
as questões econômicas e sociais que motivaram o fenômeno imigratório, um aspecto de extrema relevância neste trabalho. No que se refere 
à metodologia, a documentação pesquisada foi classificada por temáticas condizentes com os assuntos abordados pela revista, dentre as quais 
se destacam: a presença da mulher no espaço familiar e no trabalho, a imagem da mulher portuguesa a partir de comparações com mulheres 
de outras nacionalidades, além de outras matérias voltadas a assuntos diversos como a moda, a beleza e os limites da liberdade feminina. No 
que tange aos resultados da pesquisa, é possível perceber nos discursos apresentados pela revista uma dicotomia entre a região sul mais mod-
ernizada e a região norte em que são conservadas as tradições que remetem à nacionalidade portuguesa. Além disso, nestes espaços aparecem 
demarcados de forma bem diferenciada a presença das mulheres da elite e das que pertenciam às camadas menos favorecidas. Nas represen-
tações sobre mulheres das camadas populares a revista privilegia a região norte, sendo a mulher desta região apresentada como detentora da 
manutenção das tradições nacionais do país enquanto às mulheres da região sul, mais identificadas com a elite, eram reservadas representações 
mais associadas ao espaço privado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Naiara Batista Krachenski (PIBIC/CNPq)
Curso: História
Orientador: Rosane Kaminski
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: fontes visuais, modernidade, automóvel
Área de Conhecimento: 70505004 - HISTÓRIA DO BRASIL

1183 AS IMAGENS DO AUTOMÓVEL NO PERIÓDICO CURITIBANO A BOMBA (1913): 
UM ESTUDO SOBRE AS CHARGES, A PUBLICIDADE E A FOTOGRAFIA.

Este trabalho é fruto de uma pesquisa que vem sendo realizada desde 2010 sobre as imagens do automóvel que circularam na revista ilustrada A 
Bomba em Curitiba em 1913. Procuramos entender de modo geral como o discurso da modernidade se fazia presente nas representações visuais 
deste objeto em nossa fonte principal. Para tanto, nos debruçamos nas análises de três tipos de imagem – a publicidade, as charges e a fotografia 
-, cada qual com sua linguagem específica e com significações diferenciadas. Entendemos que a característica principal das propagandas dos 
automóveis BENZ era auxiliar na construção da imagem do automóvel como um objeto moderno, símbolo do progresso técnico e científico, 
bem como apresentar este objeto ao leitor da revista inserido no cotidiano urbano, aliando sua imagem a uma mensagem de lazer, descontração 
e status social coerentes com a expansão de novos hábitos de vida aliados à expansão da modernidade. Já nas representações humorísticas 
vimos que os ilustradores colocavam à mostra as falhas do projeto modernizador da elite ao evidenciar os aspectos negativos da introdução 
do automóvel em um cotidiano urbano ainda despreparado para tais transformações. A fotografia, por sua vez, tinha a função de informar aos 
leitores da revista o que acontecia na cidade. Nesse sentido, a fotografia trazia ao periódico ares de “credibilidade” e “confiabilidade” sobre tais 
notícias, visto que as fotos supostamente denotavam a captura do real, dos instantâneos da vida urbana. Dessa maneira, apresentamos aqui um 
estudo sobre as funções e significações destes três tipos de imagens que circulavam lado a lado n’A Bomba. Além disso, é significativo o fato 
de que este período é marcado pela proliferação de revistas ilustradas na cidade de Curitiba e pelo desenvolvimento das técnicas de reprodução 
de imagens, não só em Curitiba, mas em todo o país. Dessa forma, a partir de uma análise comparativa entre estas diferentes fontes visuais 
juntamente com a leitura de uma bibliografia sobre o período de modernização brasileira, podemos entender de uma forma mais abrangente 
como o discurso da modernidade se construía a partir de diferentes linguagens e diferentes significações.     

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carlos Magno de Oliveira Júnior (PIBIC/CNPq)
Curso: História
Orientador: Maria Luiza Andreazza              Co-Orientador: Rachel dos Santos Marques
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: agregados, listas nominativas, santo antônio da lapa
Área de Conhecimento: 70505012 - HISTÓRIA DO BRASIL COLÔNIA

1184 ESTRUTURA, MOBILIDADE E RELAÇÕES SOCIAIS DA POPULAÇÃO DO PLA-
NALTO CURITIBANO NO SÉCULO XVIII

Este trabalho iniciou-se em agosto de 2011 e tem como conjunto documental as listas nominativas de habitantes da Vila Nova do Príncipe 
(Lapa – PR) dos anos de 1806, 1816 e 1826. Tais listas são levantamentos censitários produzidos nos séculos XVIII e XIX, sendo importante 
fonte para o estudo do passado colonial. As listas com que trabalho contém informações sobre cada fogo (domicílio) arrolado, seus integrantes, 
agregados e escravos. Dentro da historiografia, tais listas são utilizadas para constituir análises que buscam observar o crescimento popula-
cional e territorial das localidades, sua hierarquia social e as relações sociais existentes. Tendo contextualizado a documentação, é importante 
comentar sobre o trabalho feito: o material foi transcrito e organizado em tabelas com os dados observados, incluindo neste último processo 
censos transcritos de anos anteriores da mesma localidade, dos anos de 1776, 1785 e 1796, buscando maior suporte à análise. Os principais 
dados obtidos são o número de habitantes e domicílios arrolados em cada ano, a proporção entre homens e mulheres, quantidade de escravos, 
agregados e a média de habitantes por fogo. Dentro destes dados, observei o crescimento no número de pessoas listadas como agregados, fator 
que será problematizado na pesquisa. Tendo isso explicitado, vamos às listas de 1806, 1816 e 1826: na primeira, dos 2217 habitantes da vila, 
100 foram listados como agregados, ou seja, 4,5% da população. Em 1816, dos 2457 habitantes, 222 foram listados como agregados, cerca de 
9% da população, o dobro de 1806. Em 1826, das 3171 pessoas listadas, 221 foram designadas como agregados, 6,9% da população. Buscando 
explicações para esta diferença, observei em 1806 algo que talvez explique esta importante variação: selecionando todos os parentes não nucle-
ares dos chefes de fogo (tais como sobrinhos(as), cunhados(as), sogros, etc.) e somando estes aos agregados, temos um total de 217 habitantes 
(9,8% da população), número próximo ao de 1816. Em 1826, percebe-se o mesmo padrão de 1816, com queda no número de agregados. Alguns 
pesquisadores, como Carlos Bacellar e Cacilda Machado já perceberam a presença de parentes listados como agregados, o que corrobora minha 
hipótese de que, em algum momento nesses arrolamentos, tais parentes passaram a ser listados deste modo. Colocando estas listas enquanto 
discurso, tendo por base o exposto por Maria Luiza Andreazza, fica possível perceber a existência de novas categorias sociais nesta localidade, 
o que, entre outras coisas, reforça a hierarquia social e o status senhorial da vila.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Angela Caroline Szychowski (PIBIC/CNPq)
Curso: História
Orientador: Joseli Maria Nunes Mendonça
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Paraná, Colonização, Nacionais
Área de Conhecimento: 70505020 - HISTÓRIA DO BRASIL IMPÉRIO

1185 IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO NO PARANÁ PROVINCIAL

O objetivo dessa pesquisa foi o de investigar as propostas relativas à imigração e à colonização do território paranaense, tendo como fontes os 
relatórios dos Presidentes da Província, entre os anos de 1853 e 1876. O recorte temporal foi feito tendo como base o primeiro ano de eman-
cipação da Província do Paraná (1853-1854), e como limite o primeiro ano de governo do presidente de província Adolpho Lamenha Lins, 
quando várias alterações foram realizadas na política colonizatória, com a implementação das colônias nos arredores dos grandes centros, 
principalmente da capital, facilitando o trânsito de mercadorias. Na leitura dos documentos, não selecionamos exclusivamente os tópicos 
relativos à imigração e à colonização; realizamos a leitura da totalidade de cada um deles, pois os temas de interesse podiam aparecer em 
itens relativos a assuntos vários (educação, segurança pública, etc.).  A partir dessa leitura, pudemos elaborar um índice temático, através do 
qual notamos os assuntos que mais se destacavam. No decorrer da análise das fontes, uma questão específica se mostrou bastante relevante: a 
presença dos nacionais nos núcleos coloniais. Consideramos esse assunto importante devido ao fato de que a consolidada historiografia sobre 
imigração/colonização pouco trata a respeito desses sujeitos, privilegiando os imigrantes e sua assimilação no novo território. A interpretação 
das fontes nos permitiu perceber que esses nacionais, além de estarem presentes nas colônias, ao lado dos imigrantes, em alguns contextos eram 
até mesmo mais numerosos dentre os habitantes dos núcleos coloniais. Essa presença significativa de nacionais, em detrimento do número de 
estrangeiros nas colônias, fez com que entrasse em pauta, nos debates sobre colonização, a avaliação de que eles eram mais preparados para 
cumprir os objetivos do projeto colonizatório e fazer as colônias progredirem. Mesmo sendo negligenciados pela historiografia, que privilegia 
os imigrantes estrangeiros ao tratar da colonização do Paraná, percebemos que os nacionais foram sujeitos presentes e atuantes no processo 
de formação dos núcleos coloniais, sendo até mesmo os responsáveis pela manutenção e progresso de alguns desses núcleos. Então, estando 
amparada em estudos já realizados e consolidados sobre a temática da imigração/colonização paranaense, esta pesquisa se propõe a inserir os 
sujeitos nacionais nesse contexto de formação de núcleos coloniais, que tanto marcariam a História do Estado do Paraná.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Helena Macedo Ribas (PIBIC/CNPq)
Curso: História
Orientador: Magnus Roberto de Mello Pereira
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: viajantes luso-brasileiros, iluminismo português, ciência e Império
Área de Conhecimento: 70506000 - HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

1186 OS NATURAIS DO BRASIL NO QUADRO DAS CIÊNCIAS NATURAIS DA ILUS-
TRAÇÃO PORTUGUESA.

No final do século XVIII houve um movimento de intelectuais luso-brasileiros em direção à Universidade de Coimbra, em busca de formação 
científica em diversas áreas, inserindo Portugal no contexto iluminista do resto do continente europeu. A Coroa tinha especial interesse nesses 
jovens formados para empreitadas que envolviam o descobrimento de novas potencialidades econômicas nas colônias, a fim de fortalecer o 
império português como um todo, e também o engajamento das elites locais nesse grande objetivo. Esses coimbrões atuaram como naturalistas, 
e produziram um grande volume de documentos. Houve alguns projetos de compilação desses documentos como o Projeto Resgate, que desde 
1995 busca, numa parceria Brasil-Portugal, identificar, catalogar e disponibilizar toda a documentação referente à administração colonial ex-
istente dentro e fora do Brasil. Mais recentemente, numa parceria do CEDOPE (Centro de Documentação e Pesquisa de História dos Domínios 
Portugueses) com a Editora da UFPR e o CNPq, há um esforço na recolha, identificação, catalogação, transcrição e posterior publicação da 
documentação produzida pelos principais naturalistas luso-brasileiros, em suas expedições pelos quatro cantos do Império. Três volumes estão 
previstos para serem publicados ainda este ano: João da Silva Feijó, carioca que participou de duas grandes expedições, uma ao Cabo Verde e 
outra ao Ceará; Francisco José de Lacerda e Almeida, paulista que cruzou o Brasil de Norte a Sul numa expedição de demarcação de território; 
e Luís Antônio de Oliveira Mendes, baiano que atuou em Lisboa por muitos anos como advogado. O presente projeto visa dar continuidade a 
essa coleção do CEDOPE/Editora UFPR, focando principalmente nos diários de viagem de Francisco José de Lacerda e Almeida, já em fase 
de finalização. O trabalho de catalogação e transcrição desse material ocorre da seguinte forma: os membros da equipe participam de oficinas 
de paleografia do século XVIII no CEDOPE, desde já tomando contato com os documentos a serem transcritos. Junto à oficina são realizadas 
leituras referentes aos viajantes setecentistas luso-brasileiros, e a catalogação é realizada conforme as normas do Arquivo Histórico Ultrama-
rino (AHU), adaptadas pelo CEDOPE.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila dos Santos (IC-Voluntária)
Curso: Geografia 
Orientador: João Carlos Nucci
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Paisagem, Geoecologia, Perfil
Área de Conhecimento: 70600007 - GEOGRAFIA

1187 PERFIL GEOECOLÓGICO DO LESTE PAULISTA

Os estudos integrados da paisagem são imprescindíveis para se abordar as questões complexas que permeiam os problemas ambientais. Nesse 
contexto, primeiramente pesquisou-se e foi elaborado um breve histórico a respeito da evolução da idéia de análise integrada da paisagem 
ao longo do tempo, com ênfase na importância dessa visão integradora como forma de buscar compreender a realidade como um sistema 
complexo, na qual existe a interação entre seus componentes. O trabalho ainda apresenta a técnica intitulada de perfil geoecológico como um 
instrumento capaz de auxiliar a visão integrada da paisagem, por meio da visualização de informações como: substrato rochoso, relevo, hidro-
grafia, solo, vegetação e clima, tanto em sua estrutura vertical como em sua distribuição horizontal. Como estudo de caso e para demonstrar a 
utilidade desse instrumento foi construído um perfil geoecológico da região leste do Estado de São Paulo, em um transecto entre os municípios 
de Campos do Jordão (Serra da Mantiqueira) e Ubatuba (litoral norte do estado). Os dados utilizados foram obtidos dos seguintes materiais 
cartográficos: Carta Hipsométrica do Estado de São Paulo na escala 1:1.000.000, Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo na escala 
1.500.000, Mapa do Inventário Florestal do Estado de São Paulo na escala 1:250.000, Mapa Geológico do Estado de São Paulo na escala 
1:3.000.000, Mapa da Estrutura Climática do Estado de São Paulo na escala 1:3.500.000, além de imagens de satélite do Google Maps. O perfil 
foi construído em papel milimetrado na escala 1:250.000 com a sobreposição das informações, e em seguida foi desenhado em meio digital. 
Foi também realizado um trabalho de campo com o objetivo de observar e fotografar as paisagens ao longo do perfil como mais uma fonte de 
informação para caracterizar a região. Com base na construção do perfil, na sobreposição das informações adquiridas e no trabalho de campo 
foi possível propor a delimitação de unidades de paisagem, baseadas na distribuição espacial dos elementos que a compõe e procurando levar 
em conta suas inter-relações. Desde que as informações estejam mapeadas em escalas compatíveis, o perfil geoecológico apresenta-se como 
uma ferramenta eficiente nos estudos integrados da paisagem.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maurielle Felix da Silva (PIBIC/CNPq)
Curso: Geografia 
Orientador: João Carlos Nucci
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: ecologia urbana, planejamento da paisagem, unidades de paisagem
Área de Conhecimento: 70600007 - GEOGRAFIA

1188 DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA E TECNOLÓGICA (HEMEROBIA) DAS PAISA-
GENS DO BAIRRO CAPELA VELHA NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA – PR

A presente pesquisa analisa a dependência energética e tecnológica (hemerobia) das unidades de paisagem do bairro Capela Velha no Município 
de Araucária – PR. A análise foi norteada pelo conceito de paisagem, proposto por Monteiro (2000) e pela classificação proposta por Haber 
(1990) que sugere categorias de unidades de paisagem de acordo com a necessidade do uso da tecnologia e de energia para a sua manutenção. O 
conceito de hemerobia também citado foi proposto por Jalas (1955 apud TROPPMAIR, 1989) sugere o significado de dominação e/ou alteração 
das paisagens. Para a realização do mapeamento foram utilizados softwares de desenho (Corel Draw 3.2) e cartografia digital (ESRI ArcGIS 
9.3.1), imagens de satélites coloridas em escala 1:10.000 (Google Earth) e dados cartográficos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de 
Araucária. Foi produzida uma matriz de classificação das unidades de paisagem do bairro Capela Velha de acordo com o grau de dependên-
cia tecnológica e energética (hemerobia) partindo das imagens de satélite e das observações in loco. O mapeamento teve como produto uma 
coleção de mapas dos diferentes graus de dependência energética e tecnológica (hemerobia), e da sobreposição dos mesmos se obteve a Carta 
de Hemerobia do bairro Capela Velha com sete graus de dependência energética e tecnológica (hemerobia) identificados que ocupam em 
relação à área total do bairro 14% Mínima, 8% Muito baixa, 26% Baixa, 17% Média, 6% Alta, 22% Muito alta e 7% Máxima. A maior parte 
do bairro apresenta menores graus de dependência energética e tecnológica (hemerobia) das unidades de paisagem com possível reversão a 
paisagem natural ou quase natural. No entanto o bairro Capela Velha de acordo com a Lei 2160/2010 do Zoneamento Uso e Ocupação do Solo 
do município de Araucária, tende a aumentar as áreas residenciais e industriais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ricardo Anderson Aguiar Rossa (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Geografia 
Orientador: Francisco de Assis Mendonça          Co-Orientador: Wiviany Mattozo de Araújo Pinto
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Dengue, Ações de Controle, Políticas Públicas
Área de Conhecimento: 70600007 - GEOGRAFIA

1189 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE A 
DENGUE NO ESTADO DO PARANÁ.

Dentre os estados que compõem a região Sul do Brasil, o Estado do Paraná é o que mais notifica casos de dengue. A doença é considerada 
endêmica nesse Estado desde o ano de 1995, quando foram registrados 1.861 casos. Entre as cidades que mais apresentam casos destacam-
se Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, localizadas ao norte e oeste do Estado.  Nessas cidades foram registradas importantes epidemias na 
última década, como por exemplo, Londrina em 2003 (mais de 9.000 casos), Maringá em 2007 (mais de 7.000 casos) e Foz do Iguaçu em 2007 
(mais de 3.000 casos) notificados de dengue. Diante do registro crescente do número de casos de dengue, e de epidemias, no âmbito estadual 
o presente estudo tem por motivação a analise das medidas implantadas pelos órgãos de saúde do estado para o controle da doença. O prin-
cipal objetivo do trabalho é o de elaborar um levantamento das políticas públicas aplicadas no combate ao vetor da dengue, tanto em escala 
estadual como municipal através dos dados disponibilizados pelo site da Secretaria de Saúde do Paraná (SESA), bem como de campanhas 
publicadas e veiculadas em outros sites. No desenvolvimento do estudo foi elaborada uma tabela contendo as campanhas, suas características e 
abrangências (temporais e espaciais), sendo posteriormente realizada a analise dos dados, a partir disso foi possível refletir sobre a eficácia das 
políticas públicas realizadas. A dengue é uma doença transmitida por vetor e que não possui controle clínico; no estado do Paraná os aspectos 
físicos-naturais das paisagens (o clima, principalmente) e sociais (urbanização e modo de vida das populações) propiciam a formação de um 
ambiente ideal para proliferação do vetor e da doença. Neste contexto a ciência geográfica traz importantes contribuições pois  fundamenta-se 
na analise da relação entre a sociedade e o espaço, aspecto de forte expressão na relação entre o vetor e a doença da dengue. Esta pesquisa tem 
como campo de estudo a Geografia da Saúde, que aborda com maior ênfase as questões voltadas para a saúde coletiva dando importância para 
questões ambientais, sociais e históricas, bem como o modo de vida da população. As políticas públicas devem ser implantadas para promover 
a saúde coletiva e consequentemente o bem estar da população, e deve ter o caráter preventivo de modo a reduzir a letalidade por dengue.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gleyton Robson da Silva (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Geografia 
Orientador: Olga Lúcia Castreghini de Freitas Firkowski
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Copa do Mundo, Curitiba 2014, Geografia Urbana
Área de Conhecimento: 70601003 - GEOGRAFIA HUMANA

1190 OS MEGAEVENTOS E A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS CIDADES: ANÁLISE PRELIMI-
NAR DOS IMPACTOS PREVISTOS PARA A COPA DE 2014 EM CURITIBA.

Este trabalho está inserido num projeto mais amplo, intitulado “Internacionalização, expansão urbana e metropolização: olhares cruzados para 
a apreensão do espaço metropolitano em Curitiba”, que tem por objetivo a compreensão da dimensão metropolitana da capital paranaense no 
marco de seu processo de internacionalização. Nesse contexto, tal estudo teve por objetivo analisar o papel da Copa do Mundo de 2014, com 
ênfase na detecção da ação de empresas e interesses internacionais no mesmo. A pesquisa se justifica na medida em que países que tem rece-
bido megaeventos, dentre os quais a Copa do Mundo, tem promovido ações impactantes em seus espaços urbanos para viabilizar tais eventos. 
Contudo, decorrente dessas ações uma série de conflitos emergem, resultantes, dentre outros, dos interesses da FIFA e seus patrocinadores, do 
Estado, da população, dos comerciantes locais, mas também emergem uma série de oportunidades de negócios, preocupação central da presente 
análise, tendo em vista as empresas de engenharia e gestão ligadas às obras da Copa. Desse modo, uma das hipóteses motivadoras da investi-
gação foi àquela segundo a qual a maioria dos projetos seria desenvolvido por empresas externas a Curitiba, denotando um braço das relações 
internacionalizadas que justifica a pesquisa como um todo. Para tanto, acompanhou-se as ações relacionadas à preparação de Curitiba para se-
diar tal megaevento, visando a compreender as mudanças programadas e que repercutirão sobre o espaço metropolitano. Assim, considerando 
que os projetos ainda estão em fase de elaboração e que parte das obras correspondentes sequer teve início no período de desenvolvimento 
das atividades da bolsa de IC, buscou-se informações nos sites oficiais do governo para assuntos da Copa. Adotou-se como base a matriz de 
responsabilidade, documento no qual estados, municípios e governo federal firmam compromissos para a realização da Copa. As informações 
foram obtidas consultando-se, na matriz, o documento referente às obras em Curitiba, posteriormente separadas em obras a serem executadas 
e empresas vencedoras das licitações, em seguida tais informações foram expressas em formato de tabelas e mapa. No entanto, as conclusões 
preliminares indicam uma tendência de protagonismo das empresas locais e regionais em Curitiba. Considerando que o processo de licitação 
das obras está em andamento, espera-se, na continuidade da pesquisa, obter informações mais precisas sobre a origem das empresas que gan-
haram as licitações para a execução das obras de modo a se confirmar ou refutar a hipótese da pesquisa.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kauê Gabriel Fonseca Moura (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Geografia 
Orientador: Gislene Aparecida dos Santos
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: migração, china, Espaço Urbano
Área de Conhecimento: 70601003 - GEOGRAFIA HUMANA

1191 IDENTIFICAÇÃO DA INSERÇÃO ESPACIAL DO GRUPO MIGRATÓRIO CHINÊS 
EM CURITIBA (1990-2012).

O grupo migratório etnicamente chinês da cidade de Curitiba é composto por pessoas provenientes da República Popular da China, República 
da China (Taiwan) e região administrativa especial de Hong Kong. Sua presença se faz significativa pelo apelo visual do comércio urbano 
étnico (CAIAFA, 2011), em especial no centro da cidade onde reside a maioria. Em contrapartida a esta presença expressiva no espaço ur-
bano, observa-se que a população citadina local pouco ou nada sabe sobre os migrantes chineses e sua trajetória migratória, desconhecem por 
quais motivos chegaram os chineses, os motivos de escolha do Brasil e Curitiba no processo migratório, como se dá sua ocupação da cidade, 
como é a sua cultura. Diferentemente de outros grupos de migrantes estrangeiros como os japoneses que mantém festas e várias promoções 
da cultura da nação nipônica, os chineses residentes na cidade de Curitiba não formam um grupo homogêneo e coeso, tanto linguisticamente 
quanto religiosamente. Sendo o grupo fechado ao contato externo (BELO, 2008), a realização de entrevistas formais são refutadas pelos inte-
grantes do grupo, buscou-se então, em momentos diversos, obter informações sobre o grupo chinês indiretamente por diálogos em mandarim 
e português, de modo a perceber as possíveis diferenças sobre informações colhidas junto aos migrantes e aquilo que é apontado com os dados 
censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - anos de 1991 e 2010) e o levantamento do setor da Comunicação Social 
da Polícia Federal. Na sequência, realizou-se um estudo comparativo da distribuição dos chineses na cidade de Curitiba e em outras cidades na 
escala mundial: em Vancouver, a presença dos migrantes de capital, estimulados pelo governo local, empresários começaram a migrar e com 
sua vinda, migrantes chineses de diversas classes sociais e econômicas também convergiram para lá (MITCHELL, 2004), em São Francisco, 
o enorme grupo populacional sínico altera e dota a paisagem urbana de novos significados, por vezes gerando conflitos com o tamanho da 
transformação que empreendem na paisagem (ONG, 1999); a comparação é realizada a guisa de elucidação sobre os diferentes processos mi-
gratórios, entender o que acontece no exterior e o que acontece em Curitiba, como se dão as diferenças de significados da ocupação do grupo 
de migrantes etnicamente chineses na capital do estado do Paraná e também os motivos em si para que se realize esta migração do povo Han 
para o outro lado do mundo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ralph de Medeiros Albuquerque (PIBIC/CNPq)
Curso: Geografia 
Orientador: Jorge Rámon Montenegro Gómez
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: impacto socioambiental; hidrelétricas; questão agrária
Área de Conhecimento: 70601003 - GEOGRAFIA HUMANA

1192 ATUALIZANDO AS DIMENSÕES DA QUESTÃO AGRÁRIA: DESENVOLVIMENTO, TERRITÓRIO E 
EDUCAÇÃO DO CAMPOAS PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS NA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO IRATIM E SEUS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

Este trabalho buscou apresentar uma análise sobre os impactos socioambientais das Pequenas Centrais Hidrelétricas na bacia hidrográfica 
do Rio Iratim. São discutidos os aspectos relacionados com a questão ambiental e como a energia entra nessa discussão e como o modelo 
destrutivo do capital utiliza-se de um discurso dito “sustentável” para manter as formas de acumulação por espoliação destacado por Harvey 
(2004). Apresenta-se um panorama das principais mudanças na legislação ambiental, tanto na esfera federal quanto na estadual, que culminam 
por flexibilizar as mesmas e desta forma ampliar os impactos sobre os atores sociais aqui estudados, especificamente assentados da Reforma 
Agrária e Camponeses. Tais impactos caracterizam-se em conflitos na forma de apropriação dos recursos naturais, sendo que a partir principal-
mente de Acselrad, Zhouri e Laschefski tal categoria permite um melhor entendimento destes embates.Cabe destaque à relação profunda entre 
as agroestratégias, conceito do Antropólogo Alfredo Wagner B. Almeida, e as mudanças na legislação nos últimos anos tanto na definição de 
PCH alterada pela Agência Nacional de Energia Elétrica visando incluir um maior número de emprendimentos nessa modalidade bem como 
tornando-se mais permissiva, quanto nas legislações dos orgãos ambientais (federais e estaduais) que têm flexibilizado as exigências para 
implantação destas centrais tanto do ponto de vista ambiental quanto dos direitos adquiridos por povos e comunidades tradicionais e outros 
grupos minoritários.Os estudos ambientais que deveriam servir como norteadores tanto de medidas mitigadoras dos impactos causados pelas 
Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, quanto dos licenciamentos ou não deste tipo de empreendimentos acaba sendo cumprido como mera 
formalidade pelos seus idealizadores, a denominada “indústria do EIA Rima” assim como pelos órgãos ambientais do Estado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vivian Rodrigues de Moraes Storer (PIBIC/CNPq)
Curso: Geografia 
Orientador: Olga Lúcia Castreghini de Freitas Firkowski
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Geografia Industrial, Produção Bibliográfica, Temas
Área de Conhecimento: 70601003 - GEOGRAFIA HUMANA

1193 AS CATEGORIAS ANALÍTICAS DA INDÚSTRIA NA GEOGRAFIA INDUSTRIAL 
BRASILEIRA, A PARTIR DA PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA RECENTE

O presente trabalho insere-se no projeto de pesquisa intitulado “Geografia Industrial no Brasil: Balanço de uma Espacialidade”, que tem por 
objetivo compreender o papel da Geografia Industrial no âmbito da Geografia brasileira. Nesse contexto, o presente estudo dedicou-se a uma 
parcela da problemática mais ampla e teve por finalidade a compreensão do modo como o tema “indústria” é abordado no âmbito da Geografia 
Industrial brasileira, com ênfase na definição das principais categorias analíticas adotadas. Contudo, antes de trabalhar com a produção bibli-
ográfica específica da área, entendeu-se ser relevante e necessário, realizar um levantamento da oferta da disciplina de Geografia Industrial ou 
assemelhada, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação nas universidades públicas brasileiras. Após a compilação dos nomes das 
disciplinas, ementa e programa, quatro categorias de disciplinas resultaram, foram elas: geografia industrial, geografia econômica, geografia 
industrial acrescida de outro setor (geografia das indústrias e dos serviços; geografia da produção e da circulação, por exemplo) e, outros. As 
ementas, quando disponibilizadas, foram analisadas por meio da priorização de treze categorias analíticas, relacionadas às temáticas presentes 
nas mesmas, bem como a freqüência com que apareceu, foram elas: abordagens afins (transporte e energia, por exemplo), a indústria no mundo 
contemporâneo, história da indústria e Revolução Industrial, industrialização brasileira, sistemas industriais, conceito de indústria, teorias/fa-
tores de localização, a indústria na cidade, Geografia Industrial como ramo da Geografia, indústria e ambiente, abordagens regionais/estaduais, 
aula/trabalho de campo e, por fim, a indústria no ensino de Geografia. As referências bibliográficas indicadas foram analisadas de forma geral 
(todas as categorias em conjunto) e, especificamente das disciplinas de Geografia Industrial. Ambas as análises foram realizadas por meio da 
freqüência com que os autores e suas principais obras fizeram-se presentes nas bibliografias das disciplinas. Realizou-se também o levanta-
mento dos artigos produzidos e publicados em revistas brasileiras que expressem a produção nacional da temática industrial em Geografia. 
Foram escolhidas revistas melhor classificadas no Qualis Periódicos e oriundas de todas as regiões do país para os períodos pós 1995 e, para o 
período anterior aos anos de 1995, a Revista Brasileira de Geografia. Essa fase ainda está em andamento. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gustavo Domingues Gaspari (IC-Voluntária)
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Orientador: Madianita Nunes da Silva
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Metropolização, Ocupações irregulares, Região Metropolitana de Curitiba
Área de Conhecimento: 70601003 - GEOGRAFIA HUMANA

1194 AS OCUPAÇÕES IRREGULARES E O PROCESSO DE EXTENSÃO URBANA E 
METROPOLIZAÇÃO DE CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL (PR)

A pesquisa analisa a relação entre a produção das ocupações irregulares no município de Campina Grande do Sul e a reestruturação da metró-
pole observada a partir de 1990. Com base em Silva (2012, p. 194) a formação da atual espacialidade metropolitana deve-se à ocorrência de um 
duplo movimento, de desconcentração e reconcentração espacial, derivado fundamentalmente da produção dos espaços informais de moradia. 
Tomando-se como referência estes recortes temporais e espaciais, levantou-se tipologia socioespacial característica das ocupações irregulares 
no município e analisou-se o padrão de crescimento desses assentamentos nas duas últimas décadas. Para a década de 2000 as fontes foram os 
Planos Municipais de Habitação obtidos junto às Prefeituras Municipais e na de 1990 o levantamento realizado pela Coordenação da Região 
Metropolitana de Curitiba. Após a sistematização da informação coletada procedeu-se o georreferenciamento dos dados em sistema Gis, que 
deu origem aos mapas e tabelas de análise. Os resultados demonstraram que na área urbana de Campina Grande do Sul, situada próxima do 
núcleo da aglomeração metropolitana, ocorreu o adensamento das ocupações irregulares pré-existentes, sem acréscimo no número de áreas 
ocupadas, enquanto na área rural surgiram novos assentamentos produzindo a extensão descontínua da mancha de ocupação. Estes novos 
assentamentos, implantados no entorno da BR 116, localizam-se entre 40 e 65 km de distância do centro de Curitiba e são responsáveis pela 
estruturação de uma metrópole mais dispersa. Esse duplo movimento, identificado a partir do processo de produção dos espaços informais de 
moradia em Campina Grande do Sul, comprova a tese defendida por Silva (2012) de que a fase de reestruturação espacial caracteriza-se pela 
formação de uma espacialidade que é o mesmo tempo mais dispersa e concentrada.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caio da Silveira Fernandes (Pesquisa voluntária)
Curso: Geografia 
Orientador: Gislene Aparecida dos Santos
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Migrações, Transnacionalismo, Globalização
Área de Conhecimento: 70601011 - GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO

1195 IDENTIFICAÇÃO DA INSERÇÃO ESPACIAL DOS MIGRANTES PROVINDOS DA AMÉ-
RICA DO SUL PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA (1990 – 2007)

No período contemporâneo, um dos principais questionamentos colocados a partir dos estudos acerca de fluxos migratórios internacionais, diz 
respeito a soberania dos Estados Nacionais. Tal fato ocorre em razão dos migrantes transpassarem inúmeras barreiras (muitas vezes físicas) 
colocadas pelas forças estatais, ou mesmo, pela falta de alternativas políticas frente à presença de diferentes grupos migratórios em um ter-
ritório nacional. Todavia, com relação às problemáticas apontadas, o termo Transnacionalismo surge em pauta. Neste cenário, fatores como: 
maior acessibilidade à comunicação, transporte e a presença de redes sociais migratórias acabam por facilitar e potencializar o uso de alguns 
recursos que, em períodos anteriores não estavam tão facilmente ao alcance dos migrantes. Sendo assim, a utilização das redes sociais acaba 
por gerar um espaço transnacional/globalizado, onde as relações entre os países de origem e destino se encontram mais fortalecidas. Entretanto, 
tais táticas fortalecem também muitas controvérsias acerca do que realmente viria a ser uma prática transnacional. Sendo assim, o projeto 
busca entender como a ação da transnacionalidade se processa em contextos espaciais específicos; para tal focamos um grupo de migrantes 
paraguaios na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), visto sua relevância quantitativa no estado do Paraná. Metodologicamente, foram 
consultadas séries censitárias e aplicados métodos qualitativos, tais como: registro e análise fotográfica, participação em grupos de reunião da 
Pastoral do Migrante, análise de festas anualmente promovidas por grupos migratórios. Como resultado, verificamos que a transnacionalidade 
praticada pelos migrantes provenientes do Paraguai na RMC é de baixa intensidade, entendendo que para uma efetiva prática transnacional não 
são suficientes apenas o uso de alguns recursos e fluxos entre locais de origem/destino. Problemas como ausência de espaços públicos de ação, 
políticas migratórias favoráveis e o histórico de relações conturbadas no campo político entre os dois países, apontam que para uma prática 
transnacional completa, muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas, sendo, portanto, este um fluxo que apresenta apenas relações políticas 
pontuais entre os dois países envolvidos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliana Rodrigues Cordeiro (PIBIC/CNPq)
Curso: Geografia 
Orientador: Jorge Rámon Montenegro Gómez
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Gênero, Faxinalenses, Povos e Comunidades Tradicionais
Área de Conhecimento: 70601020 - GEOGRAFIA AGRÁRIA 

1196 RELAÇÕES DE GÊNERO NOS FAXINAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
CURITIBA

Este trabalho tem como proposta analisar as relações de gênero no território das comunidades tradicionais faxinalenses, localizadas nos mu-
nicípios de Quitandinha e Mandirituba, Região Metropolitana de Curitiba – PR. Entendemos por faxinais o duplo espaço de criadouro comum 
onde se dá o local da moradia, a criação de animais à solta, o cultivo de uma pequena horta ao redor da casa e o aproveitamento de recursos 
naturais (pinhão, madeira, erva mate, etc.), e de terras de planta, na borda externa do criadouro, onde se cultivam milho e feijão, por exemplo, 
para geração de renda ou consumo próprio. As relações sociais são também algo caracterizador destas comunidades, como a realização de 
mutirões, a religiosidade e as festas. Dentro deste cenário, nosso objetivo se centra em analisar como o trabalho desempenhado pelas mulheres 
é fundamental para a manutenção e reprodução da vida, do trabalho familiar e comunitário e da luta política do e no território em questão. Para 
isso, a metodologia se constrói a partir de bibliografias sobre o tema, trabalhos de campo realizados na área de estudo, atividades desempen-
hadas junto à comunidade (dinâmicas participativas, oficina de valorização de saberes, curso de cartografia social, atividades junto aos jovens 
faxinalenses, entre outras) e conversas com mulheres e homens faxinalenses. Com a pesquisa ainda em andamento, os resultados parciais se 
referem à percepção da clara divisão sexual do trabalho dentro da comunidade, a exclusão direta e indireta da mulher no âmbito político e no 
âmbito público, reduzindo-se apenas à esfera do privado, e as várias jornadas de trabalho que elas realizam, já que além da mulher participar 
junto ao homem na lida da terra e no cuidado dos animais, tem ainda que cuidar dos filhos, preparar as refeições, limpar a casa e até mesmo 
trabalhar fora da comunidade para ajudar na renda familiar. No entanto, ainda que algumas vezes o trabalho doméstico feminino não esteja 
ligado diretamente à geração de renda e nem à atividade política da comunidade, é a mulher quem provê condições para que o homem exerça 
tais afazeres, mesmo que indiretamente. As próximas etapas da pesquisa nos permitirão aprofundar estas análises, nos levando a questões mais 
conclusivas acerca das relações entre as mulheres e os homens das comunidades e as implicações para a construção e sustento do território.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: João Francisco Miró Medeiros Nogueira (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Geografia 
Orientador: Adilar Antonio Cigolini
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Território, Divisão territorial, Criação de novos estados
Área de Conhecimento: 70601054 - GEOGRAFIA POLÍTICA

1197 TERRITÓRIO E DIVISÃO POLÍTICA: A DIVISÃO ESTADUAL BRASILEIRA: UMA ANÁLISE COM-
PARATIVA ENTRE AS HERANÇAS DO PASSADO E AS PERSPECTIVAS FUTURAS.

A compartimentação do território brasileiro em Unidades Federativas é pauta de discussão em diversos meios de comunicação, fato este 
demonstrado pelos inúmeros projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional, que propõem novas divisões de Estados. A questão é 
polêmica e o debate, por muitas vezes, confronta idéias diversas sobre o tema e envolve questões geográficas, políticas, sociais, culturais, 
históricas e econômicas. No entanto, embora tenham sido elaborados diversos estudos, existe uma lacuna nas pesquisas sobre a divisão ter-
ritorial brasileira. Os estudos feitos até agora tratam das causas e conseqüências da criação de novas unidades, porém não existem registros 
sistemáticos, históricos ou atuais, das proposições para criação de novos estados que permita compreender melhor o processo e sua dinâmica. 
O presente trabalho tem por objetivo a elaboração de uma pesquisa sobre a compartimentação do território brasileiro em estados. O escopo 
do trabalho pretende levantar as propostas históricas e as atuais, comparando-as e gerando um conjunto sistemático de informações, como 
forma de auxiliar no debate e nas definições técnico/políticas sobre a temática.  Isso, além de propiciar uma análise que leve em consideração 
as dinâmicas espaços-temporais das divisões territoriais nacionais, permitirá a reflexão sobre o sentido e a necessidade de novas comparti-
mentações territoriais. Os procedimentos compreendem a pesquisa indireta, em publicações históricas, das inúmeras propostas de redivisão 
territorial do país, bem como de pesquisa direta, notadamente no Congresso Nacional, das propostas atuais de criação de novos estados. Como 
resultado preliminar, foi possível perceber que a questão da criação de novos estados sempre esteve presente nos estudos e debates políticos 
que abordam processos de territorialização e a divisão político-administrativa.  Nota-se que as propostas atuais de criação de estados não são 
recentes, pois muitas tem surgido no debate político há mais de um século. Supõem-se, em consequência, que tais movimentos tem suporte em 
aspirações legitimas, não se tratando de fatos oportunistas ou casuais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thiago Luiz Cachatori (IC-Voluntária)
Curso: Geografia 
Orientador: Adilar Antonio Cigolini
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Compartimentação Territorial, Território, Divisão Municipal
Área de Conhecimento: 70601054 - GEOGRAFIA POLÍTICA 

1198 O TERRITÓRIO BRASILEIRO E A SUA COMPARTIMENTAÇÃO EM NOVAS UNI-
DADES MUNICIPAIS

A criação de municípios no Brasil é um fenômeno que vem se intensificando nas ultimas três décadas, formando um território muito mais re-
cortado por unidades políticas. Atualmente há uma intensa discussão acerca da nova regulamentação para criação de municípios, as propostas 
estabelecem critérios díspares para emancipação das localidades e não há concordância do que exigir para o surgimento de novos municípios. 
De modo geral percebe-se que há um deslocamento entre as características do território brasileiro e os critérios exigidos, fazendo com que 
as emancipações têm sido feitas sem nenhum conhecimento adequado do fenômeno. A problemática dessa pesquisa diz respeito à relação 
existente entre as características territoriais das vilas e localidades, com as propostas em andamento ou consolidadas, em nível nacional, sobre 
criação de municípios, o que permitirá analisar a eficácia de tais proposições. Nessa perspectiva o objetivo é fazer um mapeamento das po-
tencialidades de criação de novos municípios no Brasil. Para isto a operacionalidade da pesquisa se constitui de três fases: A primeira da qual 
se caracteriza por ser uma etapa de pesquisas bibliográficas, buscando o referencial que esclareça o sentido da compartimentação do espaço, 
com vistas à compreensão teórica do processo. Nessa fase também foram pesquisadas as abordagens explicativas sobre as emancipações, já 
existentes na literatura brasileira. Na segunda fase foi feito uma detalhada pesquisa empírica, buscando a legislação já existente sobre o tema 
e as novas propostas em trâmite no Congresso Nacional. Também se efetuou a busca do número de vilas e localidades, suas características 
demográficas e a distribuição espacial das mesmas, dados com os quais foram gerados mapas temáticos em ambiente de geoprocessamento. Na 
terceira fase tem-se uma comparação entre os dados da primeira e da segunda, gerando mapas e um relatório que expressa a potencialidade de 
emancipações municipais atualmente no território brasileiro. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Aneliana da Silva Prado (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Psicologia 
Orientador: Joanneliese de Lucas Freitas            Colaborador: Bruna Mathias, Géssica Greschuk, José Dequech Neto
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: suicídio, psicologia, produção acadêmica
Área de Conhecimento: 70700001 - PSICOLOGIA

1199 CORPO COMO ALVO: UMA REFLEXÃO EXISTENCIAL ACERCA DO SUICÍDIO

O suicídio é um fenômeno que vem sendo estudado ao longo dos anos por diversos vieses e perspectivas e apesar de ser considerado um tabu 
social, é atualmente compreendido como uma questão de saúde pública. O número de suicídios tem crescido e políticas tanto de prevenção 
quanto de atendimento apropriado às pessoas que tentaram suicídio têm sido constituídas. Estima-se que para cada suicídio consumado existam 
de oito a dez vezes mais tentativas. Todavia, no Brasil, esta estatística ainda não é precisa visto que a subnotificação é um problema concreto 
no país. É nesse cenário que este trabalho tem por objetivo mapear e refletir sobre a produção acadêmica nas línguas portuguesa e espanhola. 
Para tanto, foi realizado levantamento de material bibliográfico relacionado ao tema nas seguintes bases de dados: Scielo, Pepsic e Medline. 
Visando a obtenção e a identificação da produção mais atual na área, foram utilizados artigos publicados entre os anos de 2002 e 2011 e teses e 
dissertações produzidas entre os anos de 2000 e 2010. Foram encontradas 91 teses, 313 dissertações e 398 artigos sobre o tema. Os artigos, as 
dissertações e as teses foram catalogadas por área de pesquisa. Os primeiros resultados apontam que apesar de a Psicologia produzir mais teses 
e dissertações sobre o tema, não há diferença significativa entre a quantidade de publicações da psiquiatria e da psicologia. Foram catalogados 
231 artigos em português cujas áreas de publicação predominantes foram psicologia, psiquiatria, estudos interdisciplinares e saúde coletiva/
pública; as áreas que menos publicaram foram educação, odontologia, ciências da saúde e farmacologia. Em espanhol, a expressividade das 
publicações é diferente: dos 167 artigos tabulados, a maioria foi produzida por pesquisadores das áreas de medicina, saúde coletiva/pública, 
psiquiatria e psicologia enquanto epidemiologia, ciências sociais e farmacologia foram de menor expressão. A expressividade numérica dos 
artigos em português sobre a língua espanhola é considerável e uma explicação para isso pode ser os critérios de exclusão dos artigos utilizados 
na pesquisa, a saber, que fossem pertencentes a revistas com conceito A ou B na qualis capes - o que excluiu a tabulação de mais artigos em 
espanhol do que em português. A despeito disso, a diferença no ranking das áreas pode ser entendida como uma expressão do interesse de áreas 
diferentes sobre o assunto, bem como abordagens diversas das pesquisas nacionais. A predominância de estudos na área da saúde foi observada, 
o que parece expor o viés preponderante no campo científico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Angélica Camile da Silva Bellincantta Mollossi (UFPR-EXTENSÃO)
Curso: Psicologia 
Orientador: Alessandra Sant’Anna Bianchi   Colaborador: Camila da S. Ferrão, Cássia C. Machado, Karin J. D. da Silva, Karine C. L. Pereira, 
Departamento: Psicologia                              Layane P. da Silva, Letícia C. Gonçal
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Trânsito, Segurança, Avaliação
Área de Conhecimento: 70700001 - PSICOLOGIA

1200 AQUARELA DO TRÂNSITO: AVALIANDO UM PROCESSO DE INTERVENÇÃO 
POR MEIO DO DESENHO

A morte de crianças no trânsito tem sido apontada, por dados estatísticos, o principal fator de morte externa de crianças dessa idade, no entanto 
são praticamente inexistentes iniciativas para trabalhar a temática trânsito com crianças até 10 anos de.idade. Em parceria com a linha de 
mestrado em psicologia do trânsito foi criado, no ano 2009, o projeto de extensão universitária “Ciranda do Trânsito, no contexto do  curso de 
psicologia da Universidade Federal do Paraná. Sua finalidade é a utilização de materiais lúdicos para promover a discussão sobre segurança 
no trânsito com crianças de 2 a 10 anos de idade oriundas de escolas públicas e privadas da cidade de Curitiba e Região Metropolitana. Ativi-
dades de extensão devem ser avaliadas como parte do seu processo de implementação e isso faz parte das exigências do comitê de extensão da 
Universidade Federal do Paraná. Assim, essa pesquisa teve por objetivo estudar as avaliações realizadas por parte da comunidade participante 
buscando investigar se o projeto estava alcançando seus objetivos, bem como detectar, necessárias alterações metodológicas. A atividade avali-
ativa era realizada  em um momento posterior, em sala de aula e coordenada pela professora.  O material aqui apreciado era composto pelas 
avaliações de crianças ainda não alfabetizadas sobre o que elas haviam aprendido no projeto. As crianças ficavam incumbidas de representar o 
que aprenderam com a atividade por meio de um desenho. Para tanto foram utilizadas as avaliações de 8 escolas visitadas entre abril e dezem-
bro de 2011, que somaram um total de 758 desenhos. Em princípio foram sorteados 30 desenhos para o estudo e desenvolvimento de categorias. 
Posteriormente mais 310 desenhos foram sorteados e submetidos a análise qualitativa segundo as categorias previamente estabelecidas. Os 
desenhos foram submetidos a análise por grupos de três avaliadores e as categorias pertinentes apontadas em uma tabela. Cabia à avaliação 
verificar se o desenho possuía ou não relação com o projeto e se aspectos dos temas discutidos encontravam-se presentes. Verificou-se que a 
maioria dos desenhos possuía congruência com a temática do projeto, demonstrando sua efetividade quanto à proposta original e recomen-
dando sua continuidade.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012614

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Anna Luiza Veiga Gomes (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Psicologia 
Orientador: Maria Virginia Filomena Cremasco         Colaborador: Giovana Fonseca Madrucci, Luciana Tiemi Kurogi
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Luto, Melancolia, Psicanálise
Área de Conhecimento: 70700001 - PSICOLOGIA

1201 SUPERAÇÃO DO LUTO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA

A presente pesquisa tem como tema geral o processo de luto considerado a partir de uma abordagem teórico-metodológica psicanalítica. Trata-
se de uma pesquisa exploratória cujo método nesta etapa focalizou ampla revisão bibliográfica e a realização de entrevistas com indivíduos 
enlutados. Tal pesquisa foi motivada pela aproximação dos pesquisadores a um grupo de apoio a pessoas enlutadas que possibilitou que a 
necessidade de mais estudos acerca do tema fosse percebida. Freud (1985) em seu Rascunho G já apontava que a perda de algo significativo 
para o sujeito seria o afeto correspondente à melancolia, podendo eventualmente ser considerado o desencadeador desta. Assim, em Luto e 
Melancolia (1915), o autor explica que há traços comuns naqueles que são acometidos pelo luto e pela melancolia, como o desinteresse pelo 
mundo externo, a perda da capacidade de amar e o sentimento de culpa e acrescenta que na melancolia há grande perturbação da autoestima, 
destacando que a ambivalência das relações é bastante relevante para compreender tais processos. Além disso, afirma que a conclusão de um 
processo de luto estaria representada pela libertação e desinibição do ego. O objetivo deste estudo nesta etapa foi compreender, a partir do 
discurso das entrevistadas, de quais formas se manifestava a dor do luto e o que elas apontavam como importante no seu processo de super-
ação. A coleta dos dados foi feita por entrevistas individuais, semiabertas, sendo que os sujeitos foram mulheres que perderam o filho ou o 
marido e que participavam do grupo de apoio em questão. A partir da análise de conteúdo foi possível perceber que os traços descritos acima, 
especialmente o desinvestimento no mundo externo e o sentimento de culpa, estão bastante presentes e que todas atribuem ao grupo grande 
importância e citam que ele foi ou está sendo essencial para que haja alguma forma de reconstrução de suas vidas e de suas relações e ligações 
afetivas. Desta forma, a conclusão é de que a narrativa testemunhal da perda, tal como ocorre no grupo pesquisado, pode favorecer o trabalho 
de luto ao estabelecer, na presença de outros, possibilidades representacionais à dor insuportável. Como continuidade, a pesquisa prevê ainda 
a análise de atendimentos clínicos com enlutados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruno Diogo Müller Moreira (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Psicologia 
Orientador: Alessandra Sant’Anna Bianchi        Colaborador: Guilherme Previdi Olandoski
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: locus de controle, comportamento de condutores, psicologia do trânsito
Área de Conhecimento: 70700001 - PSICOLOGIA 

1202 ESTUDO SOBRE COMPORTAMENTO NO TRÂNSITO E TIPO DE AÇÃO CONSIDERADA MAIS 
EFETIVA PARA DIMINUIR O NÚMERO DE INFRAÇÕES E DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

O trânsito é um espaço de interações sociais, e seu estudo é o foco da psicologia do trânsito e a psicologia do trânsito vem contribuindo para o 
aprofundamento dos conhecimentos sobre os aspectos humanos no trânsito, e desta forma aumentar a segurança no trânsito. Este estudo abor-
dou o construto locus de controle no referente ao trânsito. O construto locus de controle de trânsito, ainda é inédito em pesquisas brasileiras.Esta 
pesquisa utilizou como instrumento a adaptação brasileira da Escala T-Loc de locus de control para o trânsito. A escala em questão, proposta 
por Özkan e Lajunen (2005), trabalha com o conceito de locus de controle, que está diretamente vinculado a características de personalidade do 
condutor, no contexto do trânsito. A escala foi aplicada em uma amostra composta por 125 motoristas que freqüentavam o curso de reciclagem 
oferecido pelo Departamento Estadual de Trânsito e posteriormente foi feita uma comparação dos resultados obtidos pelos indivíduos desta 
amostra com um grupo controle, composto por estudantes universitários. A coleta de dados foi realizada em sala de aula do DETRAN-PR. Os 
questionários foram distribuídos a todos os participantes presentes nas salas de aula e a aplicação durou em média 20 minutos. Os resultados 
apontaram para o fator exterioridade tanto para o grupo de condutores em curso de reciclagem quanto para o grupo de controle, o que indica que 
os condutores em ambos grupos atribuem eventos nos quais se envolvem no trânsito a causas externas. Tendo em vista os resultados obtidos, 
recomendamos a divisão das questões da escala segundo três fatores, internalidade, externalidade – outros com poder e externalidade – acaso, 
similar a divisão preconizada no estudo original sobre o construto locus  de controle, conduzido por Rotter (1966). A pesquisa sugere que as 
pessoas que têm um locus de controle externo, tendem a efetuar um maior número de infrações no trânsito. A relevância de tal estudo deve-se à 
possibilidade de atribuição da maioria dos acidentes de trânsito a fatores humanos e ao fato de que o estilo de condução de um indivíduo sofre 
a influência de seus motivos pessoais. Esses resultados indicam caminhos para aqueles que trabalham com o desenvolvimento de políticas 
públicas para redução de acidentes de trânsito permitindo que, ao conhecerem a orientação de locus de controle de atores do trânsito, possam 
assim orientar suas intervenções.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Chanary Procek (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Psicologia 
Orientador: Lidia Natalia Dobrianskyj Weber        Colaborador: Aline Fatturi Rodrigues, Dayane Cristina Ribeiro
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Relacionamentos amorosos, Internet, Influência das redes sociais
Área de Conhecimento: 70700001 - PSICOLOGIA

1203 RELACIONAMENTOS AMOROSOS E REDES SOCIAIS

O campo de atuação da psicologia é diverso e as tecnologias como e-mails, chats, sites ampliam a possibilidade do ser humano relacionar-se. 
Surgem alterações que abrangem a maneira de pensar, sentir e comportar-se (Ferreira, Pimentel, Cirino, Santos & Oliveira, 2008). Atualmente; 
na economia global, nas configurações educacionais - educação à distância - nos relacionamentos interpessoais, onde o namoro é virtual e as 
amizades se processam sem a interação face-a-face à internet traz comodidades e ao mesmo tempo traz problemas de ordem interpessoal – 
solidão, falta de interação presencial – e social como exclusão, por exemplo. (Ferreira, 2007). Outra possibilidade que as redes sociais ofertam 
é estender o mundo real. Oferecendo a sensação de controle sobre o que se faz e possibilitando ações de comunicação; que enfatizam a im-
portância de se verificar os benefícios e malefícios que as redes sociais causam nos relacionamentos (Carvalho & Borba, 2010). Considerando 
a importância dessas alterações, pesquisadores tem estudado cada vez mais a influência das redes sociais nos relacionamentos interpessoais. O 
objetivo do presente estudo foi verificar a relação entre redes sociais e relacionamentos amorosos nos gêneros masculino e feminino. A pesquisa 
foi realizada com 150 participantes de diversas localidades do Brasil. O método utilizado foi à aplicação de um questionário em uma base 
de dados on line – Question Pro – contendo perguntas sobre frequência de utilização das redes sociais; ferramentas mais utilizadas nas redes 
sociais; influencias positivas e negativas nos relacionamentos amorosos e autoestima. Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente 
através do teste Qui-Quadrado. Verificou-se uma relação significativa (p < 0,05) em relação ao acompanhamento das Redes Sociais do parceiro: 
“fuçando” o perfil (X²= 14,311; gl=3; p< 0,05), acompanhando quando são marcados em fotos (X²=7,93; gl=3; p< 0,05) e também publicando 
declarações de afeto, carinho e amor (X²= 11,112; gl=3; p< 0,05) do parceiro. O gênero feminino apresentou o comportamento de acompanhar 
mais as redes sociais do parceiro. Cerca de 19,1% das participantes relataram “fuçar” quase sempre e 29,1% sempre as redes de seus compan-
heiros; 52,8% verificam o perfil de pessoas que marcaram seu (sua) namorado (a) em fotos e 55,4% tem o costume de publicar declarações 
nas redes dos seus parceiros. Em relação às outras variáveis estudadas não verificou-se relação significativa entre gênero – influência positiva 
e negativa e autoestima (p>0,05).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Cleusa Da Silva (Pesquisa voluntária)
Curso: Psicologia 
Orientador: Alessandra Sant’Anna Biachi        Colaborador: Glaucyele Mauricio, Talissa Macedo Correia 
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Acidentes de Trânsito, Motoboys, Comportamento de risco
Área de Conhecimento: 70700001 - PSICOLOGIA

1204 ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE COMPORTAMENTO NO TRÂNSITO E PER-
CEPÇÃO DE RISCO EM MOTOBOYS

No trânsito brasileiro morrem e são mutilados, a cada ano, milhares de pessoas. Um número expressivo dessas vítimas são pessoas que utilizam 
a motocicleta para trabalhar, são conhecidos por motoboys e costumam realizar atividades de entrega de documentos ou alimentos.Os moto-
boys são mais vulneráveis aos acidentes, pois além de estarem menos protegidos que os condutores de automóveis, apresentam comportamen-
tos considerados perigosos e manobras arriscadas. Este trabalho constitui-se, um estudo exploratório sobre o comportamento dos motoboys e 
os riscos da profissão. Cento e cinquenta motoboys responderam um questionário com dez questões de múltipla escolha e sete informativas. 
Os dados foram coletados nas empresas do ramo de entregas que se utilizam do serviço de moto-frete, bem como diretamente com motoboys 
disponíveis nas ruas. Dos 150 entrevistados, 64% já sofreram algum acidente durante o trabalho, mesmo tendo conhecimento dos riscos, 87,3% 
andam nos corredores, enquanto, 50,7% utilizam altas velocidades. Também, foi constatado que 10% dos entrevistados consumiram, alguma 
vez, bebida alcoólica antes da direção da moto e a negligência com relação aos equipamentos de segurança mostra-se constante, sendo que 
10,7% dos entrevistados responderam que não fazem o uso adequado desses equipamentos. Os fatores que mais propiciam risco a acidentes 
na profissão, segundo os próprios motoboys, são os motoristas de outros automóveis (48,37%) e em dias chuvosos, sendo 83,3%. Quando 
questionados sobre estratégias para evitar acidentes, 98,7% responderam que fazem manutenção da moto com certa frequência e 47,3% dizem 
não passar no sinal vermelho. Os dados demonstraram que 23,33% dos entrevistados possuem uma diferença entre o tempo de direção da moto 
e o tempo em que possuem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ou seja, utilizavam a direção da motocicleta antes mesmo de possuir a 
CNH. A partir dos dados considera-se importante o desenvolvimento de programas que visem orientar essa população no sentido de evitar 
comportamentos de risco, já que os fatores humanos são os que mais contribuem para a ocorrência dos acidentes. Palavras-chave: Acidentes de 
Trânsito; Motoboys; Comportamento de risco.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Cristiane Mie Abe (PIBIC/CNPq)
Curso: Psicologia 
Orientador: Alessandra Sant’Anna Bianchi             Colaborador: Marina de Cuffa
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Álcool, Trânsito, Lei Seca
Área de Conhecimento: 70700001 - PSICOLOGIA

1205 ESTUDO SOBRE PERCEPÇÃO DE RISCO DE PEDESTRES SOBRE USO DE 
ÁLCOOL POR CONDUTORES

Por todo o mundo, diariamente, acidentes de trânsito vitimam fatalmente cerca de 3.500 pessoas (podendo atingir o número de 1.2 milhões 
de mortes em um ano), além de incapacitar inúmeros indivíduos, sejam pedestres, motoristas ou passageiros. Em decorrência disso, os gastos 
mundiais podem alcançar valores próximos a 500 bilhões de dólares. No Brasil, acidentes viários configuram a segunda maior causa de mortes 
por motivos externos, tanto que no ano de 2010 o número de óbitos no país chegou a 40.610, dos quais 3.410 ocorreram no estado do Paraná. 
Grande parte desses acidentes é atribuída ao consumo alcoólico por condutores antes de dirigirem, fator preocupante que demanda políticas que 
reduzam a incidência deste comportamento de risco. Uma medida tomada pelo governo brasileiro foi a implantação da Lei 11.705, conhecida 
popularmente como “Lei Seca”, que proíbe a condução de veículos automotores sob efeito do álcool. Há uma tolerância de 2 dg/L de álcool 
no sangue, logo motoristas que forem testados e apresentarem alcoolemia acima desse valor são obrigados a pagar uma multa, têm seu veículo 
apreendido e o documento de habilitação fica suspenso por um ano e meio, já se a quantidade de álcool no sangue exceder 6 dg/L é considerado 
um crime de trânsito e o sujeito pode ser preso. Logo que entrou em vigor a lei surtiu efeitos e reduziu drasticamente o número dos acidentes 
de trânsito e, consequentemente, de mortes, entretanto, com o passar do tempo as estatísticas relacionando direção e consumo de bebidas al-
coólicas voltaram a aumentar. A fim de compreender por que a “Lei Seca” perdeu força, este estudo investiga o conhecimento acerca da mesma 
e sua opinião a respeito dela em um grupo de não condutores, buscando-se assim fundamentos para a prevenção do comportamento de “pegar 
carona” com um condutor embriagado. Formaram parte da amostra 180 estudantes de ensino superior de Curitiba e região metropolitana. Eles 
responderam um questionário com questões abertas e fechadas sobre o conhecimento da “Lei Seca” e práticas a ela associadas. Os resultados 
apontam que os jovens não conhecem bem a lei e o “fracasso” da medida é imputado à falta de fiscalização e à impunidade daqueles que se 
comportam de forma não condizente com a segurança viária. É necessário que políticas públicas relacionadas a álcool e condução também se 
preocupem com aqueles que não vão dirigir, mas que aceitarão que um condutor sob efeito do álcool os leve; pois seu desconhecimento refer-
ente à lei pode estar tendo importantes impactos sobre seu comportamento.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernanda Suemi Oda (PIBIC/CNPq)
Curso: Psicologia 
Orientador: Jocelaine Martins da Silveira
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Análise Comportamental Clínica, B. F. Skinner, Science and Human Behavior
Área de Conhecimento: 70700001 - PSICOLOGIA

1206 NOÇÃO DA PSICOTERAPIA NA OBRA DE B. F. SKINNER

O livro Science and Human Behavior (1953), de B. F. Skinner, é considerado o primeiro em que princípios operantes são estendidos para con-
textos aplicados — dentre eles, a psicoterapia. É de se considerar que na época de sua publicação ainda não se datava o nascimento de revistas 
renomadas da análise do comportamento, tampouco havia sinais de disseminação de análises aplicadas do comportamento no campo da clínica. 
Supõe-se que algumas das possíveis influências do que Skinner discute como psicoterapia nesse livro baseava-se no desenvolvimento de psico-
terapias de cunho freudiano ou rogeriano, de análises aplicadas desenvolvidas por behavioristas “watsonianos”, ou de psicólogos da incipiente 
“teoria da aprendizagem”. Esta pesquisa teve como objetivo investigar possíveis contribuições teóricas de Skinner para as terapias analítico-
comportamentais por meio da identificação da noção de psicoterapia no livro Science and Human Behavior (1953), examinando as condições 
nas quais o termo foi tratado. Além disso, considerando o escasso contexto de produção de análises aplicadas em que Skinner produziu o livro, 
preocupou-se em analisar as tentativas de interpretação feitas pelo autor. Como método, primeiramente, foram identificadas as ocorrências 
dos termos “psychotherapy”, “therapy”, “clinic”, “psychoanalysis”, “Freud” e derivações. Em seguida, identificou-se os trechos em que as 
palavras-chave estavam presentes. Na tentativa de caracterizar o contexto em que o conceito de psicoterapia foi apresentado no texto do autor, 
foi realizada a leitura de parágrafos que precediam o trecho de interesse e, eventualmente, a leitura dos que sucediam. A definição de categorias 
a partir da análise dos trechos que continham a palavra-chave buscada foi realizada na sequência. Dentre os resultados, 82 dos 113 trechos 
identificados apresentaram relação com a noção de psicoterapia. A Caracterização da Psicoterapia como Agência Controladora consistiu na 
categoria mais frequente; encontrou-se também trechos de Crítica à noção de psicoterapia, Exemplificação de princípios comportamentais na 
vida diária, Defesa ou Implicações da Análise do Comportamento, Conceituação de fenômenos em termos comportamentais e Limitações ou 
Dificuldades do papel do terapeuta. As categorias permitem concluir que a noção de psicoterapia adotada no livro está notadamente focada em 
uma preocupação com a sistematização de uma ciência do comportamento, ao invés de uma proposta de tecnologia para o contexto clínico. 
Palavras-chave: Análise Comportamental Clínica, B. F. Skinner, Science and Human Behavior.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: GIOVANA FONSECA MADRUCCI (PIBIC/CNPq)
Curso: Psicologia 
Orientador: MARIA VIRGINIA FILOMENA CREMASCO Colaborador: Luciana T. Kurogi (Voluntária) e Anna Luiza V. Gomes 
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: luto, trauma, psicanalise
Área de Conhecimento: 70700001 - PSICOLOGIA

1207 SUPERAÇÃO DO LUTO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA

O presente trabalho consiste numa pesquisa sobre a superação do luto, em sua interface como trauma psicológico dentro da abordagem 
psicanalítica, e justifica-se dado à constatação da pouca produção cientifica acerca do tema e das dificuldades que surgem no tratamento clinico 
de pacientes enlutados e traumatizados. Para tanto, inicialmente realizou-se uma revisão teórica acerca do tema do luto, na qual explicitou-se 
sua interface com o trauma e a posição subjetiva melancólica que surge a partir da intensa dor vivenciada pelo sujeito. Após a realização da 
revisão de literatura, nesta etapa da pesquisa foi realizada uma coleta de dados por intermédio de entrevistas semi-abertas. Os sujeitos entrevis-
tados foram participantes do grupo de apoio “Amigos solidários na dor do luto”, que se reúnem semanalmente na UFPR. Os resultados foram 
submetidos à análise de conteúdo e interpretados sob viés psicanalítico. Pôde-se verificar que a perda do ente querido pode ocorrer de forma 
traumática, caracterizada pela não representação do vivido, ou seja, algo não assimilável ao psiquismo. A vivência de terror diante da perda 
irrepresentável pode paralisar o ego levando-o a uma identificação melancólica com o objeto perdido, impossibilitando-o assim de experienciar 
o luto e a sua representação. Dessa forma, há uma dificuldade no processo de superação do luto, em decorrência da incapacidade do sujeito em 
reinvestir em novos objetos. Como conclusão, os resultados encontrados apontam que a narrativa testemunhal nesses processos traumáticos 
de luto, tal como ocorre no grupo pesquisado, pode possibilitar a elaboração do irrepresentável ao estabelecer, na presença de outros, possi-
bilidades representacionais à dor insuportável favorecendo assim, sua superação. A continuidade da pesquisa prevê a análise de atendimentos 
clínicos com enlutados.PALAVRAS-CHAVE: Luto, trauma, superação, morte, melancolia e psicanálise

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Giovanna Isabella Baú (PIBIC/CNPq)
Curso: Psicologia 
Orientador: Lidia Natalia Dobrianskyj Weber         Colaborador: Cindy Vaccari
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Crianças especiais, adoção, altruísmo
Área de Conhecimento: 70700001 - PSICOLOGIA

1208 DINAMICA FAMILIAR DE FAMILIAS POR ADOÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS.

A adoção de crianças especiais ou com graves problemas de saúde é uma tarefa instigadora, tanto para os operadores da adoção quanto para os 
adotantes . A presente pesquisa visou verificar o perfil de pais que adotaram crianças especiais, analisar as motivações que levaram a aceitar 
esse tipo de para crianças e compreender os reforçadores que mantêm esse comportamento. Participaram 23 mulheres e 2 homens, com idades 
entre 26 e 56 anos, os quais responderam um questionário com dados demográficos e questões discursivas sobre suas características e de seus 
filhos, motivação para a adoção e história passada. Os dados indicam que 64% dos adotantes não tinha filhos genéticos antes da adoção e, 
destes, metade não teve filhos por problemas de infertilidade. 84% dos pais adotivos eram casados por ocasião da adoção e 76% dos casais afir-
maram ter ocorrido melhora no relacionamento com seus companheiros após a adoção. A maioria absoluta das adoções (96%) foram realizadas 
quando a criança tinha menos de quatro anos e atualmente a maioria tem acima de 8 anos. A amostra contempla 68% de adotantes com nível 
superior completo e 28% com superior incompleto e uma distribuição da religião bastante diferente da proporção brasileira (que contempla 
maioria absoluta de católicos, seguidos por protestantes): 33% de participantes declararam-se católicos, 33% espíritas, 17% protestantes e 
16% ateus ou agnósticos. As histórias de vida revelam forte aprendizagem por modelo, uma vez que 56% dos adotantes já tinha contato com 
alguma adoção na família extensa. A não-esquiva de um filho com graves problemas é um comportamento de interesse, pois ao definir o perfil 
da criança que desejariam adotar, 56% dos adotantes não excluiu aquelas com problemas de saúde graves, tais como HIV, síndrome de Down 
autismo, hidranencefalia, ausência de membros, paralisia cerebral etc., e 44% sinalizou claramente que gostaria de adotar um filho com algum 
problema específico. 74% dos adotantes tomaram conhecimento do problema de seu filho antes da adoção e 26% souberam após a adoção e 
não cogitaram devolver a criança no período de guarda. Sobre o estilo de vinculação, 56% dos pais adotivos foram categorizados com estilo 
de apego seguro, relatando haver um amor imediato por seu filho e que sua motivação era ter um filho independentemente da sua condição de 
saúde. Este tipo de amor com características altruístas, denominado de ágape, é aquele no qual existe um alto custo de resposta, grande habili-
dade de empatia, alta capacidade de enfrentamento de eventos adversos e valorização máxima de reforçadores mínimos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luciana Tiemi Kurogi (IC-Voluntária)
Curso: Psicologia 
Orientador: Maria Virginia Filomena Cremasco         Colaborador: Giovana Fonseca Madrucci, Anna Luiza Veiga Gomes
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: luto, trauma, psicanálise
Área de Conhecimento: 70700001 - PSICOLOGIA

1209 SUPERAÇÃO DO LUTO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA

Para Freud (1915) a atitude do homem em relação à morte ocorre de forma perturbadora. Compreende-se que a morte faz parte do processo 
natural do ser humano, sendo ela inegável e inevitável. No entanto, de acordo com a psicanálise, nenhuma pessoa acredita na sua própria morte, 
ou seja, inconscientemente a pessoa supõe a sua própria imortalidade. Dessa forma, o homem fica chocado diante da morte, considerando 
algo muito terrível. A morte da pessoa amada causa um vazio, deixando-se de lado a esperança, o prazer e os desejos. A partir disso, Freud 
(1917) aponta que a reação do homem diante da perda do ente querido pode ser procedida por um luto normal ou por um luto patológico, que 
se caracterizaria pelo viés da melancolia. A organização psíquica melancólica se aproxima do estado traumático, sendo este caracterizado por 
um desamparo do ego em relação ao excesso súbito de excitação, externo e/ou interno, que ele não dá conta.  Nesse contexto, o objetivo dessa 
pesquisa foi investigar o processo de superação do luto em interface com o trauma psicológico sob a perspectiva psicanalítica. Justifica-se pela 
necessidade de compreensão acerca do processo de luto no viés clínico. Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória iniciando-se por 
um estudo teórico baseado nas obras de Freud sobre trauma e luto. Nesta etapa foram realizadas entrevistas com pessoas que passaram pelo 
processo de luto e que fazem parte do grupo “Amigos Solidários na Dor do Luto”, além de observações realizadas dos encontros desse grupo, 
que acontece semanalmente na Universidade Federal do Paraná. Os resultados foram submetidos à análise de conteúdo e interpretados sob o 
viés psicanalítico. Pôde-se verificar que a perda do ente querido pode ocorrer de forma traumática, caracterizada por falhas de representação 
do vivido, ou seja, não assimiláveis ao psiquismo. A vivência catastrófica pode paralisar o ego incidindo uma identificação melancólica do 
sujeito com o objeto perdido, impossibilitando-o de experienciar a perda e sua representação. Dessa forma, há uma dificuldade no processo 
de superação do luto, em decorrência da incapacidade do sujeito de tornar o fenômeno algo construtivo e estruturante e reinvestir em novos 
objetos. Como conclusão, os resultados encontrados apontam que a narrativa testemunhal da perda nesses processos traumáticos de luto, tal 
como ocorre no grupo pesquisado, pode possibilitar a elaboração do irrepresentável ao estabelecer, na presença de outros, possibilidades rep-
resentacionais à dor insuportável, favorecendo assim, sua superação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vanessa Carvalho de Souza Leal (PET)
Curso: Psicologia 
Orientador: Adriano Furtado Holanda
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Saúde, Doença, Canguilhem
Área de Conhecimento: 70700001 - PSICOLOGIA

1210 NORMAL, PATOLÓGICO, SAÚDE E DOENÇA: UMA REFLEXÃO SOBRE A 
PSICOPATOLOGIA A PARTIR DE GEORGES CANGUILHEM

Na sociedade ocidental, podemos observar que a partir do século XVII o tratamento dispensado ao doente mental é marcado por processos de 
exclusão social fundados em discursos médicos. Tais processos de exclusão foram duramente criticados a partir da segunda metade do século 
XX; atualmente, as políticas públicas brasileiras de saúde mental se caracterizam pela reforma psiquiátrica e a busca por serviços alternativos à 
internação psiquiátrica. Considerando as atuais discussões acerca do tema, a presente pesquisa tem como objetivo realizar uma reflexão crítica 
acerca da psicopatologia, a partir dos conceitos de saúde, doença, normal e patológico, tal como são definidos na obra de Georges Canguilhem 
e como são utilizados pela psicopatologia tradicional, considerando também as implicações políticas da forma como esses conceitos são defini-
dos e utilizados. Canguilhem – uma obra clássica, O Normal e o Patológico, obra de 1966 – afirma a diferença qualitativa entre saúde e doença, 
baseando-se na percepção do doente sobre sua situação; consequentemente, a norma em questão é uma norma individual. O autor define saúde 
como uma disposição em relação às doenças; dessa forma, saúde é a possibilidade de criar e se adaptar a novas normas, de ultrapassar a norma 
que define o normal momentâneo e de tolerar infrações a essa norma. Canguilhem se opõe à ideia de identificar o patológico com o inadap-
tado social, pois não há continuidade e coesão entre os órgãos sociais como há entre os órgãos de um organismo. Assim, é impossível julgar 
patológico o indivíduo que não segue a norma social da mesma forma que se julga patológico o órgão que não segue a norma biológicas. Con-
siderando os documentos mais utilizados para o diagnóstico psiquiátrico – o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) e 
a Classificação Internacional de Doenças (CID) –, observamos que apesar de ambos possuírem instrumentos para considerar as consequências 
e o contexto da doença, tais instrumentos são pouco utilizadas pelos clínicos, o que faz com que o diagnóstico seja geralmente baseado no 
quadro sintomático apresentado pelo paciente. Dessa forma, trata-se de uma definição de saúde que considera os fenômenos patológicos em si. 
O diagnóstico baseado apenas nos sintomas, sem considerar o contexto e consequências desse quadro, possibilita a instauração de uma norma 
absoluta de saúde que, no caso dos seres humanos e especificamente das doenças mentais, naturaliza e torna absoluta as normas sociais.
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Aluno de Iniciação Científica: Yohan Marcos Volcov (PIBIC/Fundação Araucária)
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1211 A PERCEPÇÃO DOS ESTILOS PARENTAIS E SINAIS DE DEPRESSÃO DE 
ADOLESCENTES

Diversos estudos relacionam o comportamento dos adolescentes com os estilos educativos utilizados pelos pais, são encontradas relações entre 
os estilos parentais e comportamentos interiorizados e exteriorizados dos adolescentes. Esta pesquisa visou verificar possíveis relações entre 
práticas educativas parentais percebidas e sintomas de depressão entre adolescentes. Participaram 269 estudantes de 12 a 19 anos, provenientes 
de escolas públicas e particulares de Curitiba e região metropolitana, os quais responderam um questionário coletivo e anônimo, depois de 
obtidas autorização das escolas, dos pais e dos adolescentes.  Foram utilizados as Escalas de Exigência e Responsividade (Lamborn, Mounts, 
Steinberg & Dornbusch (1991), a escala  Screening for Adolescent Depression (LeBlanc, Almudevar, Brooks & Kutcher  (2008)  e  questões 
sobre dados demográficos e familiares. A análise dos dados revelou que 24,8% dos adolescentes apresentaram sinais de depressão sem difer-
ença estatística entre gêneros nem escolas pública e particular. Sobre os estilos parentais, os participantes perceberam seus pais como: 37,3% 
autoritativos, 33,0%  negligentes, 15,6% permissivos e 14,2%  autoritários. Foi verificada uma relação estatisticamente significativa entre o 
estilo parental de ambos os pais e a presença de sinais de depressão (X2=17,956, p< 0,001): dentre os adolescentes que apresentam sinais 
depressivos, 51,9% percebe seus pais como autoritários, 33,33% tem pais negligentes, 15,3% autoritativos e 13,3% percebe-os como permis-
sivos. Quando se analisa pai e mãe separadamente, os piores preditores para sinais de depressão são o estilo autoritário para o pai e o estilo 
negligente para a mãe. Há uma tendência de maior número de adolescentes com sinais de depressão entre famílias com pais separados e, nestas, 
maior percentual de pais e mães com estilo negligente. Pesquisas nessa área de conhecimento são importantes para a psicologia no sentido de 
possibilitar intervenções tanto junto aos pais quanto aos adolescentes. Os dados são claros em indicar uma relação significativa entre pais com 
estilos parentais que  utilizam tanto práticas coercitivas como a privação de afeto e sinais de depressão. Um fato evidente nesta pesquisa é que 
a variável “responsividade” é crucial tanto como fator de risco quanto fator de proteção para comportamentos interiorizados como a depressão. 
Isso revela a necessidade de investir com mais afinco na educação de pais, bem como no cuidado com adolescentes, e os princípios da análise 
do comportamento podem servir adequadamente para este fim.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Abuhamad (IC-Voluntária)
Curso: Psicologia 
Orientador: Sérgio Antonio Antoniuk            Co-Orientador: Daniele Fajardo do Nascimento
Departamento: Psicologia                              Colaborador: Bruna Christine Sass 
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Neuropsicologia, Funções executivas
Área de Conhecimento: 70703019 - NEUROLOGIA, ELETROFISIOLOGIA E COMPORTAMENTO

1212 INVESTIGAÇÃO SOBRE POSSÍVEIS DIFERENÇAS ENTRE INTELIGÊNCIA VERBAL E 
NÃO-VERBAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SINTOMAS DE TDAH (2)

Crianças e adolescentes com TDAH têm mais chances de apresentar dificuldade cognitiva e acadêmica, a última como maior causa para pedi-
dos de avaliações neuropsicológicas. Sua principal característica é um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade. E é 
cada vez mais evidente a relação do TDAH com déficits em funções executivas. OBJETIVOS: Identificar o perfil neuropsicológico de crianças 
com TDAH e investigar possíveis diferenças entre inteligência verbal e não-verbal. MÉTODO: Foram avaliadas 44 crianças de 6 a 16 anos e 
11 meses, atendidas no CENEP-HC da Universidade Federal do Paraná.  Os instrumentos foram: Anamnese semi-estruturada. Questionário de 
Rastreamento SNAP-IV: transtornos mentais da criança. CBCL (Child Behavior Checklist):questionário para pais de questões comportamen-
tais e emocionais da criança. Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WISC-III): capacidade intelectual. Teste de Desempenho Escolar 
(TDE): desempenho acadêmico. Teste de Atenção Concentrada D2:atenção concentrada visual. Lista de Aprendizagem Auditivo-Verbal de 
Rey (RAVLT): memória recente, aprendizagem, interferência, retenção e memória de reconhecimento. Teste da Figura Complexa de Rey 
(RCFT): habilidade viso-construtiva, percepção e memória visuais. Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST):raciocínio abstrato e 
modificação de estratégias cognitivas em respostas a contingências ambientais mutáveis. Stroop Word-Color Test: capacidade de suprimir ou 
inibir respostas automáticas. Teste de Atenção Visual (TAVIS-3):atenção concentrada e seletiva. Os resultados foram analisados por estatística 
frequencial. RESULTADOS: torno de 70% das crianças obtiveram desempenhos iguais ou melhores em testes verbais pelo WISC-III, sendo 
que os 30% restantes foram melhor em tarefas de execução. 52% obtiveram desempenho inferior em atenção visual concentrada e 55% apre-
sentaram dificuldade em memória auditiva de curto e longo prazo e aprendizado auditivo verbal e 50% em atenção alternada visual. Conclusão: 
Os resultados corroboram com a literatura, crianças com TDAH apresentam maiores dificuldades executivas, envolvendo atenção, memória 
de trabalho, planejamento, controle inibitório e flexibilidade. Salientando que essas funções foram avaliadas por tarefas de atenção visual e 
memória auditiva de curto e longo prazo, pois se relacionam às funções executivas. Assim, seus baixos desempenhos nas funções citadas po-
dem refletir na porcentagem de crianças que chegam ao ambulatório com queixas de dificuldades acadêmicas, com desempenho comprometido.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Cristine Sass (IC-Voluntária)
Curso: Psicologia 
Orientador: Sérgio Antônio Antoniuk          Colaborador: Mariana Abuhamad
Departamento: Pediatria
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: TDAH, neuropsicologia, função executiva
Área de Conhecimento: 70703019 - NEUROLOGIA, ELETROFISIOLOGIA E COMPORTAMENTO 

1213 INVESTIGAÇÂO SOBRE POSSÍVEIS DIFERENÇAS ENTRE INTELIGÊNCIA VERBAL E 
NÃO-VERBAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SINTOMAS DE TDAH. 1

Crianças e adolescentes com TDAH têm mais chances de apresentar dificuldade cognitiva e acadêmica, a última como maior causa para pedi-
dos de avaliações neuropsicológicas. Sua principal característica é um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade. E é 
cada vez mais evidente a relação do TDAH com déficits em funções executivas. OBJETIVOS: Identificar o perfil neuropsicológico de crianças 
com TDAH e investigar possíveis diferenças entre inteligência verbal e não-verbal. MÉTODO: Foram avaliadas 44 crianças de 6 a 16 anos e 
11 meses, atendidas no CENEP-HC da Universidade Federal do Paraná.  Os instrumentos foram: Anamnese semi-estruturada. Questionário de 
Rastreamento SNAP-IV: transtornos mentais da criança. CBCL (Child Behavior Checklist):questionário para pais de questões comportamen-
tais e emocionais da criança. Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WISC-III): capacidade intelectual. Teste de Desempenho Escolar 
(TDE): desempenho acadêmico. Teste de Atenção Concentrada D2:atenção concentrada visual. Lista de Aprendizagem Auditivo-Verbal de 
Rey (RAVLT): memória recente, aprendizagem, interferência, retenção e memória de reconhecimento. Teste da Figura Complexa de Rey 
(RCFT): habilidade viso-construtiva, percepção e memória visuais. Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST):raciocínio abstrato e 
modificação de estratégias cognitivas em respostas a contingências ambientais mutáveis. Stroop Word-Color Test: capacidade de suprimir ou 
inibir respostas automáticas. Teste de Atenção Visual (TAVIS-3):atenção concentrada e seletiva. Os resultados foram analisados por estatística 
frequencial. RESULTADOS: torno de 70% das crianças obtiveram desempenhos iguais ou melhores em testes verbais pelo WISC-III, sendo 
que os 30% restantes foram melhor em tarefas de execução. 52% obtiveram desempenho inferior em atenção visual concentrada e 55% apre-
sentaram dificuldade em memória auditiva de curto e longo prazo e aprendizado auditivo verbal e 50% em atenção alternada visual. Conclusão: 
Os resultados corroboram com a literatura, crianças com TDAH apresentam maiores dificuldades executivas, envolvendo atenção, memória 
de trabalho, planejamento, controle inibitório e flexibilidade. Salientando que essas funções foram avaliadas por tarefas de atenção visual e 
memória auditiva de curto e longo prazo, pois se relacionam às funções executivas. Assim, seus baixos desempenhos nas funções citadas po-
dem refletir na porcentagem de crianças que chegam ao ambulatório com queixas de dificuldades acadêmicas, com desempenho comprometido.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Christian Ricardo de Andrade (PIBIC-AF/FA)
Curso: Psicologia 
Orientador: Iara Picchioni Thielen              Colaborador: Diogo Picchioni Soares
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: percepção de risco, trânsito, comportamento
Área de Conhecimento: 70705003 - PSICOLOGIA SOCIAL

1214 PERCEPÇÃO DE RISCO E COMPORTAMENTO NO TRÂNSITO

O seguinte trabalho tem como objetivo apresentar o tema percepção de risco a partir de revisão bibliográfica de pensadores da área, assim como 
apresentar a coleta e análise dos dados obtidos com motoristas de ônibus da cidade de Curitiba e região metropolitana. Para as entrevistas, foi 
utilizado instrumento elaborado por Diogo Picchioni Soares, Mestre em Psicologia (SOARES, 2011). Vale ressaltar que o instrumento fora 
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos. O instrumento contempla a investigação sobre duas infrações 
específicas: exceder a velocidade e avançar o sinal vermelho, sendo que contém questões mistas, utilizando-se de escalas ou questões fechadas. 
A seleção dessas infrações se deu a partir de revisão de literatura que indicou serem essas as infrações mais relacionadas aos acidentes. Além 
disso, o instrumento aborda questões gerais sobre o trânsito e sobre o trabalho dos motoristas. Neste sentido, focaremos com a infração exceder 
a velocidade. A importância da pesquisa é prover um maior entendimento sobre percepção de risco no grupo em questão, visto que estão inseri-
dos num contexto social específico (trânsito) e representam parcela significativa nas estatísticas de morbimortalidade. Portando, a perspectiva 
sobre a temática pode esclarecer e orientar intervenções que possam ser acolhidas junto a esse público. A análise dos dados coletados fora 
feita tanto individualmente quanto coletivamente sob a perspectiva quantitativa e qualitativa, sendo realizadas análises relacionando com a 
revisão teórica realizada. Por fim, uma das conclusões resultantes da análise foi que, a pesar dos dados estatísticos mostrarem os altos índices 
de mortalidade, os entrevistados tendem a negar o risco pessoal, e, por vezes, contrapondo-se as próprias respostas fornecidas, visto que 40% 
afirmaram que existe muito risco em exceder a velocidade, entretanto, mais de 20% afirmou que excede a velocidade.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daiane Momo Daneluz (PIBIC/CNPq)
Curso: Psicologia 
Orientador: Iara Picchioni Thielen
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: percepção de risco, trânsito, jovens
Área de Conhecimento: 70705003 - PSICOLOGIA SOCIAL

1215 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE RISCOS COM MOTORISTAS

O comportamento humano é responsável por 85% das mortes no trânsito. E nesse sentido, o estudo da percepção de risco em relação ao trânsito 
é relevante pela percepção de risco influenciar no processo decisório, nesse caso também em relação aos fatores de risco ligados ao trânsito. 
Segundo o Mapa da Violência (2011) o número de mortes da população jovem vem crescendo ano a ano e a maior parte das mortes ocorre entre 
o sexo masculino. Este estudo teve como objetivo investigar a percepção de risco de um grupo de motoristas. O primeiro momento da pesquisa 
caracterizou-se pela atualização teórica relacionada à percepção de riscos. Delimitou-se o instrumento, o qual já foi aprovado pelo Comitê de 
Ética com Pesquisa em Seres Humanos e foi construído e previamente utilizado pela equipe de pesquisa do Núcleo de Psicologia do Trânsito. 
O questionário que foi construído utilizando os princípios do Paradigma Psicométrico é constituído por 51 questões divididas entre grupos que 
são (1) Dados gerais, (2) Dados do Trânsito, (3) Percepção de risco no trânsito que se subdivide em 6 subgrupos que visam avaliar a percepção 
de risco no trânsito (fatores genéricos), e os outros 5 subgrupos tem como objetivo avaliar a percepção de risco principalmente em relação a 4 
infrações que são: Exceder a velocidade; Avançar o sinal vermelho; Falar ao celular enquanto dirige; Beber e Dirigir. Quanto à amostra optou-
se por estudar um grupo de motoristas jovens, dentro da faixa etária de 18 a 25 anos com carteira de motorista, delimitando-se uma amostra 
de 50 indivíduos, onde 25 são homens e 25 são mulheres para que também se pudesse realizar algumas análises em relação à percepção de 
risco por gênero. Dados preliminares indicam que os jovens tendem a perceber pouco o risco relacionado às infrações avaliadas, que em geral 
tendem a pensar que de certa forma tem alguma dimensão de controle sobre os riscos que estão expostos no trânsito, e que o sexo masculino 
tende a perceber menos os riscos relativos ao trânsito quando comparados com o grupo feminino. Porém após a finalização da coleta e análise 
será possível fazer uma análise com maior profundidade dos dados obtidos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriela Andersen Irias Martim (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Psicologia 
Orientador: Iara Picchioni Thielen         Colaborador: Keila Cristina Pais, Priscila Garcez Soares
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Percepção de Risco, Trânsito, Jovens
Área de Conhecimento: 70705003 - PSICOLOGIA SOCIAL 

1216 PERCEPÇÃO DE RISCO NO TRÂNSITO EM JOVENS DE 18 A 25 ANOS

Atualmente, o fenômeno do trânsito tem sido amplamente estudado, já que as estatísticas revelam que o alto índice de mortes coloca os aci-
dentes de trânsito como um problema de saúde pública. Um modo de estudar esse fenômeno é analisar as variáveis que interferem e determinam 
a conduta dos indivíduos inseridos no trânsito, atentando-se para pesquisas sobre a percepção de risco e comportamento no trânsito. A percep-
ção de risco é alvo de estudo, pois, segundo Paul Slovic, a maneira como a percepção do sujeito é constituída influencia na tomada de decisão 
em agir ou não sobre um risco. A percepção de risco engloba a maneira como indivíduos não especializados – leigos – percebem e avaliam 
subjetivamente o risco. Destarte, o objetivo deste estudo foi o de realizar a análise da percepção de risco no trânsito com um grupo de jovens 
de 18 a 25 anos. O estudo com jovens se justifica pelo alto índice de mortes desse grupo no trânsito, sendo a maior causa de mortalidade entre 
jovens na região sul do Brasil. Analisar os fatores que determinam a percepção de risco dos jovens poderá auxiliar na criação de medidas que 
minimizem o índice de mortalidade desse público. A metodologia desta pesquisa consistiu na revisão dos principais autores sobre percepção de 
risco, além da utilização de um instrumento de aplicação para a coleta de dados. Nesse instrumento, coletam-se dados demográficos, dados do 
trânsito, fatores genéricos de percepção de risco no trânsito e percepção sobre o comportamento de risco em quatro infrações, a saber: exceder 
a velocidade; avançar o sinal vermelho; falar ao celular enquanto dirige e beber e dirigir. A fase de coleta de dados ainda não foi concluída, 
sendo possível analisar preliminarmente que os jovens consideram o comportamento de beber e dirigir o de maior risco, relatando que não 
há motivos que os levassem a essa conduta. Os entrevistados consideram arriscados os comportamentos envolvendo as quatro infrações de 
trânsito; contudo, em algumas situações costumam cometê-las. O comportamento de avançar o sinal vermelho, considerado até o momento 
o comportamento de menor risco, é justificado quando feito em situações em que há risco de assaltos.Palavras-chave: percepção de risco; as-
sunção de risco, jovens, trânsito.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliana Sara dos Santos Domiciano (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Psicologia 
Orientador: Iara Picchioni Thielen
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Tabaco, Risco, Percepção
Área de Conhecimento: 70705003 - PSICOLOGIA SOCIAL

1217 PERCEPÇÃO DE RISCO E USO DE TABACO

O projeto de pesquisa tem como objetivo identificar os fatores que contribuem para a percepção do risco em usuários de tabaco. No desenvolvi-
mento deste trabalho de IC o objetivo foi identificar fatores que contribuem para a percepção dos riscos em usuários de tabaco, focalizando os 
jovens entre 18 e 25 anos, e verificar como os sujeitos percebem o risco a que estão se expondo, a fim de subsidiar mecanismos de prevenção 
dos mesmos. Foram definidas três etapas de trabalho.  A primeira delas focalizou a fundamentação teórica nas duas vertentes: uso de tabaco e 
informações do Ministério da Saúde e percepção de risco identificando os fundamentos e pesquisas relacionadas ao tema, utilizando autores 
como Paul Slovic e Maria Luísa Lima, que são referências no estudo em questão. A segunda etapa foi a definição de instrumentos de coleta 
de dados. O instrumento de pesquisa já elaborado nos anos anteriores, é composto por duas partes: uma aborda informações para caracterizar 
o grupo pesquisado e outra específica focaliza a percepção de risco e o uso do tabaco. Os instrumentos foram revistos pela equipe a partir 
de relatórios anteriores que indicaram problemas com a caracterização dos grupos pesquisados e a elaboração de instrumentos específicos 
para cada um deles. Foi definido não ampliar o número de instrumentos utilizados e delimitar o grupo pesquisado: apenas dois instrumentos, 
revistos, sendo um para o grupo de fumantes (que exclui fumantes de outras substâncias que não sejam o tabaco) e outro para o grupo de 
não-fumantes ( que a exclui fumantes ocasionais, e aqueles que apenas experimentaram.). Os critérios de inclusão e exclusão em cada um dos 
grupos foram definidos a partir dos problemas anteriormente explicitados. A última tarefa foi a formatação do projeto para submissão ao Comitê 
de Ética em pesquisa com seres humanos. A próxima etapa, que integrará novo período de IC é a coleta de dados, análise e demais encaminha-
mentos. Portanto, o resultado deste período é a formatação do Projeto para submissão, que inclui os instrumentos finalizados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Paula Cunha (PIBIC-AF/FA)
Curso: Psicologia 
Orientador: Ana Paula Almeida de Pereira
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: hiv, crianças, neuropsicologia
Área de Conhecimento: 70706000 - PSICOLOGIA COGNITIVA

1218 ESTUDO LONGITUDINAL DO ÍNDICE DE VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO 
DA INFORMAÇÃO OBTIDO PELAS CRIANÇAS INFECTADAS PELO VÍRUS HIV

Na literatura encontram-se poucos estudos longitudinais de crianças infectadas pelo HIV. O HIV é um vírus que pode com certa facilidade 
se infiltrar no sistema nervoso central e comprometer o funcionamento cognitivo. Na infância, estes prejuízos podem ser maiores, pois neste 
período, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Entre os danos causados pelo vírus, pesquisas relatam o comprometimento na velocidade 
de processamento da informação (VP). A VP se caracteriza pela eficiência e rapidez com que o cérebro irá captar e interpretar as informações 
do ambiente, podendo determinar sucesso ou fracasso principalmente naquelas ações do cotidiano que envolvem tempo. O objetivo do pre-
sente estudo foi analisar de forma longitudinal o desempenho de crianças com HIV na VP. Para tanto, utilizou-se os seguintes subtestes da 
Escala Wechsler para Crianças – Terceira Edição (WISC-III) que avaliam a VP: Procurar Símbolos e Código; os quais compõem o índice de 
velocidade de processamento (IVP). Foram avaliadas 10 crianças, inicialmente entre 7 a 11 anos, atendidas pelo Hospital de Clínicas da UFPR. 
Nesta primeira avaliação os escores ponderados médios do IVP obtidos foram 97,30 (DP=14,49). Depois de um intervalo que variou entre 1 a 5 
anos, os mesmos pacientes foram reavaliados, os escores ponderados médios do IVP obtidos foram 99,5 (DP=14,96). De acordo com o teste-T 
para amostras dependentes, não houve diferença significativa entre as pontuações nos dois momentos (t(9)= -,624; p=0,548; α=0,05). Os dados 
indiquem que o grupo de crianças com HIV, no momento, encontra-se dentro da média normativa nesta função. Além disto, após intervalo os 
resultados mantiveram-se estáveis pelas crianças com HIV. Sendo assim, a análise estátistica sugere que esta função cognitiva (VP) não está 
sendo prejudicada com o aumento de idade. No entanto, estes dados devem ser vistos com cautela, pois é possível que os instrumentos utiliza-
dos não tenham sido sensíveis na detecção de prejuízos ao longo dos anos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Matheus Eduardo Rodrigues Martins (Pesquisa voluntária)
Curso: Psicologia 
Orientador: Alessandra Sant’Anna Bianchi         Colaborador: Cristiane Mie Abe, Brunara Batista dos Reis
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Educação, Trânsito, Segurança
Área de Conhecimento: 70707022 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA PERSONALIDADE

1219 DESENVOLVIMENTO SEGURO: DISCUSSÃO DA PERCEPÇÃO INFANTIL SO-
BRE A SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Milhares de crianças a cada ano morrem em acidentes de trânsito ou ficam com sequelas para toda a vida. No Brasil, em 2010, segundo o DA-
TASUS, ocorreram 1950 mortes no trânsito, na faixa etária de 0 a 14 anos. O Código de Trânsito Brasileiro determina a educação para o trânsito 
em todos os níveis escolares. Este trabalho teve por objetivo avaliar a percepção das crianças acerca da intervenção denominada Ciranda do 
Trânsito, desenvolvida na cidade de Curitiba, que alia a educação para o trânsito à teoria do desenvolvimento de Jean Piaget. O Ciranda do 
Trânsito é uma ação de extensão desenvolvida pelo grupo Trânsito e Transporte Sustentável da Universidade Federal do Paraná. Está incluído 
no rol de atividades do projeto Trânsito e Cidadania. O objetivo é discutir com crianças de 2 a 10 anos problemas do seu cotidiano que estão 
relacionados com a acidentalidade viária. Essa pesquisa teve por objetivo estudar as avaliações produzidas por crianças que participaram do 
Ciranda do Trânsito para assim avaliar sua pertinência e decidir sobre sua continuidade. A amostra utilizada no presente trabalho foi composta 
por crianças que estavam matriculadas entre o 2° e o 5° ano do ensino básico. Foram avaliadas 999 respostas à pergunta “O que você apren-
deu com a atividade desenvolvida?”. Os dados foram classificados em 21 categorias que, para a avaliação aqui proposta, foram reagrupadas 
formando 4 novas categorias (todos fazem parte do trânsito, a criança como pedestre, a criança como ciclista e a criança dentro do automóvel) 
correspondentes aos principais objetivos do projeto. Os resultados apontam que os aspectos que as crianças indicaram terem aprendido com 
o Ciranda do Trânsito correspondem àqueles objetivados pela intervenção, sugerindo, portanto, a propriedade de sua continuidade e multipli-
cação. Com este trabalho, foi possível a avaliação do projeto de extensão do qual se originou a pesquisa, o aprofundamento dos autores nas 
teorias da psicologia da aprendizagem e do trânsito e a divulgação da metodologia de discussão sobre o trânsito nas escolas desenvolvida pelo 
projeto de extensão.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renan Murillo Costa (IC-Voluntária)
Curso: Psicologia 
Orientador: Alexandre Dittrich            Colaborador: Fernanda Suemi Oda, Fátima Raquel Szinwelski
Departamento: Psicologia
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Análise do Comportamento, Sustentabilidade, Comportamento Humano
Área de Conhecimento: 70709050 - PLANEJAMENTO AMBIENTAL E COMPORTAMENTO HUMANO 

1220 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA À RECICLAGEM NA UFPR: UMA 
REPLICAÇÃO SISTEMÁTICA

Um dos interesses dos analistas do comportamento nas últimas décadas tem sido a promoção de comportamento pró-ambiental. A literatura 
estrangeira tem descrito intervenções no campo da análise aplicada do comportamento para aumentar a probabilidade de ocorrência da classe 
de respostas “separar o lixo corretamente”. As principais medidas da variável dependente utilizadas são a contagem de itens ou a pesagem. Não 
parece haver, no entanto, qualquer discussão da adequação relativa dessas medidas à variável dependente na literatura. A presente pesquisa 
teve como objetivo primário produzir uma replicação sistemática do estudo de Austin, Hatfield, Grindle e Bailey (1993), que foi aplicado junto 
a membros de dois departamentos acadêmicos de uma universidade e examinou os efeitos de prompts específicos sobre o comportamento de 
reciclar papel. Adicionalmente, a presente pesquisa se propõe três objetivos secundários: a) contribuir para a destinação adequada do lixo na 
UFPR; b) promover o desenvolvimento das comunidades de catadores que recebem o material reciclável; e c) avaliar a adequação relativa de 
diferentes medidas da variável dependente. A intervenção foi realizada em delineamento quase-experimental, investigando a introdução de 
prompts (variável independente) e seus efeitos sobre a classe de respostas “separar o lixo adequadamente” (variável dependente). Prompts 
foram introduzidos acima de cada lixeira para materiais recicláveis e não-recicláveis. O delineamento empregado foi de linha de base múltipla 
do tipo AB para dois ambientes (I e II). As diferentes condições experimentais tiveram a duração de 30 dias: para o ambiente I, 10 dias de linha 
de base e 20 em condição de prompt; para o ambiente II, 20 dias de linha de base e 10 dias em condição de prompt. A coleta de dados foi re-
alizada diariamente por meio da pesagem e contagem do material reciclável presente nas lixeiras; além disso, registros de observação direta do 
comportamento foram feitos regularmente. Testes de concordância intersubjetiva foram conduzidos para todas as medidas. No caso de ambos 
os ambientes, as medidas finais apontam um índice de reciclagem inferior e um índice de contaminação superior no período de intervenção 
em relação ao período de linha de base. Essa diferença, contudo, não parece significativa. Como os índices de reciclagem e contaminação já se 
mostraram, respectivamente, altos e baixos no período de linha de base, esses resultados podem sugerir uma efetividade diminuída dos prompts 
em ambientes que já apresentam índices satisfatórios de separação do lixo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Anna Carolina Brandalise (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Artes Visuais - Bacharelado (T)
Orientador: Dulce Regina Baggio Osinski
Departamento: Artes
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Raul Gomes, Intelectuais e Imprensa, Cultura no Paraná
Área de Conhecimento: 70800006 - EDUCAÇÃO

1221 ATUAÇÃO DE RAUL GOMES NA EDUCAÇÃO E NA CULTURA DO PARANÁ 
– LEVANTAMENTO DE FONTES E PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Este trabalho é resultado de pesquisa cuja atividade principal consistiu em buscar e catalogar fontes relacionadas à atuação de Raul Rodrigues 
Gomes na educação e na cultura, para posterior análise das relações entre arte, ensino da arte e a ideia de modernidade no meio cultural para-
naense. Nascido em Piraquara, PR, em 1889, Raul Gomes foi jornalista, professor e defensor da cultura paranaense. Utilizou-se principalmente 
de jornais diários para divulgar, debater e disseminar suas campanhas a favor da educação e da cultura. Sendo a personificação da figura do 
intelectual como interventor, organizador e comprometido com a cultura, Gomes insere-se no conceito de Antonio Gramsci, o qual considera 
o intelectual como o organizador de estruturas sociais, que possui capacidade dirigente e técnica e que gera condições favoráveis à expansão 
da própria classe. Dentre tantas iniciativas, Raul Gomes participou da propagação de bibliotecas pelo interior do Estado, promoveu exposições 
de Artes Visuais dentro e fora do Paraná e ajudou a criar, inclusive, a Casa de Alfredo Andersen. A partir dos recortes de jornal, localizados 
nas pastas dedicadas a Raul Gomes na Biblioteca Pública do Paraná, começou-se a buscar, fotografar e catalogar seus artigos seguindo sua 
própria anotação no que diz respeito a datas e nomes dos periódicos, para mapear e catalogar sua atividade, utilizando como fonte a leitura de 
jornais microfilmados, abrangendo o período de 1914 a 1975, ano de sua morte, sistematizando por jornal, data e assunto em ordem alfabética. 
Buscou-se ainda localizar e conhecer se os artigos publicados nos jornais foram compilados e publicados na íntegra sob a forma de livro, caso 
de “A Instrução Pública no Paraná” e “Missão e Não Profissão”. Por ser uma personalidade crítica e debatedora, os assuntos sobre os quais 
Raul Gomes versa em seus artigos vão desde arte, educação e cultura, foco desta pesquisa, à geografia, política, economia, religião e paranismo, 
por exemplo, e até o momento já foram mapeados cerca de 460 artigos. Com a leitura desses artigos somada às indicações bibliográficas sobre 
educação, arte e intelectualidade, entende-se a representação de um intelectual em sua época, seu direcionamento para as questões que defende 
e como ele transforma o meio, interpretando a legitimidade de Raul Gomes como defensor da educação, da arte e cultura paranaenses.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: André Cordeiro Frutuoso (PIBIC/CNPq)
Curso: Gestão da Informação 
Orientador: Maria do Carmo Duarte Freitas         Co-Orientador: Celso Ishida
Departamento: Ciências e Gestão da Informação Colaborador: Denise Tsunoda, Lívia R. N. dos Santos, Joceli de F. Volochen, Josiete do Carmo
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: pratica pedagógica, filme de animação, objeto de aprendizagem
Área de Conhecimento: 70800006 - EDUCAÇÃO

1222 METODOLOGIAS DE USO DO FILME NAS PRÁTICAS DIDÁTICAS

Com a evolução das tecnologias e sua disponibilidade, é crescente a presença de recursos tecnológicos para facilitar o aprendizado e ajudar 
na construção do conhecimento na área da educação, aumentando as estratégias motivacionais das práticas didático-pedagógicas pelos profes-
sores. Dentre esses recursos destaca-se o uso de filme em classes, como uma das mais proeminentes práticas pedagógicas, em especial, o filme 
de animação, por sua estrutura e linguagem mais simplificada que facilita a comunicação com o usuário pela forma que trabalha o conteúdo 
explorado, e a correlação dos fatores psicológicos, tanto em crianças como em adultos. Observa-se que cresce o número de docentes a utiliza-
rem filmes em suas práticas pedagógicas. No entanto, nem sempre esse recurso é explorado em sua plenitude, o que acaba por gerar limitações 
no processo da concepção de aprendizagem. Dentro do contexto da utilização de filmes como prática pedagógica, a pesquisa apresentada 
objetiva resgatar os métodos e técnicas utilizados no dia a dia na sala de aula, identificando suas vantagens e desvantagens, como ferramenta 
para construção do conhecimento, a partir do ponto de vista do discente e docente. A pesquisa inicialmente caracterizou-se como bibliográfica, 
explorando as fontes primárias e secundárias, seguida da análise de conteúdo, com isso foi possível categorizar os autores estudados em dois 
grupos: os que possuem trabalhos voltados a objetos de aprendizagem, e os que buscam a utilização do cinema em sala de aula. A ideia é dis-
seminar como um objeto recreativo (os filmes de animação), possui a carga didática suficiente para ser utilizado em sala de aula e ressaltar a 
necessidade da correta utilização desse recurso. Espera-se que os resultados obtidos por está pesquisa auxiliem aos professores na disseminação 
do ensino e que os alunos conheçam novos conceitos, e também melhore a comunicação e a relação entre os mesmos na sala de aula.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Claudia Andrade Prestes (PIBIC/CNPq)
Curso: Pedagogia
Orientador: Ângelo Ricardo de Souza 
Departamento: Planejamento e Administração Escolar
Setor: Educação
Palavras-chave: Modelos de Gestão Escolar, Políticas Educacionais, Organização e gestão escolar na literatura
Área de Conhecimento: 70800006 - EDUCAÇÃO

1223 A EFETIVIDADE DOS MODELOS DE GESTÃO ESCOLAR: LEITURAS CON-
CEITUAIS

Os estudos no campo das políticas educacionais têm focado, em alguma medida, sobre o fenômeno da gestão escolar. Aparentemente, trata-
se de um objeto que reproduz, em boa medida, os conflitos e disputas do campo da política em geral, e, ao mesmo tempo, reflete sobre esses 
conflitos elementos específicos no universo educacional/escolar. Este trabalho procurou, na perspectiva de conhecer melhor a gestão escolar, 
realizar um levantamento bibliográfico sobre os modelos de gestão escolar no Brasil. O estudo tomou bases bibliográficas nacionais buscando 
identificar os conceitos, abordagens e metodologias de organização e gestão escolar presentes na literatura da área no país. O levantamento 
mostra que há uma relativa articulação entre os principais estudos analisados, na medida em que esses trabalhos convergem nos pontos prin-
cipais. Também ficou evidente que se trata de trabalhos que têm uma face prescritiva muito forte, isto é, que buscam definir como deve ser a 
gestão escolar, mesmo que por vezes, dediquem-se pouco a analisar como a gestão escolar tem sido realizada e efetivada. Assim, os conceitos 
de gestão escolar acabam se articulando com propostas de modelos, normalmente denominadas de democráticos. Há poucos estudos sobre os 
modelos adotados em redes de ensino ou mesmo em escolas e que busquem analisar tais modelos à luz de conceitos mais amplos do campo das 
políticas educacionais. O levantamento, por fim, ainda detectou que a produção sobre a temática não é tão ampla como se hipotetizava no início 
deste trabalho, ainda que o campo da gestão escolar seja muito investigado. Isto pode sugerir que a literatura do campo, como já demonstrou 
Souza (2008 e 2009), ainda carece de estudos mais analíticos, em geral, e de uma identidade mais articulada com a própria área de pesquisa 
em políticas educacionais, em particular.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Douglas Zeferino Silvestre (Outro)
Curso: Pedagogia
Orientador: Ângelo Ricardo de Souza
Departamento: Planejamento e Administração Escolar
Setor: Educação
Palavras-chave: Políticas Educacionais, Qualidade, Acesso e permanência
Área de Conhecimento: 70800006 - EDUCAÇÃO

1224 TÍTULO DO RESUMO: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA: AS 
CONDIÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA

Este estudo está inserido no projeto de pesquisa intitulado “Qualidade no ensino fundamental: uma leitura das condições de efetividade dos 
sistemas estaduais e municipais de ensino a partir de indicadores de financiamento, condições de oferta e resultados escolares”, coordenado 
pela professora Andréa Barbosa Gouveia e orientado pelo professor Ângelo Ricardo de Souza. O objetivo deste trabalho, que é um recorte do 
projeto citado, é fazer um panorama nacional da movimentação das matrículas e dos índices de rendimento e movimento escolar (aprovação, 
reprovação e abandono), no período que compreende os anos de 2005, 2007 e 2009. Os níveis analisados são: Educação Infantil, Ensino Funda-
mental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), em todos os estados da federação. Para atender a estes objetivos, tomamos como 
fonte de dados a base da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE/PNAD), de 2007, que é uma pesquisa amostral feita anualmente 
para observar as características e a contagem da população, e do Censo Escolar, que é realizado anualmente pelo Ministério da Educação/INEP 
para os índices de rendimento e movimento escolar e o número de matrículas, ambas bases disponíveis na Internet. Os resultados obtidos a 
partir da análise dos dados permitem fazer inferências acerca dos objetivos dos estados e municípios frente à oferta do ensino; suas responsabi-
lidades legais; os esforços para melhorias nas condições de acesso, permanência e conclusão; assim como a universalização e obrigatoriedade 
do ensino e oferta àqueles que não tiveram acesso na idade determinada por lei. A análise dos dados ainda permite dimensionar o tamanho e 
o perfil da demanda educacional atendida e, consequentemente, da demanda não atendida na educação básica, demonstrando as dificuldades 
nacionais para garantir a plena fruição à população no que concerne ao direito à educação.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leandro de Almeida (PROBEM/UFPR)
Curso: História
Orientador: Gracialino da Silva Dias
Departamento: Teoria e Fundamentos da Educação
Setor: Educação
Palavras-chave: Graduando em História, Pós-graduação, Educação Popular
Área de Conhecimento: 70800006 - EDUCAÇÃO 

1225 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: O OLHAR DE UM ACADÊMICO DE HISTÓRIA 
SOBRE O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP).

Decorrente de uma Pesquisa-ação, proposta oferecida pelo Professor Doutor Gracialino da Silva dias (Professor Adjunto 4 do Departamento de 
Planejamento e Administração Escolar - DEPLAE, do Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná), a partir da vivência e do desen-
volvimento do trabalho no Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico: Relação entra Escola Pública e Escola Popular, 
oferecido pelo mesmo, através de entrevistas com a 10ª turma que acaba de concluí-lo e a 11ª turma que ingressou nesse ano, análises da epis-
temologia do curso com base em sua bibliografia, bibliografias afins e minhas experiências de graduando desse ano do curso de Licenciatura e 
Bacharelado em História. Tratando-se de um curso pioneiro, pois é o primeiro curso de pós-graduação lato-sensu gratuito na UFPR e pelas suas 
intenções de melhorar a formação de professores que concluíram sua graduação, principalmente Pedagogos e licenciados nas diversas áreas do 
conhecimento, tendo como referência a Educação Popular e o Ensino nas Escolas regulares do País, que parte do princípio da defesa da oferta 
de pública e gratuita da pós-graduação lato-sensu, buscando suprir a vasta demanda de cursos gratuitos, como esse, entre os professores. Com 
isso, pretendo não só comparar a graduação com a pós-graduação, demonstrando as características do curso (OTP), analisando até que ponto 
a primeira necessita da segunda, mas sim, num âmbito maior de procurar uma mais próxima visão da Educação Popular como ferramenta de 
auxílio à formação regular, sua aplicação prática (principalmente nas escolas públicas da rede Estadual), com referência na experiência dos 
formados, das expectativas dos recém ingressantes no curso, minha experiência como calouro de História e a procura de hipóteses para um 
melhor entendimento e apropriação de conhecimento do processo de educação dos educadores.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: William Barbosa (IC-Voluntária)
Curso: Pedagogia 
Orientador: paulo vinicius baptista da silva
Departamento: Teoria e Fundamentos da Educação
Setor: Educação
Palavras-chave: educação das relações étnico-raciais, praticas pedagogicas, crianças
Área de Conhecimento: 70800006 - EDUCAÇÃO

1226 POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS E IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 26ª DA 
LDB

Realiza-se pesquisa bibliográfica em publicações brasileiras no período entre 2003 e 2011. Outrasrevisões informam que o tema educação das 
relações étnico-raciais e ensino fundamental não apareciam com densidade na literatura científica brasileirapublicada antes da promulgação da 
Lei 10639/03. A partir de então o gradual crescimento das publicações apontam questionamentos e aprofundamentos ainda por serem explo-
rados. Foi definida série de descritores tentando fazer pesquisaampla e exaustiva. A metodologia usada foi de coleta e arquivamento de livros, 
teses, dissertações e artigos que contém os descritores: Políticas Afirmativas, Discriminação Positiva, Implementação da lei 10639/03, Praticas 
Pedagogicas, Relações Raciais, Crianças, Classificação e Alunos. Foram acessados bancos de dados de abrangência nacional de literatura 
científica (em especial Banco de Teses e Periódicos CAPES); principais universidades do país; associações de pesquisa de diversas áreas; revis-
tas que têm mais tradição em publicação sobreo tema; publicações e sites dos movimentos sociais negros e sites de órgãos do Governo Federal 
relacionado à temática. Os resultados foram divididos em tipos de publicação (artigos, livros, teses, dissertações) e classificados em temas 
específicos. Foram selecionadospara leitura os artigos sobre praticas pedagógicas e projetos político pedagógico no que tange aos “princípios 
gerais para o currículo afrocentrado”presentes e/ou ausentes nos artigos acessados. A partir dessa bibliografia será realizada uma descrição e 
discussão de resultados tendo como norte o Plano de Implementação da Lei 10639/03.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bárbara Yuri Katahira (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Odisséa Boaventura de Oliveira
Departamento: Teoria e Prática de Ensino
Setor: Educação
Palavras-chave: Ensino de Ciências, Atividades culturais, Análise de Discurso
Área de Conhecimento: 70800006 - EDUCAÇÃO

1227 ATIVIDADES CULTURAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA POSSIBILIDADE?

Esta pesquisa procurou desenvolver uma atividade que promovesse a interface entre o ensino de Ciências e as atividades culturais. Entende-se 
por “atividades culturais” a arte circense, o teatro, a música, a dança, a pintura e a literatura, por exemplo, ou seja, atividades que utilizem lin-
guagem verbal e/ou linguagem não-verbal. Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica em periódicos da área do ensino de Ciências a 
fim de se observar a frequência e como têm sido realizadas as pesquisas com esta mesma temática. Constatou-se que grande parte das pesquisas 
é de natureza teórica e adota a possibilidade de inserção da atividade cultural no ensino de Ciências com um fim motivacional ou visando à 
aprendizagem de conceitos científicos. Assim, buscando manter uma interface sem que houvesse a sobreposição do enfoque cultural sobre o 
científico-escolar e vice versa, implementou-se uma atividade com crianças das séries iniciais do ensino, leitoras e não-leitoras. Desenvolveu-se 
as seguintes etapas: leitura do livro “A primavera da lagarta” de Ruth Rocha por meio da “contação de histórias” e o uso de bonecos; discussão 
sobre o livro, os personagens, seu aspecto moral e os conceitos científicos referentes às etapas de desenvolvimento das borboletas; improv-
isação teatral por parte das crianças. Após a aquisição de autorização prévia dos responsáveis, todas as etapas foram vídeo-gravadas, transcritas 
e analisadas. Adotaram-se os referenciais teóricos da Análise de Discurso francesa, especialmente no conceito de memória discursiva, que 
possibilita a reflexão sobre os diferentes atravessamentos e interpelações que constituem os sujeitos da pesquisa e de Vygotsky, no que se 
refere à formação de conceitos espontâneos e verdadeiros. Os dados obtidos demonstram ser possível promover a interface proposta e também 
as contribuições em relação às atividades culturais, ao ensino de Ciências e para os sujeitos envolvidos na pesquisa: as crianças e o professor. 
Esta pesquisa possibilitou também novos olhares e perspectivas para esta interface. Por exemplo, no caso trabalhou-se com crianças das séries 
iniciais de ensino com um discurso próximo ao lúdico e num espaço não escolar. Questiona-se: O espaço escolar influenciaria nos resultados? 
Como seria a interface em uma turma de ensino superior a este, o Ensino Médio, por exemplo? Como seria utilizar um discurso próximo ao 
lúdico neste nível de ensino? São perguntas a serem respondidas em uma pesquisa futura.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Lopes Teodoro (IC-Voluntária)
Curso: Gestão Ambiental (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Afonso Takao Murata          Colaborador: Juliana Laís Armstrong Lopes
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Educação Ambiental, Temática Ambiental, Educação
Área de Conhecimento: 70800006 - EDUCAÇÃO 

1228 PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM DUAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-
MENTAL, UMA MUNICIPAL E OUTRA PRIVADA, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ- PR. 

O estudo teve como objetivo, diagnosticar o modo como a educação ambiental (EA) vem sendo trabalhada no espaço escolar no município de 
Paranaguá-PR. A pesquisa foi delimitada nas séries iniciais (1° a 4° série) do ensino fundamental de uma escola municipal e outra particular. A 
coleta de dados para o desenvolvimento deste estudo foi realizada a partir da aplicação de entrevistas e questionários semi-estruturados junto 
aos gestores, coordenadores e professores das escolas. Os dados obtidos foram analisados, interpretados e discutidos segundo a técnica da 
análise de conteúdos Bardin, 1977. Pelos resultados alcançados pôde-se observar que o número de alunos atendidos pela escola privada (350 
alunos) é quase duas vezes maior que a municipal (201 alunos), mas a relação aluno/professor é igualmente proporcional, já que na escola 
pública 23 professores atuam e esta relação gira em torno de 8. E na particular, 30 professores estão atuando, sendo esta relação um pouco 
maior, próxima de 12 alunos por professor. Outra verificação é que as duas escolas desenvolvem projetos relacionados à temática ambiental, 
mas apesar disso detectou-se insuficiência na abordagem e no conteúdo desenvolvido pelas professoras de ambas as escolas. Dessa forma, 
verificou-se a necessidade de ações que trabalhassem a EA voltada para os docentes com o intuito de: ampliar o conhecimento dos mesmos 
frente à temática ambiental e instigá-los a desenvolver novas ideias e práticas envolvendo a EA no ambiente escolar. Sendo assim, foi proposto 
o curso “PENSAR global, AGIR local: Formação continuada dos Professores do Ensino Básico/Fundamental em Educação Ambiental”. O 
mesmo teve um desfecho positivo, já que ao final do curso a maioria dos participantes mostrou maior compreensão e sensibilidade em relação 
ao meio ambiente e interesse em desenvolver de forma permanente os conteúdos relacionados à EA.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Solange Aparecida Rosa (PIBIC/CNPq)
Curso: Pedagogia
Orientador: Paulo Vinicius Baptista da Silva          Co-Orientador: Tânia Mara Pacífico 
Departamento: Teoria e Fundamentos da Educação
Setor: Educação
Palavras-chave: Prática pedagógica, Infância, Identidade
Área de Conhecimento: 70801002 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

1229 LIMITES E AVANÇOS DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CURITIBA.

O estudo procurou analisar as práticas pedagógicas que contribuem para a implementação do artigo 26ª da LDB (modificado pela Lei 
10.639/2003) observando o ambiente escolar desde a sua estrutura física, material didático e paradidático, mídia veiculada na escola, rep-
resentação visual (cartazes, murais), acervo da biblioteca e, principalmente, práticas pedagógicas e formação docente em relação à temática 
racial. A pesquisa está sendo realizada numa escola municipal da periferia de Curitiba, de porte médio, com aproximadamente 430 alunos. O 
embasamento teórico para a análise com estudo bibliográfico sobre relações raciais e com análise dos resultados da pesquisa MEC/UNECO 
de 2009 que mapeou e investigou práticas pedagógicas de implementação da referida Lei em escolas das cinco regiões brasileiras. De modo 
geral, o estudo de campo nessa etapa permite afirma que a escola apresenta poucas práticas pedagógicas para a efetiva implantação da política. 
Há na escola uma equipe disciplinar que teoricamente desenvolveria o trabalho, porém neste momento não há nenhum projeto ou outro tipo de 
atividade sendo desenvolvidas. A biblioteca recebeu os livros do programa PNBE e outros que contemplam a diversidade étnico-racial, mas os 
alunos não têm acesso, pois a biblioteca não tem funcionários. Na representação visual da escola, que agora esta enfeitada para festa Junina, em 
nenhum momento existe expressam a diversidade étnica, algumas poucas que há são as publicidades do governo federal. Ou seja, no projeto 
político pedagógico existe a proposição de realização de ações de educação das relações étnico-raciais, mas na realidade a obrigatoriedade da 
Lei pouco tem impacto no cotidiano escolar. A pesquisa pretende, ainda, analisar entrevistas com o corpo discente e docente para investigar a 
percepção diante dos assuntos que implicam a convivência e discussão das relações raciais e da Lei no âmbito escolar.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Benjamim Brum Neto (IC-Voluntária)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Celso de Moraes Pinheiro
Departamento: Teoria e Fundamentos da Educação
Setor: Educação
Palavras-chave: Kant, Nietzsche, disciplina
Área de Conhecimento: 70801010 - FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

1230 RAZÃO E ANIMALIDADE

Este trabalho pretende tematizar a educação em Kant, que se sustenta em grande parte sobre a concepção de disciplina. Após introduzirmos o 
pensamento kantiano, passamos à exposição de um desdobramento negativo da disciplina kantiana. Com esse objetivo, chamamos Nietzsche 
para auxiliar na argumentação. No intuito de que essa tarefa seja bem sucedida, explicamos em linhas gerais o conhecimento necessário da 
filosofia nietzscheana a fim de facilitar a compreensão do tema. Utilizaremos o filme Black Swan (2010), de Darren Aronofsky como forma de 
ilustrar as consequências negativas do pensamento kantiano, caso suas ressalvas não sejam analisadas com a devida atenção. Por fim, de forma 
mais sucinta, mas não menos importante, buscamos mostrar a razão pela qual a disciplina é tão fundamental para Kant. Após expormos as duas 
vertentes que parecem em grande medida contraditórias, passamos à análise do filme Black Swan (2010), usado aqui para ilustrar a ideia de 
que o homem não é um ser nem puramente racional, nem puramente animal; mais do que isso, a ideia da impossibilidade de articularmos esses 
dois “polos” de maneira harmoniosa, de maneira não conflitante. O sujeito situa-se numa zona de convergência entre esses dois polos, onde 
encontramos o conflito constante, inevitável, e responsável pela sanidade e autogovernança. Este trabalho pretende testar paradigmaticamente a 
filosofia da educação de Kant. Observamos com isso que seu pilar - a disciplina - deve ser interpretado com parcimônia: não devemos exceder 
seus limites, mas também não devemos adotar a liberdade em sua radicalidade como pedagogia. Mostramos que o homem, assim como possui 
seu lado racional, possui seu lado animal. O equilíbrio entre esses dois polos é essencial para uma formação saudável. Por fim, o trabalho visa 
mostrar que apesar de Kant insistir na disciplina como fundamental à formação dos homens, jamais abandonou a ideia de uma educação para 
a autonomia, para o esclarecimento.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012 629

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Maria Santos Figueiredo (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) 
Orientador: Celso de Moraes Pinheiro
Departamento: Teoria e Prática de Ensino
Setor: Educação
Palavras-chave: Educação, Autonomia, Conhecimento
Área de Conhecimento: 70801010 - FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

1231 A EDUCAÇÃO COMO PROCESSO EMANCIPADOR DO INDIVÍDUO EM KANT 
E EM NIETZSCHE

A presente pesquisa busca identificar e analisaros possíveis pontos de convergência e divergência entre os textos “Sobre aPedagogia” de Kant e 
“Consideração intempestiva: Schopenhauer educador”, textode juventude de Nietzsche, a respeito do que vem a ser a educação para os doisau-
tores. Em Kant a educação é o ponto de partida para o alcance de algo maior,a saber, de um processo de esclarecimento da razão, o que faz com 
quefinalmente o homem passe a se ver como humanidade. Quando Kant afirma que ohomem é o “único ser que necessita ser educado” (KANT, 
1999, p.2), ele tambémvai mostrar que há uma dualidade entre a sensibilidade e a inteligibilidadepresente na sua natureza, o que o impulsion-
ará a uma conciliação entre essesdois aspectos. Tal conciliação só será possível através da educação. OAufklärung kantiano será o processo 
norteador, o guia para mostrar que todaquestão acerca da educação possui a orientação de uma finalidade ética epolítica. Já em Nietzsche, o 
que se nota é que este impulso para superar acondição mais básica e instintiva da natureza humana é muitas vezes abafadopela indolência, pelo 
medo e principalmente pela preguiça. O Schopenhauernietzschiano se apresenta como um guia que, através da educação, conseguechegar ao 
nascimento do gênio para a melhoria da espécie. Enquanto Kant possuiuma postura otimista e idealizadora com relação à guiança da educação 
pelasgerações futuras, mostrando que mesmo na dualidade há um ideal a ser alcançado,Nietzsche irá dizer que, pelo fato de seu século ser um 
dos períodos maisobscuros e inumanos da história, este deve ser “apagado”, pois as geraçõesfuturas não terão no quê se mirar. A educação, 
portanto, deve ser aquela quepromove a emancipação do indivíduo e cabe a este libertar-se com ousadia dasamarras da consciência de rebanho, 
algo que Nietzsche detecta com grandeperspicácia considerando sua própria época. Com a consciência de que é umatarefa árdua e complexa a 
de analisar o que vem a ser a educação para taisfilósofos, é oportuno esclarecer que aqui não se pretende “esgotar” um assuntotão vasto como 
esse. Mas, se vier a servir de estímulo à reflexão e à extensãoda pesquisa sobre educação, este trabalho terá alcançado plenamente seuobjetivo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Elizete Antumes Gemin (PIBIC/CNPq)
Curso: Pedagogia 
Orientador: Carlos Eduardo Vieira 
Departamento: História
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Conferências Nacionais de Educação, discurso educacional, reformas na educação
Área de Conhecimento: 70801029 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

1232 CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO: REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO 
E GESTÃO (1927-1967).

O presente trabalho pretende analisar as Conferências Nacionais de Educação (CNEs) promovidas pela Associação Brasileira de Educação 
(ABE) e realizados no período que compreende os anos de 1927 a 1967. A ABE foi criada por um grupo de intelectuais em 1924, dando origem 
a um movimento de renovação educacional e de criação de um projeto para elaboração de uma política nacional de educação. Além disso, 
organizou projetos junto a órgãos do governo, publicou manifestos e planos educacionais. Essas iniciativas estavam intrinsecamente articuladas 
ao anelo de formação da nacionalidade e a projetos de homogeneização cultural e moral. Dentre as várias atividades organizadas pela ABE, 
as que alcançaram maior repercussão em nível nacional foram inequivocamente as CNEs. No total foram realizadas treze CNEs, ocorridas ao 
longo de quarenta anos, sendo que a primeira delas realizada na cidade de Curitiba no ano de 1927 e a última na cidade do Rio de Janeiro em 
1967. Essas CNEs além de se constituírem como espaço de elaboração e execução de um projeto educacional para o país, pretendiam organizar 
um amplo movimento de opinião pública voltado para o debate das questões educacionais. Perante o exposto nossa proposta de pesquisa tem 
por objetivo a identificação dos locais de realização dessas conferências, dos temas abordados e das formas de organização desses eventos, 
além de mapear os participantes que se destacaram nesses espaços. Nesses fóruns educacionais a preleção que se lançou então, foi uma relação 
entre educação e modernidade. As CNEs se constituíram como local de enunciação de uma intelectualidade que procurou defender suas teses 
sobre educação e de disputas políticas que refletiam ideologias e demandas do Estado de acordo com suas próprias crenças. Esses intelectuais 
enquanto sujeitos ativos se colocaram em condições de poder transformar a realidade em que estavam inseridos. Desse modo, a hipótese que 
defendemos é que as Conferências Nacionais de Educação representam espaços significativos para flagrarmos o discurso educacional. Elas 
possuem grande potencial de produção do conhecimento histórico a respeito dos temas, das formas de organização e dos agentes engajados no 
debate educacional no Brasil. Os eventos organizados pela ABE, além do alcance nacional e da frequência incomum para o momento, debat-
eram problemas centrais para o campo educacional, tais como escola primária, ensino secundário e superior, formação de professores, métodos 
de ensino, educação física, mas principalmente, buscaram formular e organizar o sistema nacional de ensino.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maria Patricia Celestino de Oliveira (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Pedagogia
Orientador: Gizele de Souza
Departamento: Planejamento e Administração Escolar
Setor: Educação
Palavras-chave: educação infantil, relações raciais, Proinfantil
Área de Conhecimento: 70801029 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

1233 EDUCAÇÃO INFANTIL E RELAÇÕES RACIAIS

O presente estudo integra o projeto de pesquisa intitulado “História, Cultura e Escolarização da Infância”, coordenado pela Profa. Dra. Gizele 
de Souza, e os objetivos do plano de trabalho discente voltam-se para a interface entre educação infantil e relações raciais, mais especificamente 
acerca da análise de dados sobre perfil sócio-econômico e condição etnicoracial de professores cursistas vinculados ao Programa de Formação 
Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil – PROINFANTIL. Esse programa de formação coordenado e financiado pelo MEC 
realizou-se em parceria com estados, municípios e Universidades federais e fora destinado aos professores da educação infantil que não pos-
suíam formação escolar mínima exigida pela legislação vigente e que atuavam em creches e pré-escolas brasileiras. O curso foi ofertado em 
nível médio, modalidade normal, com a duração de dois anos e no Paraná o mesmo teve vigência de 2009 a 2011. A UFPR em parceria com 
outras universidades federais (UFMG, UFRJ e UFC) organizou uma pesquisa, em forma de questionário a todos os cursistas do PROINFAN-
TIL dos estados coordenados pelas universidades mencionadas, cujos resultados foram tratados pelo programa SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences). A base empírica utilizada por este plano de trabalho foi composta por itens dos questionários respondidos exclusivamente 
pelos cursistas do PROINFANTIL Paraná, em particular por aqueles que trouxeram de modo mais direto os aspectos sobre formação escolar, 
perfil sócio-econômico e condição etnicoracial dos respondentes. Do ponto de vista teórico-metodológico, os dados empíricos foram examina-
dos à luz da bibliografia especializada sobre relações raciais e educação infantil no Brasil, em destaque para as contribuições dos estudos de Eli-
ane Cavalheiro e Lucimar Dias Rosa. Como resultados, a pesquisa observou que a proporção da auto-classificação expressada pelos cursistas 
reproduz a distribuição de cor/etnia no estado do Paraná, considerando os resultados do censo de 2011. Somente no caso do grupo de pessoas 
que se auto-identificaram como pretas observou-se uma variação relevante em relação à proporção da população, sendo maior na amostra de 
professoras que cursaram o Proinfantil que na população paranaense. Cruzando a cor-etnia com a renda dos cursistas observou-se que uma 
distribuição distinta da população brasileira em geral: pardas com renda maior que pretas e, inclusive, maior que das professoras brancas do 
Proinfantil. Cruzando a cor/etnia com a escolarização não foram verificadas diferenças entre os grupos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renata Manczur Torres (PIBIC/CNPq)
Curso: Pedagogia 
Orientador: Gizele de Souza
Departamento: Planejamento e Administração Escolar
Setor: Educação
Palavras-chave: Cultura escolar, Escola primária, Instrução paranaense
Área de Conhecimento: 70801029 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

1234 CULTURA MATERIAL ESCOLAR NO PARANÁ: APETRECHOS E UTENSÍLIOS 
PARA O ENSINO PRIMÁRIO

O presente trabalho é integrante do projeto de pesquisa intitulado “História, Cultura e Escolarização da Infância”, coordenado pela Profa. Dra. 
Gizele de Souza, cujos objetivos gerais voltam-se, dentre outros, para o levantamento, catalogação e análise de dados sobre a história da in-
fância e da história da educação primária paranaense. O objeto específico tratado neste trabalho refere-se à cultura material escolar das escolas 
primárias do Paraná, de fins do século XIX e início do século XX, a fim de caracterizar os utensílios e apetrechos utilizados e em circulação 
nessas escolas, na perspectiva de que a identificação dos objetos escolares contribui com a análise do cotidiano das escolas primárias e cor-
robora com o estudo da organização da instrução pública primária paranaense. Dentre os vários utensílios e apetrechos presentes nas escolas 
primárias, a pesquisa destaca o objeto mobiliário escolar como ferramenta analítica de adentrar ao universo do cotidiano escolar primário 
paranaense, a fim de observar mudanças, permanências, particularidades relativas a este objeto no cenário da instrução primária. Para dar conta 
dos objetivos estabelecidos, o estudo valeu-se do acervo disponível no DEAP - Departamento do Arquivo Público Paranaense e da Biblioteca 
Pública do Paraná, composto por ofícios, cartas, relatórios de inspetores escolares, professores, presidentes da província/do estado, lista de 
objetos escolares, legislação educacional paranaense, artigos de periódicos paranaenses em circulação no período pesquisado, recibos, entre 
outros. Quanto ao aporte teórico, o trabalho conta com as contribuições da história cultural, em especial, dos estudos de Michel de Certeau e 
Roger Chartier, da historiografia educacional especializada no campo da cultura escolar e cultura material escolar. Alguns resultados podem ser 
explicitados, como a diversidade de objetos escolares presentes nas escolas primárias paranaenses desde fins do século XIX, destituindo a tese 
de que no oitocentos pouco se fazia e quase nada se provia em termos da instrução pública. A pesquisa localizou não só uma variedade imensa 
de objetos escolares, mas uma riqueza de fontes que revelam o debate e a circulação em torno dos objetos escolares, uma trama de sujeitos, 
empresas e fabricantes envolvidos no tocante a questão do provimento das escolas primárias.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Rodrigo de Lima (PIBIC/CNPq)
Curso: Pedagogia
Orientador: Liane Maria Bertucci
Departamento: Teoria e Fundamentos da Educação
Setor: Educação
Palavras-chave: saúde, imprensa, educação
Área de Conhecimento: 70801029 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

1235 EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE NO JORNAL DIÁRIO DA TARDE. CURITIBA, FI-
NAL DOSÉCULO XIX, PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX.

Como diferentes textos, imagens, propagandas e informes publicados pelo jornal curitibano Diário da Tarde (inclusive assinado por leitores) 
educavam a população em práticas consideradas sadias pelos médicos? A partir desta questão geral a pesquisa realizada resgatou indícios desta 
educação a partir do final dos Oitocentos e não apenas a partir da segunda metade dos anos 1910, um período marcado por debates e ações 
relacionadas ao movimento sanitarista (permeado por teses eugênicas) que alardeava a necessidade de educação do brasileiro para a construção 
de uma nação sadia. Foi possível observar que ações relacionadas à higiene e saúde em geral, muitas vezes realizadas pelo governo estadual 
ou municipal, eram veiculadas e debatidas pelo jornal de Curitiba e, também, que o saber médico-científico tanto disputava espaço e adeptos 
com outras práticas de cura, quanto foi combinado com estas outras práticas utilizadas pelos moradores da capital paranaense. Neste segundo 
ano de pesquisa foram pesquisados os números do jornal Diário da Tarde arquivados no Círculo de Estudos Bandeirantes (Curitiba-PR) e 
concluída a pesquisa nos exemplares que estão na Biblioteca Pública do Paraná (Curitiba-PR). Como no ano anterior, depois de realizado o 
levantamento de matérias diversas e propagandas relacionadas a educação para a saúde, a transcrição do material foi efetuada em fichas com 
itens de anotação previamente definidos (nome do autor da matéria, avisos, título; nome do jornal; data completa da publicação; transcrição do 
material selecionado de forma integral ou resumida; observações, quando pertinentes). Embasada metodologicamente na história sociocultural, 
notadamente na obra do historiador Edward P. Thompson, a relevância da pesquisa está em mostrar a contribuição da imprensa na divulgação 
de modos científicos de manutenção da saúde e combate às doenças (uma educação que resultou na reivindicação de vários curitibanos por 
saúde) e em recuperar, mesmo que pontualmente, ações populares de cura, ações mantidas pelo costume, vivenciadas cotidianamente, por vezes 
combinadas com indicações médicas, que eram desaprovadas pelos doutores.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Samara Garratini (Outro)
Curso: Pedagogia 
Orientador: Carlos Eduardo Vieira 
Departamento: Teoria e Fundamentos da Educação
Setor: Educação
Palavras-chave: Disciplina História da Educação., Universidade Federal do Paraná., Curso de Pedagogia.
Área de Conhecimento: 70801029 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

1236 HISTÓRIA DA DISCIPLINA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO CURSO DE PEDAGO-
GIA NOS CONTEXTOS DA UP, FFCL E UFPR (1939-2000).

Este trabalho pretende analisar a trajetória da disciplina História da Educação (HE) nos contextos da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 
(FFCL), da Universidade do Paraná (UP) e da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no período de 1939 a 2000. Não entendemos essas 
instituições de maneira estanque, mas sim como parte do processo que culminou na implantação do ensino superior na cidade de Curitiba. A 
disciplina História da Educação no Brasil surge em 1928 nos cursos de formação de professores da Escola Normal do Distrito Federal. No 
Paraná a disciplina inseriu-se na Escola Normal em 1934, enquanto que no Instituto Superior de Educação, anexo à FFCL, em 1938. Em 1939, 
a disciplina passa a constar do currículo do curso de Pedagogia recém regulamentado pelo Decreto Lei 1.190/39. Como procedimento de tra-
balho temos nos ocupado em identificar, selecionar e organizar os documentos que testemunham o surgimento, a organização, os conteúdos e 
as avaliações da disciplina. Esses documentos estão localizados nos acervos do Setor de Educação, do Departamento de Teoria e Fundamentos 
da Educação da UFPR, do Círculo de Estudos Bandeirantes e do Centro Acadêmico Anísio Teixeira. O material encontrado tem permitido 
identificar como a disciplina se inseriu no curso de Pedagogia, quem eram os professores responsáveis e quais eram os conteúdos ministrados. 
Uma segunda frente de investigação, contudo ainda muito incipiente, situa-se na relação entre a disciplina, o professor Liguarú Espírito Santo 
e a organização dos estudantes de pedagogia da FFCL, da UP e da UFPR. O intuito dessa pesquisa é de problematizar o papel da disciplina 
no âmbito dos cursos de formação de professores, bem como as concepções de História da Educação subjacentes à disciplina. Até o momento 
podemos concluir sobre a importância da disciplina, uma vez que ela encontra-se entre os fundamentos do curso de Pedagogia e está presente 
em dois dos três anos de duração do mesmo. Também identificamos indícios da visão de mundo católica na disciplina, uma vez que parte dos 
seus professores e da própria FFCL estava ligada ao laicato católico paranaense.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vanessa Raianna Gelbcke (CNPq-Balcão)
Curso: Pedagogia 
Orientador: Carlos Eduardo Vieira 
Departamento: Teoria e Fundamentos da Educação
Setor: Educação
Palavras-chave: Imprensa, Educação, Intelectuais
Área de Conhecimento: 70801029 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

1237 JORNAL DIÁRIO COMO FONTE E COMO TEMA PARA A PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: 
UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE IMPRENSA, INTELECTUAIS E MODERNIDADE

Este trabalho tem como objetivo analisar os impressos diários como fontes para a pesquisa em História da Educação, à medida que exploramos 
suas potencialidades como documento, como suporte de sentidos, bem como seu protagonismo como agente social. Tal protagonismo foi, 
particularmente, assumido pelos proprietários, editores e articulistas dos jornais abordados neste estudo. Dessa forma, além do interesse pelo 
registro jornalístico, pelas notas e matérias veiculadas pelos periódicos, também nos preocupamos com as trajetórias e as ideias daqueles que 
produziram a dinâmica da imprensa paranaense. Estes personagens do discurso jornalístico são qualificados nessa pesquisa como intelectuais 
que, nesse período, assumiram uma identidade definida como grupo social, — não apenas pelas trajetórias de formação e/ou de produção 
literárias, científicas ou poéticas — mas, sobretudo, pelo engajamento nas questões públicas. Neste contexto o jornalismo se tornou um meio 
de intervenção importante. Nesse sentido, analisamos dois jornais paranaenses em circulação nas décadas de 1910 e 1930, o Diário da Tarde, 
fundado por Estácio Correa, e a Gazeta do Povo, fundada por Benjamin Lins, a relação entre estes jornais se mostrou conflituosa, revelando a 
concorrência e, sobretudo, as diferentes motivações políticas que animavam os periódicos. Através das reflexões referentes aos artigos jornalís-
ticos com os quais nos deparamos nesses periódicos, identificamos a presença do debate educacional na imprensa paranaense, ponderando a 
freqüência, o espaço ocupado e os sentidos veiculados pela notícia, bem como uma análise da relação entre jornais, intelectuais e modernidade. 
Até o momento, reconhecemos, categorizamos e arquivamos em banco de dados cerca de seis mil oitocentos e dezoito (6818) registros jornalís-
ticos concernentes a temas associados à educação. Na tentativa de controlar a dispersão temática organizamos a partir da análise de conteúdo 
dos registros jornalísticos nove (9) temas principais (categorias primárias) e destas seis (6) foram desdobradas em quarenta e três (43) catego-
rias de classificação secundária. A pesquisa tem revelado uma significativa e complexa vinculação entre a imprensa e a educação, justificando o 
investimento nessa fonte pela sua capacidade de gerar desdobramentos significativos para a produção do conhecimento histórico e educacional.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Najla Hachem (Outro)
Curso: Pedagogia 
Orientador: Leziany Silveira Daniel                 Colaborador: Fabiane Isidoro, Maria Eduarda Azambuja
Departamento: Teoria e Prática de Ensino
Setor: Educação
Palavras-chave: História do Curso de Pedagogia, Discursos de paraninfos, Concepção de pedagogo
Área de Conhecimento: 70801029 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

1238 CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPR: UM POUCO DE SUA HISTÓRIA MEDIANTE A PRESENÇA DE 
SEUS PARANINFOS NAS CERIMÔNIAS DE COLAÇÃO DE GRAU NAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS

A atual pesquisa integra o projeto “100 anos da UFPR: dimensões de História da Educação”, cujo objetivo foi analisar as múltiplas dimensões 
da história da UFPR, com base em referenciais teórico-metodológicos da História da educação. Os objetivos desta proposta foram: identificar 
e analisar as concepções e projetos em torno da educação e formação de professores pensados nos últimos 30 anos, a partir dos discursos pro-
feridos pelos Paraninfos nas formaturas de Pedagogia da UFPR; refletir sobre as concepções de educação, de formação de professores e peda-
gogos presentes nos discursos; discutir e abordar as configurações do curso de Pedagogia da UFPR, desde a década de 1980, cotejando com as 
questões colocadas nos discursos analisados. Foi adotada a seguinte metodologia: identificação dos Paraninfos através de análise das atas de 
formatura correspondentes ao período de 1980-2009; localização dos Paraninfos e solicitação de cópia dos discursos; extração dos discursos, 
das concepções de pedagogo explicitadas nas falas de Paraninfos em cada período; analise dos currículos de pedagogia da UFPR, vigentes 
no período estudado; reflexão sobre a trajetória dos cursos de pedagogia no Brasil e na UFPR, com o intuito de identificar as concepções de 
pedagogo presentes na história do curso. Neste momento foi possível aventar alguns resultados: das 71 atas analisadas (68 válidas), identi-
ficamos 41 homenageados e entre estes, 27 nomes se repetiram, 19 pertenciam ao Departamento de Planejamento e Administração Escolar 
(DEPLAE), 4 ao Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação (DTFE) e 16 a departamentos não identificados. Os professores mais 
homenageados em 30 anos foram: Prof.ª Acácia Zeneida Kuenzer, Prof. Odilon Carlos Nunes e Prof. Ângelo Ricardo de Souza, todos perten-
centes ao DEPLAE. Obtivemos alguns discursos e realizamos uma entrevista, cujas análises mostram pela origem e histórico departamental 
desses professores um forte teor político nos discursos. Além disso, chegamos a outros dados significativos: a maioria dos homenageados 
atuou nos últimos anos do curso, com discursos politizados em relação às questões educacionais e pedagógicas; foram participantes ativos das 
reformas curriculares na universidade e em instâncias governamentais. Embora tenhamos conseguido analisar algumas destas questões com 
maior profundidade, entendemos que nossa pesquisa possa suscitar outros objetos  e questões problematizadoras do campo educacional, não 
só paranaense, mas brasileiro.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: JOULILDA DOS REIS TAUCEI (PIBIC/CNPq)
Curso: Pedagogia
Orientador: Tania Stoltz
Departamento: Teoria e Fundamentos da Educação
Setor: Educação
Palavras-chave: Superdotação, dupla excepcionalidade, dislexia
Área de Conhecimento: 70801061 - PSICOLOGIA EDUCACIONAL

1239 INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE PROFESSORES, ALUNOS DISLÉXICOS E PORTADO-
RES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: QUAIS OS CAMINHOS POSSÍVEIS?

Alta habilidade/superdotação (AH/SD) e dislexia são temas complexos e podem ser considerados como pouco pesquisados, especialmente por 
tratarem de “dupla excepcionalidade”. Algumas pessoas podem apresentar AH/SD em uma determinada área e desempenho médio ou abaixo da 
média em outra (ALENCAR, 1986). Tendo como referência essas circunstâncias, o estudo teve como objetivo investigar a hipótese de que pes-
soas com AH/SD podem concomitantemente apresentar dislexia; assim como discutir e analisar as dinâmicas interativas que se desenvolvem 
nas escolas: as dificuldades e as soluções encontradas por alguns educadores que trabalham com esses alunos. A metodologia adotada teve 
como referência os princípios da pesquisa qualitativa, enfocando o estudo de caso (FLICK, 2009). Foram entrevistados dois adolescentes, seus 
pais, professores e os coordenadores da sala de recursos para superdotados, onde os jovens recebem atendimento especializado. A análise apon-
ta para a confirmação da hipótese levantada: foram confirmados os diagnósticos de AH/SD e dislexia nos adolescentes; contudo, reconhecer os 
estudantes considerando-se as suas capacidades cognitivas bem acima da média e, por outro lado, perceber a disparidade referente à perspectiva 
do insucesso escolar é uma problemática extremamente controversa, tanto para os adolescentes e suas famílias, quanto para os professores 
que trabalham com esses educandos. Assim, enfatiza-se a dificuldade de alguns educadores em trabalhar com alunos com características tão 
complexas. Em relação às dinâmicas interativas, alguns professores afirmaram que trabalham, quase sempre, promovendo atividades em dupla 
e em grupo. Nos momentos em que a escrita é essencial, é solicitado que os estudantes expliquem o que desejaram escrever; todos os alunos 
são estimulados a interagir com os colegas e a buscar significados naquilo que leem e escrevem. Essas práticas pedagógicas assemelham-se à 
busca de significados que Stoltz (2010) enfatiza em seus escritos, inspirando-se em Vygotsky (1994). Com relação aos indicativos de AH/SD 
e dislexia em uma mesma pessoa, alguns docentes declararam que não é tão difícil encontrar alunos com problemas semelhantes aos dos ado-
lescentes estudados. Porém, o incomum é encontrar educandos com essas características e estes possuírem o laudo comprobatório. Por outro 
lado, apesar da problemática da “dupla excepcionalidade” estar presente em algumas escolas brasileiras, percebe-se ainda uma forte carência 
de pesquisas sobre essa temática. Tal constatação reforça a relevância de continuidade e expansão de estudos nessa área.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Rosane de Sousa (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Gestão e Empreendedorismo (Setor Litoral) (N)
Orientador: Dione Lorena Tinti
Departamento: Administração Geral e Aplicada
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Empreendedorismo, Conceitos, Estudo
Área de Conhecimento: 70802017 - ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS

1240 EMPREENDEDORISMO NO ENSINO MÉDIO EM MATINHOS/PR

O plano de trabalho desse projeto de Iniciação Científica, intitulado “Perfil Sócio-cultural dos Jovens da Escola Estadual Gabriel de Lara: Ex-
pectativas de Futuro” tinha por objetivo, num primeiro momento, o levantamento das crenças, valores, lazeres e quais eram suas perspectivas 
de futuro ao terminar o ensino médio da mencionada escola. A estratégia era acompanhar uma professora da escola que estava desenvolvendo 
um projeto de intervenção do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) para conhecer mais de perto esses jovens. Durante o acompan-
hamento da implementação desse projeto do PDE, percebeu-se que, apesar do ensino médio ser um período de transição entre a adolescência 
e a vida adulta, a maioria daqueles jovens não tem uma ideia clara do que fazer logo após o término dos estudos dessa fase. Esses jovens estão 
repletos de inquietações: que rumo seguir quando sair da escola? Como vou me preparar profissionalmente num mundo competitivo e sem em-
prego? Onde e como vou buscar um meio de vida? Diante dessa constatação e do fato de Matinhos/PR ser um município litorâneo, que por suas 
características geográficas, climáticas e culturais vive de uma dinâmica da economia local em que a geração de trabalho e renda concentra-se 
em apenas três meses do ano, cuja sazonalidade impõe um forte déficit de empregos formais, decidiu-se estudar a viabilidade de implementar 
um projeto de empreendedorismo na escola. Portanto, este trabalho tomou um novo rumo cujo objetivo foi o de fazer um levantamento bibli-
ográfico sobre quais conceitos e referenciais teóricos poderiam contribuir para implementar um Projeto de Aprendizagem da bolsista, enquanto 
uma próxima etapa, que apresente a cultura do empreendedorismo (atitudes de inquietação, ousadia e proatividade na relação do jovem com o 
mundo) para os estudantes da Escola Estadual Gabriel de Lara. Como resultado, apresenta-se uma revisão do conceito de empreendedorismo 
dos principais autores da área e de como este pode ser abordado no espaço escolar para preparar os jovens para uma era sem emprego e que 
precisa de outros referenciais de trabalho e cidadania.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andrea Polena (Outro)
Curso: Pedagogia
Orientador: Andréa Barbosa Gouveia             Colaborador: Vinícius Silva dos Santos
Departamento: Planejamento e Administração Escolar
Setor: Educação
Palavras-chave: Perfil dos professores, Condições de trabalho docente, Ensino fundamental público
Área de Conhecimento: 70803013 - POLÍTICA EDUCACIONAL

1241 QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA LEITURA DAS CONDIÇÕES 
DO TRABALHO DO PROFESSOR

Este trabalho visa apresentar o perfil e condição de trabalho dos professores no ensino fundamental, para construção de um Índice de Con-
dições de Trabalho do Professor (ICP) que compõe o Índice de Condições de Qualidade (ICQ) e que faz parte de uma pesquisa maior chamada 
“Qualidade no ensino fundamental: uma leitura das condições de efetividade dos sistemas estaduais e municipais de ensino a partir de indica-
dores de financiamento, condições de oferta e resultados escolares” com financiamento do Programa Observatório da Educação Edital 2010 
CAPES/INEP. Nesse trabalho foram utilizados os dados do questionário do professor da Prova Brasil 2009, um dos instrumentos de avaliação 
do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O banco de dados de 2009 constitui-se de todas as turmas de 4ª e 8ª séries do ensino 
fundamental regular (em regime de 8 anos) e de 5º e 9º anos (em regime de 9 anos) de escolas públicas, localizadas em zona urbana e rural, 
desde que possuíssem pelo menos 20 alunos nas séries/anos avaliados. Para elaboração do perfil do professor foram selecionadas questões ref-
erente a sexo, idade, etnia, escolarização (ensino médio à pós-graduação) e em quantas escolas trabalha, para construção do índice (ICP) foram 
selecionadas questões que compuseram quatro índices parciais, sejam eles, Escolaridade Total do Professor, compostas por “Qual o seu nível 
de escolaridade (até a graduação)?” e “Indique a modalidade de cursos de pós-graduação de mais alta titulação que você possui.”; Experiência, 
composta por “Há quantos anos você está lecionando?”; Situação Trabalhista, composta por “Qual é a sua situação trabalhista nesta escola?”; 
e, Salário por hora, composta por “Nesta escola, qual o seu salário bruto? (com adicionais, se houver)” e “Nesta escola, qual a sua carga horária 
semanal?”, aos quais foram dados pesos diferentes conforme metodologia desenvolvida pelo grupo de pesquisa. A análise inicial do perfil 
mostra similaridade com a bibliografia consultada (GATTI, 2010), demonstrando predominância do sexo feminino, autoidentificado como 
branco e pardo, com idade entre 30 e 49 anos, com curso superior completo e, entre estes, aproximadamente a metade com pós-graduação. 
Quanto ao ICP observa-se que as condições de trabalho nos anos finais são relativamente melhores, as piores condições encontram-se na região 
nordeste, resultando em grande desigualdade nas condições de trabalho do professor brasileiro.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Débora Pinheiro Donato (IC-Junior/FA)
Curso: Pedagogia 
Orientador: Andréa Barbosa Gouveia
Departamento: Planejamento e Administração Escolar
Setor: Educação
Palavras-chave: sindicalismo docente, associativismo, ação sindical
Área de Conhecimento: 70803013 - POLÍTICA EDUCACIONAL

1242 AÇÃO SINDICAL DOCENTE E INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO: ANÁLISE COM-
PARADA DOS MUNICÍPIOS DE CURITIBA E ARAUCÁRIA.

O sindicato docente é um coletivo que tem como finalidade a busca de melhores condições de vida e trabalho para seus representados. Na 
Região Metropolitana de Curitiba, os docentes estão organizados em sindicatos próprios, associações e sindicatos de servidores públicos. Nesta 
pesquisa, busca-se caracterizar o movimento sindical docente por meio do estudo de documentos sindicais (Estatuto e Pautas de Reivindicação) 
e através de entrevistas com dirigentes das entidades. Esta pesquisa foi desenvolvida em Curitiba e Araucária, nas quais existem sindicatos 
próprios de docentes. Em Curitiba há o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba – SISMMAC, já em Araucária, há o Sin-
dicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária. Sindicatos fundados um ano após a conquista legal do direito à sindicalização dos 
servidores públicos (1989). Ambos os sindicatos representam professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, além dos pedagogos 
das respectivas redes municipais de ensino. A diretoria do SISMMAC é formado por 9 cargos, enquanto que a do SISMMAR é composta por 
7 coordenações colegiadas. Ambos os sindicatos docentes dispõem de instâncias como Conselho de Representantes (formado por um profes-
sor por estabelecimento de ensino), Conselho Fiscal, Corpo de Suplentes, Assembléia Geral e Congresso. O SISMMAC, diferentemente do 
SISMMAR, ainda tem a Plenária do Sistema Diretivo. Outro aspecto em comum entre estes dois sindicatos é a constituição de Coletivos de 
segmentos específicos da base. Tanto o SISMMAC como o SISMMAR possuem o Coletivo dos Aposentados e dos Pedagogos. O sindicato de 
Araucária ainda dispõe dos coletivos Relações Étinorraciais, Gênero e Combate a Homofobia e Financiamento. Estes coletivos têm como fun-
ção estudar e formular políticas e reivindicações de temas específicos. O SISMMAC e o SISMMAR são os únicos sindicatos municipais do es-
tado do Paraná filiados à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). O SISMMAC também é filiado a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). No que se refere às Pautas de Reivindicação, constatou-se temáticas, estrutura de apresentação e reivindicações muito 
parecidas também. Algumas reivindicações em comum são a exigência do cumprimento da Lei do Piso Profissional Salarial Nacional (Lei nº 
11. 738/08), formação continuada a todos os profissionais do ensino, material didático de qualidade e em quantidade suficiente de acordo com 
a demanda, abertura de concurso público, dimensionamento de pessoal, número de alunos por turma, adequado ao trabalho pedagógico, etc.  
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sandra Pereira de Oliveira (PIBIC/CNPq)
Curso: Pedagogia 
Orientador: Andréa Barbosa Gouveia
Departamento: Planejamento e Administração Escolar
Setor: Educação
Palavras-chave: Sindicalismo docente, Politicas educacionais, Região Metropolitana de Curitiba
Área de Conhecimento: 70803013 - POLÍTICA EDUCACIONAL 

1243 AÇÃO SINDICAL DOCENTE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA EM DOIS MUNICÍ-
PIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA.

O sistema educacional brasileiro é dividido em sistemas municipais, sistemas estaduais e sistema federal de ensino. Essa descentralização 
na oferta de ensino da educação básica tem por consequência uma divisão na distribuição de empregos dos professores e com isto na forma 
de organização dos trabalhadores nos seus sindicatos. (GOUVEIA, 2012). Nos municípios da região metropolitana de Curitiba os docentes 
das redes públicas de educação básica, estão organizados em três tipos de sindicatos: sindicatos municipais do magistério, associações de 
professores municipais e sindicato dos servidores municipais. Este trabalho tem como objetivo um estudo inicial sobre a caracterização do 
movimento sindical docente em dois municípios da Região Metropolitana de Curitiba - Fazenda Rio Grande e Piraquara. Nestes dois casos 
temos a organização de Associações Municipais que são filiadas ao sindicato estadual: APP -sindicato – Sindicato dos trabalhadores em edu-
cação Pública do Paraná são estas associações: ASSMEF – Sindicato dos Servidores Municipais da Educação Pública da Fazenda Rio Grande 
e APMP – Associação dos Professores Municipais de Piraquara. Para isto este trabalho propõe-se identificar as particularidades da ação dos 
sindicatos de professores no acompanhamento do financiamento da educação e dos recursos do FUNDEF/FUNDEB. São utilizados como in-
strumentos de trabalho o acompanhamento e análise das informações relativas ao financiamento da educação dos dois municípios a partir dos 
dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e reorganizados na série histórica de 1998 a 2011. Leitura e classificação 
dos documentos de caracterização dos dois sindicatos: estatuto, pauta de reivindicações. Além de entrevistas com os dirigentes sindicais. Entre 
os principais achados de pesquisa destaca-se: do ponto de vista do financiamento da educação são dois municípios que ganham significativos 
e crescentes recursos com a política de fundos. Do ponto de vista da organização dos trabalhadores, o aumento da filiação de professores, no 
caso de Piraquara, e, as mobilizações pela transparência no uso de recursos do FUNDEF/FUNDEB, no caso da Fazenda Rio Grande sugerem 
um fortalecimento da ação sindical na RMC.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: VANESSA CRISTIANE CORRÊA (PIBIC/CNPq)
Curso: Pedagogia 
Orientador: ROSE MERI TROJAN
Departamento: Planejamento e Administração Escolar
Setor: Educação
Palavras-chave: Trabalho docente, Formação docente, Estudos comparativos
Área de Conhecimento: 70803013 - POLÍTICA EDUCACIONAL

1244 ESTUDO SOBRE O APORTE DAS PESQUISAS INTERNACIONAIS SOBRE ENSINO E 
APRENDIZAGEM PARA AS CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE

O presente trabalho analisa os resultados do Programa Internacional de Pesquisa sobre Ensino e Aprendizagem (TALIS), realizado pela Organi-
zação de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Programa TALIS, cuja primeira rodada realizou-se nos anos de 2007 e 2008, 
envolvendo escolas públicas e privadas de 24 países, entre membros da OCDE e convidados, busca contribuir com a compreensão dos sistemas 
educacionais dos países participantes, a fim de subsidiar o desenvolvimento de políticas educacionais (INEP, 2009). Nesse estudo, são con-
siderados os dados referentes ao Brasil, disponibilizados pela pesquisa, a fim de contribuir para a realização de futuros estudos comparativos. 
A metodologia empregada incluiu uma revisão de literatura sobre educação comparada e método de comparação; leitura crítica do relatório 
TALIS (OCDE, 2009); seleção, levantamento e tratamento dos dados relacionados com o perfil e as condições de trabalho docente dos profes-
sores das séries finais do ensino fundamental (secundário básico); análise comparativa dos dados, situando o Brasil em relação à média TALIS 
e países que se destacaram em posições acima e abaixo da média. Ao mesmo tempo, identifica a situação dos professores brasileiros, frente a 
outras realidades, evidenciando avanços e problemas. Deste modo, foram selecionadas algumas variáveis para elaboração de gráficos e reali-
zação de análises, fundamentadas na literatura da área. Para que este estudo fosse realizado, foram selecionados os dados do capítulo dois, que 
aborda o perfil dos professores, sua formação inicial e algumas características das escolas; e o capítulo três, que se refere ao desenvolvimento 
profissional dos mesmos, bem como o apoio que receberam e os impactos que estas atividades propiciaram. Assim, é notável que o Brasil, 
apesar de enfrentar problemas em relação ao investimento nas condições de trabalho docente, apresenta posição favorável em certos aspectos, 
frente a outras realidades. Por exemplo, o país está entre aqueles que mais oferecem condições para participar de desenvolvimento profissional, 
pois 73% indicam adequação das atividades oferecidas e 75,4% contam com o apoio do empregador. Porém, em outros aspectos evidencia-se 
que o país necessita de maior investimento na qualificação profissional,pois 51% dos docentes investigados afirmam que atividades muito caras 
impedem sua participação. Deste modo, percebe-se que a pesquisa TALIS evidencia que as condições oferecidas para o aperfeiçoamento dos 
agentes educativos são importantes para melhorar a qualidade da educação.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: FLÁVIA CAROLINA DA SILVA (IC-Voluntária)
Curso: Pedagogia
Orientador: Paulo Vinícius Baptista da Silva                 Co-Orientador: Tânia Mara Pacífico
Departamento: Teoria e Fundamentos da Educação
Setor: Educação
Palavras-chave: Promoção para a Igualdade Racial, Educação Infantil, Práticas Pedagógicas
Área de Conhecimento: 70803013 - POLÍTICA EDUCACIONAL

1245 RELAÇÕES RACIAIS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR DESENVOLVIDA 
COM CRIANÇAS DE 6 ANOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA.

Apresenta-se este trabalho pautado na apreciação das questões étnico-raciais no contexto escolar, por meio da análise das práticas pedagógicas 
com o intuito de analisar se tais questões, sobretudo, práticas de racismo, preconceito e discriminação racial são abordadas e de que forma. 
Para tanto, articulou-se a pesquisa bibliográfica, por meio de livros, artigos científicos e legislação. Como referencial teórico utilizou-se dos 
seguintes autores; Cavalleiro (2007), Gonçalvez (1987), Lopes (2005), Roberto (2001), Rocha (2011), Santos (2011), Sant’Ana (2005) e 
Silva (2008), utilizou-se também da Constituição Federal (1988), o artigo 26-A da LDB (modificado pela  Lei 10.639/03 e alterado pela Lei 
11.645/08). Deu-se início – no segundo semestre – a uma pesquisa empírica em uma escola Municipal localizada na região periférica de Cu-
ritiba, tendo como foco de análise a educação infantil; esta etapa está em curso, portanto será abordada de forma simplificada neste trabalho, 
devido ao curto tempo desta etapa bem como o montante de dados disponíveis. Considerando que este trabalho está em curso, pretende-se 
averiguar se as práticas pedagógicas contemplam as definições legais do artigo 26-A da LDB, principalmente no que tange ao ensino de  
História da África e cultura Afro-brasileira e que práticas são utilizadas. Em análise preliminar verificou-se que nos cartazes existentes na es-
cola a pluralidade étnico- racial não está representada e a invisibilidade das religiões de matriz africana em uma aula de religião, na qual outras 
religiões foram trabalhadas.Pretende-se aprofundar a análise considerando  se há ausência e silêncio na esfera escolar, de práticas pedagógicas 
de promoção para igualdade racial.Palavras-chaves: Lei 10639/03, Educação Infantil, Práticas Pedagógicas, Promoção para Igualdade Racial.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Christina de Souza Serpa (PIBIC/CNPq)
Curso: História
Orientador: Tânia Maria Figueiredo Braga Garcia
Departamento: Teoria e Prática de Ensino
Setor: Educação
Palavras-chave: Manuais didáticos de História, Fontes, Séries iniciais do Ensino Fundamental
Área de Conhecimento: 70804001 - ENSINO-APRENDIZAGEM

1246 FONTES ICONOGRÁFICAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA E O TRA-
BALHO NA SALA DE AULA.

A pesquisa busca analisar as fontes iconográficas presentes nos livros didáticos que estão sendo utilizados em escolas da rede pública de 
educação, das séries iniciais do Ensino Fundamental, de 1º a 5º ano. Como são livros que fazem parte do PNLD (Programa Nacional do Livro 
Didático), são escolhidos pelos próprios professores e se renovam a cada três anos, procurou-se conhecer os critérios e processos de escolha 
deste material em uma escola da rede Municipal de Curitiba, opiniões sobre o livro e sua forma de utilização em sala de aula. A partir desta 
análise inicial, realizou-ser uma análise dos livros utilizados para compreender de que forma as imagens são apresentadas nos manuais, com 
que finalidade, e que usos são feitos delas. A análise das orientações aos professores feitas pelos autores dos livros também representam um 
passo importante para compreender a maneira como as fontes imagéticas são interpretadas, e de que forma seu uso é planejado. A metodologia 
utilizada envolve a análise de conteúdo, com apoio em Franco (2003);  a construção de um quadro de análise dos livros com enfoque nas fontes 
iconográficas incorporadas pelos autores; e a realização de entrevistas com professores das séries iniciais para investigar a forma de utilização 
das fontes em sala de aula. A relevância do projeto e do tema está na análise da presença de fontes nos livros didáticos, uma vez que isso é 
uma exigência dos editais do PNLD para os livros de História;  no caso particular das fontes imagéticas, a relevância está na análise de como 
elas são apresentadas no livro, como meras ilustrações dos textos dos autores ou problematizadas como fontes, elemento indispensável para a 
construção do conhecimento histórico; e finalmente, pela aproximação com a escola, para compreender o uso dos livros escolhidos, abordagem 
esta ainda pouco realizada nas pesquisas sobre o tema. Com este estudo, será possível verificar a existência de problemas e propor alternativas 
para a melhor utilização de fontes imagéticas nos manuais didáticos. Palavras- chave: Didática – Manuais didáticos de História – Fontes – Sé-
ries Iniciais do Ensino Fundamental.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fabiane Rodrigues (PIBIC/CNPq)
Curso: Química 
Orientador: Liane Maria Vargas Barboza            Co-Orientador: Sonia Maria Chaves Haracemiv 
Departamento: Teoria e Prática de Ensino
Setor: Educação
Palavras-chave: Formação de Professores, Concepções de Ciência, Ensino-aprendizagem
Área de Conhecimento: 70804001 - ENSINO-APRENDIZAGEM

1247 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE QUÍMICA: CONCEPÇÕES DE 
CIÊNCIA E IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO

Ao longo das últimas décadas, a pesquisa em ensino de ciências tem evidenciado a relevância da História e a Filosofia da Ciência (HFC) como 
estratégica didática facilitadora da compreensão de conceitos científicos e, portanto, como necessidade formativa do professor. Neste sentido, 
no presente trabalho relatamos os resultados da pesquisa empírica realizada no curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal 
do Paraná, que buscou identificar as Concepções sobre a Natureza da Ciência (CNC) dos licenciandos e como a HFC está sendo abordada no 
currículo de Química. No desenvolvimento da pesquisa foi emprega as metodologia de natureza exploratória e qualitativa. A amostra foi com-
posta por 23 estudantes e, para o levantamento dos dados, utilizou-se um questionário semi–estruturado com dez questões, que contemplou a 
formação acadêmica, atuação profissional, concepção de ciência e a importância da abordagem da HFC no processo de ensino-aprendizagem 
dos conceitos científicos. Uma segunda amostra foram as ementas e planos de ensino das 52 disciplinas obrigatórias do Curso de Licenciatura 
em Química, onde constatou-se a deficiência da abordagem histórico-filosófica dos conteúdos. De acordo com a ementa e conteúdo pro-
gramático destes documentos, somente 22% das disciplinas específicas da Licenciatura trabalham temáticas relacionadas à HFC. Nas outras 
43 disciplinas, por sua vez, a inserção de elementos históricos acontece em apenas 16% dos casos. O reflexo da carência de disciplinas de 
epistemologia no curso de Química pode ser percebido na concepção de ciência dos discentes, pois aspectos de uma visão empírico-indutivista 
foram identificados em 52% das repostas. Diante do exposto, faz-se necessário propiciar aos licenciados uma visão mais atual sobre a natureza 
da ciência – como construção humana, voltada ao desenvolvimento da capacidade crítica e cidadania do educando - e, através das disciplinas de 
epistemologia, auxiliá-los a compreender a evolução do conhecimento científico, para que estes não traduzam uma visão de ciência equivocada 
a seus alunos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tatiana Pires Escobar (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Pedagogia 
Orientador: Regina Cely de Campos Hagemeyer
Departamento: Teoria e Prática de Ensino
Setor: Educação
Palavras-chave: mídias e tecnologia, práticas docentes, educação
Área de Conhecimento: 70804001 - ENSINO-APRENDIZAGEM

1248 AS QUESTÕES CULTURAIS ATUAIS E A MÍDIA: CONTRIBUIÇÕES DOS REFE-
RENCIAIS DE PRÁTICAS CATALISADORAS

O presente projeto focaliza os questionamentos e problematizações das práticas de professores da escola pública atual, ao constatar as necessi-
dades geradas pelas novas conformações sociais e culturais dos estudantes que a frequentam. Contextualiza-se as mudanças contemporâneas 
em todas as áreas da vida humana, para caracterizar as influências dos processos tecnológicos e da cultura das mídias de entretenimento nos 
estudantes, com base em autores como Costa (2006), Giroux (1999), Deleuze e Guattari (1995), Bauman (2000). Considera-se a pesquisa de 
Hagemeyer (2006), sobre professores que compreendem as novas necessidades dos alunos da escola atual, desenvolvendo práticas de mediação 
entre a cultura mais ampla e os sujeitos da escola, definidos como professores catalisadores (HAGEMEYER, 2006). Apresenta-se a inves-
tigação das práticas de quatro professores de uma escola de ensino fundamental de Curitiba, com as características mediadoras referidas. A 
pesquisa, de cunho qualitativo (Lüdke e André, 1987), incluiu a aplicação de questionário semi-estruturado e observação de aulas, previamente 
programadas. Na análise da pesquisa, as mídias são utilizadas pelos professores em sala de aula, para motivar os alunos, como por exemplo 
filmes, criação de blogs, data show, vídeos baixados da internet e etc. Mesmo assim, os professores percebem que os alunos apresentam desin-
teresse nas atividades acadêmicas que exijam maior esforço intelectual, o que parece ter causas na rapidez no recebimento de informações pron-
tas, “mastigadas” e uso frequente das mídias de entretenimento  Os professores também constatam, que as novas tecnologias chegam obsoletas 
nas escolas públicas, perdendo parte de seu poder atrativo para os estudantes. A pesquisa revela ainda, que há uma distância significativa entre 
as práticas docentes da escola pública e as rápidas mudanças do mundo atual. Considera-se que o distanciamento constatado e que a inclusão 
da cultura das mídias e seus aparatos tecnológicos nos processos da escolarização básica, precisam ser realizados de forma pedagógica e crítica, 
o que, por outro lado, pressupõe uma maior aproximação das práticas docentes aos novos interesses e necessidades dos sujeitos da escola atual
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Diego Mendonça Domingues (PET)
Curso: Engenharia Civil 
Orientador: Márcia de Andrade Pereira           Co-Orientador: Marcelo Henrique Farias de Medeiros
Departamento: Transportes                             Colaborador: Ana Julia A. E. Monteiro, Mikael de O. N. da Silva, Sabrina R. Pinto
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Educação, Engenharia, Sociedade
Área de Conhecimento: 70804001 - ENSINO-APRENDIZAGEM

1249 REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO CUR-
SO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Dentro das mudanças causadas pelo avanço tecnológico na educação, percebe-se a necessidade da redefinição dos currículos tradicionais de 
engenharia. O sucesso nessa área depende, por exemplo de capacidade de liderança e visão holística, além do domínio das diversas técnicas. 
Sendo assim, é dever da academia proporcionar essas características na formação do profissional. Para Lev Vigotsky (1987), as mudanças que 
ocorrem no indivíduo partem de sua interação com a sociedade por meio da cultura na qual ele está inserido. A partir disso, pode-se afirmar que 
a forma como o conhecimento é transmitido interfere na maneira que ele é processado e, consequentemente, estruturado. Portanto, é plausível 
que os docentes estejam em sintonia com a preferência do estilo de aprendizagem dos alunos. Durante dois anos seguidos, através de pesquisa 
em que se utilizou a metodologia de Felder e Silverman (1988), foram analisados os estilos de aprendizagem dos calouros de Engenharia 
Civil da UFPR. Esses demonstraram preferência pelos estilos ativo, sensorial, visual e global de aprender. Coincidentemente, os professores 
do primeiro ano, também por essa metodologia, apresentaram a mesma preferência. Esses estilos devem refletir uma maneira dinâmica, ex-
perimentadora, concreta e multidisciplinar de ensinar, situação essa que infelizmente não é atendida atualmente na maioria das instituições 
de ensino. Diante do contexto apresentado é objetivo da pesquisa analisar o protagonismo estudantil, e não apenas o do corpo docente, como 
agente transformador educacional da realidade universitária brasileira. Para tanto, foi utilizada a disciplina de Introdução à Engenharia, que 
nos últimos anos está passando por uma reestruturação dos seus procedimentos didáticos, como campo de estudo do desempenho discente. 
Percebeu-se que, com métodos didáticos que enfatizaram os estilos de aprendizagem preferidos, os professores e estudantes consideraram mais 
produtivas as atividades que realizaram, cumprindo de melhor maneira os objetivos do plano de ensino da matéria. Ou seja, observou-se que 
mesmo sem alteração da grade curricular e da ementa da disciplina foi modificado o seu formato. Propõe-se, então, que é possível obter uma 
melhoria no processo de ensino-aprendizagem mantendo a grade existente e sem dispor de mais recursos financeiros para tal. É necessário que 
a metodologia de ensino seja repensada e, dialeticamente a isso, o processo de ensino-aprendizagem ajustado. Por fim, lê-se esse processo como 
fruto da educação tutorial, e entende-se que ela é uma alternativa à educação superior brasileira.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Almerilis de Oliveira Ramos (PIBIC/CNPq)
Curso: Pedagogia 
Orientador: Marília Andrade Torales
Departamento: Teoria e Prática de Ensino
Setor: Educação
Palavras-chave: Educação, Ambiental, Práxis
Área de Conhecimento: 70804028 - MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO

1250 A PRÁXIS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PROCESSO DE DECISÃO PE-
DAGÓGICA

O projeto denominado “A Práxis da Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino de Curitiba” inscreve-se no âmbito das pesquisas que 
se interessam pela temática educativo-ambiental, em especial aquelas que direcionam seu foco sobre a práxis dos docentes. Em essência, esta 
pesquisa busca compreender, por meio da análise dos depoimentos de professores que atuam no Ensino Fundamental (Anos Iniciais) da rede de 
ensino municipal do município de Curitiba, como eles estruturam sua práxis em relação à Educação Ambiental e que características apresentam 
sua ação e seu pensamento. Do ponto de vista metodológico o trabalho de inserção no campo empírico começou com o estabelecimento de 
contato com a secretaria municipal da educação de Curitiba e com a identificação dos projetos cadastrados com a temática ambiental .Através 
de dados obtidos junto a secretaria Municipal de Educação foram localizadas um total de 10 escolas da rede que trabalham a temática Educação 
Ambiental, totalizando 6 dessas escolas o ensino integral e 4 com o ensino regular. O total de professores que executam esses projetos na rede 
somam 12 professores. Neste  momento estamos realizando as entrevistas com os professores que atuam nos projetos de Educação Ambiental 
para estabelecer um diálogo que nos permitirá desvendar a realidade sobre as práticas educativo-ambientais nas escolas do Ensino Funda-
mental. Nesta busca, buscamos compreender: Como os professores interpretam e efetivam em suas práticas a proposta de transversalidade 
curricular? O que os professores pensam e como executam sua prática em relação à Educação Ambiental? A escola ou o projeto tem alguma 
parceria com outras instituições? Que temas são abordados?. Nos primeiros encontros, através de uma reunião com os professores, houve um 
diálogo para que se compreendesse como esses professores trabalham essa temática, quais fatores determinam ou influenciaram sua prática, 
o que pensam e como executam essas práticas. Já é possível perceber que os professores demonstram interesse em relação ao resultado da 
pesquisa, havendo um questionamento sobre práticas de outros professores referente a temática ambiental. Assim, por meio da sistematização 
dos dados referentes ao discurso e prática docente, pretende-se contribuir ao debate científico sobre as estratégias de inserção da Educação 
Ambiental no sistema escolar de ensino.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: VANESSA SIMÕES DA SILVA (PIBIC/CNPq)
Curso: Pedagogia
Orientador: LAURA CERETTA MOREIRA
Departamento: Planejamento e Administração Escolar
Setor: Educação
Palavras-chave: inclusão, ensino médio, necessidades educacionais especiais
Área de Conhecimento: 70807000 - TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO

1251 CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS DO EN-
SINO MÉDIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA: UM ESTUDO DE CASO.

Esta pesquisa visa conhecer o perfil do aluno com necessidades educacionais especiais (NEEs) que frequenta o ensino médio público da Região 
Metropolitana de Curitiba. Para tanto, utiliza-se da abordagem qualitativa, respaldando-se na pesquisa bibliografia, nas técnicas de questionário 
e entrevista e na metodologia de análise de conteúdo. Nesta fase da pesquisa (dezembro á maio), foi realizado o mapeamento e a identificação 
do perfil do alunado com NEEs que frequentam o Ensino Médio de Escolas Estaduais da Região Metropolitana de Curitiba. Dentre os 22 mu-
nicípios existentes, foram eleitos 04 para serem analisados, os quais são Araucária, Campo Largo, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais, 
todos pertencentes a Regional Sul da Secretaria Estadual de Educação. Por meio de investigação in loco à SEED-PR Regional Sul de Curitiba 
e informações obtidas através de contato telefônico com pedagogos e pedagogas das escolas de Araucária, Campo Largo, Fazenda Rio Grande 
e São José dos Pinhais, foi possível identificar dentre um total de 67 colégios que ofertam o Ensino Médio, 23 escolas que possuem alunos 
com NEEs. Destas 23 escolas, 68 alunos apresentam alguma NEEs, sendo que 16% são alunos que apresentam baixa visão ou cegueira, 47% 
de alunos com deficiência auditiva, 17% de alunos com deficiência física, 3% de alunos que apresentam algum transtorno de desenvolvimento 
global, 13% de alunos com deficiência intelectual e 4% de alunos com altas habilidades/superdotação. Dentre estes alunos identificados, foram 
realizadas até o presente momento 5 entrevistas, as quais nos indicam que estes alunos estão entre 16 á 37 anos de idade, sendo que 80% fre-
quentou a maior parte de sua trajetória escolar em escola pública regular e os outros 20% em escola especial. Com relação ao enfrentamento de 
discriminação dentro da escola, 40% demonstram que já sofreu algum ato discriminatório, 40% relatam que há falta entendimento por parte dos 
profissionais da docência para com suas deficiências e somente 20% não concorda com a inclusão do aluno com NEEs na rede regular de en-
sino. Frente a estes indicativos podemos concluir que, embora muitos documentos promulguem a favor dos direitos educacionais do aluno com 
necessidades educacionais especiais, muito há de ser feito pelos dos órgãos competentes para que a política educacional se efetive na realidade.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Isabella Sacramento da Silva (PIBIC-AF/CNPq)
Curso: Pedagogia
Orientador: Paulo Vinicius Baptista da Silva            Colaborador: Tânia Mara Pacífico
Departamento: Teoria e Fundamentos da Educação
Setor: Educação
Palavras-chave: Racismo, Mídia, Relações Raciais
Área de Conhecimento: 70807000 - TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO

1252 RELAÇÕES RACIAIS EM DISCURSOS MIDIÁTICOS QUE CIRCULAM EM ES-
COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA

Com base em estudos anteriores realizados pelo NEAB- UFPR sobre relações raciais na mídia paranaense observou-se a forte presença de uma 
“estética ariana e de uma “branquidade normativa”, o branco como padrão de humanidade. Dando sequência a estas análises, essa pesquisa 
volta o foco aos discursos midiáticos que circulam na escola, tendo por objetivo analisar possíveis formas de hierarquização entre personagens 
brancos(as) e negros(as), assim como o espaço dado às mulheres e homens. O estudo volta-se às práticas pedagógicas da implementação do 
artigo 26ª da LDB 9394/96 (modificado pela Lei 10.639/03) onde desenvolvemos a pesquisa em uma escola municipal de médio porte, que 
atende aproximadamente 500 alunos (as) no bairro Cajuru em Curitiba/PR. Buscamos e registramos todos e qualquer documento ou material 
midiático relacionados às questões da promoção da igualdade racial. Além da análise documental realizamos pesquisa de cunho etnográfico, 
que nos possibilitou verificar a dificuldade de muitos educadores em trabalhar com práticas pedagógicas relacionadas à educação das relações 
étnico-raciais nas salas de aula. Na busca de materiais midiáticos utilizados, foram identificados somente gibis, além de livros didáticos e de 
literatura infanto-juvenil. Estamos processando análise de tais gibis e livros. Há uma biblioteca em que os alunos são incentivados a leitura 
mas nenhum dos livros encontrados faz menção à diversidade étnico-racial, o que indica que esta temática fica ausente do trabalho com lit-
eratura. Também existe uma prateleira com bolsas de livros temáticas para serem utilizados em sala pelas(os) professoras(es), entre elas está 
uma denominada “África” no qual os alunos não têm acesso direto à mesma. A instituição ainda conta com materiais fornecido pelo Programa 
Cor da Cultura, o qual, segundo os relatos, só é trabalhado em blocos temáticos próximos ao mês de novembro devido ao Dia da Consciência 
Negra. Neste primeiro momento, identificamos vários materiais que poderiam ser trabalhados de diferentes formas durante todo o ano letivo 
sobre cultura e história afro-brasileiras. Porém não há equipe disciplinar ou grupo que efetive estas atividades, fazendo com que as práticas 
pedagógicas de educação das relações étnico-raciais sejam escassas. Realizaremos entrevistas com professores(as), diretores(as) e pedagogas, 
utilizando de roteiro de entrevista da Pesquisa MEC/UNESCO (2009), como forma de levantar dados que proporcionem parâmetros de com-
paração com outros estudos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: EMERSON BIERNASKI (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Pedagogia 
Orientador: Kátia Maria Kasper
Departamento: Teoria e Prática de Ensino
Setor: Educação
Palavras-chave: Singularização, Formação, Arte
Área de Conhecimento: 70807000 - TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO

1253 (DES)FORMAR, EXPERIMENTAR, SINGULARIZAR, APRENDER: UM ESTUDO 
DOS PROCESSOS CRIATIVOS DE FERNANDO ROSENBAUM

Esta pesquisa em andamento cartografa (ROLNIK, 2007) os processos de criação/ singularização/ formação do artista, ativista e educador 
Fernando Rosenbaum. Analisa tais processos inspirada no conceito de singularização (GUATTARI 1996; 2001), relacionando-o com a noção 
de formação como um devir criativo e plural (LARROSA, 2002, 2004, 2007). Formação que expande os limites escolares, entendida como 
processo de subjetivação. Inspirado ainda na leitura deleuzeana de Nietzsche (DELEUZE, 1992), este estudo analisa os processos acima 
mencionados como desdobradores de modos singulares de existência, que escapam dos modelos dominantes e padronizados do capitalismo 
globalizado (GUATTARI, 2001). Singularização como um processo radical de formação, produção de um estilo de vida. Formação que não 
segue um padrão, um modelo pré-estabelecido, sendo produzida principalmente nas experimentações vitais. Como fonte, utiliza o depoimento 
do artista, gravado em áudio e vídeo, bem como um levantamento de materiais, registros de conversas, encontros e eventos que documentam 
a trajetória e o trabalho do artista. Pensando nos percursos formativos traçados por Fernando, encontramos o contato com ateliês artísticos, em 
sua infância. Posteriormente, ele mesmo constrói experiências singularizantes de formação, como viagens de bicicleta, atravessando o país, 
propiciando-lhe uma aprendizagem ímpar, uma visão de mundo peculiar. Outras linhas desse percurso envolvem as vivências ocorridas durante 
o curso universitário, em Curitiba. Para ele, esse local foi importante principalmente por ser um lugar de encontros diversos, um espaço de 
criação de projetos, de coletivos artísticos que se constituíram nas atividades com colegas. Os eventos que ele e seu grupo propuseram para 
a cidade abriram possibilidades de criação e de formação únicos. Percursos chamados por ele de “viver a cidade”, envolvendo projetos como 
Bicicletada Curitiba, Jardinagem Libertária e, mais recentemente, a Bicicletaria Cultural. Um percurso formativo produzido pela união de 
experimentações vitais e artísticas, configurando o estilo do seu trabalho, no qual arte e vida estão emaranhadas. Uma das obras analisadas por 
nós é a Baiuca (pequeno abrigo, em tupi-guarani), uma bolha inflável e penetrável de papel de seda ou vinil transparente. Objeto relacional, 
intervenção urbana, convidando o público para penetrá-la, realizando uma série de experimentações sensoriais.  Arte que se realiza como ac-
ontecimento no contato com o outro, explorando sua potência ética, política e estética.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: THALITA GOMES DA SILVA (Bolsista permanência)
Curso: Pedagogia 
Orientador: GRACIALINO DA SILVA DIAS
Departamento: Teoria e Prática de Ensino
Setor: Educação
Palavras-chave: Formação Científica, Formação Política, Formação Humana.
Área de Conhecimento: 70807000 - TÓPICOS ESPECÍFICOS DE EDUCAÇÃO

1254 PRÁXIS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES

Este trabalho analisa a relação entre a formação inicial (graduação) e formação continuada dos professores da educação básica, a partir de 
projetos pedagógicos desenvolvidos pela Universidade Federal do Paraná. Tem como estudo empírico a relação entre o currículo de graduação 
em Pedagogia e do Curso de Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico: a relação entre escola pública e educação popular. Car-
acteriza-se como pesquisa-ação a partir da atuação como aluna de graduação em Pedagogia e bolsista do Curso de Especialização. A formação 
continuada expressa uma clara definição e uma necessidade dos professores da educação básica, de acordo com a Lei 9394/96, que estabelece 
as diretrizes da educação nacional. Compreende-se que a formação continuada deve garantir tanto a formação científica e técnica como a 
formação política, a partir da práxis social e profissional, de todos os trabalhadores da educação, em geral, e dos professores, de modo espe-
cial. Traduz, portanto, além da apropriação dos conhecimentos científicos necessários para o trabalho pedagógico, o necessário envolvimento 
de caráter orgânico, consciente, dos professores nos processos políticos que ocorrem na luta de classes pelas transformações da sociedade. 
A formação se dá no bojo das lutas sociais como luta de classes e não fora dela. O Estudo tem como objetivos: caracterizar a relação entre o 
princípio educativo da formação oferecida, tanto no que diz respeito ao currículo de graduação em Pedagogia quanto em relação ao currículo do 
Curso de Especialização; analisar os determinantes sociais das condições de trabalho na esfera da rede pública de ensino no Estado do Paraná. 
O Desenvolvimento, em curso, da pesquisa, apresenta como resultados parciais a compreensão de que há um fosso entre a formação inicial, 
a formação continuada e a realidade das condições de trabalho na escola pública. A compreensão mais aprofundada do caráter das formações 
oferecidas requer mais investigações sobre a relação da educação com a sociedade, caracterizada pelo tipo de capitalismo brasileiro, e o Estado 
dela decorrente, bem como da relação da escola como a comunidade na qual ela está inserida.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Iris Miyake Okumura (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Psicologia 
Orientador: Paulo Ricardo Ross
Departamento: Planejamento e Administração Escolar
Setor: Educação
Palavras-chave: deficiência visual, inclusão educacional, processo de aprendizagem
Área de Conhecimento: 70807051 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

1255 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM 
ESCOLAS ESPECIAIS E ESCOLAS INCLUSIVAS

Objetivou-se conhecer qual é a concepção de deficiência assumida pelos professores e qual é sua relação com as práticas pedagógicas propos-
tas. Foram analisados professores do serviço de reeducação visual, que realizam atendimento individualizado com alunos com baixa visão e 
serviço itinerante nas escolas onde estudam esses alunos, orientando seus professores. Para fins metodológicos, toma-se a Psicologia histórico-
cultural, orientada por Vigotski, a qual explicita o conceito de mediação e suas implicações no processo de aprendizagem e humanização. 
Diante das transformações ao longo da história da educação, prezou-se também pela inclusão das pessoas com deficiência com a criação 
de escolas com atendimento educacional especializado. Optou-se pelo estudo da deficiência visual, pois a condição do aluno cego implica 
a necessidade de incorporar outras ferramentas de mediação ao processo ensino-aprendizagem. Tecnologias assistivas, sistema de leitura e 
escrita Braille e o próprio auxílio, fala do professor são exemplos de mediadores indispensáveis para o acesso ao conhecimento da pessoa com 
deficiência visual. Esta pesquisa investiga os critérios de mediação dos professores em relação a alunos com deficiência visual. Foi aplicado 
um questionário que continha um formulário sobre a atuação profissional do educador. Tal instrumento abrange as categorias: concepção de 
deficiência; percepção sobre a deficiência visual; estratégias de mediação, procedimentos e avaliação; e as expectativas do professor sobre seu 
aluno com deficiência. As respostas obtidas passaram por tratamento de análise qualitativa. Para cada questão foi atribuída uma classificação 
decorrente da observação de elementos comuns nas respostas. Observou-se que as argumentações convergem para a ideia de que é preciso 
acompanhar o aluno com deficiência, orientando de maneira adequada seus pais, professores e a todos envolvidos em seu desenvolvimento. O 
professor não pode ser concebido como um mero instrutor, mas como um mediador que organiza os conhecimentos, identifica as capacidades 
de cada um dos alunos e os desafia para busca de objetivos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paulo Vinicius Tosin da Silva (IC-Voluntária)
Curso: Geografia 
Orientador: Paulo Ricardo Ross
Departamento: Planejamento e Administração Escolar
Setor: Educação
Palavras-chave: Desenho Universal, Pisos Táteis, Percepção
Área de Conhecimento: 70807051 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

1256 O CONCEITO DE DESENHO UNIVERSAL SEGUNDO A PERCEPÇÃO DE PESSOAS COM DEFI-
CIÊNCIA VISUAL: OS PISOS TÁTEIS NAS RUAS XV DE NOVEMBRO E MARECHAL DEODORO

Esta pesquisa investiga o conceito de desenho universal aplicado às vias públicas, Rua XV de Novembro e Marechal Deodoro, analisando 
a percepção das pessoas com deficiência visual sobre os dois modelos distintos de pisos táteis, expressando distintas concepções de cidade 
acessível, de deficiência, espaço público e tempo histórico. Busca-se interpretar os significados atribuídos pelas pessoas com deficiência aos 
pisos táteis articulados com as concepções inclusivistas de acessibilidade e Desenho Universal segundo disposto na NBR 9050 (ABNT, 2004) 
e Cambiaghi (2008) que define o Desenho Universal como a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados pos-
sivelmente por todas as pessoas, sem que seja preciso efetuar adaptação ou realizar um projeto especializado. Trata-se de pesquisa inédita que 
contempla olhares distintos de pessoas com deficiência e profissionais voltados as políticas e demandas da acessibilidade físico-arquitetônica. 
Foram realizadas entrevistas com pessoas com deficiência visual, partindo-se do pressuposto que as edificações urbanas, as adequações físico-
arquitetônicas, o desenho universal constituem-se um direito inalienável da pessoa humana para o exercício de sua liberdade fundamental de 
ir e vir, sua autonomia e sua independência como um sujeito. É investigada a relação entre o usufruto dos pisos táteis e a formação do senso 
de pertencimento, a identidade, a condição de sujeito de direitos, a capacidade de fazer escolhas quanto aos caminhos e ao lugar que pretende 
expressar sua subjetividade. A perspectiva metodológica é a análise do discurso. A pesquisa investiga a qualidade, como e quanto os pisos 
táteis atendem às necessidades e às capacidades das pessoas com deficiência visual. Os sujeitos da pesquisa apontam que referidos pisos táteis 
apresentam interrupções, excesso e falta de informações ou estímulos táteis, dificuldades de localização do piso, concorrência com o piso Petit 
pavé, acidentes físicos, tais como colisão com pessoas e carrinhos coletores de material reciclável.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Arcos Lorencetti (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Adriano Nervo Codato
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: elite política, São Paulo, profissionalização política
Área de Conhecimento: 70900000 - CIÊNCIA POLÍTICA

1257 AS TRANSFORMAÇÕES DA CLASSE POLÍTICA BRASILEIRA NO SÉCULO 
XXI: UMA ANÁLISE DO MERCADO POLÍTICO DE SÃO PAULO

O objetivo desta pesquisa é fazer uma análise do perfil social e da carreira política dos representantes de São Paulo na Câmara dos Deputados 
no período das 51a., 52a. e 53a. legislaturas (de 1998 a 2006), utilizando variáveis a respeito do posicionamento ideológico e da formação 
profissional dos deputados paulistas. Pretende, com isso, testar a validade empírica de duas teses correntes na literatura científica sobre as trans-
formações da classe política brasileira no século XXI. A primeira tese defende a existência de um processo perceptível e crescente a partir das 
eleições legislativas de 2002 de “popularização” do perfil dos deputados federais: tem havido um aumento do contingente de representantes saí-
dos das camadas médias não tradicionais e das baixas camadas médias em prejuízo do número, tradicionalmente alto, de políticos empresários 
e titulares de profissões tradicionais, direito, em primeiro lugar (RODRIGUES, 2002; 2006). A segunda tese (PERISSINOTTO & MÍRIADE, 
2009; PERISSINOTTO & BOLOGNESI, 2010) constatou, numa direção bem diferente, a existência de uma crescente “profissionalização” 
desse grupo, ou seja, um número cada vez mais significativo, a partir de 1998, quando começa a série de dados, de representantes que possuem 
uma carreira consolidada como políticos profissionais, exatamente no mesmo sentido encontrado nas pesquisas internacionais sobre a classe 
política (GUTTSMAN, 1974; BEST & COTTA, 2000). Testamos as duas teses para o caso específico da bancada de São Paulo, ponderando 
sobre se e como essas mudanças estariam ocorrendo em três subgrupos ideológicos em que se divide a bancada: direita, centro, ou esquerda. 
Para tanto, foram utilizados dados coletados e organizados pelo Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasileira da Universidade Federal 
do Paraná baseados nas informações oferecidas pelo TSE. Foi observado um aumento da “profissionalização” da classe política paulista. A 
questão é saber, a partir daqui, o que isso significa, qual a magnitude desse processo (em comparação com o caso brasileiro) e se essa é uma 
tendência estrutural, que modifica o mercado político do estado, ou apenas incidental, devido a injunções das conjunturas eleitorais estudadas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Natalia Panis Kaseker (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Emerson Urizzi Cervi
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: COMUNICAÇÃO, POLITICA, INTERNET
Área de Conhecimento: 70900000 - CIÊNCIA POLÍTICA

1258 VISIBILIDADE DE TEMAS POLÍTICOS NA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO

Este trabalho tem o objetivo de analisar o conteúdo dos comentários publicados pelos internautas no jornal “O Estado de São Paulo”, em seu 
formato digital, em todas as matérias publicadas no período eleitoral de 2010 que mencionavam ao menos um dos três principais candidatos 
à presidência, Dilma Rouseff, José Serra e Marina Silva. O conteúdo destes comentários é transformado em um banco de dados, que nos per-
mite uma análise mais precisa de como eles se constituem, ou seja, o que as pessoas estão falando, como estão se posicionando, em relação a 
quem. Essa análise será pensada junto à discussão acerca de participação política e novas mídias, uma vez que entendemos que os comentários 
são uma expressão de participação, que está em constante diálogo com os meios de comunicação e principalmente com as novas tecnologias 
que apresentam uma nova perspectiva de utilidade e potencialidade da qual estamos acostumados a ver nas mídias tradicionais. Participação 
política está também relacionada à teoria da democracia de Robert Dahl, pois para ele, é uma categoria importante para o bom funcionamento 
de um sistema político democrático, e deve ser expresso não só através do voto, mas também em outras instâncias, logo, a participação online 
dos internautas através de seus comentários é legitimada e importante para que haja condições favoráveis a democracia. Assim, o trabalho se di-
vide em três partes, onde na primeira, apresentaremos uma revisão teórica sobre participação política nas teorias de democracia, a participação 
política e sua relação com os meios de comunicação e especialmente as novas mídias, ou seja, a participação política e a internet. Em seguida 
trataremos de questões metodológicas, buscando apresentar que metodologia usamos para a recolha dos dados, e delimitar o objeto e seu 
contexto. Ao fim apresentaremos os dados bem como faremos sua análise sempre em conversação com a fundamentação teórica do trabalho.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Paulo Franz Júnior (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Adriano Nervo Codato
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Nordeste, Elites Políticas, Popularização
Área de Conhecimento: 70900000 - CIÊNCIA POLÍTICA 

1259 AS TRANSFORMAÇÕES DA CLASSE POLÍTICA BRASILEIRA NO SÉCULO 
XXI: OS NOVOS DEPUTADOS NORDESTINOS.

O objetivo deste trabalho é analisar as mudanças recentes na morfologia da classe política brasileira no início do século XXI a partir de duas 
teses frequentemente sustentadas pela literatura de sociologia política. A primeira defende uma iminente “popularização” dos representantes 
políticos nacionais. Segundo ela, novos agentes, pertencentes às classes média e média-baixa, estão a surgir no campo político desafiando a 
configuração elitista tradicional da Câmara dos Deputados (Rodrigues 2002; 2006). A segunda tese sustenta, num sentido bem diferente da 
primeira, a crescente “profissionalização” desse campo e a predominância de “raposas” no espaço de representação política por excelência, o 
Congresso Nacional. Comparando-se o contingente de todos os candidatos a deputado federal nas eleições de 1998, 2002 e 2006 viu que, por 
exemplo, nada menos de 47% dos vitoriosos em 2006 já eram membros do poder legislativo federal (Perissinotto e Miríade, 2009; Perissinotto 
e Bolognesi, 2010). Nossa pesquisa consiste em testar essas duas hipóteses acima resumidas analisando os dados referentes aos deputados 
federais do Nordeste (eleitos e não eleitos) que concorreram à 51ª, 52ª e 53ª legislaturas. A região Nordeste possui nove estados, politicamente 
bem diferentes entre si, onde se tem verificado, em alguns deles, uma mudança importante no comando do Executivo regional com a eleição de 
candidatos mais à esquerda para a cadeira de governador. Qual o impacto disso sobre as respectivas bancadas de deputados federais? Será que a 
dinâmica eleitoral (isto é, as sucessivas conjunturas) não é mais decisiva para compor o perfil dos eleitos sem que haja, de fato, uma tendência 
mais estrutural de mudança do perfil da classe política verificável tanto em termos de “popularização” como de “profissionalização”? Ou por 
outra: será que a vitória eleitoral de candidatos mais à esquerda no espectro político não tem mudado o perfil social e profissional característico 
da bancada nordestina sendo essa a variável explicativa para a nova demografia da classe política da região? Para responder a essas questões 
foram utilizados dados coletados e organizados pelo Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasileira (NUSP) da Universidade Federal do 
Paraná baseados nas informações oferecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thâmara Tavares de Moraes (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Renato Monseff Perissinotto
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargadores, Profissionalização da carreira
Área de Conhecimento: 70900000 - CIÊNCIA POLÍTICA

1260 ELITE JUDICIÁRIA - UMA ANALISE DO RECRUTAMENTO DOS DESEMBARGA-
DORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ DE 1891 A 1981

Esse trabalho tem como objetivo fazer um estudo das trajetórias dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná entre 1891 a 1981 e 
desse modo analisar o processo de profissionalização dos mesmos. Para tal fim, foram utilizados os dados coletados através do método pros-
opográfico, tendo como referência o livro História do Poder Judiciário no Paraná (1982) das Secretarias de Estado e Cultura e do Esporte, que 
contém informações de todos os 110 desembargadores que pertenceram ao período analisado; Essas informações se dividem em quatro blocos: 
1) trajetória social, 2) trajetória escolar, 3) trajetória profissional e produção intelectual, 4) vida política e associativismo; Todos os dados co-
letados foram tabulados no SPSS. A principal variável usada para medir a profissionalização do TJ/PR – e possível autonomização do campo 
do Direito – consistiu nos cargos ocupados pelos agentes até atingirem o posto de desembargadores; a partir de suas trajetórias classificamos 
oito padrões de carreiras: (i) jurídica, (ii) jurídica-administrativa, (iii) jurídica-coercitiva, (iv) jurídica-política e (v) jurídica-administrativa-
coercitiva, (vi) jurídica-adminstrativa-política, (vii) jurídica-coercitiva-política e (viii) jurídica-administrativa-coercitiva-política. As seguintes 
variáveis também foram essenciais para identificar a presença de profissionalização nesses agentes: (a) idade em que iniciou a carreira e que 
ingressou no Tribunal de Justiça do Paraná, (b) tempo de carreira jurídica até o cargo de desembargador (c) instituição na qual se bacharelou, 
(d) cidade e estado em que ocupou cargos públicos. Essa investigação faz parte do projeto de pesquisa “Quem são, o que pensam e como julgam 
os Desembargadores do Paraná?”, realizada no âmbito do Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasileira.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Viritiana Aparecida de Almeida (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Nelson Rosário de Souza
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: ação afirmativa, enquadramento midiático, desigualdade histórica
Área de Conhecimento: 70900000 - CIÊNCIA POLÍTICA

1261 MÍDIA E COTAS RACIAIS

A implantação das políticas de ações afirmativas pelas universidades públicas tem provocado intensos debates na sociedade brasileira, espe-
cialmente a partir da propositura, pelo Partido Democrata – DEM - do instrumento jurídico arguição descumprimento do preceito fundamen-
tal – ADPF 186 contra ato do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília - UNB, que aderiu ao sistema de ações 
afirmativas com recorte étnico-racial. A proposição da ADPF-186 pelo DEM levou o Supremo Tribunal Federal (STF) a realizar, no período de 
3 a 5 de março de 2010, uma audiência pública a fim subsidiar o julgamento da referida arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
O objetivo deste trabalho é buscar fazer uma análise quantitativa dos discursos debatidos na audiência pública concomitante a análise qualita-
tiva da visibilidade, na mídia televisionada, dos argumentos favoráveis e contrários às políticas de ações afirmativas, especialmente no campo 
semântico do argumento da desigualdade histórica, debatido na audiência promovida pelo STF. A aplicação da metodologia deu-se da seguinte 
forma: num primeiro momento, se buscou nas referências bibliográficas os argumentos - tanto favoráveis quanto contrários - das ações afirma-
tivas, focando o discurso da desigualdade histórica. Num segundo momento fez-se uma análise quantitativa dos discursos presentes na referida 
audiência, utilizando-se o software SPSS statistics 17.0. Foi também efetuada uma análise qualitativa das mensagens difundidas sobre o evento 
pelos programas jornalísticos Jornal Nacional e Jornal da Record. Tais análises apontaram, em apertada síntese, que, enquanto na audiência 
promovida pelo STF prevaleceram os discursos favoráveis às políticas de ações afirmativas, a mídia televisiva (ambos os jornais – Nacional 
e da Record) enfatizou os argumentos contrários às cotas raciais. Por fim, verificou-se também que o argumento da desigualdade histórica – 
utilizado pelos participantes da audiência para embasar decisão favorável às cotas raciais – foi veiculado pela mídia de forma a legitimar os 
argumentos contrários às ações afirmativas – os ministros do STF, de forma unânime, posicionaram-se favoráveis a estas.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Dhyeisa Lumena Rossi (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Renato Monseff Parissinotto
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: carreira política, outsiders, campo político
Área de Conhecimento: 70902046 - ESTUDOS DO PODER LOCAL 

1262 POLÍTICOS PROFISSIONAIS X OUTSIDERS: ATALHOS DE ACESSO AO CAM-
PO POLÍTICO

Este trabalho analisa a carreira política dos deputados estaduais paranaenses entre os anos de 1995 a 2010. Analisamos especialmente os depu-
tados eleitos pela primeira vez. O nosso objetivo é saber se a trajetória desses deputados revela algum tipo de atalho que pudesse facilitar o 
acesso de outsiders ao campo político, diferenciando-os daqueles que já se constituíram como políticos profissionais. O entendimento de “elite” 
utilizado procede do método posicional de Charles Wright Mills(1981), parte do reconhecimento daqueles que ocupam posições formais de 
mando nas instituições políticas e que, conseqüentemente, têm a condição de usar do poder e tomar decisões referentes aos assuntos debatidos 
nessa instituição, o que não necessariamente acontece. Para a realização do trabalho tomamos por base alguns conceitos e teorias recorrentes 
na literatura contemporânea da Ciência Política, como definições do conceito de recrutamento político, o conceito de campo político de Pierre 
Bourdieu e o conceito de outsiders de André Marenco. No que tange aos dados, o trabalho conta com a pesquisa “Quem governa? Mapeando 
as elites políticas e econômicas no Paraná contemporâneo (1995-2010)”, e foram coletados por meio de questionários elaborados e aplicados 
pelos pesquisadores do Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasileira da Universidade Federal do Paraná – NUSP/UFPR, e posterior-
mente organizados em banco de dados e analisados em um programa estatístico para as Ciências Sociais. O texto será organizado da seguinte 
maneira. Na sua primeira parte, o trabalho apresentará uma revisão teórica sobre recrutamento político. A segunda parte trará uma breve ex-
planação sobre conceitos de campo e a definição de que entendemos por outsiders políticos. Em seguida, partiremos para a exposição e análise 
dos dados referentes à carreira e trajetória políticas dos deputados. Com a análise dos dados buscamos saber se houve alguma flexibilização no 
recrutamento de novos agentes políticos, ou seja, saber se a trajetória dos deputados sem inserção ou carreira política prévia revela algum tipo 
de atalho que pudesse facilitar o acesso desses outsiders ao campo político, diferenciando-os daqueles que já se constituíram como políticos 
profissionais.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ANNE CAROLINE PELLIZZARO (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: NELSON ROSÁRIO DE SOUZA           Colaborador: FLÁVIA BOZZA MARTINS
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Opinião Pública, Jornal impresso, Eleições presidenciais
Área de Conhecimento: 70903000 - COMPORTAMENTO POLÍTICO

1263 UMA ANÁLISE DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS NO ANO DE 2010, SOB O EN-
FOQUE DA PRIMEIRA PÁGINA NO JORNAL GAZETA DO POVO.

Sabemos que a sociedade atual é pautada pela globalização, sendo esta caracterizada pelo volume de como as informações circulam, res-
saltando que é através dos meios de comunicação que se constitui o espaço público e a concretização de um espaço democrático. A constituição 
de uma sociedade democrática é um dos princípios basilares de uma sociedade de fato, pois é na democracia que se fundamenta a comunicação. 
É a possibilidade do acesso à informação que garante aos cidadãos o poder de escolha, inclusive através do voto. Os meios de comunicação 
permitem uma troca constante e rápida de informações que não possuem fronteiras delineadas, alcançando por muitas vezes diferentes povos 
e culturas. Assim, os meios de comunicação possibilitam formas políticas mais abertas que abarcam a participação popular. Há uma grande 
articulação entre a sociedade e as instituições em virtude da incidência dos meios de comunicação. Desta forma, o objetivo preliminar desta 
pesquisa é a análise de um dos meios de comunicação de larga utilização, que é o jornal impresso, verificando de que forma os temas são trata-
dos, principalmente em relação à política. Assim sendo, pretende-se através da pesquisa do jornal impresso Gazeta do Povo com o enfoque da 
primeira página do jornal verificar quais foram os temas abordados no que tange as eleições presidenciais. Para a construção teórica da pesquisa 
serão utilizados autores como Jurgen Habermas, Éric Maigret, Fernando Azevedo, Antonio Albino Canelas Rubim, Mauro Wolf, entre outros 
autores que foram essenciais para a formação da teoria da comunicação. Pretende-se também nesta pesquisa realizar um amparado geral das 
teorias da comunicação e quais os elementos presentes para uma análise quantitativa, como por exemplo, o agendamento e a espetacularização. 
O método utilizado foi o quantitativo, sendo utilizados como parâmetros para a pesquisa os meses de julho a outubro de 2010. Os resultados 
parciais da coleta de dados sobre o jornal da Gazeta do Povo foram de um total de 2114 chamadas do tema geral, sendo 316 chamadas que 
versaram sobre a campanha eleitoral ou partidos políticos, ficando em segundo lugar, com 178 chamadas o tema político institucional e, em 
terceiro, foram 270 chamadas acerca do tema economia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Cynthia Peluzzo de Oliveira (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Emerson Urizzi Cervi
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Microblog twitter, Eleições municipais de 2012, Curitiba
Área de Conhecimento: 70903000 - COMPORTAMENTO POLÍTICO

1264 O USO DO TWITTER PELOS PRINCIPAIS CANDIDATOS A PREFEITURA MU-
NICIPAL DE CURITIBA NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012.

A pesquisa analisa como os quatro principais candidatos da disputa eleitoral em 2012 à prefeitura de Curitiba, capital Paranaense, quais sejam 
Luciano Ducci, Gustavo Fruet, Rafael Greca e Ratinho Júnior, membros da elite política curitibana, utilizaram o microblog do Twitter nos 
anos de 2011 e 2012 (até outubro). Escolheu-se como objeto o Twitter, pois este é um mecanismo de publicação de conteúdo, bem como de 
comunicação, posto que une a possibilidade de scrapbook e mensagens instantâneas de até 140 caracteres, assim como funciona como uma rede 
de relacionamentos, posto que as usuários podem se adicionar e comunicar. Pela facilidade em acessá-lo, tornou-se um meio no qual notícias 
são transmitidas e retransmitidas rapidamente, assim como se desenvolveu num espaço induscitivelmente propício para debate e discussão 
política. O objetivo do trabalho é comparar como os quatro concorrentes se comportaram no período de tempo em questão, ou seja, através de 
uma metodologia predominantemente quantitativa de coleta de dados, ressaltando, como objetivo específico, as semelhanças e diferenças entre 
as características quantitativas do número das postagens, retweets e replies dos candidatos escolhidos, evidenciando, por óbvio, as variáveis 
qualitativas nominais e ordinais de análise, como por exemplo, respectivamente, os meses analisados e os interlocutores. As informações foram 
estudadas a partir do mecanismo/aplicativo encontrado no site www.tweetstats.com e trabalhadas mediante o auxílio do programa de computa-
dor SPSS. Diante do exposto, busca-se identificar semelhanças e divergências na utilização desta inovadora ferramenta de comunicação pelos 
candidatos em questão e o desenrolar da interatividade, para traçar uma trajetória e perfil comportamental numérico de cada um anteriormente 
ao período eleitoral e durante o mesmo.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jaqueline Da Silva Borges (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Luciana Fernandes Veiga
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Determinantes do voto, avaliação econômica, América Latina
Área de Conhecimento: 70903000 - COMPORTAMENTO POLÍTICO 

1265 AVALIAÇÃO ECONOMICA E CONTEXTO POLÍTICO: UM ESTUDO COMPARA-
TIVO DE BRASIL E MÉXICO

Os estudos de comportamento eleitoral enquanto reflexo de uma conjuntura política-social, que perpassa por diversas transformações no decor-
rer dos anos, tem o desafio de por em prática suas premissas e estabelecer, se assim for o caso, novos quadros analíticos. A partir desse pano-
rama teórico-metodológico de estudos de comportamento eleitoral, este trabalho tem por objetivo verificar os determinantes do voto no México 
em 2006 e no Brasil em 2010. A fim disto, parte-se dos preceitos elaborado pela Teoria da Escolha Racional, acrescentando a estes fatores 
contextuais em que o eleitor está inserido. A teoria da escolha racional é uma vertente que vê o eleitor enquanto um juiz, que tenderia a punir 
ou a recompensar aqueles que o representam, conforme esteja o cenário social e econômico. Desta forma, o ato de votar, que tem um papel 
essencial na ideia que faz de democracia, ganha um caráter essencialmente instrumental e estratégico, em que busca-se um beneficio sendo este 
social ou econômico. Assim, ao ter como variável dependente o voto do presidente de ambos os países, averigua-se em que medida a avaliação 
econômica (sociotrópica e individual retrospectiva) é explicativa da escolha eleitoral, e se esta avaliação, por sua vez, estaria vinculada à es-
trutura das instituições políticas vigente, conforme a corrente institucionalista, emergente, preconiza. Justifica-se a escolha destes países (Brasil 
e México) pelas diferenças das instituições políticas, sendo assim, interessante mensurar que ordem de fatores delineiam o comportamento 
eleitoral. Para a construção analítica foram utilizados banco de dados fornecido pelos “Comparative Study of Electoral Systems” (CSES) e 
Latinobarômetro, referentes aos casos do Brasil (ano 2010) e México (ano 2006). Verifica-se, preliminarmente, que a avaliação econômica, 
explica satisfatoriamente a direção do voto nos países em questão.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luiz Henrique Champoski (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Sérgio Soares Braga
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Elites, Política, Internet 
Área de Conhecimento: 70903000 - COMPORTAMENTO POLÍTICO

1266 ELITES POLÍTICAS E AS NOVAS TECNOLOGIAS: UMA ANÁLISE LONGITUDINAL DO USO DA 
INTERNET E DAS MÍDIAS SOCIAIS PELOS DEPUTADOS PARANAENSES (2007-2011; 2011-2015)

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de nossa pesquisa sobre o uso da internet pelos deputados federais e estaduais paranaenses 
entre 2007 e 2015. A partir das idéias de modos de concretização da democracia eletrônica e de “graus de representação” buscaremos avaliar 
as várias dimensões da utilização das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) pelos deputados federais brasileiros, dando 
destaque para os eleitos na região Sul e o estado do Paraná. Métodos: Inicialmente, efetuamos um exame do grau de informação sobre o perfil 
social, a trajetória política e o comportamento parlamentar de tais elites na casa legislativa federal e estadual. Em seguida, efetuamos uma aval-
iação das modalidades de representação política difundidas através dos websites parlamentares. Por fim, após a caracterização de um pequeno 
universo de parlamentares que empregam tais ferramentas de forma mais intensa (que designaremos como “representantes Web 2.0”), faremos 
um breve estudo de caso de algumas experiências de uso destes recursos nos websites parlamentares. Resultados parciais: detectamos a existên-
cia de uma crescente percentagem de deputados que podem ser caracterizados de “representantes Web 2.0” que utilizam com mais intensidade 
os recursos destas novas mídias o que nos permite antever padrões mais avançados de representação política passíveis de serem concretizados 
a partir dos recursos disponibilizados pela internet. Todos estes resultados apontam para uma conclusão mais geral segundo a qual as NTICs 
dão ensejo a diferentes graus de representação política e níveis de representatividade que vinculam as elites parlamentares observadas com os 
cidadãos de quem se declaram representantes. Essa pesquisa está vinculada ao projeto Representação política, elites parlamentares brasileiras 
e as TICs: perfil sociopolítico, uso da internet e percepções do processo de modernização dos órgãos parlamentares pelos senadores, deputa-
dos federais e deputados estaduais brasileiros (2007-2015), financiada pelo CNPq e vinculada ao grupo de pesquisa Democracia, instituições 
políticas e novas tecnologias.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Miriane Pires Rodrigues (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Sérgio Soares Braga
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Internet e política, Portal da transparência, Câmara municipal
Área de Conhecimento: 70903000 - COMPORTAMENTO POLÍTICO

1267 ESTUDO COMPARADO SOBRE O USO DA INTERNET PELAS ELITES PARLA-
MENTARES BRASILEIRAS NAS ELEIÇÕES E NA LEGISLATURA ORDINÁRIA 2

Com a criação da lei complementar nº131 promulgada em 27 de maio de 2009, ficou estabelecido o acesso público a informação orçamentária 
e financeira da União, dos estados, Distrito Federal e municípios através de meios eletrônicos. Assim, foram criados os portais da transparência 
que visam esclarecer aos cidadãos sobre o destino dos gastos dentre outras informações sobre o funcionamento da administração pública. Desta 
forma, nosso trabalho pretende fazer um levantamento das experiências do legislativo paranaense em relação ao portal da transparência, mais 
especificamente as câmaras municipais de Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. A partir do exame da página na web 
desses portais, procuramos avaliar a forma de como se dá à transparência e o acesso a essas informações. Partimos do pressuposto de que os 
portais informam, mas não esclarecem devido a variáveis levantadas neste trabalho, tais como: linguagem utilizada, navegabilidade, clareza, 
discriminação de informações, etc. A metodologia que usaremos para demonstrar tais hipóteses é uma análise de conteúdo dos portais da 
transparência das câmaras municipais das cinco principais cidades paranaenses, fazendo uma análise comparativa entre eles. Os resultados par-
ciais apontam de maneira geral, a dificuldade dos usuários desses websites na hora de acessar as informações contida nos portais, dificuldades 
estas causadas por fatores tais como a deficiência das informações postadas, a dificuldade de navegação, dificuldades técnicas como linguagem, 
ausência de filtros de pesquisa ou clareza na informação divulgada. Essa pesquisa está vinculada ao projeto Representação política, elites 
parlamentares brasileiras e as TICs: perfil sociopolítico, uso da internet e percepções do processo de modernização dos órgãos parlamentares 
pelos senadores, deputados federais e deputados estaduais brasileiros, financiada pelo CNPq e vinculada ao grupo de pesquisa Instituições, 
comportamento político e novas tecnologias.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: William Weber (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Sociais 
Orientador: Ricardo Costa de Oliveira
Departamento: Ciências Sociais
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: eleições, assembleia legislativa, familias tradicionais
Área de Conhecimento: 70904014 - ANÁLISE DO PROCESSO DECISÓRIO 

1268 A FORMAÇÃO DO QUADRO DE DEPUTADOS ESTADUAIS DO PARANÁ ELEI-
TOS PELA PRIMEIRA VEZ NO ANO DE 2010

A proposta da pesquisa, sob orientação do prof. Dr. Ricardo Costa de Oliveira, é um levantamento e análise comparativa de dados eleitorais, 
dados socioeconômicos e perfis biográficos dos novos deputados estaduais na 17ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná: 
2011-2014. Procuramos explicar alguns elementos nas “escolhas eleitorais” dos cidadãos paranaenses. Investigamos os mecanismos de re-
produção e representação de grupos sociais e políticos, bem como analisamos os representantes de famílias tradicionais em termos de capitais 
eleitorais. O levantamento pesquisado inclui dados biográficos dos deputados, quadros de votação e distribuição dos votos de acordo com os 
resultados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A análise dos resultados é discutida com a literatura teórica disponível. Entende-
se que embora, em tese, os 18 referidos novos parlamentares, estejam inaugurando suas carreiras como deputados, as condições históricas, 
políticas e econômicas que determinam suas biografias e, em certo sentido, suas posturas pessoais e partidárias, não representam exatamente 
um movimento de renovação política, já que todos podem ser identificados a grupos e/ou aspectos conjunturais e estruturais indicativos da 
tendência ao continuísmo e à inércia estabelecida nos estratos mais elitizados dos poderes político e econômico, conforme, historicamente se 
pode observar na política paranaense. Esses 18 deputados que exercem o mandato pela primeira vez na Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná tem diferentes perfis, mas podemos identificar algumas semelhanças que os aglutinam. Oito deles têm em comum o fato de serem ori-
undos de famílias tradicionais da política paranaense, alguns deles por diversas gerações. Receberam um capital político como herança e trans-
formaram isso em votos, característica histórica da política do nosso estado e também do Brasil. Outros seis novos deputados estão envolvidos 
com programas de rádio ou televisão e aproveitaram sua popularidade para transformar isso em votos. Os outros quatro novos integrantes da 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná estão relacionados a programas sociais. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Diogo Simão (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Letras - Português 
Orientador: Teresa Cristina Wachowicz
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: aquisição de linguagem, semântica, cognição
Área de Conhecimento: 80000002 - LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

1269 ANÁLISE DE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA NOMINAL MASSIVA E CONTÁVEL 
NO PB

O modo pelo qual as línguas naturais são adquiridas sempre foi algo que intrigou uma boa parte dos linguistas, filósofos e psicólogos mundo 
afora (Slobin 1980, Pinker 1989, 2003, Jackendoff 1985, etc.). O objetivo desse trabalho, num vetor mais específico, é analisar dados lati-
tudinais de crianças em processo de aquisição de língua materna e ver como são produzidas as sentenças que possuem estruturas nominais 
massivos ou contáveis. Fica inevitável, nesse sentido, não pensar nas teorias que nortearam os estudos de aquisição, ou seja, o inatismo e o 
comportamentalismo. Para esse trabalho, a ideia é de que os dois movimentos seriam não excludentes, mas interdependentes; a criança teria 
todo um aparato inato, mas também seria auxiliada por fatores externos. A partir daí, podemos pensar na ideia de Bootstraping; uma alavanca 
que impulsione certos elementos da aquisição, como a prosódia, por exemplo. Boa parte das teorias de Bootstraping são, portanto, cognitivas 
na medida em que mostram que a percepção que a criança tem de mundo são fundamentais no desenvolvimento da língua materna. É a partir de 
uma teoria cognitivista, então, que esse trabalho vai pensar a aquisição das estruturas de massivos e contáveis no português brasileiro. Dentre as 
teorias sobre massivos e contáveis, por outro lado, há as lexicais (Link 1983, Chierchia 1998), que trazem uma distinção que aparece na sintaxe 
e na relação palavra/coisa no mundo, por exemplo. Em experimentos de método de produção eliciada (Crain & Thorton 1998), desenvolvidos 
durante a IC, evidenciou-se que determinante definido ou indefinido e mesmo a estrutura bare-nominal são indistintamente usados em posição 
de objeto direto. Logo,a hipótese desse trabalho é a de que determinantes nessa posição não são relevantes para distinguir estruturas nominais 
com massivos e contáveis do português brasileiro, uma vez que crianças ora omitem, ora não omitem a determinação, e adultos parecem sempre 
determinar.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Letícia Schiavon Kolberg (PIBIC/CNPq)
Curso: Letras - Português 
Orientador: Teresa Cristina Wachowicz
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Bootstrapping, Aquisição, Linguística
Área de Conhecimento: 80100007 - LINGUÍSTICA

1270 APLICAÇÃO E ANÁLISE DE TESTES EM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS ARGU-
MENTAIS SIMPLES E COMPLEXAS

O objetivo deste trabalho é analisar a aquisição de estrutura argumental a partir dos processos de bootstrapping prosódico, sintático e semântico, 
observados em dados longitudinais de crianças em período de aquisição de linguagem (1;7 a 3;3 anos) registrados no banco de dados do projeto 
Construção de banco de dados para estudos em aquisição de tempo e aspecto, alocado na UFPR, e em testes presentes na literatura sobre o as-
sunto (Gleitman (1990), Pinker (1989), Katz, Baker e Macnamara (1974), dentre outros). A estrutura argumental é a configuração formada pelo 
verbo e as expressões que o completam para a formação de uma sentença, como seus argumentos interno e externo. Esta estrutura é considerada 
motivada por questões sintáticas (Hoekstra & Mulder, 1990, apud Rappaport & Levin, 2005) ou configurações projetadas pelo léxico (Hale & 
Keiser, 2002, Grimshaw, 1990). Neste último caso, deve-se pensar em elementos da semântica lexical relevantes para a construção da estrutura 
argumental, como papéis temáticos (Dowty 1991) e acionalidade (Krifka 1998). O termo bootstrapping é usado na linguística para denotar o 
processo de desencadeamento da aquisição de linguagem, que permite que a criança acesse o processador gramatical.Muitos autores acreditam 
em uma hierarquia entre os tipos de bootstrapping, gerando o chamado bootstrapping problem, que questiona o que desencadearia inicialmente 
a aquisição tanto da estrutura argumental quanto de outros componentes linguísticos: informação prosódica, sintática ou semântica (Name 
(2007), Bloom (1999)). A nossa hipótese é a de que esta hierarquia não está presente, ao menos categoricamente, no processo de aquisição, 
havendo na verdade uma coocorrência de bootstrappings. De acordo com Christophe et. al. (2008), a criança apreende a estrutura argumental 
da língua através ao mesmo tempo de informação prosódica, para a representação prelexical necessária à distinção entre palavras funcionais e 
de conteúdo, interpretação semântica de alguns itens lexicais, e informação sobre a estrutura sintática para configurar a estrutura argumental. 
Evidências desta coocorrência de boostrappings são encontradas em trabalhos como o de Katz, Baker e Macnamara (1974), onde se observa 
que crianças de apenas dezessete meses possuem um rico entendimento do mapeamento entre sintaxe e semântica, sendo capazes de diferenciar 
um substantivo contável de um NP lexical, e de Hirsh-Pasek (1985), em que crianças também de dezessete meses mostraram entender a ordem 
de frases, assim como sua significação semântica, distinguindo os papéis de agente e paciente.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maria do Socorro Gonçalves Gabriel (IC-Voluntária)
Curso: Letras - Port/Alem/Ital/Grego ou Latim
Orientador: Adelaide Hercília Pescatori Silva
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Fonética, Prosódia, Alemão
Área de Conhecimento: 80100007 - LINGUÍSTICA

1271 ANÁLISE ACÚSTICA DO PADRÃO ENTOACIONAL EM SENTENÇAS INTERROGATIVAS DO 
ALEMÃO PRODUZIDAS POR FALANTES NATIVOS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO

O nível prosódico das línguas tem sido, mais recentemente, alvo de investigações tanto do ponto de vista fonético como fonológico. Por ser um 
campo ainda pouco explorado, há muito a se investigar como, e.g., os contornos entoacionais de línguas estrangeiras adquiridas por falantes 
nativos de português brasileiro (PB). Esta é uma investigação importante porque a produção de um enunciado em língua estrangeira de maneira 
equivocada, ou muito distante daquela de um falante nativo, pode fazer com que o aprendiz não seja compreendido. Tendo isto em vista e, 
como aparentemente, inexistem caracterizações acústicas dos contornos entoacionais do alemão, o projeto de IC (2011-2012) busca fazer tal 
caracterização, ao mesmo tempo em que contrasta esses contornos com os do PB, visando a verificar em que medida a prosódia de falantes 
nativos de PB, aprendizes de alemão, enviesa suas produções nessa língua estrangeira. Para conduzir tal empreitada, optou-se pela utilização do 
Melodic Analysis of Speech (Cantero & Font, 2009), pois esse modelo de fundamentação fonética é especialmente voltado ao ensino de línguas 
estrangeiras. Como o estudo está em fase inicial, decidiu-se focalizar, neste momento, apenas dados do alemão, que fornecerão parâmetros para 
a comparação futura com os dados do PB. Tais dados foram obtidos através do recorte de sentenças de fala espontânea produzidas por falantes 
nativos em vídeos da televisão alemã, disponíveis na internet. Assim, gênero e faixa etária dos sujeitos são variados, mas garantiu-se que todos 
sejam falantes do alemão standard. Na sequência, procedeu-se à análise acústica do sinal de fala através do software Praat: seguindo-se a me-
todologia de Cantero & Font, foram segmentadas as unidades entoacionais da fala espontânea e, então, medida a freqüência fundamental (F0) 
das vogais de cada sílaba das unidades entoacionais. Logo após, os valores de F0 foram normalizados, o que permite representar graficamente 
cada contorno entoacional. Este projeto investigou especificamente sentenças interrogativas. As que seguem são alguns dos exemplos analisa-
dos: a),,Habe ich irgendetwas verpasst?” (“Eu perdi alguma coisa?”), b),,Kann ich wieder gehen?” (“Eu já posso ir?”). Considerando a forma 
da inflexão final dos enunciados, o procedimento analítico permite classificar os contornos entoacionais do alemão em grupos semelhantes, 
como mostram os resultados deste projeto de pesquisa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafael Klassen Martens (PIBIC/CNPq)
Curso: Letras - Port/Alem/Ital/Grego ou Latim
Orientador: Adelaide Hercília Pescatori Silva
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: fonética, entonação, alemão
Área de Conhecimento: 80100007 - LINGUÍSTICA

1272 ANÁLISE ACÚSTICA DO PADRÃO ENTOACIONAL EM SENTENÇAS DECLARATIVAS 
DO ALEMÃO PRODUZIDAS POR FALANTES NATIVOS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO

O nível prosódico das línguas tem sido, mais recentemente, alvo de investigações tanto do ponto de vista fonético como fonológico. Por ser um 
campo ainda pouco explorado, há muito a se investigar como, e.g., os contornos entoacionais de línguas estrangeiras adquiridas por falantes 
nativos de português brasileiro (PB). Esta é uma investigação importante porque a produção de um enunciado em língua estrangeira de maneira 
equivocada, ou muito distante daquela de um falante nativo, pode fazer com que o aprendiz não seja compreendido. Tendo isto em vista e, 
como aparentemente, inexistem caracterizações acústicas dos contornos entoacionais do alemão, o projeto de IC (2011-2012) busca fazer tal 
caracterização, ao mesmo tempo em que contrasta esses contornos com os do PB, visando a verificar em que medida a prosódia de falantes 
nativos de PB, aprendizes de alemão, enviesa suas produções nessa língua estrangeira. Para conduzir tal empreitada, optou-se pela utilização do 
Melodic Analysis of Speech (Cantero & Font, 2009), pois esse modelo de fundamentação fonética é especialmente voltado ao ensino de línguas 
estrangeiras. Como o estudo está em fase inicial, decidiu-se focalizar, neste momento, apenas dados do alemão, que fornecerão parâmetros para 
a comparação futura com os dados do PB. Tais dados foram obtidos através do recorte de sentenças de fala espontânea produzidas por falan-
tes nativos em vídeos da televisão alemã, disponíveis na internet. Assim, gênero e faixa etária dos sujeitos são variados, mas garantiu-se que 
todos sejam falantes do alemão standard. Na sequência, procedeu-se à análise acústica do sinal de fala através do software Praat: seguindo-se 
a metodologia de Cantero & Font, foram segmentadas as unidades entoacionais da fala espontânea e, então, medida a freqüência fundamental 
(F0) das vogais de cada sílaba das unidades entoacionais. Logo após, os valores de F0 foram normalizados, o que permite representar grafi-
camente cada contorno entoacional. Este projeto investigou especificamente sentenças declarativas. As que seguem são alguns dos exemplos 
analisados: a),,Keine Ahnung!” (“Não faço ideia!”), b),,Gute Frage” (“Boa pergunta”). Considerando a forma da inflexão final dos enunciados, 
o procedimento analítico permite classificar os contornos entoacionais do alemão em grupos semelhantes, como mostram os resultados deste 
projeto de pesquisa.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Romi Rosane Fischer (Pesquisa voluntária)
Curso: Letras - Português 
Orientador: Gesualda Rasia
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Catadores, imaginário, resistência
Área de Conhecimento: 80100007 - LINGUÍSTICA

1273 A LÍNGUA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: IMAGINÁRIO E 
RESISTÊNCIA

Através da AD francesa, pretendo analisar que imaginário de língua está em jogo por parte dos catadores como sujeitos políticos, sua resistên-
cia frente à linguagem dos sujeitos do conhecimento formal, entender as contradições e deslizes, qual a posição sujeito por eles representada, 
que formações discursivas emergem desses discursos, como se atravessam nessa posição outras posições e outras formações discursivas. Há 
mais de 3 anos inicie meu trabalho com catadores de materiais recicláveis, através do projeto Cataforte, do Ministério do Trabalho e Emprego/
SENAES e Fundação Banco do Brasil. O projeto é de apoio a organizações de catadores, sua capacitação para o cooperativismo através dos 
princípios da economia solidária. Chamou a atenção o processo de empoderamento dos indivíduos a partir do momento em que se entendem 
como atores não mais invisíveis da sociedade, mas importantes no trabalho que fazem. Pessoas que não tiveram acesso à escola e aos meios 
letrados rapidamente se sentem seguras para falar sobre seus direitos. Buscarei entender como se dá esse empoderamento, através dos pressu-
postos da AD. Serão analisados trechos de discursos de catadores, como a fala de uma catadora que se mostrou indignada com a colocação feita 
por um professor universitário sobre a dificuldade de desenvolver projetos com catadores: “...eu repudio esses ‘grandes’, sem querer ofender, 
mas que tratam nossa classe de catadores como se a gente fosse alguma coisa qualquer...”;“...façam projeto que a gente entenda o que é que 
vocês tão perguntando...”;“...falem a nossa língua, falem do nosso jeito...”. A AD propõe que os textos têm uma história, um lugar social, e têm 
determinações ideológicas. Os textos têm ‘efeito de sentido entre interlocutores’ (Pêcheux, 1990: 148). Para a Análise do Discurso, o sujeito do 
discurso é histórico, social e descentrado. O que define o sujeito é o lugar de onde fala. “O sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado 
pelo real da língua e pelo real da história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam” (ORLANDI, 2005, p. 20). É afetado pela 
ideologia e pelo inconsciente, não está alienado do mundo que o cerca e é um sujeito social porque apreendido num espaço coletivo, não mais 
individual. O sujeito da AD é “um sujeito discursivo, que deve ser considerado sempre como um ser social, apreendido em um espaço coletivo” 
(FERNANDES, 2005, p. 33). Nesse sentido, a fala dos catadores será analisada como representativa do seu grupo social. A análise considera 
os jogos de força presentes na materialidade linguística.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: THAYSE LETÍCIA FERREIRA (IC-Voluntária)
Curso: Letras - Port/Alem/Ital/Grego ou Latim
Orientador: TERESA CRISTINA WACHOWICZ
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Aquisição de estrutura argumental, Primitivos semânticos, CAUSA
Área de Conhecimento: 80100007 - LINGUÍSTICA

1274 APLICAÇÃO E ANÁLISE DE TESTES EM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS ARGU-
MENTAIS SIMPLES E COMPLEXAS

O estudo do fenômeno da CAUSA[ção] (CAUSA enquanto primitivo semântico e causação como relação entre evento percebido no mundo e 
construção gramatical) é de grande importância para os trabalhos em aquisição de linguagem, pois é o que possui mais desdobramentos mul-
tiestruturais (Song & Wolf, 2003) e é também um dos elementos mais básicos do modo como concebemos e construímos coerência no mundo 
em que habitamos (Silva, 2005). A partir de tais considerações o presente trabalho propõe uma análise das estruturas de causa em dados de 
aquisição do PB. A análise desenvolvida tem caráter onomasiológico, ou seja, parte do estudo dos conceitos de causa, sob a perspectiva semân-
tico conceitual de Jackendoff (1985), Pinker (1989; 2004) e Talmy (2001) para então observar como as sentenças que relatam causa no PB são 
construídas gramaticalmente. A questão que moveu este estudo partiu da observação de dados longitudinais coletados pelo projeto “Construção 
de banco de dados para estudos em aquisição de tempo e aspecto”. Observamos que crianças em idades iniciais produziam causativas indiretas 
do tipo “AL 2;5 Ó tio fiz desenhu/Fajendu colachão...” e “B 3;3 Me corre!”. Isso significa que crianças em processo de aquisição já possuem 
o mesmo tipo de construção gramatical que os adultos, o que nos leva a conjectura de que deve haver algum componente inato que organiza e 
estrutura a linguagem. A partir de tais ponderações a hipótese elaborada para o desenvolvimento deste trabalho é de que CAUSA é um compo-
nente inato da linguagem, pois crianças em idades iniciais já produzem estrutura argumental de causação direta e indireta. Como base teórica, 
exploramos autores que discorrem sobre o fenômeno da causa dentro dos estudos de semântica cognitiva: Talmy 2001 (dinâmica de forças e 
enquadramento da atenção), Jackendoff 1985 (mundo projetado e primitivos semânticos) e Song & Wolf 2003 (causa direta e causa indireta). 
Segundo esses autores há uma coatuação de sistemas na construção da gramática – sistema visual, estruturas conceptuais, sistema motor, etc. 
Para atestar nossa hipótese, elaboramos testes em método de produção eliciada (Crain & Thornton,1998) utilizando situações que envolviam 
CAUSA (quebrar um carrinho, construir um boneco e andar). Criamos dois vídeos com as situações mencionadas e os apresentamos a um grupo 
de crianças solicitando que nos falassem sobre o que estavam vendo. Apresentaremos a análise desse corpus de testagem, demonstrando que  as 
estruturas observadas na fala infantil corroboraram para a hipótese inicial e reforçaremos a natureza inata da cadeia causal.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Eisfeld Rosa Antunes (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Letras - Inglês ou Português com Inglês (M)
Orientador: Claudia Mendes Campos
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: além disso, argumentação, operadores textuais
Área de Conhecimento: 80101003 - TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA

1275 O OPERADOR ALÉM DISSO EM TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: AR-
GUMENTAÇÃO E POLIFONIA

Em seu estudo sobre as conjunções do português, Guimarães (2007) defende que o operador textual além disso articula dois enunciados que 
funcionam como argumentos para uma mesma conclusão, são enunciados de força igual, ambos se encontram num mesmo ponto da escala 
argumentativa. Entretanto, essa descrição foi questionada por alguns alunos do curso de Letras da UFPR. A intuição desses alunos era de que o 
argumento introduzido por além disso seria de maior força argumentativa. Para investigar por que a análise de Guimarães divergia da intuição 
dos falantes, iniciou-se uma pesquisa onde se analisou o funcionamento do operador além disso em um corpus constituído por textos de difer-
entes naturezas. A partir do conceito de polifonia (Ducrot, 1987), levantou-se uma segunda hipótese, a de que o além disso seria um operador 
polifônico. Uma primeira etapa da pesquisa observou os usos de além disso em redações do vestibular da UFPR para o curso de Letras e em 
notícias e artigos de opinião. O grupo de pesquisa concluiu que mesmo quando a polifonia se apresentava nos encadeamentos com além disso, 
não era esse operador que marcava o fenômeno.  Entretanto, em sua análise das redações de vestibular, a bolsista Andressa D’Ávila concluiu 
que o operador possuiria sim funcionamento escalar. Ele introduziria um argumento mais forte do que aquele com que se articula, mas não nec-
essariamente o argumento mais forte de toda a cadeia argumentativa, como se dá no caso do operador até mesmo. Numa segunda etapa dessa 
pesquisa, optou-se por ampliar o corpus analisado e observar o funcionamento do operador além disso em textos de divulgação científica na 
área de linguística. D’Ávila testou a hipótese escalar e também se a hipótese da polifonia, já anteriormente descartada, de fato não se manteria 
nesses textos. Sua análise confirmou que o além disso não marca polifonia nos textos do corpus. Ela também concluiu que o operadorteria 
funcionamento escalar, como havia defendido em sua análise anterior. Agora, dando continuidade a esse trabalho, analisamos esses textos para 
avaliar se a hipótese da escalaridade de fato se mantém.  Concluímos essa pesquisa defendendo que o além disso não marca escalaridade. A 
intuição dos falantes viria do fato de o além disso, ao introduzir um segundo argumento, aumentar a força da cadeia argumentativa como um 
todo. Nesse sentido, o argumento introduzido por além disso não teria maior força argumentativa. Mas ao se adicionar outro argumento à cadeia 
– que poderia ter maior ou menor força – a argumentação como um todo se fortaleceria.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Sato de Oliveira (PIBIC/CNPq)
Curso: Letras - Port/Alem/Ital/Grego ou Latim
Orientador: Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: análise de discurso, língua, literatura de cordel
Área de Conhecimento: 80101003 - TEORIA E ANÁLISE LINGUÍSTICA

1276 REPRESENTAÇÕES DE LÍNGUA NA LITERATURA DE CORDEL: ENTRE A OR-
DEM DA ORALIDADE E DA ESCRITA

Literatura popular, a poesia de cordel surgiu como escrita do povo, para o povo. As transformações inerentes à História, no entanto, não deix-
aram a tradição do cordel ilesa. Se, antes, o cordel era vendido em feiras populares, frequentadas por sujeitos que pertenciam ao mesmo lugar 
social que o cordelista; hoje, quase extinto, o folheto é vendido, principalmente, em lojas voltadas aos turistas e a estudiosos e interessados 
na conservação da literatura popular nordestina. Há, portanto, uma diferença social entre os interlocutores do cordel. O leitor, que, na origem, 
era um igual, pertence, agora, a um estrato social mais elevado do que o do poeta. De acordo com a Análise de Discurso pecheutiana, as con-
dições de produção são constitutivas dos efeitos de sentido de um discurso. A transformação da relação poeta-leitor na literatura de cordel, 
portanto, é transformadora, também, dos efeitos de sentido produzidos pelos poemas, analisados enquanto materializações de um discurso e 
de uma ideologia. O cordelista, enquanto sujeito de um discurso, não fala só por si, mas, sim, por todo um grupo social, já que só diz através 
de uma ideologia. Ele escreve a partir de uma posição-sujeito. Neste trabalho, foram analisados cordéis do poeta alagoano Jorge Calheiros, um 
dos muito poucos que ainda escrevem folhetos no estado. Dentre os cordéis de Calheiros, há narrativas que remetem à História do Nordeste 
brasileiro, a situações do cotidiano de quem vive uma realidade social difícil, seja no campo ou na cidade, há poemas de humor, de crítica à 
desigualdade e também poemas didáticos, de conselhos. Todos eles escritos em uma linguagem que é misto de oralidade e recorrentes tentativas 
de aproximação de uma norma culta, seja por meio de um léxico mais elaborado, seja por hipercorreções. Levando-se em consideração essas 
marcas linguísticas do texto como, mais do que representativas de uma variante linguística, constitutivas dos efeitos de sentido de um discurso, 
pretende-se entender como se constitui o sujeito e o imaginário de escrita e do fazer literário do discurso do cordel. Discurso produzido em 
um lugar marcado pela contradição. Lugar de resistência, já que, frente às mudanças que trouxeram à cidade o povo do campo e, ao campo, a 
desigualdade da cidade, o sujeito cordelista continua a escrever. Mas, também, de vontade de integração, já que escrevem agora para esse outro, 
pertencente ao lugar ao qual parece querer pertencer também o cordel.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Clarissa Loyola Comin (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Letras - Português 
Orientador: Walter Lima Torres Neto
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: teatro, curitiba, TCP
Área de Conhecimento: 80200001 - LETRAS

1277 OS PROGRAMAS DE ESPETÁCULOS DO TEATRO DE COMÉDIA DO PARANÁ 
- PRIMEIRA FASE (1963-1968)

Este trabalho investiga, por meio do estudo de programas dos espetáculos da primeira fase do Teatro de Comédias do Paraná (1963-1968), 
como o governo do estado concebia um teatro público de arte. A idealização do TCP faz uso de uma metodologia semelhante à de algumas ini-
ciativas já empreendidas no cenário nacional, no que diz respeito a companhias teatrais mantidas pelo poder público, a saber: o TCB, (Teatro de 
Comédia Brasileira), fundado em 1940, a CDN (Companhia Dramática Nacional), de 1953 e o TNC (Teatro Nacional de Comédia), em 1956. 
Partindo do conceito de paratexto literário, formulado por Gérard Genette, pode-se pensar, analogamente, os programas enquanto paratextos 
teatrais. Seguindo essa ideia cabe apontar o relevante trabalho de Gilbert David, acadêmico quebequense que emprega a conceituação genet-
tiana e dá um passo além: cria um modus operandi que possibilita a análise dos programas a partir dos elementos gráficos e visuais ali presentes. 
Esta metodologia permite o estudo de aspectos relevantes como, por exemplo, o uso de espaços dentro do próprio programa para promover a 
publicidade de obras e empresas assinadas pelo governo estadual. Uma vez responsáveis pelo subvencionamento da companhia, as autoridades 
locais arranjavam suas falas junto à dos agentes criativos, levando os espectadores a um acompanhamento compulsório das atividades executa-
das na esfera pública. A existência de um repertório convencional, onde é inexpressiva a montagem de autores considerados modernos para 
a dramaturgia nacional (por exemplo: Nelson Rodrigues, Dias Gomes e Jorge Andrade) e em sua maioria já cristalizado positivamente pela 
crítica e público, indica uma preocupação saliente de antes obter êxito e justificar os investimentos públicos, que necessariamente revolucionar 
o então estado da arte. Desta forma, pode-se concluir que a ideia de teatro público proposta por estes agentes mantenedores é distinta e distante 
de um teatro dito popular. O período delimitado é considerado, pela crítica e pela história do teatro local, como um dos mais promissores onde 
o TCP encontrava-se sob direção artística do ator e diretor Cláudio Correa e Castro. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriella Silveira Hóllas (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Letras - Port/Alem/Ital/Grego ou Latim
Orientador: Klaus Friedrich Wilhelm Eggensperger
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Publicidade, Brasil, Alemanha 
Área de Conhecimento: 80200001 - LETRAS

1278 A CARACTERIZAÇÃO DA CERVEJA EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS NO BRA-
SIL E NA ALEMANHA

Com o intuito de persuadir o consumidor, os anúncios publicitários utilizam determinados elementos de modo a atribuir características e estilos 
de vida aos produtos comercializados, o que denominamos objeto de valor.  São inúmeras as possibilidades de associações ao produto: pode-
se atribuir a ele o luxo, associá-lo a famosos, exaltar sua qualidade, considerá-lo como porta de entrada a uma vida de aventuras, sofisticação 
ou festas, entre muitas outras.  Para estabelecer sentido com o consumidor, estas associações  estão de acordo com o contexto cultural de seu 
público alvo, ou seja, os objetos de valor de determinada cultura utilizados na publicidade apresentam significações que são compreendidas 
pelos membros da cultura em questão.  Sendo assim, podem-se presumir diferenças, assim como também semelhanças, entre comerciais de 
duas culturas nacionais distintas. Para investigar essa hipótese, este trabalho se propõe a realizar um estudo comparativo entre comerciais de 
cerveja no Brasil e na Alemanha. Para este trabalho foram selecionados comerciais das cervejas brasileiras Skol, Brahma, Itaipava e Bohemia; 
e das cervejas alemãs Paulaner, Bitburger, Erdinger, Radeberger e Krombacher. O objetivo deste trabalho é, portanto, identificar os elementos 
presentes nos comerciais de cerveja brasileiros  e alemães e analisar o modo como eles  apresentam seus produtos, ou seja, quais os objetos de 
valor utilizados para caracterizá-los, e a que estilo de vida seus produtos estão vinculados.  Nos comerciais brasileiros, os cenários predomi-
nantes encontrados são: praia e churrascos a beira de piscina, onde homens e mulheres exibem seus corpos. Encontra-se  frequentemente a 
figura erotizada da mulher, associada à sedução, e tida como  objeto de desejo masculino. Já nos comerciais alemães, o foco está mais voltado 
para o produto em si, ou seja, para qualidade de seus ingredientes, a tradição em sua fabricação e a superioridade do resultado final. Os cenários 
são frequentemente compostos por elementos da natureza e paisagens naturais, como florestas e campo. Os personagens que apresentam o 
produto são geralmente requintados, muitas vezes trajando roupas sociais. O luxo e a sofisticação estão também associados à bebida. Para fi-
nalizar, podem-se destacar também semelhanças entre os comerciais dos dois países: ambos associam o consumo do produto a uma vida social 
intensa, a festas, aos amigos e ao futebol.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lilian Alves Spiandorelli (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Letras - Port/Alem/Ital/Grego ou Latim
Orientador: Ruth Bohunovsky
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: tradução, ulrich becher, literatura alemã
Área de Conhecimento: 80200001 - LETRAS 

1279 TRADUÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS DE ULRICH BECHER

O presente projeto consiste na tradução de textos literários do autor Ulrich Becher, do idioma alemão para o português. Para a seleção dos 
textos, o critério utilizado foi a presença de elementos brasileiros (desde impressões, opiniões do autor sobre o Brasil até personagens, lugares 
do país) neles, já que o objetivo inicial era o de apresentar ao leitor brasileiro um olhar estrangeiro sobre o nosso país no período da Segunda 
Guerra Mundial. Além disso, foram também levados em conta os tamanhos dos textos selecionados, que deveriam ser coerentes com o tempo 
apto para a tarefa. Assim, os textos selecionados foram o conto “Fussballeidenschaft des Napoleon Bonaparte” (A Paixão Futebolística de Na-
poleão Bonaparte) e três cantos do livro “Brasilianischer Romanzero” (Romanceiro Brasileiro). Como os estilos textuais se mostraram bastante 
diferentes, os métodos adotados para a tradução deles também foram escolhidos de acordo com suas peculiaridades. O primeiro é um conto, o 
segundo é uma coletânea de textos narrativos em verso e de poemas. Entendemos que, para o conto, a forma não é tão importante quanto para 
um poema. Portanto, deu-se mais atenção para o conteúdo e procurou-se, na tradução, produzir um conto em linguagem fluente em português. 
No caso do “Brasilianischer Romanzero”, houve a tentativa de manter o máximo possível a ordem sintática e lexical do texto de partida já 
que as traduções serão publicadas juntamente com os textos originais no site do Projeto Rellibra (http://www.martiusstaden.org.br/Rellibra.
aspx) e entendemos a tradução como um possível acesso, uma ajuda de compreensão do texto alemão. Desse modo, muitas rimas e jogos de 
palavras não puderam ser mantidos, como, por exemplo, em “Romanze vom roten Baum”, romance em que todas as estrofes apresentam um 
esquema de rimas AABB. Outra dificuldade encontrada, tanto nos romances quanto no conto, foi a tradução de palavras inventadas pelo autor. 
Algumas permitiram belas invenções também em português, como é o caso de “vrumvrumzar” e “negralva”, entre outros. Outras tiveram que 
ser transformadas em locuções adjetivas, frases, etc.” Durante a tradução dos referidos textos, de gêneros e peculiaridades bastante diversos, 
evidenciou-se o caráter produtivo, interpretativo e criativo do trabalho tradutório.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lina Saheki (PIBIC/CNPq)
Curso: Letras - Japonês 
Orientador: Clarissa Menezes Jordão
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: construção identitária, identificação cultural, estudante de letras
Área de Conhecimento: 80200001 - LETRAS

1280 A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DOS ALUNOS DE LETRAS JAPONÊS E LE-
TRAS POLONÊS DA UFPR

As habilitações em Letras Estrangeiras Modernas Japonês e Polonês datam de 2009 e são as mais recentes criados pelo Departamento de Letras 
da Universidade Federal do Paraná. Desde a sua concepção, como comprova o seu projeto político pedagógico, essas habilitações tiveram 
suas justificativas de implantação pautadas na existência de públicos étnicos específicos bastante representativos no Estado - imigrantes ou 
descendentes de japoneses e poloneses. Entretanto, uma análise preliminar dos ingressantes desses cursos nos últimos quatro anos mostra 
que esse perfil é muito mais complexo do que o esperado inicialmente. Assim, a pesquisa tem por objetivo principal levantar os perfis dos 
alunos das habilitações de Letras-Japonês e Letras-Polonês da Universidade Federal do Paraná, buscando detectar os fatores determinantes da 
escolha, permanência ou evasão desses graduandos. A identidade – entendida, a partir do conceito de Stuart Hall, como processo de formação 
contínua e dinâmica na configuração do Homem Social, atribuído ou eleito mais por ideias a que se quer vincular do que por dados demográ-
ficos – passa a ser nosso objeto de estudo dentro do contexto da formação do corpo discente dessas habilitações. Neste contexto, pretendemos 
estudar desde a formação do sentimento, da sensação de “pertencimento” que leva o candidato a escolher uma habilitação nesses idiomas, à sua 
configuração futura. Um direcionamento que pode ter em sua origem fatores tradicionais (identidade étnica) ou novas formas de sociabilidade, 
como a internet e a chamada cultura pop, e se consolidar, reconstruir ou se extinguir na vivência da graduação. O recorte pretendido de análise 
abrange quatro anos - dos alunos ingressantes em 2009 (ano de implantação de ambos os cursos) aos ingressantes de 2012 (ano de graduação 
da primeira turma); o universo estimado é de 120 graduandos (80 de Letras Japonês e 40 de Letras Polonês). A fim de obter as informações 
necessárias, fizemos uso de um questionário misto - fechado no que tange aos dados demográficos e aberto nas questões relativas à identificação 
- que foi aplicado em todas as turmas. Os resultados obtidos lançam algumas luzes na relação cultura-etnicidade-afinidade estabelecida por 
esses estudantes. Nossa perspectiva é de que este trabalho possibilite uma melhor compreensão dos fatores culturais e de motivação envolvidos 
na auto-identidade e na adesão aos dois cursos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vanessa de Paula Hey (PIBIC/CNPq)
Curso: Letras - Inglês ou Português com Inglês 
Orientador: Milena Ribeiro Martins
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: influência americana; modernização; literatura
Área de Conhecimento: 80200001 - LETRAS 

1281 A LITERATURA AMERICANA NA AMÉRICA  DE MONTEIRO LOBATO

O projeto busca, através das referências a obras e autores americanos, identificar a presença e influência da literatura norte-americana nas obras 
de Monteiro Lobato – em especial em América (1932). A intenção do projeto não é só apenas identificar e quantificar as referências a autores e 
obras, mas integrar as referências intertextuais à análise e interpretação da obra de Lobato. O livro América, publicado após a viagem do autor 
aos Estados Unidos (1927 a 1931), apresenta-se sob a forma de diálogo entre um narrador brasileiro e um interlocutor inglês, Mr. Slang. Os 
personagens percorrem vários espaços nos Estados Unidos (museus, bibliotecas, cafés, edifícios, ruas, etc.), o que faz com que o livro possa ser 
tomado, inicialmente, como um relato de viagem ficcionalizado. Porém, mais do que uma apresentação do país, América apresenta reflexões 
acerca dos EUA e também do Brasil. Por meio dos diálogos, os personagens posicionam-se a repeito do progresso e desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico da nação norte-americana, por vezes numa atitude de reverência à modernização alcançada pelos americanos. Ao mesmo 
tempo essas reflexões se voltam para o Brasil e procuram interpretar a situação brasileira, buscando também possíveis soluções para os nossos 
problemas. Um dos primeiros passos da pesquisa foi o levantamento extensivo de referências à literatura americana em América e na Barca 
de Gleyre, livro de correspondências trocadas entre Lobato e Godofredo Rangel. Feito o levantamento, identificamos três elementos mais 
relevantes (dentre outras razões, por terem impacto significativo sobre outras obras do escritor): um conjunto de referências a língua inglesa e 
a Linguística, referências a obras americanas românticas, e discussões acerca do teatro e do cinema americanos dos anos 1920/30. A corrente 
romântica nos pareceu a de maior relevância para esse projeto, com destaque para o romance Walden (1854), de Henry Thoreau, que pode ser 
estudada como manifesto poético face ao grande desenvolvimento da civilização industrial, que ganhava forças nos Estados Unidos de 1860. A 
nação americana presenciava um grande desenvolvimento industrial e urbano, um crescimento exponencial que intensificava a complexidade 
da sua vida social.  Por meio da apresentação das ideias de Walden por Mr. Slang, o escritor expôs críticas (não só suas) ao desenvolvimento 
norte-americano e à modernização como um fenômeno mais abrangente. Acentuar a importância do diálogo intertextual entre Lobato e Thoreau 
é uma maneira de dar voz ao caráter dialético de América.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Edson Pires Antonio (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Letras - Português 
Orientador: João Arthur Pugsley Grahl             Colaborador: Vanessa Cardoso
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas   Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Tradução, Tradução de livros, Tradução de livros de História, Filosofia e Literatura Africana Francófona da língua 
francesa para a língua portuguesa
Área de Conhecimento: 80202004 - LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS 

1282 TRADUÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIA, FILOSOFIA E LITERATURA AFRICANA 
FRANCÓFONA DA LÍNGUA FRANCESA PARA A LÍNGUA PORTUGUESA

O presente projeto de tradução tem por objetivo, traduzir livros de filosofia, literatura e história da lingua francesa, originais de países africa-
nos, para fomentar as instituiições de ensino brasileiras com material didático para que atender a lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003 que altera 
a Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial 
da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Teve início com o contato 
estabelecido entre o departamento de educação e pedagogia da UFPR  na pessoa do professor Paulo Vinicius Baptista da Silva e a Universidade 
de Camarões na pessoa do Prof. Fuet. Em contato com a Professora Nathalie Dessartre do departamento de Linguas Estrangeiras Modernas, 
deram inicio no ano passado ao projeto com a tradução de três livros; me coube a tradução do livro Essai sur le post-colonialisme en tant que 
code d’inegalité de Charles Romian Mbele, e este ano o projeto segue tendo sob minha incumbência a tradução do livro Pour La révolucion 
africaine - écrits politiques. de Frantz Fanon. O presente :Les textes politiques de Frantz Fanon publiés dans ce volume couvrent la période 
la plus active de sa vie, de la publication de Peau noire, masques blancs en 1952 —  il avait alors vingt-huit ans —  à celle des Damnés de la 
terre en 1961 qui devait coïncider, à quelques jours près, avec la date de sa mort. Retraçant le fil d’une réflexion en constante évolution sur le 
phénomène colonial, vécu de l’intérieur, ces textes dénoncent à la fois le colonialisme et les pièges de la décolonisation, —  la « grande erreur 
blanche » et le « grand mirage noir ». Explorant tour à tour la situation du colonisé, dont il peut rendre compte scientifiquement par son expéri-
ence médicale quotidienne, l’attitude des intellectuels de gauche face à la guerre d’Algérie, les perspectives de conjonction de la lutte de tous 
les colonisés et les conditions d’une alliance de l’ensemble du continent africain, Frantz Fanon gardait la certitude de la prochaine libération 
totale de l’Afrique. Son analyse et la clarté de sa vision nous donnent aujourd’hui les clés nécessaires pour comprendre la réalité africaine ac-
tuelle.Né antillais, mort algérien à l’âge de 36 ans, psychiatre, militant FLN, Frantz Fanon (1925-1961) est notamment l’auteur de Peau noire, 
masques blancs, L’an V de la révolution algérienne et Les damnés de la terre.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maria Carolina Moccellin de Farias (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Letras - Port/Alem/Ital/Grego ou Latim
Orientador: Ruth Bohunovsky
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: literatura, alemão língua estrangeira, cultura
Área de Conhecimento: 80202004 - LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

1283 UTILIZAÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS NO ENSINO DE ASPECTOS CULTURAIS NA 
AULA DE ALEMÃO COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS

Nos últimos vinte anos, o ensino de aspectos culturais na aula de alemão como língua estrangeira sofreu importantes modificações quanto aos 
seus objetivos. Desde os anos 1990, discussões teóricas apontam para a necessidade de se trabalhar a sensibilização dos alunos no contato 
com culturas estrangeiras, compreendendo o outro em sua diversidade. Junto a essas modificações, surgiu o conceito de aprendizagem (inter)
cultural. Esse conceito é compreendido de maneiras diferentes por alguns teóricos da área de ensino de línguas estrangeiras, como Lothar Bre-
della e Claus Altmayer. O entendimento do que seria aprendizagem (inter)cultural pra esses dois teóricos apresenta pontos de contato: ambos 
defendem que, no ensino de aspectos culturais, deve ocupar um papel central a discussão sobre visões de mundo, diferentes interpretações da 
realidade e a reflexão e relativização de modos de se conceber e entender a realidade discursiva. Porém, enquanto para Bredella a aprendizagem 
intercultural envolve, necessariamente, membros de culturas diferentes, Altmayer tem uma concepção diferente: para ele, a aprendizagem cul-
tural ocorre também entre pessoas de um mesmo grupo ou cultura – por isso ele prefere o termo “aprendizagem cultural”. Partindo da definição 
de aprendizagem cultural elaborada por Altmayer, porém sem deixar de lado as discussões propostas por Bredella – principalmente acerca da 
utilização da literatura na aprendizagem intercultural, como forma de compreender o outro -, analisamos dois livros didáticos de ensino de 
alemão como língua estrangeira com objetivo de investigar se esses livros utilizam textos literários como forma de estimular a aprendizagem 
cultural. Em nossa análise, classificamos as atividades com textos literários em cinco tipos (compreensão textual, vocabulário, gramática, 
expressão de opinião dos alunos, produção escrita a partir do texto lido) e verificamos sua frequência nos livros analisados. Após a verificação 
da frequência das atividades nos livros didáticos, selecionamos e analisamos dois exemplos de atividades sugeridas pelos livros didáticos que 
estimulam a aprendizagem cultural e dois exemplos de atividades que acabam instrumentalizando o texto literário, utilizando-o apenas para 
atividades de gramática e vocabulário, ignorando seu potencial intercultural. Pudemos verificar que, mesmo não sendo maioria, há, nos dois 
livros analisados, atividades que exploram o trabalho com textos literários com objetivo da aprendizagem cultural, incentivando a reflexão, o 
questionamento e a relativização de maneiras de se interpretar a realidade.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: VANESSA CARDOZO (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Letras - Francês (N)
Orientador: JOÃO ARTHUR PUGSLEY GRAHL
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Língua Francesa, Literatura Africana, Tradução
Área de Conhecimento: 80202004 - LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

1284 TRADUÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIA, FILOSOFIA E LITERATURA AFRICANA 
FRANCÓFONA DE LÍNGUA FRANCESA PARA LÍNGUA PORTUGUESA  - 1

O presente projeto tem como objetivo traduzir da Língua Francesa para Língua Portuguesa livros literários, filosóficos e históricos de escritores 
africanos de língua francesa. Durante o ano de 2012, trabalharemos com o seguinte livro: « Le Post- modernisme et le nouvel esprit du capi-
talisme sur une philosophie globale d’Empire » (O pós-modernismo e o novo espírito do capitalismo sobre uma filosofia global do Império)
de Nkolo Foé. Como podemos perceber já no préfácio, destruindo o mito universal que acompanha a pós-modernidade, o livro se pronuncia a 
favor de um universalismo democrático, fundado sobre a reabilitação do valor de uso. Ele conclui-se por uma reflexão geral sobre o problema 
da falência da modernidade, que se situa no nível da contradição entre a modernidade econômica e a modernidade social, a recusa desta última 
explicando as nostalgias anti e pós-modernas de uma doutrina conservadora a serviço da polarização do mundo. Após a conclusão da tradução 
nos encaminhamos então para a fase de revisão do livro para que desta forma possamos deixá-lo pronto para uma possível publicação. Vale res-
saltar a importância deste projeto de uma maneira geral. Sabemos que atualmente a legislação brasileira defende nas escolas o ensino de temas 
relativos à história e à cultura dos povos africanos em seu currículo. Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) estabelecem 
que a diversidade cultural do país deve ser trabalhada no âmbito escolar. Nesse sentido, consideramos fundamental que os professores e alunos 
tanto de instituições públicas quanto privadas tenham acesso à literatura e cultura africana, pois, quando damos um novo olhar e uma nova 
abertura para o estudo de culturas diferenciadas daquelas a que estamos habituados, levantamos reflexões capazes de combater a discriminação 
racial, estimulando valores e comportamentos de respeito, solidadriedade e tolerância.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ágata Fortunato Bressan (IC-Voluntária)
Curso: Letras - Espanhol ou Português com Espanhol 
Orientador: Isabel Cristina Jasinski
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Mario Bellatin, Flores, Estudos Interartes
Área de Conhecimento: 80205003 - TEORIA LITERARIA

1285 LITERATURA EM (DE)COMPOSIÇÃO: PINTURAS VERBAIS EM FLORES, DE 
MARIO BELLATIN.

O escritor mexicano Mario Bellatin vem, ao longo de sua trajetória literária, conquistando um número cada vez maior de público e crítica. 
No entanto, as opiniões sobre sua obra ainda são bastante divergentes. Isso se deve a postura questionadora assumida pelo autor com relação 
ao que canonicamente é entendido como literatura e qual seria o seu papel no contexto atual da sociedade. Dessa forma, tendo em vista a im-
portância dos estudos interartes para pensar o limite da definição do fazer literário, este trabalho centra sua atenção no diálogo entre literatura e 
pintura presente no livro Flores (2000), ou, mais particularmente, na relação entre imagem e palavra. Para isso é interessante pensar que, desde 
a antiguidade, a associação entre poesia e pintura tem sido um tema de bastante importância para os estudos literários. Entretanto, a relação 
regularmente estabelecida nos estudos entre estes dois modos de expressão artística, no que se refere a suas posições diante da definição de arte, 
acaba por distanciá-los à medida que somente enfatiza características que os diferencie e não aquelas que os aproxima, ou seja, são já vistos 
como modos que não possuem uma aproximação prévia. Assim, ao utilizar a palavra como impulsionadora do visual no texto narrativo, o autor 
tira a escrita do seu lugar comum, do seu uso convencional, e faz com que a literatura, ao se apropriar de recursos característicos de outras artes, 
busque na pintura uma outra forma de narrar. Com isso, o limite do fazer literário e seu status de arte são colocados em jogo e a composição 
verbal, naquilo que podemos chamar de padrão, passa por um processo de decomposição, onde a palavra precisa ser vista e lida a partir de um 
outro modo, no qual seja privilegiada a abertura a questionamentos e a novas definições do que é ou deva ser a literatura.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniel Martineschen (IC-Voluntária)
Curso: Letras - Port/Alem/Ital/Grego ou Latim
Orientador: Mauricio Mendonça Cardozo
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: literatura, tradução, alteridade
Área de Conhecimento: 80205003 - TEORIA LITERARIA

1286 LITERATURA, ALTERIDADE E TRADUÇÃO NA OBRA DE JOHANN GOTTFRIED 
HERDER

Tendo como horizonte o estudo do pensamento tradutório de Johann Gottfried Herder (1744-1803), este plano de trabalho tem por objetivos 
realizar um amplo levantamento bibliográfico das reflexões de Herder nesse eixo temático e investigar em que medida seu pensamento se 
aproxima e/ou se distancia de uma compreensão da literatura e da tradução numa perspectiva relacional. A partir da edição de suas obras 
completas (publicada em 1985 e organizada por Ulrich Gaier) e com o apoio de textos críticos sobre o autor (sobretudo a tese de doutoramento 
de Andreas Kelletat de 1982), procedeu-se primeiramente a um levantamento dos escritos que tematizam direta ou indiretamente questões de 
tradução. Esse levantamento resultou na construção de um corpus de referência, que compreende cerca de 35 textos, concentrados sobretudo 
nas décadas de 1770 e 1780. Num segundo momento, com base na análise desse corpus e de um recorte de sua fortuna crítica, constatou-se que 
o pensamento tradutório de Herder esteve sempre ligado a questões referentes a literatura. Num terceiro passo da pesquisa, a partir da leitura 
desses textos constatou-se uma nuance no pensamento tradutório de Herder, identificável na passagem da década de 1760 para a de 1770. 
Nota-se, numa primeira tendência, um entendimento da tradução como um meio limitado e deformador do acesso às literaturas estrangeiras 
(sobretudo a greco-romana), como expresso na conferência de Riga em 1764. A partir da década de 1770, sobretudo após sua viagem à França 
de 1769, Herder passa a considerar a tradução um instrumento produtivo para a recepção de literatura estrangeira, pois, nos casos em que se 
consegue preservar o “tom” da poesia, poderia trazer à língua alemã características marcantes da língua de origem. Essa visada de tradução 
se reflete ora em seus escritos teórico-críticos (como resenhas de tradução, prefácios ou escritos teológicos), ora em sua prática tradutória, 
notadamente na coletânea de canções populares e na tradução dos Cânticos dos cânticos. Por fim, o trabalho resulta numa seleção de textos 
representativos tanto da reflexão tradutória de Herder em geral, quanto das duas tendências identificadas acima.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Letícia Della Giacoma de França (IC-Voluntária)
Curso: Letras - Inglês ou Português com Inglês 
Orientador: Mauricio Mendonça Cardozo
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Tradução, Teoria de Tradução, Estudos de Tradução
Área de Conhecimento: 80205003 - TEORIA LITERARIA

1287 PENSAMENTO DE SCHLEIERMACHER, BERMAN E VENUTI

A presente pesquisa consiste no estudo crítico e na releitura de obras exemplares do pensamento teórico sobre a tradução, com o objetivo 
específico de discutir questões centrais da figuração da alteridade na tradução, em especial nos termos em que a alteridade, como “questão da 
relação com o outro”, é equacionada na reflexão de Schleiermacher, Berman e Venuti. Tendo como horizonte o estudo da recepção do pen-
samento desses três teóricos sobre a tradução no Brasil, esta etapa do trabalho tem por objetivo específico delinear as diferentes tendências de 
recepção de suas obras e investigar em que medida essas tendências se aproximam e/ou se distanciam de uma compreensão de seu pensamento 
numa perspectiva relacional. Num primeiro momento da pesquisa foi realizado o mapeamento dos artigos que fazem referência à obra dos 
três pensadores nas revistas especializadas da área dos Estudos da Tradução, em edições especiais sobre tradução nos periódicos da área de 
Letras e Linguística, e em seções fixas sobre tradução em publicações multidisciplinares. O objetivo desse mapeamento é reunir um conjunto 
significativo de artigos articulados a partir do pensamento de Schleiermacher, Berman e Venuti e publicados no país, no perídodo de 1994 a 
2011. Esse levantamento resultou em 271 artigos, publicados em 21 periódicos distintos (totalizando 95 volumes pesquisados), escritos por 235 
pesquisadores diferentes. Em seguida, procedemos à segunda etapa da pesquisa, a categorização dos artigos relacionados. Para tanto, dividimos 
os textos em três categorias segundo o lugar dedicado aos pensadores em cada artigo: os artigos foram classificados como “incidentais”, de 
“fundamentação” e “temáticos”. Outra categorização deu-se segundo o modo como os artigos relacionam o pensamento dos três autores em sua 
reflexão: os artigos foram divididos entre aqueles que fazem referência apenas a Schleiermacher, Berman ou Venuti; aqueles que mencionam 
dois dos teóricos; e aqueles que se utilizam da obra dos três pensadores. Para a terceira e última etapa do trabalho, cruzamos as categorias 
dos artigos considerados “temáticos” com a dos que fazem menção ao pensamento dos três teóricos, selecionando os textos que constituem 
casos exemplares de “leituras fortes” desses três pensadores em relação. Com base nesse corpus, levantamos hipóteses sobre o modo como 
o pensamento de cada um desses teóricos vem sendo lido no Brasil no contexto dessas “leituras fortes”, comparando-o ao modo como esse 
pensamento é referido no contexto de artigos mais “incidentais”.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luciane Alves Ferreira Mendes (PIBIC/CNPq)
Curso: Letras - Port/Alem/Ital/Grego ou Latim
Orientador: Mauricio Mendonça Cardozo
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Crítica de tradução, Augusto de Campos, Tradução literária
Área de Conhecimento: 80205003 - TEORIA LITERARIA

1288 AUGUSTO DE CAMPOS: TRADUTOR DE DONNE, BYRON, KEATS E DICKIN-
SON.

Tendo como horizonte a produção de subsídios para a crítica e para a historiografia da tradução literária no Brasil, este trabalho tem por obje-
tivo o estudo do recorte crítico da obra dos poetas ingleses John Donne (1572-1631), George Gordon Byron (1788-1824) e John Keats (1795-
1821) e da poetisa norte-americana Emily Dickinson (1830-1886) que a seleção de poemas traduzidos por Augusto de Campos representa. 
Por um lado, partiu-se do levantamento das diferentes edições das obras dos poetas, das traduções publicadas por Augusto de Campos e de 
outras traduções para o português e idiomas estrangeiros. Esse levantamento resultou na construção de um corpus de referência – que mapeia 
a recepção via tradução da obra dos poetas –, constituído por 181 traduções em 19 países e 16 idiomas da obra de Donne; 640 traduções em 37 
países e 32 idiomas da obra de Byron; 244 traduções em 21 países e 23 idiomas da obra de Keats e 340 traduções em 32 países e 35 idiomas da 
obra de Dickinson. Por outro lado, partiu-se da análise de alguns textos centrais para o estudo da crítica e recepção da obra dos poetas citados, 
bem como dos prefácios e outros ensaios em que o tradutor brasileiro se refere tanto a sua visada crítica da obra de tais poetas quanto a suas 
traduções. A partir do estudo realizado, o presente trabalho resultou primeiramente no levantamento de diferentes hipóteses relacionadas a cada 
um dos poetas. Destacamos aqui a vasta tradição de recepção via tradução das obras de Byron e Dickinson tanto no Brasil quanto em outros 
países pesquisados em oposição à recente e modesta recepção da obra dos poetas Donne e Keats.  No que se refere à discussão do lugar das 
traduções de Augusto de Campos na recepção mais geral de tais poetas mundo afora, podemos perceber que, no caso de Byron e Dickinson, o 
tradutor brasileiro se insere numa vasta tradição de recepção via tradução exercendo um papel de pouca relevância para tal tradição, devido a 
época em que traduz esses poetas (2009 e 2008, respectivamente).  Em outra via, no caso de Donne e Keats, ele exerce a importância de ser um 
dos tradutores precursores desses poetas no Brasil (1980 e 1984, respectivamente). Analisando a seleção de poemas que Augusto de Campos 
faz, percebemos sua inserção numa tradição já estabelecida de recorte da obra dos poetas Donne, Byron e Keats tanto em relação às traduções 
para o Brasil quanto para os outros países pesquisados. No caso de Dickinson, percebemos na seleção de Augusto de Campos a opção pelo 
recorte em antologia, seguindo um padrão brasileiro de seleção da obra da poetisa norte-americana.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Carolina Torquato Pinto da Silva (PIBIC/CNPq)
Curso: Letras - Port/Alem/Ital/Grego ou Latim
Orientador: Paulo Astor Soethe
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Animalização, Animalidade, Grande Sertão: Veredas
Área de Conhecimento: 80206000 - LITERATURA BRASILEIRA

1289 CENAS DA VIDA ANIMAL: ANIMALIDADE X ANIMALIZAÇÃO NO GRANDE 
SERTÃO: VEREDAS, DE JOÃO GUIMARÃES ROSA

Através do presente trabalho, pretendo dar continuidade a uma pesquisa previamente existente a respeito da temática da guerra em Grande 
Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa. A pesquisa sobre os conflitos beligerantes no sertão de Rosa me encaminhou para novos questiona-
mentos a respeito de um aspecto reincidente na magnífica obra: os limites existentes entre os seres humanos e os animais na sociedade sertaneja 
apresentada no romance. Em Grande Sertão: Veredas, é perceptível o uso de nomenclaturas referentes a animais para designação dos seres-
humanos, assim como o uso de características animalescas para descrição dos mesmos.O embate entre o processo de modernização pelo qual 
passa o sertão de Rosa, e aspectos como estes, a animalização e a animalidade que ainda estão presentes na região, se torna tema fundamental 
do estudo que aqui proponho. Para chegar às conclusões pretendidas, farei uso de aparato teórico composto por obras referentes ao tema da 
pesquisa que julgo terem sido relevantes para Guimarães Rosa durante o processo de composição de Grande Sertão: Veredas. Como exemplo, 
as Enéadas de Plotino, de onde foram extraídos excertos utilizados por Rosa como epígrafe para seu “Corpo de Baile”, publicado em 1956 
(mesmo ano de publicação de Grande Sertão); em especial, a Enéada 1,1, tratado que explora os elementos metafísicos que compõem o homem 
e, também, os animais. Nessa análise, também procurarei a análise de animais através de olhos literários muito caros ao próprio Rosa, os de 
Rainer Maria Rilke, cujos poemas “A Pantera” e a “8ª elegia” (parte das Elegias de Duíno - 1923), retratam a observação externa e interna do 
mundo animal feita pelo poeta alemão. Dessa forma, será possível fazer um paralelo referente a abordagem literária dos textos concebidos 
por Guimarães Rosa e também por Rainer Maria Rilke, tentando estabelecer conexões entre as maneiras de perceber o mundo animal e suas 
relações com o mundo dos homens. Assim, a possibilidade de aproximação de uma resolução sobre o porquê da presença dos aspectos animale-
scos em Grande Sertão: Veredas poderá acrescentar aos estudos rosianos um novo caminho a ser discutido.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Regina Márcia de Souza (IC-Voluntária)
Curso: Letras - Português 
Orientador: Luis Gonçalves Bueno de Camargo
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: João Guimarães Rosa, Lúcio Cardoso, Literatura comparada
Área de Conhecimento: 80206000 - LITERATURA BRASILEIRA

1290 LITERATURA MUNDIAL E TRADIÇÃO INTERNA: GUIMARÃES ROSA E O ROMANCE DE 30 
– POSIÇÃO SOCIAL DA MULHER E RELAÇÕES DE PODER NA INSTITUIÇÃO DO CASAMENTO

Com base na novela Mãos Vazias, de Lúcio Cardoso, e no conto Dão-Lalalão que compõe a obra Corpo de Baile, de João Guimarães Rosa, 
será discutida a posição social da mulher considerando, sobretudo, as relações de dependência, submissão e domínio dentro da instituição do 
casamento. O trabalho pretende contrastar a maneira como as personagens femininas (esposas) de cada autor lidam com os conflitos conjugais, 
com seus próprios desejos e com a realidade social na qual estão inseridas, num Brasil que se moderniza. Serão abordados, também, a posição 
do homem diante desses conflitos e o seu poder absoluto na vida conjugal. Em Mãos Vazias, a personagem Ida vive uma intensa perturbação 
psicológica diante da insatisfação com seu marido, Felipe, e com sua própria vida, sem, no entanto, ter outro plano ou objetivo o qual pudesse 
lhe conceder a satisfação desejada. É a recusa ao casamento e a todas as suas implicações (ou obrigações) na sua forma mais rebelde e extrema, 
porém com uma certa desistência prematura, uma total entrega ao caos, sem esperança de mudança.  Todavia, em Dão-Lalalão, a personagem 
Doralda, depois de ser prostituta durante certo período de sua vida, passa a viver com o temido Soropita e assume o papel de esposa dedicada, 
lidando com os conflitos conjugais de maneira branda e submissa, mas, ao mesmo tempo, sem perder sua personalidade e presença marcantes. 
Ela consegue submeter-se sem aparentar submissão, mostrando-se satisfeita com sua posição, ou ainda, aceitando essa posição de esposa fiel. 
Mas, ainda assim, Soropita sente-se ameaçado pelo passado da companheira e, a partir disso, mostra sua soberania no relacionamento. A partir 
da análise de cada um dos personagens descritos, pretende-se, ainda, demonstrar de que modo alguns fatores da modernidade em paradoxo com 
a presença de um sistema patriarcal podem causar influências nas atitudes desses homens e mulheres.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Karla Carvalho Canarinos (IC-Voluntária)
Curso: Letras - Espanhol ou Português com Espanhol 
Orientador: Fernando Cerisara Gil                 Colaborador: Lohanna Machado, Raphael Turra Sprenger
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Literatura Brasileira, Matéria Rural, Prosa de ficção
Área de Conhecimento: 80206000 - LITERATURA BRASILEIRA

1291 EXPERIÊNCIA RURAL E A FORMAÇÃO DO ROMANCE BRASILEIRO: O ESTATUTO 
DO NARRADOR, OS HOMENS POBRES LIVRES E O PROCESSO DA VIOLÊNCIA

O projeto “Experiência Rural e a Formação do Romance Brasileiro” tem como pressuposto a concepção do regionalismo como uma das instân-
cias formadoras do romance brasileiro. Nesse sentido, o objetivo do projeto é identificar os recursos e processos estético-formais utilizados na 
representação ficcional do homem pobre e livre retratado nesses romances, bem como mapear as estratégias discursivas dos autores no processo 
de acumulação e superação formal pelos quais a literatura regionalista passou dentro do sistema literário brasileiro. Para tanto, foram feitas as 
seguintes leituras: Tronco do ipê (1871) e Til (1872), de José de Alencar, A escrava Isaura (1875), de Bernardo Guimarães, A carne (1888), de 
Julio Ribeiro, O vaqueano (1872), de Apolinário Porto-Alegre e Os jagunços (1898), de Afonso Arinos. Tendo em vista a noção de formação 
do romance brasileiro formulada por Antônio Cândido em sua obra Formação da Literatura Brasileira, circunscrevemos a análise do romance 
rural a uma experiência literária peculiar, sempre ligada aos problemas com que a constituição da forma romance tem se deparado, ao longo do 
tempo, no nosso sistema literário. Sob essa perspectiva, todas essas obras foram analisadas estruturalmente, tendo como eixo central a represen-
tação do homem pobre e livre no mundo rural retratado nestas narrativas, além de alguns aspectos formais privilegiados como a representação 
da violência, o estatuto do narrador e a representação da natureza. Para além disso, esses aspectos estruturantes das obras foram abordados de 
modo a estabelecer um contraponto entre elas, de modo a mapear os diferentes temas e os diferentes procedimentos literários utilizados em cada 
uma dessas narrativas. O trabalho foi composto da leitura de cada romance e da escrita de textos críticos a respeito de algum aspecto formal 
pré-estabelecido pelo orientador, bem como reuniões regulares com os demais participantes da pesquisa para a discussão.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Érica Ignácio da Costa (PIBIC/CNPq)
Curso: Letras - Inglês ou Português com Inglês 
Orientador: Luís Gonçalves Bueno de Camargo
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: espaço, Augusto Matraga, Fronteira
Área de Conhecimento: 80206000 - LITERATURA BRASILEIRA

1292 LITERATURA MUNDIAL E TRADIÇÃO INTERNA: GUIMARÃES ROSA E O ROMANCE DE 30 - FIG-
URAÇÕES DO ESPAÇO EM A HORA E A VEZ DE AUGUSTO MATRAGA E FRONTEIRA

A partir da análise do romance Fronteira de Cornélio Penna e do conto A hora e a vez de Augusto Matraga, que encerra o volume Sagarana, 
de João Guimarães Rosa, será feita uma abordagem sobre o espaço, levando em consideração a mútua influência ambientes/personagens. O 
casarão como elemento de repressão em Fronteira e o personagem Augusto estigmatizado pelo ambiente em A hora e a vez de Augusto Matraga 
são elementos que refletem a questão do espaço como capaz de alterar a percepção dos sentidos e as noções de identidade, alteridade e poder 
dos personagens. O confronto do romance Fronteira com o conto A hora e a vez de Augusto Matraga, especificamente em uma leitura sobre 
o espaço, surge por tal elemento saltar aos olhos na leitura de ambos os textos. Tanto o espaço em que as narrativas se desenvolvem em suas 
simbologias, o ficcional, como o espaço real, aquele que pode ser tomado por suas bases históricas, geográficas e sociais, aparecem presentes 
com força singular sobre o desenvolver das narrativas. Em Fronteira, Cornélio Penna cria um ambiente de fantasmagorias e loucura em um 
casarão, mas, sobretudo, um romance fundamentado em um espaço real e histórico, o estado de Minas Gerais. A paisagem e os personagens 
possuem estreita relação, e é de fundamental importância para a compreensão da dimensão da narrativa abarcar a função dos espaços, sejam 
estes as cadeias de montanhas, a cidade ou o próprio casarão. Em A hora e a vez de Augusto Matraga, o personagem central, Augusto, realiza 
mudanças geográficas que são seguidas por mudanças de pensamentos e razões. No início, o personagem faz parte do espaço e o domina; 
exerce naquele local poder e autoridade patriarcal, subjugando os demais personagens, e é apresentado como tendo seu território já dominado. 
No transcorrer da narrativa, mudanças de ambientes ficcionais decorrerão de mudanças de ambientes geográficos, assinalando a importância 
dos espaços. Assim, seguindo esta estrutura de análise, o que se pretende é unir as duas narrativas não por uma questão explícita em comum, 
mas através de uma leitura que diz respeito à noção de espaço como a mútua influência dos ambientes sobre os personagens e dos personagens 
sobre os ambientes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gregg Bertolotti Stella (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Letras - Inglês (N)
Orientador: Luís Gonçales Bueno de Camargo
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Guimarães Rosa, Inglês de Sousa, Feitiçaria
Área de Conhecimento: 80206000 - LITERATURA BRASILEIRA

1293 LITERATURA MUNDIAL E TRADIÇÃO INTERNA: GUIMARÃES ROSA E O RO-
MANCE DE 30 - LETRAMENTO E ILETRAMENTO EM SÃO MARCOS

A pesquisa tem como base os contos São Marcos (parte de Sagarana, publicado originalmente em 1946), de João Guimarães Rosa, e A Feiti-
ceira (parte de Contos Amazônicos, publicado originalmente em 1893), de Inglês de Sousa. A partir da leitura e análise desses textos, buscou-
se, num primeiro momento, encontrar elementos que possibilitassem sua aproximação. O objetivo dessa primeira etapa era identificar pontos 
comuns que pudessem, ainda que de forma incipiente, representar uma espécie de “unidade”. O que o desenvolvimento da pesquisa demonstra 
é ser perfeitamente cabível a suposição de que há continuidades entre a obra de Guimarães Rosa e a tradição da ficção brasileira, mesmo quando 
a proposta de aproximação envolve um autor muito “distante” (em termos espaciais e temporais) e, pelo menos a princípio, muito diferente. No 
caso específico dessa pesquisa, o objetivo é aproximar Guimarães Rosa e Inglês de Sousa por meio da identificação de uma comum insistência 
(talvez necessidade) de se debruçar (valendo-se, em alguns casos, dos mesmos elementos) sobre questões que florescem justamente no choque 
entre as diferentes “realidades” que coexistem num mesmo espaço, embora sejam muito evidentes as diferenças de cenário e as particularidades 
estruturais presentes em cada um dos textos. O elemento escolhido para servir de base para tal tarefa, dentre todas as possibilidades, foi a 
feitiçaria - por motivos que vão muito além da óbvia similaridade que pode ser constatada num contato, ainda que superficial, com os enredos. 
A feitiçaria, em ambos os contos, figura como base para a elaboração de uma complexa caracterização do letrado e do iletrado – querendo com 
isso diferenciar aqueles cuja perspectiva é definida pela instrução formal e, mais do que isso, pelo prestígio que ela confere, daqueles que, por 
outro lado, não possuem tal vivência –, das distâncias que existem entre eles – distâncias que, muitas vezes, são representadas como consci-
entemente autoimpostas por ambos os lados – e, é claro, dos impactos que essa tensão gera sobre a estrutura do poder como é representado nos 
contos, um poder que se pretende moderno, mas que se demonstra incapaz de se desvencilhar de sua raiz patriarcal e que, quando convém, faz 
questão de ser inteiramente pessoal.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: João Felipe Gremski (PIBIC/CNPq)
Curso: Letras - Inglês ou Português com Inglês 
Orientador: Marilene Weinhardt
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Guerra do Paraguai, Dessacralização do passado histórico, Linguagem cinematográfica
Área de Conhecimento: 80206000 - LITERATURA BRASILEIRA

1294 A DESSACRALIZAÇÃO DO PASSADO HISTÓRICO E A BUSCA DE UMA LINGUAGEM 
CINEMATOGRÁFICA NA OBRA GUERRA DO BRASIL DE SYLVIO BACK.

O projeto teve como foco de estudo a obra Guerra do Brasil – Contos da Guerra do Paraguai, do cineasta e escritor Sylvio Back. À medida 
que iniciei a pesquisa, pude perceber duas vertentes interessantes que acabaram por se tornar os meus objetivos de análise. O primeiro deles 
diz respeito à dessacralização do passado histórico, ou seja, a desconstrução realizada por Back no que concerne aos fatos e personagens da 
Guerra do Paraguai. Para efeito de comparação, utilizei as obras Fragmentos da grande Guerra, de Leandro Fortes, Xadrez, Truco e outras 
Guerras, de José Roberto Torero e Avante, Soldados: para trás de Deonísio da Silva. Ficou claro um alto teor de humor e ironia no tratamento 
dado às figuras históricas da guerra, entre elas Solano López, sua esposa Madame Lynch e o Marechal Floriano Peixoto; todas representadas 
através das suas vilezas e mesquinharias. Outro fator que reforçou essa dessacralização foi o uso indiscriminado da metalinguagem, ferramenta 
também utilizada nos outros romances históricos lidos. Ao usar esse artifício, parece que o autor diminui a seriedade do texto, tornando-o mais 
leve e bem humorado, contribuindo assim para a desconstrução de um fato histórico. O outro objetivo consistiu na busca de uma possível 
linguagem cinematográfica na obra de Sylvio Back devido ao ofício de cineasta do autor. Para tanto, as análises de Tânia Pellegrini, Robert 
Stam e João Manuel dos Santos Cunha a respeito do tema, além dos textos ficcionais de João Gilberto Noll e Tabajara Ruas, foram utilizados 
para se entender melhor o significado desse conceito. Após o estudo, ficou constatado que Back apresenta momentos que se assemelham muito 
a uma descrição fílmica, mas que, por acontecerem com pouca frequência e de maneira isolada, não marcam um estilo na sua escrita. Além 
disso, se compararmos as análises teóricas de Flora Sussekind e de Renato França com relação ao tema, em que ambos atestam uma presença 
marcante da linguagem cinematográfica nos livros de João Gilberto Noll e Tabajara Ruas respectivamente, fica difícil fazer o mesmo com o 
livro de Sylvio Back.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lohanna Machado (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Letras - Francês 
Orientador: Fernando Cerisara Gil
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: romance rural, josé de alencar, rio grande do sul
Área de Conhecimento: 80206000 - LITERATURA BRASILEIRA

1295 O ESTUDO DOS HOMENS POBRES E LIVRES E DA PRESENÇA DA VIOLÊNCIA NOS ROMANCES 
O GAÚCHO DE JOSÉ DE ALENCAR E EM CONTOS GAUCHESCOS DE SIMÕES LOPES NETO.

O objetivo deste plano de trabalho é rastrear os processos estético-formais que foram acionados para a configuração ficcional da matéria rural 
na forma romance e que problematizam a representação ficcional e social dos homens pobres e livres. Outro importante aspecto contemplado é 
o da presença central da violência no ambiente rural, em especial, neste trabalho, no ambiente rural do Rio Grande do Sul. As obras analisadas 
são O gaúcho, de José de Alencar e Contos gauchescos, de Simões Lopes Neto. Essas obras estão sendo analisadas estruturalmente, tendo como 
eixo central a representação dos homens pobre e livres e a presença da violência. Tem-se ainda como horizonte localizar essas duas produções 
em seus diferentes contextos literários e a concepção de cumulação da formação do gênero romance dentro do sistema literário brasileiro. 
Apesar do enfoque da pesquisa ser no gênero romanesco, esse trabalho pretende fazer um estudo comparativo da matéria rural produzida no 
romance com a produzida no conto. O plano de trabalho consiste na leitura e na análise dos textos ficcionais e na comparação destes, bem como 
leitura da fortuna crítica que lhes corresponde. O cenário das duas obras é o mesmo: o interior gaúcho. No entanto, por um lado, em Contos 
Gauchescos, de Simões Lopes Neto, temos a obra de um nativo falando de sua própria terra, onde nasceu e viveu; de outro, em O Gaúcho, tem-
se o recifense José Alencar, que nunca esteve no estado gaúcho, porém fez um extensivo estudo dele por meio de relatos, crônicas, diários de 
viagem, etc. Através desse estudo, o autor buscou informar-se e entender dos usos e costumes sulinos, assim como mais diversas minúcias que 
conseguiu coletar e que lhe auxiliaram na composição desse romance. Desta forma, este trabalho não poderia deixar de contemplar também as 
diferenças de perspectiva de um e outro escritor sobre a mesma matéria; também se intenciona discutir se essa matéria representada nas duas 
obras trata-se realmente da mesma matéria. Visualiza-se também o aporte do romance O sertanejo, do mesmo José de Alencar, a título de uma 
ligeira comparação entre a representação de um personagem mais próximo ao autor, que é o sertanejo, e a representação do gaúcho que é o 
objetivo dessa pesquisa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Raphael Turra Sprenger (PIBIC/CNPq)
Curso: Letras - Português 
Orientador: Fernando Cerisara Gil
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: literatura brasileira, matéria rural, romance
Área de Conhecimento: 80206000 - LITERATURA BRASILEIRA

1296 EXPERIÊNCIA RURAL E A FORMAÇÃO DO ROMANCE BRASILEIRO: O ESTATUTO DO 
NARRADOR, OS HOMENS POBRES LIVRES E O PROCESSO DA VIOLÊNCIA

Este trabalho concentra-se na análise da representação da violência em seis romances rurais da segunda metade do século XIX: O ermitão 
de Muquém (1858), de Bernardo Guimarães, Inocência (1872), de Alfredo d’Escragnolle Taunay, O sertanejo (1875), de José de Alencar, O 
cabeleira (1876), de Franklin Távora, A fome (1890), de Rodolfo Teófilo e Dona Guidinha do poço (1892), de Manuel de Oliveira Paiva. 
Nossa pesquisa procura identificar em tais obras não só a origem, os alvos e as consequências da violência no espaço rural ficcionalizado, mas 
também, no plano formal, os meios estilísticos e propriamente literários de que o romancista lança mão na tentativa de formalizar a dimensão 
violenta de tal universo. Pretendemos mostrar que para se comprender os romances rurais dos Oitocentos, devemos considerá-los como etapas 
necessárias num gradual processo de constituição de uma “tradição de representação do meio rural (não-urbano) brasileiro”, onde a violência, 
paulatinamente, emerge como elemento legítimo, senão primordial, na representação de tal espaço. Pretendemos também apontar de que 
modo tais obras compõem o momento inicial de um percurso literário que atingirá seu devido amadurecimento somente no século XX: obras 
como Os sertões (1902), São Bernardo (1934) e Grande sertão: veredas (1956) seriam um ponto de chegada. Assim, acreditamos, há um lento e 
gradual processo de compreensão da dinâmica do universo rural pelos romancistas brasileiros, não só em relação a uma percepção mais crítica 
(mais próxima daquilo que Antonio Candido chama de consciência catástrofica de atraso, correspondente à noção de subdesenvolvimento), 
mas também uma maior qualidade na formalização artística. Como esperamos mostrar, a precariedade formal que muitas vezes caracteriza 
esses romances do XIX é consequência justamente do fato de tais obras servirem como “laboratório”, onde alguns romancistas “aventureiros” 
começaram a plasmar literariamente um assunto “inédito”, cuja manipulação literária é desconhecida e deve ser conquistada aos poucos, num 
processo que, apesar de gradual, também apresenta retrocessos, que no entanto, são neutralizados in the long run. A hipótese, enfim, que gosta-
ríamos de apresentar, seria: ao longo do tempo, uma tradição do romance rural se firma e, entre outros fatores (como o influxo modernista), tal 
acumulação literária é uma das condições para o surgimento, no século XX, de obras crítica e esteticamente bem armadas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Taira de Fátima Sakr de Oliveira (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Letras - Espanhol ou Português com Espanhol 
Orientador: Marilene Weinhardt         Colaborador: José Olivir de Freitas Junior, João Felipe Gremski, Vinicius Lima Figueiredo
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: ficção histórica, discurso de memórias, LEITE DERRAMADO
Área de Conhecimento: 80206000 - LITERATURA BRASILEIRA 

1297 UMA ANÁLISE DE LEITE DERRAMADO DE CHICO BUARQUE

O presente trabalho tem como objetivo analisar o romance Leite Derramado, de Chico Buarque (2009). As possibilidades de análise da nar-
rativa surgiram logo após a primeira leitura da obra, que traz de maneira muito clara e enfática aspectos importantes para seu desenvolvimento, 
assim como desde as primeiras reuniões com a orientadora e com o grupo de pesquisa, que foram de grande colaboração. Assim, elegemos três 
objetivos que nos pareceram fundamentais para nosso trabalho: traçar um paralelo entre o discurso ficcional e histórico; analisar de que modo 
se dão as principais manifestações identitárias da narrativa e examinar o discurso de memórias, sua construção e seus efeitos na obra. Para 
tanto, nos utilizaremos das significativas considerações de Georgy Lukács em seu trabalho O Romance Histórico (2011), onde, através de uma 
abordagem materialista da história da literatura moderna, investiga a natureza da interação entre a história e a literatura, nos permitindo assim, 
analisar o romance sob a ótica da ficção histórica. Serão úteis também, as considerações de Phillipe Lejeune em O Pacto Autobiográfico (2008) 
no que diz respeito à maneira em que o romance se apresenta, enquanto ficcionalização de uma das formas de biografia. Os escritos de Paul 
Ricoeur em seu trabalho A História, a Memória, o Esquecimento, de 2007, nos traz uma jornada de criação de uma fenomenologia da memória, 
o que nos ajudará na análise sobre os “usos da memória” e suas divisões (o apagamento, a distorção e a permanência). Por fim, nos será de igual 
importância às considerações de Stuart Hall em seu ensaio A identidade cultural na pós-modernidade, de 2006 no que diz respeito à “identidade 
pós-moderna”, vendo-a como resultado do processo de fragmentação do indivíduo moderno e que resulta no surgimento de novas identidades, 
sujeitas ao plano da história, da política, da representação e da diferença, presentes no decorrer da narrativa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ALINE ALEGRE PADILHA (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Letras - Francês 
Orientador: Nathalie Dessartre                          Co-Orientador: João Arthur Pugsley Grahl
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas    Colaborador: Anna Legroski, Edson Pires, Vanessa Cardoso
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Literatura africa, pesquisa lexical, adoção
Área de Conhecimento: 80208002 - LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

1298 TRADUÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIA, FILOSOFIA E LITERATURA AFRICANA 
FRANCÓFONA DA LÍNGUA FRANCESA PARA A LÍNGUA PORTUGUESA 3

No ano de 2003 foi aprovada a Lei 10639/03 estabelecendo a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas 
brasileiras, pois o estudo da Literatura Africana é de suma importância no Brasil cuja constituição cultural é embasada, também, nos povos 
africanos e em sua cultura. Nossas raízes se fundem na miscigenação de muitas raças, preponderando as raças de origem africana, portanto,  a 
divulgação da cultura dos povos oriundos do continente africano se faz necessária.O presente projeto, visa integrar a comunidade brasileira 
com a comunidade africana, através da tradução de livros da África francófona para o português brasileiro. A pesquisa lexical da tradução é 
realizada com o auxílio de dicionários, sites especializados em expressões idiomáticas e também, dos coordenadores que são capacitados em 
ambas as línguas. Está estabelecido ainda, que após a conclusão da tradução dos livros, os mesmos serão publicados e disponibilizados no 
programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Paraná e demais interessados. Em 2012 um dos livros que será traduzido 
é entitulado: “Soundjata ou l’épopée mandingue”, escrito por Djibril Tamsir Niane. Este homem possui o título de “griot,” que é um título 
honorífico, reconhecido na Àfrica, concedido aos historiadores das famílias dos reis. Cada rei possui o seu “griot” e este título é hereditário.  Os 
alunos selecionados para participar do projeto tem conhecimento da língua francesa e são participantes do NEAB UFPR (Núcleo de Estudos 
Afro-brasileiros da Universidade Federal do Paraná)  que é um departamento criado para acompanhar os cotistas raciais e sociais em pesquisas 
relacionadas à questões raciais.  Inciativas como a deste projeto certamente darão maior acesso, visibilidade e enriquecimento do conhecimento 
do povo brasileiro sobre a História, Filosofia e Literatura africanas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Anna Carolina Legroski (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Letras - Francês 
Orientador: Nathalie Anne-Marie Dessartre
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: tradução, literatura africana, literatura francófona
Área de Conhecimento: 80208002 - LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

1299 TRADUÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIA, FILOSOFIA E LITERATURA AFRICANA 
FRANCÓFONA DA LÍNGUA FRANCESA PARA A LÍNGUA PORTUGUESA 4

O vínculo entre os povos da África negra e os brasileiros é de extrema força, uma vez que estes povos tiveram papel ativo na formação cultural 
do país. Dado o papel destes povos africanos na constituição cultural do Brasil, se faz vital conhecer e valorizar não só a cultura oferecida e 
trazida por eles, mas também suas formas de expressão artísticas. Neste contexto, criou-se, há dez anos, uma lei que prevê, na pós-graduação 
em Educação, a inclusão do conhecimento da temática da diáspora africana e da influência da cultura africana na cultura brasileira. Surgiu, 
então, o convite da pós-graduação em Educação da UFPR para que a área de Francês participasse de um projeto de criação de uma biblioteca 
de obras de escritores africanos francófonos através de sua tradução que seria financiada pela Fundação Araucária. Desta forma, este projeto 
se propõe a disponibilizar para o pesquisador em educação tradução para o português de livros literários, filosóficos e históricos que reflitam a 
cultura e o pensamento de povos africanos de expressão francesa. Essa divulgação permite paralelamente ampliar a visibilidade e a divulgação 
da produção literária, filosófica e histórica da África francófona. Além disso, o projeto visa formar os alunos/bolsistas de Letras-Francês na arte 
da tradução. Durante o ano de 2012, segundo ano do projeto, foi trabalhada a leitura e tradução do livro « Le Mvett » do escritor Tsira Ndong 
Ndoutoume, que conta a epopéia de um grande guerreiro de um país fictício em sua missão de trazer a paz para o mundo através da destruição 
do metal. Do ponto de vista metodológico, o trabalho começou com a leitura crítica do texto, para então passar à tradução, com orientação de 
um professor da área de francês, identificando os principais problemas de tradução, como o estranhamento cultural, que representam um de-
safio para o tradutor. Através de uma pesquisa lexical e cultural realizada em dicionários e sites da internet, busca-se resolver estes problemas, 
para chegar a uma tradução satisfatória sem maiores perdas de sentido no texto de chegada. Assim que a tradução for finalizada, pretende-se 
ainda realizar sua publicação para que este material possa ser disponibilizado para o programa de pós-graduação em Educação da UFPR, e 
para os demais os interessados, com o objetivo de dar maior visibilidade e divulgação no Brasil da história, da literatura e da filosofia da África 
francófona.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Daniel Carlos Santos da Silva (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Letras - Espanhol ou Português com Espanhol 
Orientador: Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Lucía Etxebarria, Espaço, Música
Área de Conhecimento: 80208002 - LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

1300 AS REPRESENTAÇÕES MUSICAIS E ESPACIAIS NAS OBRAS AMOR, CURIOSIDAD, 
PROZAC Y DUDAS E BEATRIZ Y LOS CUERPOS CELESTES DE LUCÍA ETXEBARRIA.

Lucía Etxebarria é um nome reconhecido entre o grupo de escritores contemporâneos da Espanha. Sua primeira obra, Amor, curiosidad, prozac 
y dudas, foi publicada em 1997 e um ano depois, a autora publicou o romance Beatriz y los cuerpos celestes. Nesta obra, tem-se como protago-
nista Bea, uma jovem que apresenta aos leitores duas fases de sua vida: uma vivida com Mônica, em Madrid, e outra em Edimburgo, junto à 
Cat. Por sua vez, na obra inaugural da escritora, apresentam-se as vidas das irmãs Gaena (Cristina, Rosa e Ana), distintas em seus modos de 
vida, mas parecidas na busca pela sobrevivência, encontrando nas drogas, refúgio e amparo. O estudo mais aprofundado destas duas obras inau-
gurais de Lucía Etxebarria aponta para a importância do espaço e da música como elementos constituintes e significativos das narrativas. Para 
o desenvolvimento das considerações sobre o espaço literário consideramos o estudo de Dimas (1987), que sintetiza o conceito de moradia, en-
tendida como espaço de proteção. Também nos apoiamos no estudo de Pedra (2001), que define a casa como o lugar de refúgio da personagem 
e a considera um espaço fechado por excelência. São as casas – e também os quartos – os espaços predominantes nas duas obras, reflexo do 
caráter intimista dos romances. Ao lado do espaço interior das casas, a descrição dos espaços noturnos também é uma constante. São neles que 
se insere a geração X –  formada por jovens que pautam as suas vidas no consumo e nos vícios – da qual Bea e Cristina fazem parte. Ademais, 
a presença dos elementos musicais aponta para a inserção dos romances de Lucía Etxebarria na contemporaneidade, como defende Izquierdo 
(1999). Pelas definições de Shuker (1998), tomamos conhecimento do significado social e do conteúdo dos gêneros musicais e com base nessa 
conceituação analisamos a presença do tecno e o punk gótico nos dois romances. O primeiro deles funciona nas obras como elemento de união 
dos sujeitos e traz consigo um caráter de mediação entre as personagens e o espaço. Consideramos também o ritmo punk gótico dos anos oi-
tenta, com canções carregadas de elementos e significados obscuros (como os sentimentos de Bea e Cristina), e a música clássica, reveladora do 
desfecho de Amor, curiosidad, prozac y dudas. Com a análise dos dois romances, busca-se demonstrar a importância que o espaço alcança na 
construção das narrativas e também como a música obtém lugar privilegiado nos textos de Etxebarria, ora como complemento de significação, 
ora como representação do período em que as histórias e vidas das personagens estão inseridas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kellen Pricila dos Santos (PIBIC/CNPq)
Curso: Letras - Espanhol ou Português com Espanhol 
Orientador: Rodrigo Vasconcelos Machado
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Autobiografia, Literatura Cubana, Fidel Castro Ruz
Área de Conhecimento: 80208002 - LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

1301 POÉTICAS DA MEMÓRIA: AUTOBIOGRAFIAS DE FIDEL CASTRO RUZ

Este trabalho tem como objetivo analisar as obras Por todos los caminos de la Sierra: La victoria estratégica (2010) e De la Sierra Maestra a 
Santiago de Cuba: La contraofensiva estratégica (2010), de Fidel Alejandro Castro Ruz, partindo de estudos teóricos sobre autobiografia e seus 
desdobramentos. Esta pesquisa está dividida em três partes: na primeira, foi feito um breve estudo sobre história e literatura cubana. Nessa 
etapa apresentamos o autor e suas obras, objeto de estudo desse trabalho, a fim de evidenciar sua importância e também o contexto de sua 
produção literária. Dessa forma, foi possível contextualizar o autor e as obras, uma vez que se trata do líder máximo da revolução cubana que 
narra os 74 dias de lutas intensas entre o exército rebelde e o exército de Fulgencio Batista na Sierra Maestra, no primeiro livro, e os meses 
posteriores até o triunfo da Revolução em 1º de janeiro de 1959, no segundo livro. Na segunda parte, foi feito um estudo teórico sobre a escrita 
autobiográfica, onde o principal referencial é Philippe Lejeune (2008), que não só define a autobiografia e as características que esse gênero 
possui, mas que levanta questões sobre a complexidade do gênero e pequenos diferenciais que distinguem a autobiografia de gêneros vizinhos, 
como a biografia, o romance autobiográfico e as memórias, por exemplo. Para tal distinção foi fundamental o conceito de “pacto autobiográ-
fico”, solução que Lejeune encontrou para estabelecer fronteiras entre os modos discursivos fictícios e os modos discursivos factuais.  Por 
fim, na terceira parte, foram feitas as leituras das obras citadas à luz da teoria mencionada, buscando elementos que evidenciam seu caráter 
autobiográfico, elementos que justifiquem tal classificação, o que consistiu, basicamente, em aplicar os conhecimentos obtidos com o estudo 
da teoria. Nessa etapa concluímos que são vários os elementos que caracterizam o relato autobiográfico, a autobiografia seria tanto um modo 
de escrita como um modo de leitura, como afirma Lejeune, o principal é perceber a autobiografia como um gênero contratual, indo além das 
estruturas aparentes do texto. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: WAGNER MONTEIRO PEREIRA (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Letras - Espanhol ou Português com Espanhol 
Orientador: Rodrigo Vasconcellos Machado
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: literatura espanhola, guerra civil espanhola, Camilo José Cela
Área de Conhecimento: 80208002 - LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

1302 LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE: A AUTOBIOGRAFIA COMO ESTRATÉGIA 
DE REPRESENTAÇÃO DE ALTERIDADE NA GUERRA CIVIL ESPANHOLA.

La familia de Pascual Duarte é uma obra fundamental para quem quer entender o período pós-guerra civil espanhola - a Guerra Civil Espanhola 
foi um conflito bélico de 1936 a 1939. Compreendemos como pós-guerra civil, o período compreendido pelas décadas subsequentes, mais 
precisamente as de quarenta e cinquenta do século XX -, já que seu enredo se passa nessa fase da história. Outrossim, como assinala HOBS-
BAWM, 2011, a guerra civil foi fruto de um movimento que começou muito antes na Europa, no começo do século, com o advento do fascismo. 
Com a guerra e sua destruição, escritores como Max Aub, Carmen Laforet e, principalmente, Camilo José Cela retratam seu país através de 
um relato duro, que explicita a realidade pela qual se passava. Entretanto, La familia de Pascual Duarte não é só um retrato do período que 
ficou conhecido como a pós-guerra. Há nessa obra um pacto autobiográfico (LEJEUNE, 1991) que apresenta a confissão do protagonista e 
que o mostra “movido e dominado pelas paixões e, por essa razão, marcado pela sua tragicidade”. (HERVOT, 2009). Ou seja, através do pacto 
autobiográfico fictício (Pascual Duarte é apenas um personagem fictício), Cela desenha a catarse pela qual Pascual Duarte passa. Uma história 
narrada pelo protagonista do cárcere, após receber a condenação de morte. Ali, Pascual seleciona os fatos que contará, para provar que “não é 
mau, ainda que não faltassem motivos para ser”. Pascual tenta mostrar que os três assassinatos que cometera foram provocados por motivos 
externos que moldaram seu caráter, desde um ambiente marcado pela mentira e pela violência, até a criação em uma família de seres animali-
zados (DURÁN, 2000). Seria esse protagonista fruto de uma sociedade ruída? Sim. Mas reduzi-lo a um boneco movido pela situação do país é 
reducionista. Devemos observar o viés existencialista que se revela através de seu discurso, para desvendar a verdadeira identidade de Pascual 
e refletir sobre a alteridade da cultura espanhola.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Simeia Grasielle Ferreira de Oliveira (IC-Voluntária)
Curso: Letras - Espanhol ou Português com Espanhol 
Orientador: Isabel Cristina Jasinski
Departamento: Licenciatura em Artes
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Mario Bellatin, Literatura Mexicana, pós-modernidade
Área de Conhecimento: 80208002 - LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

1303 TRANSGRESSÃO E PROFANAÇÃO EM BIOGRAFÍA ILUSTRADA DE MISHIMA

A pesquisa procura analisar a obra Biografía Ilustrada de Mishima, do escritor mexicano Mario Bellatin, publicada em 2009. Através da figura 
de Yukio Mishima, o autor realiza um jogo de posições expressivas, que aspira questionar a escritura em contraponto com a tradição literária. 
A narrativa fundamenta esta reflexão a partir da ideia de que a literatura deve desequilibrar os padrões estabelecidos pela tradição. Em Bio-
grafía Ilustrada de Mishima é possível identificar o movimento narrativo que transgride a demarcação da “biografia”, problematizando as fron-
teiras entre os gêneros literários. Mario Bellatin explora os pressupostos deste gênero, que colocam a verdade e a possibilidade de comprovação 
dos fatos como principal objetivo narrativo, a favor do falseamento. Ao lançar mão do personagem Yukio Mishima, como protagonista  desta 
“biografia fantasma”, e da fotografia, como instrumento de confusão e não como documento portador de verdade, Bellatin nos indica o caminho 
para compreender sua escritura. Sabemos que se os pressupostos do gênero, que vinculam  o biografado e a fotografia à realidade, não serão 
obedecidos, o que leremos não será uma exposição das experiências vividas pelo escritor japonês, mas sim um sacrifício do gênero literário em 
favor da autonomia da obra literária. Desta forma, Yukio Mishima é tomado como símbolo literário e não como sujeito histórico, sua função no 
texto será a de desestabilizar a realidade objetiva e o universo ficcional, dando lugar às dúvidas e à indeterminação da fronteira entre realidade 
e ficção. Por fim, acreditamos que o gesto de Bellatin nesta obra se configura como um ato de profanação na medida em que sua escrita provoca 
um desvio da tradição através do sacrifício de pressupostos teóricos que podem engessar o caminho do escritor.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thiago Rodrigues da Silva (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Letras - Japonês 
Orientador: Márcia Hitomi Namekata
Departamento: Letras Estrangeiras Modernas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Kojiki, Mito, Mitologia Comparada
Área de Conhecimento: 80209009 - LITERATURAS CLÁSSICAS

1304 ESTUDOS SOBRE MITOLOGIA COMPARADA A PARTIR DO KOJIKI

O objetivo deste trabalho é analisar os aspectos míticos presentes em uma das primeiras obras da literatura japonesa, o Kojiki (“Relatos de 
Fatos do Passado”, 712 d.C.), a mais antiga crônica histórica do Japão. E, partindo-se dos pressupostos teóricos de Joseph Campbell e Mircea 
Eliade, segundo os quais mitos de civilizações distintas assemelham-se entre si, possuindo uma mesma estrutura básica, apenas com variações 
culturais, pretende-se analisar em que medida seria possível comparar a mitologia japonesa com representações das mitologias nórdica e grega. 
Para tanto, tomaremos os seguintes aspectos das três mitologias em questão: os mitos cosmogônicos, os diferentes planos em que habitam as 
divindades e os homens - o mundo dos deuses, o mundo dos homens e o mundo dos mortos -, e algumas lendas que, de certa forma, possuem 
características semelhantes entre si. Seguindo-se à comparação dessas estruturas, pretende-se também discutir a respeito dos pressupostos de 
que as formas mitológicas possuem objetivos e funções em comum, considerando-se a concepção do mito enquanto religião para as sociedades 
arcaicas, fator que possibilita uma organização sistemática dos mitos de acordo com uma coerência estrutural, que pode tanto determinar 
concepções filosóficas acerca da vida humana quanto legitimizar determinados esquemas sociais. Segundo Campbell, o mito tende a dar um 
sentindo ao mundo, basicamente se referindo a coisas do universo transcendental; e, para que a concepção do transcendental seja acessível ao 
homem, permitindo-lhe sentir a presença divina, são necessários os elementos históricos, além do fato de que heróis e feitos estabeleçam um 
sentido com a experiência humana. Como exemplo, poderíamos considerar o fato de as divindades, nas mitologias japonesa, grega e nórdica, 
em algum momento atingirem uma forma quase humana, fazendo com que o mito passe a fazer parte do contexto do homem, e posteriormente, 
parte da fonte histórica das culturas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leonardo Teixeira de Oliveira (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Letras - Port/Alem/Ital/Grego ou Latim
Orientador: Roosevelt Araújo da Rocha Junior
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Ditirambo, Píndaro, Baquílides
Área de Conhecimento: 80209009 - LITERATURAS CLÁSSICAS

1305 OS DITIRAMBOS DE PÍNDARO E BAQUÍLIDES: TRADUÇÃO E ESTUDO DO 
GÊNERO

Como forma poética, o ditirambo e sua história subscrevem as conhecidas limitações impostas à leitura dos diferentes tipos de poesia da lírica 
grega arcaica (sécs. VII-V a.C.) que chegaram até nós: o corpus preservado e editado é escasso e mutilado em fragmentos, sua tradição escrita 
foi compilada e classificada muito posteriormente à sua criação oral, e dados essenciais como a ocasião, a unidade e informações sobre os 
autores de poemas específicos podem ser em geral apenas especulados. No entanto, o estudo da arte poética do período clássico (com Platão 
e Aristóteles) nos informa o valor do conhecimento dos elementos poéticos de diferentes gêneros através da análise da poesia pelo princípio 
mimético, segundo o qual a forma imita a expressão do conteúdo (Poet. 1447a). Essa relação estabelece que os elementos poéticos, no uso 
pela tradição, eram portadores de significado inerente – mas como conhecer esse significado nas atuais condições filológicas? Como conhecer 
o propósito pelo qual um poema foi criado, a ocasião de sua performance e a ambição estética sob títulos como “hino” ou “peã”? Ainda que 
especialmente desafiadores, esses questionamentos não são menos fundamentais do que a busca por critérios que nos permitiriam acessar as 
qualidades artísticas de um poema desse período. Com o interesse em uma investigação especializada na abordagem de gênero poético na po-
esia lírica arcaica, esta pesquisa propõe se concentrar em uma das suas formas poéticas, o ditirambo, e através de uma tradução dos ditirambos 
de Píndaro (c. 522-433 a.C.) e Baquílides (séc. V a.C.) – os principais representantes da produção classificada sob esse gênero – expor uma 
análise do discernimento atual desse tipo de poesia. Para a tradução dos ditirambos de ambos os poetas foram utilizadas as edições de Maehler 
(1997 & 2003), cotejadas com as traduções de Romero (1988) e Campbell (1992) para a poesia de Baquílides. A exposição da história do diti-
rambo teve os dados de Harvey (1955), Ieranò (1997) e Pickard-Cambridge (1997). A metodologia para uma abordagem de gênero foi auxiliada 
pelos seguintes critérios e respectivos teóricos: introdução aos festivais de poesia na Grécia Antiga (Burkert, 1985), introdução ao culto e ao 
cerimonial dionisíaco (idem), métrica (Maehler, 2004), estrutura estrófica (idem), música (Gentili, 2006), ocasião de performance (Harvey, 
1955), dialeto (Pavese, 1972), estilo (Maehler, 2004), temas (idem) e retórica (Calame, 1974). E análises de poemas e fragmentos individuais 
foram obtidas por uma bibliografia especializada.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luiza dos Santos Souza (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Letras - Português 
Orientador: Guilherme Gontijo Flores
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Tradução Poética, Elegia, Ovídio
Área de Conhecimento: 80209009 - LITERATURAS CLÁSSICAS

1306 A ABERTURA DOS AMORES DE OVÍDIO: ESTUDO E TRADUÇÃO DAS CINCO 
PRIMEIRAS ELEGIAS

O presente trabalho tem por finalidade apresentar uma tradução poética do epigrama de abertura e dos cinco primeiros poemas do primeiro 
livro dos Amores de Ovídio, aqui entendidos como uma abertura para a obra, mostrando como os poemas escolhidos se comportam estrutur-
almente enquanto abertura e que tipo de efeito isso pode causar no leitor. Além disso, é ponto importante dessa discussão o fato de o tradutor 
precisar ter em mente aspectos estruturais e intertextuais da obra e o significado de cada poema em contraste com os demais, ao invés de con-
siderar os poemas separadamente de seu conjunto. Foram considerados nesse estudo os comentários ao primeiro livro dos Amores feitos por 
J. C. McKeown (1989) e a edição do texto latino estudada é aquela publicada por Grant Showerman (1977) pela Harvard University Press. A 
tradução foi realizada levando em consideração as especificidades da métrica utilizada para a composição dos poemas latinos, isto é, o dístico 
elegíaco. Considerando a importância rítmica e métrica para a distinção dos gêneros épico e elegíaco na época de Ovídio, foi utilizado também 
um esquema métrico na tradução poética, que obrigatoriamente pudesse manter o número de versos do original. Foi necessário encontrar uma 
forma em língua portuguesa que pudesse recuperar a diferença entre hexâmetros e pentâmetros datílicos, uma diferença de número de pés que 
é essencial para a discussão metapoética presente no poema 1.1. A solução sugerida foi produzir um texto em português em dodecassílabos 
e decassílabos, andamento rítmico que mantém a diferença proporcional de números de pés em termos de número de sílabas, além de ser 
formado por dois versos tradicionais, um deles também marcadamente vinculado à poesia épica, como ocorre com o hexâmetro datílico em 
latim.  Dessa forma, foram produzidos poemas em português coerentes com o projeto tradutório proposto, utilizando o metro escolhido para o 
dístico elegíaco, mantendo o número de versos do texto latino, procurando encontrar saídas que funcionassem como verso em português,  sem 
prender o texto excessivamente ao decalque do latim. Além disso, percebeu-se que os poemas escolhidos funcionam como abertura para o livro 
por meio da apresentação dos principais temas que serão trabalhados ao longo da obra, todos eles caros ao gênero elegíaco, a saber: o fazer 
poético, a submissão ao Amor, o aparecimento de um objeto de afeição que inspira a produção poética, os ciúmes do eu-lírico em relação ao 
rival, culminando com a realização amorosa com Corina, principal figura feminina dos Amores.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Liana Bisolo Warmling (Pesquisa voluntária)
Curso: Letras - Português 
Orientador: Guilherme Gontijo Flores
Departamento: Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Literatura Comparada, Ricardo Reis, Horácio
Área de Conhecimento: 80210007 - LITERATURA COMPARADA

1307 A RECONSTRUÇÃO PAGÃ DE RICARDO REIS A PARTIR DA POESIA ROMANA

Este trabalho tem como maior objetivo analisar, a partir do que é proposto no prefácio do livro de Odes pelo heterônimo de Fernando Pessoa, o 
médico lisboeta Ricardo Reis, a obra do poeta português para rever de que modo é realizada uma suposta tradução e reconstrução do paganismo 
antigo, sobretudo com base nas Odes do poeta latino Horácio e das correntes filosóficas epicurista e estoica. O resultado dessa nova leitura, 
com um diferente foco, é a denúncia de um fracasso do gigantesco projeto de Ricardo Reis, na medida em que o poeta-heterônimo se mostra 
incapaz de fugir realmente da sua modernidade, do mundo que o cerca e da sociedade de sua época. Algo que também faz parte da análise é 
considerar Ricardo Reis como um personagem criado por Pessoa, e não um alter-ego ou até mesmo como uma persona verdadeira e histórica. 
Tendo compreendido que Ricardo Reis como criação de outro poeta, fica mais fácil adentrar no mundo pessoano para tentar desvendar qual 
o objetivo de criar uma persona tão alheia ao próprio mundo e com tanto medo de viver ao máximo sua própria modernidade, refugiando-se, 
assim, em um mundo supostamente clássico, puro, bucólico, inocente do cristianismo devastador, que é a religião dominante, tanto de Portugal, 
quanto do Brasil (país em que Ricardo Reis se refugia quando Portugal passa por mudanças sensíveis em sua política). Tal fracasso, no entanto, 
deve ser visto à luz da obra pessoana como um todo, o que revela nesse mesmo fracasso de Reis o sucesso da poética geral de Fernando Pessoa, 
não apenas o relacionando com poetas antigos como Horácio, Virgílio, Ovídio, Catulo etc., mas também com outros heterônimos importantes 
como o “mestre” dos heterônimos Alberto Caeiro, o Barão de Teive e sua “Educação do estoico”, Bernardo Soares e, principalmente, o mais 
histérico de todos, Álvaro de Campos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliano Carpen Schultz (PIBIC/CNPq)
Curso: Música - Bacharelado (T)
Orientador: Danilo Ramos                Colaborador: Adriano Elias, Elder Gomes da Silva
Departamento: Artes
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: música brasileira, comunicação emocional, piano
Área de Conhecimento: 80303005 - MÚSICA

1308 A COMUNICAÇÃO EMOCIONAL DE PIANISTAS ERUDITOS E POPULARES NO 
REPERTÓRIO BRASILEIRO

O termo comunicação emocional se refere a situações em que o músico tem a intenção de comunicar emoções específicas aos ouvintes. O 
Brunswikian Lens Model é um modelo que foi desenvolvido para analisar os processos psicológicos envolvidos neste tipo de comunicação. 
Segundo este modelo, a expressão das emoções durante as performances musicais envolve o uso de pistas acústicas (pedaços de informação) 
relacionadas a parâmetros musicais (modo, andamento, contorno melódico, timbre, entre outros). Estudos recentes têm mostrado que a acultur-
ação (expressa pela formação musical do instrumentista) pode ser um elemento fundamental para a aprendizagem implícita da expressividade 
musical. Pelo fato de o Brunswikian Lens Model ter sido construído em um contexto musical ocidental europeu, o objetivo deste trabalho 
é analisar a comunicação emocional de pianistas em repertório musical genuinamente brasileiro. No primeiro experimento, 3 pianistas com 
formação predominantemente erudita e 3 com formação predominantemente popular gravaram trechos musicais com a intenção de comunicar 
quatro emoções a seus ouvintes: Alegria, Tristeza, Serenidade e Raiva. Em uma segunda etapa, os trechos musicais gravados foram apresenta-
dos a 3 músicos profissionais, com a tarefa de, após cada escuta, descreverem as pistas acústicas encontradas em cada trecho musical gravado. 
Os resultados mostraram que os pianistas eruditos empregaram pistas acústicas semelhantes àquelas descritas pelo Brunswikian Lens Model 
para a comunicação das emoções, enquanto que os pianistas populares utilizaram outras pistas acústicas relacionadas, principalmente, a estilos 
musicais brasileiros (Choro, Samba, Gafieira e Bossa Nova) e ao uso de outros modos musicais, como Lídio, Mixolídio e Lócrio. Em um seg-
undo experimento, 40 estudantes universitários (20 Músicos e 20 Não Músicos) realizaram tarefas de escuta e julgamento emocional de cada 
trecho musical gravado no experimento anterior por meio de escalas emocionais (alcance 0-10) referente às quatro emoções analisadas. Uma 
análise de variância mostrou que pianistas eruditos e populares comunicaram emoções de maneiras distintas para os seus ouvintes: para ambos 
os grupos (Músicos e Não Músicos), enquanto os pianistas eruditos mostraram uma maior acurácia para a comunicação emocional de Tristeza, 
os pianistas populares mostraram maior acurácia para a emoção Alegria; a comunicação emocional não sofreu influência da formação musical 
dos pianistas para as emoções Serenidade e Raiva.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012668

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriel Dias Machado (Outro)
Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Orientador: Maria do Carmo Duarte Freitas      Co-Orientador: Celso Yoshikazu Ishida, Denise Fukumi Tsunoda
Departamento: Ciências Sociais                        Colaborador: Elisiê Almeida, Francisco Daniel, David Milsted, Josiete do Carmo
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: comunicação, ErgoList, sociais aplicadas
Área de Conhecimento: 90100000 - INTERDISCIPLINAR

1309 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM SÍTIO PARA SETOR DE CIEN-
CIAS SOCIAIS APLICADAS

Apresenta criação e o desenvolvimento do sítio do Setor Sociais Aplicadas (SA) na Universidade Federal do Paraná (UFPR) com objetivo 
de proporcionar e melhorar a comunicação e interação com a comunidade acadêmica, e a sociedade, disponibilizando aos usuários uma 
interface de fácil manuseio, nele é possível consultar o histórico do setor, os documentos, imagens e notícias de eventos que acontecem no 
SA. Desenvolveu-se o sítio, explorando as necessidades e expectativas relatadas pelo Diretor, Docentes, Técnicos do setor e Discentes, após 
a coleta inicial destes dados foi utilizada a técnica de benchmarking para extrair ideias de outros sítios com a mesma finalidade e utilizou-se 
a tecnologia da ferramenta Wordpress (plataforma semântica), a qual permite diferentes níveis de acesso e de fácil manuseio. Após apuração 
destes dados, já no projeto executável ocorreu uma segunda etapa que consistiu em dois momentos distintos:  primeiro verificou-se as expecta-
tivas estavam atendidas para isso utilizou-se o ErgoList (técnica de inspeção da ergonomia de interfaces homem-computador) e com reuniões 
regulares com os colaboradores da secretaria setorial, durante o desenvolvimento do mesmo, com tradução em espanhol e inglês, ainda possui 
acessibilidade de cegos com detalhamento de fotografias e áudios dos conteúdos feitos por profissional da área de comunicação e discentes 
envolvidos no projeto. Resultou na disponibilidade de um sítio que atende ao funcionamento do setor e suas atuais necessidades de comuni-
cação com a comunidade, como organismo vivo segundo Morgan (1996) as organizações estão em constante mudança e evolução, já adaptado 
para atender a Lei da transparência,  o sítio está em constante evolução e manutenção para atender a atual realidade do SA e o dia-a-dia de seus 
usuários e comunidade.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rúbia Francielle Chiquito (PET)
Curso: Farmácia 
Orientador: Nilce Nazareno da Fonte       Colaborador: Carine Wessling, Ludimila Carvalho Bighi, Thamara Kelly Simonetti
Departamento: Farmácia
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: recursos humanos, recrutamento, PET
Área de Conhecimento: 90100000 - INTERDISCIPLINAR 

1310 O PERFIL DO MERCADO DE TRABALHO DE CURITIBA, PR

Conquistar sucesso profissional é um anseio de muitos, porém deve-se saber o que é exigido para seguir as novas tendências do mercado de 
trabalho. Por isso, se faz necessário conhecer quais são as principais características requisitadas. O objetivo deste trabalho é apresentar resul-
tados de uma pesquisa exploratória realizada com empresas de consultoria em recursos humanos de Curitiba sobre o perfil do profissional de 
nível superior exigido pelo mercado de trabalho. Ainda, identificar as empresas que recrutam serviços farmacêuticos para posterior aprofun-
damento. Para isso, alunos do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Farmácia da Universidade Federal do Paraná realizaram 
um levantamento de tais empresas da cidade de Curitiba, determinando o universo de estudo. Os responsáveis foram contatados via telefone, 
sendo enviado por e-mail um questionário semiestruturado composto por 11 questões. Foram indagados os seguintes pontos: perfil solicitado 
para o recrutamento de recursos humanos, aspectos mais difíceis de serem encontrados nos candidatos, potenciais requisitados em ordem de 
prioridade e se estas empresas trabalham com o setor farmacêutico, especificando o ramo. Posteriormente, os resultados foram computados 
e analisados. Os perfis mais solicitados pelas empresas são: comprometimento, relacionamento interpessoal, experiência profissional, pró-
atividade, língua estrangeira, experiência em estágios, comunicação, pós-graduação, estabilidade profissional prévia de pelo menos um ano, 
dinamismo e habilidade em informática. Em ordem de prioridade são exigidos: comprometimento, pró-atividade, relacionamento interpessoal, 
responsabilidade, boa comunicação e iniciativa. No entanto, ainda é difícil encontrar atributos como: comprometimento, língua estrangeira, 
qualificação profissional, pró-atividade e energia. Das 19 empresas que aceitaram responder ao questionário, oito trabalham com o setor far-
macêutico sendo: seis com laboratórios, cinco com empresas de distribuição, importação e/ou exportação de produtos; cinco com farmácias 
e duas com indústrias. Conclui-se deste estudo que apenas a formação em nível superior não é suficiente e que os potenciais mais difíceis de 
serem obtidos são justamente os mais requisitados, logo, os profissionais não estão correspondendo às necessidades do mercado. Ressalta-se 
disso a importância de se acompanhar as novas tendências e exigências para melhor se qualificar e com isso alcançar bons postos de trabalho. 
Autores: Carine Wessling, Ludimila Carvalho Bighi, Rúbia Francielle Chiquito, Thamara Kelly Simonetti, Nilce Nazareno da Fonte.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andrea Gomes Chalbaud Biscaia (PIBIC/CNPq)
Curso: Zootecnia 
Orientador: José Milton Andriguetto Filho        Colaborador: Tiago Vernize Mafra, Luiz Francisco Ditzel Faraco
Departamento: Zootecnia
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Pesca artesanal, Mudança técnica, Sistemas pesqueiros
Área de Conhecimento: 90191000 - MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS

1311 AVALIAÇÃO DE MUDANÇAS TÉCNICAS RECENTES NOS SISTEMAS SOCIO-
ECOLÓGICOS PESQUEIROS DO LITORAL NORTE DO PARANÁ

As mudanças socioambientais de caráter global, como as mudanças climáticas e a nova governança ambiental, impactam localmente os 
sistemas produtivos da pesca de pequena escala através de fatores como a legislação e a competição com a pesca industrial. Com o objetivo 
de analisar as relações entre as políticas públicas, as práticas de gestão da biodiversidade e a vulnerabilidade da pesca de pequena escala às 
mudanças globais, o Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR desenvolveu um projeto de pesquisa em 
três contextos socioecológicos costeiros do sul do Brasil: as regiões de Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná, e da Baía de Babitonga e da 
Resex de Pirajubaé, em Santa Catarina. Como parte deste projeto, o presente trabalhou examinou mudanças técnicas dos sistemas pesqueiros 
da região de Guaraqueçaba entre 1998/99 e 2011. Compararam-se dois conjuntos de informação relativos aos dois momentos históricos: 1) 
um banco de dados com 78 questionários domiciliares aplicados em 1998 e 99 nas vilas de Piassagüera e da Barra do Superagüí, e 2) os resul-
tados de outro componente do projeto, obtidos a partir de um monitoramento participativo da pesca em 2009 e da aplicação, em 2011, de 211 
questionários em dez vilas do mesmo sistema pesqueiro. Não foram detectadas mudanças na lista de espécies capturadas para o conjunto das 
vilas, mas, enquanto a Vila das Peças foi a de maior diversidade em 2011, com 24 espécies, Piassaguera capturava ao menos 36 espécies em 
1999. A queda na riqueza de espécies parece real, pois o levantamento de 2011 foi mais detalhado, e Vila das Peças é uma comunidade maior, 
que pesca em mais ambientes (estuário e plataforma) do que Piassaguera. Quanto aos petrechos, em 1998/99 o tamanho máximo da malha 
em redes de fundeio foi de 35 cm, contra 22 em 2011. Por outro lado, a gaiola para baiacu, hoje muito comum, quase não era usada antes. O 
numero médio de apetrechos por domicílio não passou de seis em 1998/99, contra valores de até 30 em 2011. A frequência de ocorrência dos 
principais apetrechos, e a de domicílios sem nenhum apetrecho, se mantiveram. Na composição da frota, a mudança notável é o aparecimento 
das canoas de fibra, antes ausentes e hoje respondendo por 3% da frota. Também não são aparentes mudanças na faixa de potência dos motores. 
Embora várias das características tenham se mantido, os resultados sugerem intensificação da atividade pesqueira, e mudanças indesejáveis na 
composição das capturas, alterações coerentes com o atual quadro de pressões que estes sistemas sofrem.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ricardo Dinarti Machado (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Zootecnia 
Orientador: Antonio Ostrensky         Co-Orientador: Giorgi Dal Pont
Departamento: Zootecnia                  Colaborador: Gisele G. Castilho-Westphal; Thayzi de O. Zeni; Thiago B. Massanti
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: derivados de petróleo, histologia, poluição aquática
Área de Conhecimento: 90191000 - MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS

1312 HISTOPATOLOGIA BRANQUIAL DE ASTYANAX ALTIPARANAE (CHARACI-
FORMES: CHARACIDAE) APÓS EXPOSIÇÃO SUBCRÔNICA AO ÓLEO DIESEL

O petróleo é uma combinação complexa de hidrocarbonetos. Dentre eles destacam-se os policíclicos aromáticos (HPA) e os monoaromáticos 
(BTEX), que apresentam grande toxicidade para os peixes. O potencial tóxico destes compostos pode ser evidenciado pelo surgimento de 
alterações em tecido branquial em animais expostos a esses hidrocarbonetos. Assim, a histopatologia pode ser utilizada como uma importante 
ferramenta no diagnóstico de impactos ambientais associados ao derramamento de petróleo. O objetivo deste estudo foi avaliar, em condições 
laboratoriais, a influência da exposição subcrônica ao óleo diesel e à fração solúvel do diesel (FSD), sobre os tecidos branquiais de peixes Asty-
anax altiparanae. Como tratamento, foram utilizadas quatro concentrações (10, 20, 35 e 60%), calculadas em relação à CL50-96h da espécie, 
tanto para o diesel quanto para a FSD e um grupo controle. Todos os tratamentos foram conduzidos com quatro réplicas, cinco peixes por 
aquário (1g/L) e a água monitorada diariamente (temperatura, O2, amônia total e gasosa, HPAs e BTEX). Ao final do experimento, os peixes 
foram anestesiados, insensibilizados, identificados e fixados para posterior coleta das brânquias. As lâminas permanentes, coradas em HE, 
foram observadas em microscópio óptico e o número de alterações encontradas nas lamelas analisadas foi utilizado para calcular o Índice de 
Impacto Branquial (IIBr= Nº de lamelas alteradas/Nº de lamelas analisadas) de cada patogenia nas concentração estudadas. Foram identificadas 
alterações como: fusão lamelar, neoplasia, descolamento do epitélio e hipertrofia celular. O IIBr identificado para cada alteração não apresen-
tou relação dose/efeito com as concentrações de diesel e de FSD. Dentre essas alterações destaca-se o IIBr da neoplasia celular que, além de 
apresentar os maiores valores medianos dentre todas as alterações observadas, afetou os animais do controle (p< 0,05). Nos animais expostos 
ao diesel, o IIBr observado no tratamento controle foi semelhante aos calculados nas concentrações 10% e 35%, e superior ao da concentração 
de 20%. Na FSD houve diferença (p< 0,05) entre a menor e a maior concentração utilizada, porém o controle apresentou efeito similar as duas 
(p>0,05). Em geral, o controle, apresentou valores de IIBr similares aos demais tratamentos, sugerindo que a condição experimental possa ter 
influenciado os resultados, devido ao estresse a que os animais foram submetidos. Em relação às alterações analisadas, não houve evidências 
claras de relação entre essas alterações e a exposição ao óleo diesel ou sua fração solúvel em água.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thiago Brobio Massanti (PIBIC/CNPq)
Curso: Ciências Biológicas
Orientador: Antonio Ostrensky            Co-Orientador: Giorgi Dal Pont
Departamento: Zootecnia                     Colaborador: Gisele G. Castilho-Westphal; Thayzi de O. Zeni; Ricardo D. Machado
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: avaliação de impacto, CL50, meio ambiente 
Área de Conhecimento: 90191000 - MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS

1313 AVALIAÇAO DA TOXICIDADE AGUDA E DA HISTOPATOLOGIA BRANQUIAL DO PEIXE ASTY-
ANAX ALTIPARANAE (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) EXPOSTO AO ÓLEO DIESEL

O estado do Paraná possui um preocupante histórico de acidentes ambientais envolvendo derramamento de óleo combustível. Em fevereiro 
2001, por exemplo, 57 mil litros de diesel vazaram do oleoduto OLAPA, localizado na Serra do Mar, atingindo vários rios da região. Para pio-
rar, pouco se conhece sobre a influência desses compostos sobre a ictiofauna nativa. O objetivo deste trabalho foi avaliar toxicidade aguda e a 
histopatologia branquial da espécie Astyanax altiparanae exposta ao óleo diesel. Para a determinação da CL50 dez peixes foram expostos a sete 
concentrações de diesel (0,1; 1; 2; 4; 8; 10 e 15%) por 96 h, em aquários de vidro com aeração constante e temperatura controlada. O registro de 
peixes mortos e a mensuração dos parâmetros de qualidade de água foram realizados 0, 24, 48, 72 e 96h após o início do experimento. Ao final 
do ensaio, os animais foram submetidos à eutanásia, fixados em solução de Davison e dissecados para coleta do tecido branquial. As lâminas 
foram  analisadas em microscópio ótico e o número de alterações encontradas nas lamelas branquiais foi utilizado para calcular o Índice de 
Impacto Branquial (IIBr) de cada patogenia (IIBr= Nº de lamelas alteradas / Nº de lamelas analisadas). Foram detectadas altas concentrações 
de HPAs e BTEX nos aquários-teste. Durante a exposição os efeitos tóxicos do diesel aumentaram e a CL50 diminuiu, alcançando o valor de 
1,35% (0,78-2,35%) em 48h, com tendência de estabilização entre 48 e 96h. Várias lesões branquiais foram detectadas, havendo maior incidên-
cia de fusão lamelar, descolamento de epitélio, congestão lamelar e hiperplasia celular. IIBr de áreas necróticas apresentaram relação direta com 
o aumento da concentração de diesel, porém, quando em maiores concentrações (10 e 15%) o IIBr tendeu a reduzir abruptamente (p< 0,05). 
Essa queda abrupta pode estar relacionada à velocidade com que as maiores concentrações de diesel causaram a morte dos animais - 48 horas 
após o início do experimento. IIBr relativo à hipertrofia celular e à descamação epitelial também apresentaram relação direta com as maiores 
concentrações do óleo (p< 0,05). No caso do IIBr de congestão lamelar a relação foi inversa, com maiores índices de impacto no tratamento 
controle (p< 0,05). O IIBr total, gerado a partir da soma de todas as alterações, não apresentou relação com o aumento nas concentrações de 
diesel (p>0,05). Os resultados obtidos demostram que o óleo diesel, mesmo em baixas concentrações, afeta a sobrevivência e induz o apareci-
mento de lesões específicas no tecido branquial de exemplares da espécie A. altiparanae.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliana Laís Armstrong Lopes (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Gestão Ambiental (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Afonso Takao Murata            Colaborador: Camila Lopes Teodoro
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Educação ambiental, Diagnóstico ambiental, Formação continuada de professores
Área de Conhecimento: 90191000 - MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS

1314 DIAGNÓSTICO DO PERFIL AMBIENTAL DE DUAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL, UMA MUNICIPAL E OUTRA PRIVADA, DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, PR. 1

Após a Conferência de Tbilisi a educação ambiental (EA) passa a ser considerada como: “um processo permanente no qual indivíduos tor-
nam-se conscientes do seu ambiente e adquirem conhecimento, valores, habilidades, experiências e a determinação para agir individual e 
coletivamente, prevenindo e resolvendo problemas presentes e futuros”. Neste sentido, este estudo diagnosticou, através de questionários 
semi-estruturados, o modo como vem sendo trabalhada a EA em uma escola municipal e outra privada de ensino fundamental no Município de 
Paranaguá, Estado do PR. A análise foi conduzida de forma a levantar como, e de que forma os professores da rede do ensino básico aplicam 
a EA nas escolas, levantando as seguintes informações: em quais disciplinas aplica-se esta temática; as principais atividades desenvolvidas; 
as metodologias empregadas; os projetos desenvolvidos e parceiros nessas atividades; as principais carências e dificuldades na realização das 
atividades; bem como, tentar identificar as concepções de educação ambiental trabalhadas nas escolas. Os dados foram analisados, interpre-
tados e discutidos segundo a técnica da análise de conteúdo Bardin, 1977. A partir disto, identificou-se a carência da temática ambiental nas 
escolas e deficiências de abordagem e conteúdo dos professores participantes da pesquisa em relação ao tema. Partindo disto, constatou-se a 
necessidade de efetivar uma ação, de trabalhar junto aos professores a epistemologia da educação ambiental, sendo assim, propôs-se um curso 
de formação continuada aos docentes em EA, a fim de embasá-los e melhorar assim os trabalhos com os alunos em: ética ambiental, respeito 
ao meio ambiente, o modo de trabalhar EA no ambiente escolar e a exposição de ferramentas que pudessem ser utilizadas no dia-a-dia com os 
estudantes. O curso oferecido, intitulado “Pensar global, Agir local: formação continuada dos professores do ensino básico/fundamental em 
Educação Ambiental” motivou as professoras na aplicação da EA de forma contínua na escola, considerando positiva a iniciativa do curso. E 
resultou também, a coleta de dados muito importantes para a continuidade da pesquisa.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Letícia Carniel Christensen (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Produção 
Orientador: Adriana de Paula Lacerda dos Santos
Departamento: Engenharia de Produção
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Fluxo de Informações, Gestão do Conhecimento, Ferramentas
Área de Conhecimento: 90193000 - ENGENHARIA/TECNOLOGIA/GESTÃO

1315 PROPOSTA DE MELHORIAS PARA O FLUXO DE INFORMAÇÕES DO GRUPO 
GESIT

O conceito de gestão do conhecimento parte da premissa de que todo o conhecimento existente na empresa relacionado às pessoas, processos e 
departamentos, pertence também à organização. Em contrapartida, todos os colaboradores que contribuem para esse sistema podem usufruir de 
todo o conhecimento presente na organização. Esta pesquisa teve como objetivo principal implantar melhorias para o fluxo de informações do 
Grupo de Estudos em Inovação Tecnológica a fim de aumentar a eficácia do processo de comunicação entre os envolvidos visando contribuir 
para a implantação da Gestão do Conhecimento e desenvolvimento dos projetos. O método utilizado foi a pesquisa-ação, que permite ao pes-
quisador desenvolver pesquisas e aplicá-las na realidade. Outro ponto é a interação do pesquisador com o ambiente, possibilitando ao grupo 
envolvido o recebimento de feedbacks e assim mudar, ou não, o foco da pesquisa a fim de adequar a realidade. Para o desenvolvimento desta 
pesquisa, primeiramente, foi realizado um diagnóstico do GESIT no que diz respeito ao fluxo de informações, armazenamento de dados e de-
senvolvimento de procedimentos para a realização de atividades dentro dos projetos de pesquisas. Esse diagnóstico foi necessário, pois um dos 
problemas do grupo era a gestão e compartilhamento do conhecimento insuficiente para a demanda atual. Além disso, o GESIT possuía uma 
grande rotatividade de pesquisadores e o conhecimento gerado por estes não poderia ser perdido quando o pesquisador desligava-se do grupo. 
Posteriormente, foi desenvolvido um fluxo de informações para o GESIT, baseado no perfil do grupo e para atender as demandas deste novo 
fluxo foram implantadas algumas ferramentas, tais como: grupo de e-mails do GESIT e de cada projeto, TeamBox (software de gerenciamento 
de projetos online), rede de compartilhamento de arquivos entre os computadores do escritório do grupo, reuniões quinzenais com os projetos e 
mensais com todo o grupo, murais internos e GoogleDocs (ferramenta online do Google para o armazenamento de dados). Com a implantação 
destas ferramentas de gestão da informação está sendo possível ampliar a rede de atuação do Grupo, colocando as publicações acadêmicas dos 
projetos disponíveis para toda a comunidade externa e da própria Universidade Federal do Paraná. Até o momento, foram verificados resultados 
positivos, apesar do pouco tempo de implantação. As interações entre os membros e o compartilhamento do conhecimento de maneira interna 
progrediram significativamente, demonstrando a importância da pesquisa e a necessidade da continuidade.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marília Rizzon Zaparolli (Pesquisa voluntária)
Curso: Nutrição
Orientador: Deise Regina Baptista             Colaborador: Nayana Cavassim do Nascimento
Departamento: Nutrição
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Diabetes mellitus, Perfil, Estado Nutricional
Área de Conhecimento: 90194000 - SAÚDE E BIOLÓGICAS

1316 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE DIABÉTICOS DE UM HOSPITAL PÚBLICO 
DE CURITIBA – PR

O mundo está enfrentando uma crescente epidemia de diabetes, a qual tem atingido proporções devastadoras. Estima-se que em 2030, a 
população mundial com diabetes será de 300 milhões de pessoas. É de extrema importância o conhecimento do perfil dos diabéticos para que 
a partir disso o profissional da saúde, em especial o profissional Nutricionista, possa estabelecer diretrizes para sua atuação. O objetivo desse 
estudo foi caracterizar o perfil de diabéticos internados em um hospital público do município de Curitiba, analisando algumas variáveis como: 
sexo, idade, classificação do tipo de diabetes (Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2), classificação do estado nutricional através do IMC, tratamento 
utilizado e conhecimento sobre alimentos funcionais. Foram coletados os dados de 34 pacientes diabéticos hospitalizados nas Clínicas Médicas 
Feminina e Masculina do Hospital de Clínicas/UFPR. Após a coleta, os dados foram tabulados no programa Libre Office 3.5®, sendo realizada 
análise estatística descritiva. A partir da análise dos dados, observou que 55,88% eram do sexo feminino e 44,12% eram do sexo masculino. 
A prevalência de diabéticos portadores de diabetes tipo 2 foi maior, representando 88,24% da amostra. Mais da metade da amostra, ou seja, 
58,82% realizam terapia nutricional, sendo que 35,29% haviam recebido informações sobre alimentos funcionais. Em relação ao estado nu-
tricional, nos indivíduos com idade inferior a 60 anos a prevalência maior foi de obesidade (41,18%) e em indivíduos com idade superior a 
60 anos a prevalência maior foi de sobrepeso (64,71%). Com o estudo, conclui-se que a amostra estudada é composta, na sua maioria, por 
mulheres, portadores de diabetes tipo 2, alta incidência de sobrepeso e obesidade, com prevalência de tratamento nutricional e medicamento, 
restrita prática de exercícios físicos e escasso conhecimento sobre alimentos funcionais.  
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: GABRIELLE WENDEEL DOS SANTOS (Pesquisa voluntária)
Curso: Terapia Ocupacional
Orientador: LUIS FELIPE FERRO   Colaborador: Aline R. dos Santos, Gabrielle W. dos Santos, Rosângela de Fátima do Pilar
Departamento: Terapia Ocupacional
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: controle social, saúde mental, terapia ocupacional
Área de Conhecimento: 90194000 - SAÚDE E BIOLÓGICAS

1317 CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE MENTAL: POSSIBILIDADES DE CONS-
TRUÇÃO DA CIDADANIA

A década de 80 foi cenário de diversas mudanças na relação Estado/Sociedade. O controle social surgiu neste panorama compondo espaço es-
truturado para controle das ações públicas pela sociedade, com a participação de diferentes segmentos. No âmbito da atenção em saúde mental, 
constata-se que os usuários e familiares se apresentam bastante fragilizados no exercício da cidadania. A partir dessa evidência, compôs-se essa 
pesquisa, estruturada por meio do método da pesquisa-ação, com o objetivo de: explorar possibilidades concretas de inserção de usuários dos 
serviços de saúde mental de Curitiba, seus familiares e profissionais envolvidos na área nos espaços de controle social, mais especificamente 
na Comissão de Saúde Mental de Curitiba; compreender as dificuldades e potencialidades desta participação social; e elaborar estratégias para 
ampliar o controle social das ações públicas. Os resultados estão sendo coletados através das técnicas de diário de campo, entrevistas individ-
uais e entrevistas em grupos focais e analisados pelo método hermenêutico-dialético. No acompanhamento dos sujeitos na Comissão de Saúde 
Mental destaca-se diversas dificuldades e barreiras para a efetivação do controle social. O horário comercial das reuniões, o qual fragiliza a 
participação de usuários e familiares; a falta de informação e conhecimento sobre o controle social e políticas públicas que permeiam o SUS; a 
participação reduzida; a baixa resolubilidade e/ou encaminhamentos de discussões na reunião; e preenchimento de papel burocrático do espaço 
foram questões apontadas pela pesquisa. Como o estudo norteia-se pela pesquisa-ação, estão sendo, paulatinamente, elaboradas e concretizadas 
diversas estratégias para reverter as dificuldades encontradas. Visitas e fiscalizações de equipamentos de saúde mental; ações voltadas a dis-
seminar a informação sobre o controle social à população; cobrança maciça através de ações ao Ministério Público; efetivação de representa-
tividade com vínculo à Associações e Ongs; ministração de cursos semestrais de controle social em saúde mental, são algumas das estratégias 
arquitetadas para concretizar o fortalecimento do controle social. A partir do material analisado, até o momento, percebe-se a necessidade de 
investimento maciço em ações multidisciplinares e elaboração de estratégias envolvendo diversos atores sociais para fortalecer o controle das 
ações públicas em saúde mental. Deste modo, é notória a contribuição de pesquisas que se debrucem sobre o tema para fortalecer o controle 
social em saúde mental, assim como a construção coletiva do SUS.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nicholas Ercolano Monteiro (CNPq-Balcão)
Curso: Física (Bacharelado)
Orientador: Lucimara Stolz Roman       Colaborador: Natasha Ariane Diniz Yamamoto, Andréia Gerniski Macedo, Sandra Melo 
Departamento: Física
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: dispositívos, fotovoltáicos, poliméricos
Área de Conhecimento: 90300009 - MATERIAIS

1318 CARACTERIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS POLIMÉRICOS COM LAPPS32, 
LAPPS54, LAPPS32BT, LAPPS32TH E MATERIAIS TRANSPORTADORES DE ELÉTRONS

Os equipamentos portáteis estão ganhando espaço no mercado por sua grande variedade de uso. Dispositívos com tecnologia de transferência 
de dados, como notebooks, tablets e smartphones traduzem a necessidade de fontes renováveis de energia para suprir o crescimento desse 
novo avanço da comunicação. Descobertos em 1977, os polímeros conjugados têm sido muito estudados devido características muito interes-
santes: são leves, finos, flexíveis e mais baratos que o silício, utilizado para mesma finalidade porém sem as mesmas características citadas. 
Neste trabalho, objetiva-se melhorar a eficiência de conversão de luz em energia elétrica de quatro polímeros desenvolvidos pelo Laboratório 
de Polímeros Paulo Scarpa, LaPPS 32 poli (9,9’-dihexil-fluoreno-3,4-etilenodioxitiofeno), LaPPS 54 poli (9,9’-dihexil-fluoreno-2,1,3- benzo-
tiadiazol), LaPPS32TH sendo meio LaPPS32 meio fluoreno-tiofeno (tiofeno com ramificação), LaPPS32BT  consistindo em meio LaPPS32 
meio fluoreno-benzotiadiazol, em dispositivos fotovoltaicos como camada ativa. Os dispositivos foram construídos em estrutura de bicamada, 
para medida de eficiência quântica e monocamada para caracterizar as mobilidades. Nesta estrutura, o dispositivo é composto por um substrato 
de vidro coberto por um filme fino de FTO (óxido de estanho dopado com flúor, do inglês tin oxide doped with fluorine) em cima do qual é de-
positada uma camada fina do polímero condutor PEDOT:PSS(poli(3,4-etileno dioxitiofeno)-poli(4-estireno sulfonado)). Em seguida, deposita-
se um filme fino do material fotossensível, um dos quatro polímeros para camada ativa, pela técnica de centrifugação. O óxido MoO3 é deposi-
tado como bloqueador de buracos. Para compor o segundo eletrodo, evapora-se um filme de alumínio, finalizando a estrutura sanduíche dos 
dispositivos FTO/PEDOT:PSS/POL/MoO3/Al. Na outra estrutura é empregado material transportador de elétrons conhecido como fulereno. 
Nos dispositivos em bicamada, após a deposição do polímero sobre o substrato FTO/PEDOT:PSS, deposita-se por evaporação cerca de 30 nm 
de moléculas do fulereno (C60), formando dispositivos com a seguinte configuração: FTO/PEDOT:PSS/POL/C60/Al. A caracterização elétrica 
é feita através de medidas de densidade de corrente versus tensão aplicada sob iluminação e de medidas da eficiência de conversão de energia 
luminosa em electrica (IPCE-Incident Photon Converted in Electron Efficiency) por comprimento de onda. Neste trabalho verificamos que 
o dispositívo com o LaPPS 32 apresentou maior eficiência de foto-conversão e maior mobilidade quando comparado com outros polímeros.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Fabri Pereira (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Adriane Bianchi Pedroni Medeiros            Co-Orientador: Carlos Ricardo Soccol
Departamento: Engenharia Química                              Colaborador: Suzan Cristina Rossi
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: aroma, lipase, Ceratocystis fimbriata
Área de Conhecimento: 90400003 - BIOTECNOLOGIA

1319 INFLUÊNCIA DOS ÁCIDOS GRAXOS NA PRODUÇÃO DE AROMA FRUTAL

Os aromas ou aromatizantes são substâncias com propriedades odoríferas, capazes de conferir ou intensificar o cheiro de alimentos. Os bio-
aromas produzidos por fermentação possuem grande potencial de mercado por serem considerados naturais. O fungo Ceratocystis fimbriata é 
capaz de produzir uma grande variedade de compostos voláteis, dentre eles o acetato de isoamila e acetato de etila, principais responsáveis pelo 
aroma característico de banana, além de crescer rapidamente e poder ser cultivado em subprodutos da agroindústria como polpa cítrica, farelo 
de soja e melaço de cana. O objetivo deste trabalho foi a produção de compostos voláteis por fermentação em estado sólido utilizando resíduos 
agroindustriais. As condições de cultivo utilizadas foram: taxa de inóculo de 107 esporos/g de substrato seco, umidade de 75%, pH inicial de 
6,0, temperatura de 30°C e como substrato uma mistura de polpa cítrica, farelo de soja e melaço de cana. Algumas enzimas provavelmente 
envolvidas na síntese dos compostos voláteis também foram estudadas. As enzimas pesquisadas foram pectinase, devido à grande concentração 
de pectina na polpa cítrica, esterases e lipase, pelo fato de as moléculas de interesse serem ésteres. Os voláteis foram identificados por cromato-
grafia gasosa a partir da análise do “headspace” do cultivo e a quantificação foi feita com uma curva padrão de etanol. O equipamento utilizado 
foi um cromatógrafo a gás Shimadzu, modelo GC17A e equipado com coluna HP-DB 5 (30m x 0,32mm) e detector de ionização de chama. Em 
uma segunda etapa do trabalho foram testadas diferentes fontes de ácidos graxos com o objetivo de aumentar a atividade das lipases e, conse-
qüentemente, aumentar a produção de ésteres. Foram mantidas as condições definidas na etapa anterior, porém com a adição de 5% de óleo ao 
meio de cultivo. Os óleos testados foram óleo de soja, milho, oliva e palma. Os experimentos foram realizados em duplicatas sempre mantendo 
um controle, no qual não foi adicionada nenhuma fonte de ácido graxo. A maior produção de voláteis totais foi obtida no tempo 48h no teste 
controle, com valor de 20,31 µmol/L.g e a maior produção de acetato de isoamila se deu no tempo 120h no teste contendo óleo de palma, 0,23 
µmol/L.g. O Teste de Tukey foi utilizado para comparar os valores obtidos nos experimentos com adição de óleo e controle. Os resultados 
mostraram que não houve aumento estatisticamente significativo nem na produção de voláteis totais nem na produção de acetato de isoamila.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Martina Smaga (PIBIC/Fundação Araucária)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
Orientador: Júlio Cesar de Carvalho
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: microalgas, isolamento, carotenoides
Área de Conhecimento: 90400003 - BIOTECNOLOGIA

1320 AVALIAÇÃO DE MODELO DE FOTOBIORREATOR, ISOLAMENTO DEMICROAL-
GAS

As microalgas correspondem a espécies unicelulares de algas e constituem um grupo de organismos que, além de possuir importância na na-
tureza, tem se destacado por ser fonte de vários produtos de aplicação pelo homem. Entre esses produtos estão os carotenoides, compostos de 
utilização em setores como os das indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética. Um exemplo de carotenóide é a astaxantina, pigmento de 
coloração vermelha, com alto potencial antioxidante e que pode ser produzido pela microalga Haematococcus pluvialis. Teve-se o objetivo de 
aumentar a escala de cultivo desta espécie, o que viabilizaria a produção da astaxantina em maiores quantidades. Inicialmente, o microrganismo 
foi inoculado em tubos de ensaio com meio de cultura ES sólido, que fez necessária a preparação de extrato de solo e solução de micronutri-
entes. Os tubos foram incubados a 21ºC e luminosidade de 1250 lux, com fotoperíodo de 12 horas. A biomassa gerada serviu de inóculo para 
cultivos líquidos de 250 ml, mantidos sob as mesmas condições. Procedeu-se desta maneira até que foram atingidos cultivos de 15 l, fornecen-
do-se aeração para aqueles com capacidade de 2 l ou mais. Pretende-se submeter a microalga a fatores que induzam a produção do pigmento. 
Quando se faz uso biotecnológico de microrganismos para obtenção de compostos de interesse, é desejada a manutenção de culturas axênicas. 
Para o aprimoramento de técnicas de isolamento de microalgas, amostras de água foram espalhadas, pela técnica de esgotamento da alça, em 
placas de Petri com meio de cultura sólido. Para uma amostra coletada do Rio Iguaçu, três meios foram testados: ES, ES sem nitrogênio e Acid. 
Apenas o meio ESpropiciou o crescimento de colônias microalgais. Este meio, seletivo para organismos fotossintetizantes por não conter fontes 
de carbono, foi então usado nos demais experimentos. Aplicando a técnica para outra amostra do mesmo rio, foi possível isolar a espécie An-
kistrodesmus gracilis, do filo Chlorophyta, utilizada em aquicultura. A fim de avaliar o efeito de algumas condições de cultivo na seletividade 
de microalgas produtoras de carotenoides, foram coletadas amostras de água do Jardim Botânico de Curitiba. Duas delas foram passadas para 
placas que foram submetidas a intensidades luminosas de 1600 lux, 3000 lux e 6000 lux. Outra foi evaporada a temperatura ambiente, mantida 
a 60ºC por 24 horas, ressuspendida em meio de cultura e depois passada para placas, as quais foram incubadas. Sabe-se que os carotenoides 
podem oferecer proteção para as células em situações como de alta luminosidade e temperatura.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jussara Andréia Lunkes (IC-Voluntária)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Nelson Luis Mello Fernandes            Colaborador: Lidiane Horn, Laís Regina Gehlen, Silvanea Wiest
Departamento: Campus Palotina
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Parâmetros hematológicos, Hematologia, Oreochromis niloticus
Área de Conhecimento: 90400003 - BIOTECNOLOGIA

1321 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE PEIXES DE 
ÁGUA DOCE CRIADOS EM SISTEMAS DE CULTIVO NO OESTE PARANAENSE

Resumo: O estudo da hematologia é considerado uma importante ferramenta para a detecção de alterações fisiopatológicas e do estado de saúde 
dos peixes. Um dos problemas mais sérios da piscicultura intensiva é o aparecimento de doenças que provocam elevadas taxas de mortalidade, 
redução da captura, além de diminuir o valor comercial dos animais. Este trabalho teve como objetivo estabelecer os parâmetros hematológicos 
fisiológicos para Tilápias (Oreochromis niloticus) criadas em sistemas de cultivo abastecidos pela bacia do Rio São Camilo, do município de 
Palotina, no oeste paranaense. Foi realizado o mapeamento da bacia do Rio São Camilo e as propriedades que são abastecidas por ela. Nessas 
propriedades foram capturados espécimes de Tilápias para coleta de amostras de sangue de cinco animais diferentes a partir de punção intra-
cardíaca. As amostras foram conservadas com anti-coagulante EDTA (10%). Foram realizadas as extensões sanguíneas para a diferenciação 
de leucócitos, através da coloração com Hematoxilina e Eosina.das amostras também foram obtidos os valores para o hematócrito, proteínas 
plasmáticas totais e a contagem de hemácias e leucócitos totais em câmara de Neubauer utilizando-se a solução NATT e HERRICK (1952). Os 
resultados obtidos quanto ao número de hemácias e de leucócitos não apresentaram diferença significativa quando comparadas as propriedades 
da coleta, porém apresentaram elevado coeficiente de variação, demonstrando que o número de amostras avaliadas pode não ter sido o sufi-
ciente para estabelecer parâmetros para a espécie e que as diferentes condições de manejo adotadas pelas propriedades poderiam contribuir para 
essa variação. Quanto a diferenciação de leucócitos, houve uma maior prevalência de linfócitos e monócitos em relação a outros tipos celulares. 
A dificuldade na diferenciação celular pode ser atribuída a utilização de amostras elevada concentração de EDTA. A partir deste trabalho poderá 
ser descrito um padrão hematológico de referência para avaliação da sanidade dos peixes da bacia do rio São Camilo que faz parte do Estudo e 
Estruturação do Sistema de Informação Geográfica (SIG), que está sendo desenvolvido para aquicultura do oeste do Paraná.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Natália Cristina da Silva Valérius (PIBIC/CNPq)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina 
Orientador: Brener Magnabosco Marra                Co-Orientador: Luis Fernando Souza Gomes
Departamento: Campus Palotina                           Colaborador: Flávia Bordignon, Dile Pontarolo Stremel
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Fertilizante organomineral, Batata, Bioprocesso
Área de Conhecimento: 90400003 - BIOTECNOLOGIA 

1322 DESENVOLVIMENTO DE NOVA ESTRATÉGIA DE FERTILIZAÇÃO UTILIZANDO 
AMILÁCEOS, ESPECIALMENTE A BATATA.

A busca por novas alternativas de fertilizantes, que sejam menos contaminantes ao meio ambiente ou renovável, mais barato, favoreça o au-
mento da produtividade e diminua a dependência por importados têm sido valorizadas. Utilizando-se de amiláceos, especialmente a Solanum 
tuberosum (batata), foi desenvolvido um processo de produção, já patenteado e registrado comercialmente como AcrescentÒ, ou seja, um 
fertilizante orgânico a base de batata com altos teores de carbono orgânico total (C.O.T.) (24%) e alta capacidade de troca catiônica (C.T.C) 
(380 cmmol/dm3) que pode ser utilizado via semente, foliar e solo. Assim o objetivo deste trabalho foi verificar a compatibilidade de mistura 
do Acrescent com outros importantes fertilizantes minerais, a fim de desenvolver fertilizantes organominerais com altos teores de C.O.T e 
C.T.C.  A partir deste fertilizante orgânico, foram realizadas várias misturas utilizando a fração orgânica como base de calda com ácido bórico, 
sulfato de zinco, sulfato de manganês, ureia, monofosfato monoamônico, dentre outros. Após a mistura e formulação, amostras foram enviadas 
para laboratório credenciado do MAPA para realizar as análises físico-químicas que demonstrassem as garantias esperadas para cada produto. 
Todas as misturas resultaram em suspensões homogêneas, e foram registradas no MAPA como fertilizantes organominerais denominados como 
Acrescent® PREMIUM, RAIZ, RAIZ LEG, FOLIAR e TOP. Os produtos foram testados agronomicamente nas culturas de milho, soja e feijão 
via tratamento de sementes e foliar. Os produtos proporcionaram maior comprimento de raiz e maior massa seca nas culturas, maior produ-
tividade de grãos, melhor crescimento, maior qualidade dos grãos. Foi verificado um amento significativo nos processos de vigor, germinação, 
enraizamento, fotossíntese e síntese de proteínas da planta, melhorando seu metabolismo e suprindo suas necessidades nutricionais.  Além 
disso, foi verificado que o AcrescentÒ possui altas concentrações de β-glucanas (defensinas vegetais). 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Tainara Gerhardt (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Química (MT)
Orientador: Marcos Antonio Coelho Berton
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Corrosão de aço, Substâncias carcinogênicas, Transporte e água
Área de Conhecimento: 10000003 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

1323 ESTUDO  DA  CORROSÃO  E  DAS  PROPRIEDADES  DE TRANSPORTE DE 
ÁGUA EM FILMES DE TINTAS PARA APLICAÇÃO EM USINAS HIDREL TRICAS

A tinta epóxi alcatrão de hulha tem sido utilizada como proteção contra corrosão de aço carbono em conduto forçado nas usinas hidrelétricas. 
Ocorre que tanto na Europa como nos E.U.A. já é proibida a sua utilização pelo fato de que ela conter um número considerável de substâncias 
carcinogênicas, incluindo benzeno, naftaleno e outros hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Embora no Brasil ainda seja permitido o seu 
uso, tintas alternativas têm sido testadas como substitutas. Neste trabalho foi realizado um estudo do transporte de água através de um filme 
livre de tinta (isto é, sem o substrato) de tintas consideradas como substitutas da tinta epóxi alcatrão de hulha. Foram feitos testes com três 
diferentes tintas da empresa Internacional Protective Coatings: revestimento epóxi modificado de alto sólido e baixo VOC (teor de compostos 
voláteis) conhecido como Interzone 954, primer epoxi rico em zinco (Interzinc 52) e revestimento para manutenção de alta constituição rico 
em alumínio e de baixo VOC (Interseal 670 HS) em comparação com uma tinta epóxi rica em alcatrão de hulha (LACKPOXI N 1265 da WEG 
Tintas). Os filmes livres foram produzidos com espessuras de 20, 25 e 30 mils de espessura úmida, utilizando-se um extensor. As medidas de 
transporte de água foram realizadas em um conjunto experimental constituído por um Copo de Payne com água deionizada em seu interior 
selado por um filme livre de tinta, que foi colocado em um dessecador com pentóxido de fósforo como agente dessecante. A água líquida, nesse 
caso, não tinha contato direto com o filme de tinta (apenas com o vapor de água). A variação da massa do conjunto experimental foi monitorada 
em função do tempo. Com os dados do coeficiente angular do gráfico obtido pelos pontos experimentais, foi possível calcular o fluxo de água 
através do filme de tinta, obtendo-se valores de 7,83 gh-1m-2 de água atravessando o filme de espessura 20 mils, 0,85 gh-1m-2 de água para o 
filme de 25 mils e 0,16 gh-1m-2 para 30 mils para a tinta Interzone 954.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Haxley Camargo (Pesquisa voluntária)
Curso: Outros
Orientador: Silma Cortes da Costa Battezzati      Co-Orientador: Rafael Jamur
Departamento: Campus Litoral                            Colaborador: Liriana Batista da Silva Pesco, Haxley Camargo, Laércio José Mernika
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Novas tecnologias de comunicação, Novas tecnologias de informação, Softwares livres
Área de Conhecimento: 10303049 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

1324 “PROJETO DE CIDADANIA E INDEPENDÊNCIA DIGITAL”.

A popularização das novas tecnologias de comunicação e informação têm provocado vários impactos na sociedade contemporânea por modifi-
carem formas de contato, trabalho e acesso à informação entre humanos. Considerando este cenário, entende-se que a participação do cidadão 
no mundo tecnológico/virtual se constitui direito fundamental para o exercício pleno da cidadania entre brasileiros. Portanto, cabe à educação 
discutir e analisar os benefícios e perigos que o uso de tais recursos pode trazer para a formação cidadã dos jovens. Pois se bem aproveitados 
contribuem para desenvolvimento de habilidades e competências na formação e ingresso ao mundo da cultura, trabalho etc. Muitas vezes a 
falta de oportunidades para acesso às novas tecnologias está relacionada a escassez de recursos financeiros para a aquisição de tais ferramentas 
pelas instituições educacionais, notadamente públicas, pois a aquisição e instalação de computadores e softwares, por exemplo, demanda altos 
investimentos como pagamento de licenças para o uso de softwares proprietários à indústria internacional, cujos preços variam em dezenas de 
vezes num mercado altamente concentrado no lucro e na obsolescência planejada. Enquanto a indústria do software proprietário se desenvol-
via acontecimentos pontuais, e aparentemente isolados, somados a atitudes altruístas de pesquisadores sedimentavam, na década de 1980, o 
caminho para o surgimento do Open Source ou Softwares livres, distribuídos livremente sob as regras da licença GPL- General Public License 
e de forma antagônica a um modelo da indústria copyright. Considerando as possibilidades de uso gratuito e a robustez da tecnologia do código 
aberto o PROCIDI desenvolve ações pedagógicas que previligiam a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão com estudantes 
do ensino médio do Colégio Estadual Gabriel de Lara objetivando aproximá-los da universidade e das tecnologias digitais em atividades que 
estimulem, notadamente, o uso de softwares livres nos contextos escolar, de de lazer e profissional - voltadas à qualificação para a geração de 
renda.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Priscila Akemi Matias dos Santos (PIBIT/CNPq)
Curso: Outros
Orientador: Walmor Cardoso Godoi
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Difração por Raios X , Materiais , Microestrutura
Área de Conhecimento: 10507019 - ESTRUTURA DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS; CRISTALOGRAFIA

1325 ANÁLISE DE MATERIAIS POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X 2D

A cristalografia dos raios X é uma técnica que consiste em fazer passar um feixe de raios X através de um objeto, e corresponde a uma das 
principais técnicas de caracterização microestrutural de materiais cristalinos. Algumas das aplicações são voltadas a indústria farmacêutica, a 
área de geologia, forense e estudos em materiais orgânicos e inorgânicos. Os raios X são usados para tal fim por ter comprimento de onda da 
mesma ordem de grandeza das distâncias interatômicas. A difração dos raios X ocorrerá se um feixe de raios X incidir sobre um material polic-
ristalino, que apresenta uma distribuição ordenada de seus átomos no espaço e que a distância interatômica seja da ordem do comprimento de 
onda dos raios X. Para que ocorra difração, deve haver dependência da diferença de caminho percorrida pelos raios X e o comprimento de onda 
da radiação incidente. Tal condição é expressa em uma equação conhecida como Lei de Bragg. Vários métodos são utilizados na determinação 
de estruturas cristalinas, dentre estes os mais usados são: método de Laue, método do cristal rotativo e método de Debye-Scherrer, um dos mais 
utilizados para investigação da estrutura dos cristais, porque não precisa usar monocristais. O difratômetro disponível apresenta a geometria 
parafocal Bragg-Brentano, o arranjo básico constitui-se de um goniômetro horizontal ou vertical. A partir da fonte, os raios X atravessam a 
fenda Soller, a fenda de divergência e irradiam a superfície da amostra.Os raios difratados em determinado ângulo 2θ convergem para a fenda 
de recepção. Este trabalho tem como objetivo mostrar os resultados da difração de raios X 2D utilizando filmes mamográficos e compará-los 
com os resultados obtidos em 1D para uma amostra em pó. O trabalho está sendo desenvolvido no Laboratório de Difratometria de Raios X do 
LACTEC no equipamento Philips modelo XPert.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafael Borges Ferreira (LACTEC)
Curso: Engenharia Elétrica *** (N)
Orientador: Edemir Luiz Kowalski             Co-Orientador: Ricardo Costa Scholz
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Verniz , Espectoscopia díelétrica , Bobina
Área de Conhecimento: 10507159 - MATERIAIS DIELÉTRICOS E PROPRIEDADES DIELÉTRICAS 

1326 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DIELÉTRICAS DO VERNIZ ISOLANTE NOS FIOS CONDU-
TORES USADOS EM BOBINAS PRIMÁRIAS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO

 Um dos principais equipamentos da rede de distribuição de energia elétrica é o transformador, responsável por transformar a média tensão 
(13,8 kV a 34,5 kV) em 127 V e 220 V, tensões estas entregues a grande parte dos consumidores. Estes equipamentos são projetados para terem 
uma vida útil de 25 anos, porém, tem-se observado na prática que estes equipamentos têm apresentado defeitos muito antes. Os custos com a 
substituição destes equipamentos, além de seu valor, envolvem mão de obra e desligamento de consumidores no caso da falha catastrófica do 
mesmo. Estes equipamentos operam em certos ciclos de temperatura determinados pela carga dos consumidores, podendo atingir tempera-
turas de até 120 ºC em situações de sobrecarga. Neste ponto entra o projeto de pesquisa em desenvolvimento, onde se pretende por meio das 
técnicas de caracterização de dielétricos, corrente de polarização e despolarização e espectroscopia dielétrica avaliarem o desempenho dos 
materiais isolantes usados nos transformadores de distribuição em diferentes faixas de temperatura. Para se realizar este estudo inicialmente 
definiu-se uma geometria para as amostras, sendo esta uma imitação do enrolamento primário de transformadores. O fio de cobre empregado 
na fabricação de transformadores foi bobinado sobre um tubo de alumínio com diâmetro de 6,5 cm, sendo que esta amostra possibilitaria a 
análise somente do verniz. Um segundo conjunto de amostras foi confeccionado com uma camada de papel Kraft entre o tubo de alumínio 
e o fio esmaltado, podendo-se assim avaliar o comportamento do conjunto papel mais verniz. As amostras foram condicionadas em estufa 
com umidade controlada e foram realizadas as medidas em diferentes temperaturas. Os resultados obtidos nos estudos iniciais indicaram que 
a técnica de polarização e despolarização é muito influenciada pela temperatura o mesmo ocorrendo com os espectros de freqüência, porém 
observou-se que o principal fator que contribui para as diferenças dos resultados obtidos é a umidade do ambiente de ensaio das amostras. 
Foram realizados estudos com amostras com defeitos, porém observou-se que alguns resultados onde se acreditava inicialmente ser o defeito 
o agente da alteração da resposta, na verdade era a umidade. No momento estão sendo refeitas diversas medidas, em ambiente de estufa com 
umidade controlada, a fim de melhor avaliar o efeito da temperatura nos materiais isolantes usados nos transformadores.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jéssyca Mariana de Oliveira (PIBIT/CNPq)
Curso: Química (MT)
Orientador: Roberta Carolina Pelissari Rizzo Domingues          Co-Orientador: Cássio Morilla dos Santos
Departamento: LACTEC                                                             Colaborador: Jéssyca Mariana de Oliveira
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Reforma de vapor de etanol, Produção de hidrogênio, Energia limpa
Área de Conhecimento: 10600000 - QUÍMICA

1327 INFLUÊNCIA DO SUPORTE EM CATALISADORES CU-K2O/MXOY–NB2O5 (MXOY = 
CEO2 E LA2O3) PARA A REAÇÃO DE REFORMA A VAPOR DE ETANOL

A nova era da energia renovável é mais forte a cada dia e a energia de hidrogênio garante transporte limpo e preservação ambiental. O estudo 
prospectivo das células a combustível, sem dúvida, possibilitam grande uso na conversão de energia química em energia elétrica. A fim de 
estudar a influência do suporte em catalisadores Cu-K2O/MxOy-Nb2O5  na reforma a vapor do etanol para a produção de hidrogênio, foram 
preparados os seguintes materiais: Cu-K2O/Nb2O5CeO2 (CKNC) e Cu-K2O/Nb2O5/La2O3 (CNKL). O procedimento de avaliação envolve 
as seguintes etapas: preparação e tratamento dos suportes, preparação do catalisador, testes catalíticos com a reação de reforma a vapor de 
etanol e a caracterização físico-química dos catalisadores. O tratamento dos suportes ocorreu por meio de uma calcinação prévia dos materiais, 
a preparação do catalisador procedeu-se pelo método de impregnação úmida, a reação de reforma a vapor de etanol ocorreu em um reator 
diferencial com massa de catalisador igual a 3,5 g, utilizando como reagente a mistura etanol/água com razão de 1:10 a uma temperatura de 
300oC, os produtos gasosos foram analisados no cromatógrafo a gás (GC). A caracterização dos catalisadores ocorreu por meio da análise da 
técnica redução a temperatura programada (RTP) e microanálise por dispersão de energia (EDX). Os resultados obtidos por EDX evidenciaram 
um catalisador com seus componentes homogeneamente distribuídos na superfície. Os RTP das amostras evidenciaram uma temperatura de 
redução de 300 e 500oC para o catalisadores CKNC e CKNL, respectivamente, esta diferença é devido a maior interação do suporte com o sítio 
ativo no catalisador CKNL. Os testes catalíticos comprovaram alta seletividade para o hidrogênio para ambos os catalisadores nas condições 
trabalhadas, mas o catalisador CKNL apresentou melhor desempenho catalítico considerando os volumes molares médios produzidos. Os re-
sultados obtidos neste trabalho foram satisfatórios, evidenciando que catalisadores Cu-K2O/MxOy-Nb2O5 podem ser utilizados em reações de 
reforma de etanol para produção de hidrogênio, porém ainda será necessário o aprofundamento do conhecimento destes materiais, para assim 
analisar o processo de reforma a vapor de etanol sob uma perspectiva completa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bruna Cordeiro (CNPq-Balcão)
Curso: Química (MT)
Orientador: Luiz Pereira Ramos            Co-Orientador: Marcos Lucio Corazza
Departamento: Química                         Colaborador: Marcos Henrique L. Silveira, Papa Matar Ndiaye
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Celulases , Líquido iônico , Biocatálise
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

1328 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA EM SISTEMAS DE ALTA PRESSÃO: POTENCIAL DE 
SACARIFICAÇÃO E ESTABILIDADE ENZIMÁTICA

O uso intensivo de combustíveis fósseis é um grande problema para a humanidade devido à constante liberação de substâncias causadoras de 
mudanças climáticas. Além disto, estes combustíveis são altamente poluidores e suas reservas naturais são esgotáveis, tornando-os inviáveis 
em um futuro próximo. Uma forma de mitigar este problema é o uso de combustíveis derivados de fontes renováveis como o bagaço de cana, 
cujos polissacarídeos podem ser convertidos a etanol celulósico. No entanto, a produção de etanol celulósico é relativamente complexa e está 
centrada em quatro etapas fundamentais: (1) pré-tratamento; (2) hidrólise enzimática; (3) fermentação; e (4) recuperação do etanol. Destas, 
as etapas de pré-tratamento e hidrólise enzimática são as que ainda representam as maiores barreiras tecnológicas a serem vencidas. Várias 
tecnologias vêm sendo propostas para o pré-tratamento e para a hidrólise enzimática de materiais lignocelulósicos e, dentre estas, a aplicação 
de líquidos iônicos (LI) e o uso de condições supercríticas para aumentar a acessibilidade da celulose à hidrólise. Considerando a possibilidade 
do desenvolvimento de um processo de pré-tratamento e hidrólise enzimática em sistemas de alta pressão na presença de LI, o presente trabalho 
tem por objetivo verificar os efeitos das condições de hidrólise em alta pressão na estabilidade e no potencial de sacarificação de um preparado 
enzimático de última geração, denominado Cellic CTec2 (Novozymes). Os ensaios de estabilidade enzimática foram realizados por exposição 
da amostra a pelo menos um tipo de LI (10% em massa de enzima) por 6 horas em condições supercríticas (temperatura de 45-55°C, pressão 
de 80-250 Bar). A determinação de atividade enzimática foi realizada sobre 70mg de papel Whatmann n°1, durante 60 minutos a 50°C. Para o 
término da reação, adicionou-se 3 mL de uma solução de ácido-3,5-dinitrosalisílico (DNS), fez-se a fervura por aproximadamente 7 minutos 
para então submeter as amostras à análise espectrofotométrica (540 nm). Com os resultados experimentais obtidos até então, observa-se que, 
na ausência de LI, a atividade endo-β-1,4-glucanásica diminui linearmente com o aumento da temperatura, ao passo que as atividades exo-β-
1,4-glucanásicas e β-1,4-glucosidásicas apresentam um ótimo em 50°C. No entanto, este comportamento se inverte na presença de LI. Assim, 
a presença do LI altera o perfil de estabilidade deste preparado enzimático, quando exposto a condições supercríticas. Agradecimentos: FINEP, 
CNPq, Novozymes.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Carolina Mendes (CNPq-Balcão)
Curso: Química (MT)
Orientador: Luiz Pereira Ramos        Co-Orientador: Marcos Lucio Corazza
Departamento: Química                    Colaborador: Marcos Henrique Luciano Silveira, Papa Matar Ndiaye
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Liquidos iônicos , Dióxido de carbono supercrítico , Deslignificação
Área de Conhecimento: 10601007 - QUÍMICA ORGÂNICA

1329 PRÉ TRATAMENDO DO BAGAÇO DE CANA EM SISTEMAS DE ALTA PRESSÃO 

Com o atual aumento populacional, aliado ao alto consumo de combustíveis fósseis, surgiu a necessidade do desenvolvimento de fontes 
alternativas de energia renovável. Dentre estas, a utilização de biomassa lignocelulósica tem recebido grande atenção devido a sua alta dis-
ponibilidade e custo relativamente baixo. Com efeito, materiais lignocelulósicos como o bagaço de cana apresentam alto teor de polissaca-
rídeos que podem ser convertidos por hidrólise enzimática em açúcares fermentescíveis que, por sua vez, podem ser fermentados a etanol 
combustível, também denominado etanol celulósico. Porém, existem barreiras que limitam o acesso das enzimas a estes substratos, tornando 
necessária a realização de etapas de pré-tratamento que tornem os polissacarídeos susceptíveis à hidrólise enzimática. Diferentes tecnologias 
de pré-tratamento vêm sendo propostas para aumentar a acessibilidade destes substratos à conversão enzimática. Recentemente, tecnologias 
empregando solventes verdes têm sido propostas na literatura, tais como dióxido de carbono supercrítico (CO2-SC) e líquidos iônicos (LI), 
mas a viabilidade econômica destes processos ainda não foi plenamente demonstrada. O pré-tratamento empregando CO2-SC apresenta pouca 
eficiência no aumento da acessibilidade dos materiais, ao passo que o emprego de LI, apesar de eficiente, requer grandes quantidades destes 
reagentes, tornando o processo inviável economicamente. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito do pré-tratamento 
com dióxido de carbono supercrítico (CO2-SC), na presença de diferentes LIs de reconhecida capacidade de solubilização de componentes da 
biomassa, sobre a composição química e a hidrólise enzimática do bagaço de cana de açúcar. Para isso, um design fatorial foi aplicado, utili-
zando CO2-SC juntamente com acetato de 1-butil-3metil-imidazol como LI nas seguintes condições: temperaturas de 110 de 180°C; pressões 
de 150 a 250 Bar; razões biomassa/LI de 1:0 a 1:1. Os ensaios de pré-tratamento foram realizados por 2 horas. Com os resultados obtidos, 
pode-se constatar que existem efeitos estatisticamente significativos de interação entre as três variáveis, demonstrando que há uma sinergia 
entre estas para com os rendimentos de até 41% de deslignificação. Além disso, a mudança do cátion e do ânion do LI afetou drasticamente os 
rendimentos de pré-tratamento.Agradecimentos: FINEP, CNPq, Novozymes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: André Lima Buzzá (LACTEC)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.) (MT)
Orientador: Patrício Rodolfo Impinnisi        Colaborador: Juliano de Andrade, Diego Maciel, Camila Melo Pesqueira
Departamento: Engenharia Elétrica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: bateria, chumbo-ácido, estacionário
Área de Conhecimento: 10603000 - FÍSICO-QUÍMICA

1330 AVALIAÇÃO DE DISTINTOS TIPOS DE BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO PARA APLI-
CAÇÕES ESTACIONÁRIAS.

Baterias chumbo-ácido são acumuladores que armazenam energia na forma de energia química. Atendem diversas aplicações (automóveis, 
submarinos, sistemas de fornecimento ininterrupto de energia, sistemas de segurança em usinas e subestações, etc.). Assim, para cada aplicação 
foram estudadas e feitas algumas mudanças ao longo do tempo na composição e estrutura das baterias, para obter melhor desempenho, sendo 
importante distinguir os acumuladores o mais apropriado para cada situação. Por exemplo, para automóveis a geometria das placas de chumbo 
dessas baterias é projetada para disponibilizar uma grande área de superfície em contato com o eletrólito, suportando, durante sua vida útil, 
várias descargas rápidas de alta corrente (em torno de 200A a 600A). Já para no-breaks, que usam baterias de tipo estacionário, as placas são 
projetadas para apresentarem maior resistência à corrosão das placas, perda de água e eletrólito, suportando assim as cargas constantes, sob 
tensão de flutuação, por longos períodos e assim mantendo a reserva de energia. Neste trabalho foram executados testes que simulam o desgaste 
das baterias ao longo do tempo de uso. O teste de descarga completa (até o potencial atingir 10,5 V), para verificar a capacidade real do acu-
mulador, é chamado de capacidade C10 (C10 é uma descarga com corrente constante em que o tempo de duração da mesma seja de dez horas). 
O teste de retenção de carga é a verificação da capacidade da bateria após 90 dias de repouso em circuito aberto, sendo que o acumulador não 
deve descarregar mais que 18% de sua capacidade medida inicialmente. E o teste de curtos ciclos de carga e descarga de alta corrente, chamado 
de ciclagem, ocorre de vinte em vinte ciclos, intercalando ensaios de capacidade, para manter um controle do desgaste do acumulador ao longo 
dos ciclos até chegar, no mínimo, a oitenta ciclos. Após a estes oitenta ciclos, verifica-se se a bateria ainda possui ao mínimo oitenta por cento 
de sua capacidade nominal, dita pelo fabricante, para ser aprovada neste teste, segundo o critério da norma da Anatel, resolução 379, 6.9.2.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012680

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Melo Pesqueira (LACTEC)
Curso: Outros
Orientador: Juliano de Andrade        Colaborador: Diego Maciel Geronimo, Patricio Rodolfo Impinnisi
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Dióxido de chumbo, Potenciometria, pH
Área de Conhecimento: 10603000 - FÍSICO-QUÍMICA

1331 SENSORES POTENCIOMÉTRICOS DE PH E PB2+, MONTADOS COM PBO2 
NANOMÉTRICO

A crescente demanda por novas tecnologias de armazenamento de energia tem levado à busca por desenvolver e aprimorar tais sistemas. O 
sistema chumbo-ácido, apesar de sua baixa densidade de energia ainda é uma das melhores alternativas do ponto de vista de sua simplicidade, 
confiabilidade, custo e praticidade, tornando-o a opção mais viável principalmente em se tratando do ramo automotivo. Contudo, carece de 
ferramentas como monitoramento online dos estados de carga e conservação, SoC (State of Charge) e SoH (State of Health). Nesse contexto, 
surge como opção o uso de sensores que avaliem tais propriedades, o uso de ferramentas potenciométricas tem se mostrado uma boa alterna-
tiva. Tais sensores apresentam um número muito grande de potenciais aplicações, tanto no ramo industrial quanto no de tecnologia. Eletrodos 
íon-seletivos são sensores que permitem a determinação potenciométrica da atividade de uma espécie iônica na presença de outros íons. Elet-
rodos a base de PbO2, são sensíveis ao pH, a íons Pb2+ e indiretamente a ânions que formam sais de Pb2+ pouco solúveis, como o sulfato. 
Neste trabalho de iniciação tecnológica, além da preparação de diferentes eletrodos/sensores de PbO2, é avaliada a sua aplicabilidade como 
indicadores do estado de carga de baterias chumbo ácido, o qual está diretamente relacionado à concentração de ácido sulfúrico, que diminui 
durante a descarga e aumenta na carga. Os eletrodos elaborados são de pasta de carbono modificada. A pasta é preparada a partir de grafite, 
óleo mineral e com diferentes quantidades de PbO2 nanométrico. As estratégias experimentais adotadas para avaliar a eficiência desses elet-
rodos como sensores às espécies presentes na bateria são a titulação potenciométrica e potenciometria direta. Resultados obtidos em trabalhos 
prévios demonstram que a melhor composição de pasta é: 70% de grafite, 5% de PbO2 e 25 % de óleo, porém serão realizados mais testes 
para otimização do sensor. Para a realização das medidas foi necessária a elaboração de um eletrodo de referência, o mais adequado ao sistema 
é o eletrodo de Ag/Ag2SO4. Foram testados dois procedimentos, potenciostático e galvanostático. O segundo apresentou maior eficiência e 
melhor estabilidade para o eletrodo de referência. Foi utilizada uma corrente de 0,008 mA durante 100000 s em um fio de prata mergulhado em 
solução de H2SO4 4,6 molL-¹. A caracterização dos eletrodos é feita através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria 
de energia dispersiva de raios-x (EDS).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Dasio Roberto de Oliveira Junior (LACTEC)
Curso: Química (MT)
Orientador: Kleber Franke Portella            Co-Orientador: Kelly Jacqueline Campos Brambilla
Departamento: LACTEC                            Colaborador: Luiz Fernando Souza, Mariana Fagundes dos Santos
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Taxa de corrosão, Aço carbono, Salinidade
Área de Conhecimento: 10603000 - FÍSICO-QUÍMICA 

1332 TAXA DE DEGRADAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE AÇO CARBONO, EM FUNÇÃO DA SALI-
NIDADE NO SUDESTE DO BRASIL: ESTUDOS DE CASO NO LITORAL PAULISTA E CAMPINAS – SP

Aços carbono são materiais amplamente utilizados por vários fatores, porém possuem baixa performance em relação à corrosão. O projeto 
visou o estudo do desempenho do aço carbono 1020 na forma de placas e cilindros metálicos (cupons) expostos em estações de corrosividade 
atmosférica (ECA´s). Esta etapa do projeto refere-se ao segundo ano de estudo, compreendido entre julho de 2011 e abril de 2012. A localização 
das estações no estado de São Paulo compreendeu a região do litoral e a região de Campinas. As subestações de distribuição de energia pert-
encentes à Companhia Paulista de Força e Luz foram os locais das instalações das ECA´s e dos corpos de prova, de acordo com a norma NBR 
6209. Também foram instalados coletores de poluentes atmosféricos (cloretos, dióxido de enxofre e material particulado) de acordo com as 
normas NBR 6211, 6921 e IEC/TS 60815-1, respectivamente. A instalação dos coletores teve como objetivo a quantificação desses poluentes, 
os quais influenciam no processo de degradação do aço carbono. A taxa de corrosão média de placas e cupons foi obtida de acordo com a norma 
ASTM G1:1990. Foi possível observar que as taxas de corrosão das estações da região do Litoral Paulista foram superiores às das estações 
da região de Campinas em pelo menos 2,5 vezes. Uma possível explicação para este fato seria que as taxas médias dos poluentes analisados, 
também foram maiores para região do Litoral Paulista, acelerando desta forma a velocidade de corrosão dos corpos de prova. Em uma análise 
comparativa da taxa de corrosão e dos poluentes entre todas as ECA´s estudadas, destacou-se a estação de Parisi (Litoral Paulista) sendo a 
proximidade a um grande pólo industrial, a principal possibilidade de influência nesta estação. No estudo dos cupons, verificou-se uma menor 
perda de massa se comparada à degradação das placas. A geometria dos cupons resultou em uma menor interação dos agentes agressores com o 
metal, provavelmente explicando essa menor degradação. Uma estimativa do tempo de vida útil das placas de pelo menos uma estação (Parisi) 
também foi realizada. Analisou-se a profundidade das cavidades resultantes do processo corrosivo tipo placas. Foram obtidas cavidades entre 
0,08 e 0,73 mm, sendo possível estimar uma previsão de vida útil de 4 anos para a perda da espessura total da placa. Por fim, de uma forma 
geral, pode-se concluir que no período de estudo, a degradação do aço carbono 1020 das ECA´s da região do Litoral Paulista foi superior ao 
das ECA´s da região de Campinas tanto para as placas quanto para os cupons.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luiz Fernando Souza (LACTEC)
Curso: Química (MT)
Orientador: Kleber Franke Portella              Co-Orientador: Kelly Jacqueline Campos Brambilla
Departamento: LACTEC                              Colaborador: Dasio Roberto de Oliveira, Mariana Fagundes dos Santos 
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Corrosão, Atmosférica, Salinidade
Área de Conhecimento: 10603000 - FÍSICO-QUÍMICA

1333 TAXA DE DEGRADAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM AÇO GALVANIZADO, EM FUNÇÃO 
DA SALINIDADE NAS REGIÕES DE CAMPINAS E BAIXADA SANTISTA, ESTADO DE SÃO PAULO

O estudo da corrosão é muito importante para a economia mundial, pois trilhões de dólares são gastos por ano ao redor do mundo com a 
manutenção de estruturas metálicas que, com o tempo reagem com os contaminantes presentes na atmosfera como o cloreto, sulfato, material 
particulado, entre outros, e com isso perdendo a sua funcionalidade. Estes contaminantes são influenciados diretamente por variáveis mete-
orológicas como temperatura, pressão, umidade relativa, precipitação, direção e velocidade do vento. Este projeto do Instituto da Tecnologia 
para o Desenvolvimento (LACTEC), em conjunto com a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), teve como objetivo o estudo da corrosão 
atmosférica de estruturas metálicas em aço galvanizado de dois tipos, que diferem de acordo com a espessura da camada de zinco que recobre 
o aço, sendo eles, o de 90 μm e 120 μm. O estudo ocorreu em duas regiões do estado de São Paulo, a baixada santista e a região de Campinas. 
Para isto foram construídas estações de corrosão atmosférica (ECAs), de acordo com a norma NBR 6209, que foram distribuídas por ambas as 
regiões. A região da baixada santista compreendeu as ECAs em Praia Grande, Cubatão e Parisi (bairro industrial de Cubatão). E na região de 
Campinas foram instaladas ECAs no bairro de Taquaral e nas cidades da região metropolitana Tanquinho e Carioba. O projeto teve a duração 
de aproximadamente 2 anos, sendo que esta etapa de estudo compreendeu o segundo ano de análise. Para fazer o estudo da corrosão, os corpos 
de prova (CPs) foram expostos ao intemperismo atmosférico e coletados trimestralmente para a limpeza química e análise das respectivas taxas 
médias de corrosão, seguindo as normas NBR 6210 e ASTM G1-90. Também, foi monitorado, mensalmente, a taxa de deposição dos principais 
poluentes atmosféricos, cloreto, dióxido de enxofre e medida de severidade da taxa de poluição por meio de calibradores direcionais de poeira 
(DDDGs), conforme as normas NBR 6211,  NBR 6921 e IEC/T5608.15-1, respectivamente. Durante a análise dos resultados, percebeu-se que 
houve o acréscimo de massa em alguns CPs, o que pode ser explicado pela possível presença da corrosão branca. Tendo em vista os aspectos 
observados sobre o desempenho à resistência à corrosão de ambos os revestimentos de aço galvanizado não pode ser conclusivo, até o presente 
momento do estudo, e devido a isto, é necessário um maior espaço de tempo para que tal análise seja feita.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luiza Adelita de Andrade (LACTEC)
Curso: Engenharia Química (MT)
Orientador: Patricio Rodolfo Impinnisi           Co-Orientador: Juliano de Andrade
Departamento: LACTEC                                 Colaborador: Diego Maciel Geronimo
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Bateria, Chumbo-ácido, Carbono
Área de Conhecimento: 10603000 - FÍSICO-QUÍMICA

1334 GRADES DE CARBONO PARA BATERIAS DE CHUMBO-ÁCIDO

Baterias chumbo-ácidas representam uma tecnologia relativamente simples e barata para se acumular energia. A principal desvantagem desse 
sistema é sua baixa densidade de energia. Esse sistema tem um elevado conteúdo de chumbo (metal pesado altamente tóxico), uma vez que 
muito desse material está presente na forma metálica nas grades coletoras de corrente e também no material ativo das placas. Para melhorar 
o desempenho destas baterias tem sido proposta a substituição de parte do chumbo por materiais mais leves, como por exemplo, o carbono. 
Nesse contexto, foi realizada a montagem e estudo de dois tipos de eletrodos negativos com carbono como coletores de corrente no lugar do 
chumbo, um eletrodo plano de grafite e um eletrodo poroso de carbono vítreo reticulado. Foram montadas células eletroquímicas com esses 
eletrodos seguindo algumas etapas, primeiramente confeccionou-se a pasta que dará origem ao material ativo da bateria (composição da pasta: 
para cada 100g de PbO, 0,244g de lignossulfato de sódio, 0,391g de BaSO4, 0,196 g de negro de fumo, 8 mL de H2SO4 e 13 mL de H2O). 
A pasta foi aplicada aos eletrodos e este conjunto foi submetido a um processo de cura (75°C e 100% de umidade por 24 horas) seguido da 
secagem e do processo denominado embebição (os eletrodos permaneceram 6 horas em contato com uma solução de H2SO4 2,0 molL-¹). A 
seguir foram montadas células eletroquímicas utilizando os eletrodos preparados, e como contra eletrodos foram utilizadas placas positivas de 
baterias comerciais. Em seguida se iniciou o processo de formação do material ativo na mesma solução de ácido sulfúrico, quando todo o mate-
rial precursor da placa negativa foi convertido em chumbo metálico. Após a formação a solução de ácido H2SO4 2,0 molL-¹ foi substituída por 
outra mais concentrada, 4,6 molL-¹. Eletrodos de referência Hg/Hg2SO4/H2SO4 4,6 molL-¹ foram adicionados ao sistema e foram realizados 
ciclos de carga e descarga. As capacidades obtidas durante os ciclos foram próximas de 100 mAh g-1 e os sistemas continuam ciclando. Para 
efeito de comparação foram montados e testados dois sistemas com substrato de chumbo (um plano e outro em forma de uma grade). Até o 
momento os resultados obtidos com estes sistemas com carbono foram muito próximos ao de uma placa de bateria comercial (que apresenta 
valores de capacidade da ordem de 120 mAhg-1).
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Maísa Pabis (LACTEC)
Curso: Engenharia Química (MT)
Orientador: Marcos Antonio Coelho Berton                Co-Orientador: Carlos Mário Garcia
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Tintas anticorrosivas, Revestimentos orgânicos, Transporte em tintas
Área de Conhecimento: 10603000 - FÍSICO-QUÍMICA

1335 DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEAÇÃO DE ÁGUA EM FILMES 
LIVRES DE TINTA

A corrosão é a passagem do estado metálico para o iônico através da perda de elétrons, causando a deterioração do material (PAYNE, 1961). 
Para que os efeitos da corrosão em metais expostos a atmosferas agressivas sejam minimizados empregam-se tintas como as epóxis. A con-
dução iônica em filmes poliméricos é um fator determinante no fenômeno da corrosão de superfícies metálicas pintadas visto que, através 
dela ocorre a conexão entre áreas catódicas e anódicas da superfície metálica. Importante também é o estudo do transporte de água nos filmes 
poliméricos, pois a proteção anticorrosiva de uma tinta é função de sua vida útil (RÚVOLO, 1986). O objetivo deste trabalho é estudar o trans-
porte de água em filmes livres de tinta, de quatro diferentes tintas: Interzone 954, Interzinc 52, Interseal 670HS da International Paint (Akzo 
Nobel) e Lackpóxi N 1265 da Weg Tintas. A Interzone 954 é uma tinta epóxi poliamina bi-componente com alto volume de sólidos e baixo teor 
de VOC’s, a Interzinc 52 é uma epóxi bi-componente rica em zinco, a Interseal 670HS é uma epóxi bi-componente com alto volume de sólidos 
e a Lackpóxi N1265 é uma tinta epóxi bi-componente poliamida com alcatrão de hulha em sua composição. Para as medidas de transporte de 
água foram utilizados copos de Payne com água destilada em seu interior, gerando uma atividade de 1,0. Os sistemas foram acondicionados 
em dessecador contendo pentóxido de fósforo e pesados periodicamente.  As espessuras dos filmes foram determinadas com um medidor da 
marca Sheen, modelo SE 2000 FNP. Os coeficientes de permeação de água através dos filmes de tinta obtidos foram: 3,3.10-7  para a Interzone 
954, 3,5.10-7 para a Interzinc 52, 1,2.10-7 para a Interseal 670HS e 5,7.10-8 para a Lackpóxi N1265, todos expressos em g.cm-2.h-1.mmHg-1. 
Estes valores são muito pequenos e, portanto confirmam a eficácia destas tintas na proteção anticorrosiva.   

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariana Fagundes dos Santos (LACTEC)
Curso: Química (MT)
Orientador: Kleber Franke Portella            Co-Orientador: Kelly Jacqueline Campos Brambilla
Departamento: LACTEC                            Colaborador: Dasio Roberto de Oliveira Junior , Luiz Fernando Souza
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Corrosão, Alumínio, Cobre
Área de Conhecimento: 10603000 - FÍSICO-QUÍMICA

1336 TAXA DE DEGRADAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM COBRE E ALUMÍNIO, EM FUNÇÃO 
DA SALINIDADE NO SUDESTE DO BRASIL: ESTUDOS DE CASO EM SÃO PAULO

No Brasil, a estimativa de gastos relativos a corrosão está na faixa de US$ 15 bilhões/ano, podendo-se economizar 1/3 deste valor  mediante 
o uso de métodos de prevenção e controle. A pesquisa realizada consistiu em analisar a agressividade e corrosividade atmosférica em relação 
aos metais cobre, alumínio 6351 e alumínio naval, nas regiões metropolitanas de Campinas e Litoral Paulista. Para isto foi instalado de acordo 
com a norma ABNT NBR 6209, 6 estações de corrosividade atmosférica (ECAs), nas subestações (SE) sugeridas pela Companhia Paulista 
de Força e Luz (CPFL), de acordo com seus problemas encontrados. Sendo estas estações: Praia Grande, Cubatão, Parisi (região litorânea), 
Taquaral, Tanquinho e Carioba (região metropolitana). Em cada ECA, foi possível obter no período aproximado de um ano, a taxa média de 
corrosão dos metais, a partir dos teores de cloreto, de acordo com a norma ABNT NBR 6211, de sulfatação, pela norma ABNT NBR 6921 e 
material particulado, norma IEC\TS 6815-1, analisados em conjunto com dados metereológicos.  Em relação ao alumínio, a estação de Praia 
Grande se destacou por possuir uma maior taxa média de corrosão (3,41±1,7) mg/m2.dia. Para o Alumínio Naval, a maior taxa de corrosão 
observada foi em Cubatão, com média de (2,01±1,6) mg/m2.dia. Mas em relação aos dois tipos de metais, não foi possível observar grandes 
diferenças entre as taxas de corrosão, porém, o alumínio naval obteve menores taxas. Já para o Cobre, a maior agressividade se deu em Parisi, 
com média de (87,2±64,7) mg/m2.dia. A possível explicação para as ECAs, Parisi, Praia Grande e Cubatão, terem demonstrado ambientes mais 
agressivos aos metais analisados, poderia ser atribuído ao alto teor de íon cloreto, sulfatação e material particulado, obtidos nestes locais em 
relação as outras ECAs. Foi feito também um estudo de profundidade dos pites em pelo menos uma ECA, Parisi, onde pode-se observar que 
para o alumínio foram encontrados pites de até 70 µm, enquanto que para o alumínio naval o maior valor encontrado foi de 56 µm. Obtendo-
se então uma profundidade de 70 µm, foi possível estimar para o alumínio uma previsão de 21 anos para a deterioração de pelo menos 75% 
do material. Desta forma foi possível concluir que as estações que mais se sobressaíram foram as de Cubatão, Praia Grande e Parisi, com as 
maiores taxas médias de corrosão. E em se tratando dos metais alumínio 6351 e o alumínio naval, não foi possível observar grandes diferenças 
entre seus desempenhos, nas regiões analisadas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eduardo Lima Evencio de Carvalho (LACTEC)
Curso: Engenharia Química (MT)
Orientador: Roberta Carolina Pelissari Rizzo Domingues           Co-Orientador: Cássio Morilla dos Santos
Departamento: Engenharia Química                                             Colaborador: Monique Anne Martins Figueira
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Reforma de etanol, Produção de hidrogênio, Catalisadores Cu-Ni/Nb2O5
Área de Conhecimento: 10603018 - CINÉTICA QUÍMICA E CATALISE

1337 AVALIAÇÃO DE CATALISADORES CU-NI SUPORTADOS EM NB2O5 EM 
REAÇÕES DE REFORMA DE ETANOL PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO

Energia elétrica gerada a partir de células a combustível com o uso de hidrogênio é, sem dúvida, uma das fontes de energia limpa com um 
dos maiores potenciais existentes atualmente. O grande desafio desta tecnologia é a produção de hidrogênio de maneira mais pura possível. O 
processo de reforma a vapor do etanol apresenta vantagens no que diz respeito a grande disponibilidade em termos nacionais, a não toxicidade 
e principalmente por ser renovável. Desta maneira, foi proposto o estudo da reação de reforma a vapor de etanol utilizando catalisadores Cu-Ni 
suportados em Nb2O5, para isso foram preparados cinco catalisadores contendo cobre e/ou níquel suportados em pentóxido de nióbio com 
diferentes maneiras de impregnação dos metais. Os catalisadores foram caracterizados por espectrometria de absorção atômica (A.A.), área 
superficial específica (BET), redução a temperatura programada (RTP), adsorção/dessorção a temperatura programada de amônia (TPD-NH3) 
e microscopia eletrônica de varredura (MEV) com análise complementar de espectrometria de energia dispersiva. A análise de BET mostrou 
que todos os catalisadores são porosos, mas sem a presença de microporos. A análise de RTP apresentou resultados condizentes com a influên-
cia que a ordem de impregnação exerce. A análise de TPD-NH3 demonstrou que o catalisador de impregnação simultânea é o mais ácido entre 
todos estudados. Resultados obtidos a partir do MEV corroboraram com os de área superficial para observar a superfície catalítica porosa. A 
reação sucedeu-se com todos os catalisadores empregando amostra de 3,5 g, em unidade de bancada com leito catalítico operando a 573K. A 
produção de H2 ocorreu com boa seletividade em todos os catalisadores, no entanto houve a formação de produtos gasosos indesejáveis, como 
CH4, CO, etano e principalmente etileno. Detectou-se baixa concentração de acetaldeído e éter dietílico nas amostras de produtos líquidos de 
todos os catalisadores. A conversão foi mais baixa no caso dos catalisadores monometálicos e no catalisador em que ocorreu a impregnação 
simultânea de Cu e Ni, ficando quase sempre abaixo de 50% nesses três casos. O catalisador em que a primeira impregnação foi de Cu seguida 
da de Ni apresentou o melhor desempenho entre todos, já que formação de subprodutos gasosos foi pequena com o decorrer da reação, e tam-
bém, apresentou uma conversão que se manteve entre 40 e 80% ao longo do teste catalítico. Os resultados mostraram que catalisadores a base 
de Cu-Ni suportados em nióbia são promissores para serem utilizados na reação de reforma de etanol.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Alyne Cristina Lamy Mendes (LACTEC)
Curso: Outros
Orientador: Roberta Carolina Pelissari Rizzo Domingues
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Catalisadores de níquel, Óxido de alumínio, Óxido de cério
Área de Conhecimento: 10603018 - CINÉTICA QUÍMICA E CATALISE

1338 REFORMA A VAPOR DE METANO SOBRE CATALISADORES DE NI SUPORTA-
DO: INFLUÊNCIA DO SUPORTE NA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO.

O alto nível de poluição presente na atmosfera vem fazendo com que novas tecnologias para produção de energia sejam estudadas, sendo 
a reforma a vapor de metano uma das principais para a produção de hidrogênio como fonte de energia. Os catalisadores de níquel, quando 
suportados em aluminas, vêm sendo amplamente aplicados nas indústrias, principalmente nos processos de reforma a vapor do metano. Neste 
sentido, o objetivo principal deste trabalho consistiu na caracterização de catalisadores de Ni para avaliar a influência dos diferentes suportes 
(Al2O3, Al2O3nano, CeO2 e CeO2nano) na produção de hidrogênio e verificar suas aplicações na área de catálise. Para os catalisadores Ni/
Al2O3, Ni/Al2O3nano e Ni/CeO2 foram realizadas as seguintes caracterizações: Redução à Temperatura Programada (RTP), Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV) e Análise Termogravimétrica (ATG), enquanto para o catalisador de Ni/CeO2 foram realizadas a Difração 
de Raios-X (DRX) e a ATG. Os catalisadores foram sintetizados pelo método de impregnação úmida, somente o Ni/CeO2nano foi preparado 
pelo método de Pechini. Os perfis de RTP dos materiais permitiram a identificação das temperaturas máximas de redução e a quantificação 
do consumo de hidrogênio. Observou-se que o tamanho da partícula do suporte influencia no seu perfil e na quantidade de hidrogênio consu-
mido durante a análise. Os resultados obtidos pela MEV mostraram que as morfologias dos catalisadores Ni/Al2O3 e Ni/CeO2 são bastante 
rugosas e porosas, enquanto para o Ni/Al2O3nano as análises revelaram uma estrutura mais rígida e menos porosa. Como complementação 
do MEV foram realizados EDS desses materiais, onde foi possível observar certa concordância entre os valores obtidos e os esperados para os 
catalisadores Ni/Al2O3 e Ni/Al2O3nano, porém a quantidade de níquel encontrada no Ni/CeO2 apresentou uma maior variação em relação ao 
valor teórico. Pela ATG foi verificada a decomposição dos compostos não tratados termicamente os três catalisadores sintetizados pelo método 
de impregnação úmida apresentaram uma perda de massa de, em média, 18%. Enquanto o catalisador Ni/CeO2nano, que foi sintetizado pelo 
método de Pechini, apresentou uma perda de aproximadamente 90%. Os difratogramas do catalisador Ni/CeO2nano, após calcinação à 500°C, 
600°C e 700°C permitiram a verificação da presença de duas fases, sendo essas o NiO e o CeO2. Com esses difratogramas ainda foi possível 
estimar o tamanho das partículas. Os resultados obtidos por essas técnicas permitem uma maior compreensão das propriedades catalíticas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leandro Hostert (LACTEC)
Curso: Química (MT)
Orientador: Roberta Carolina Pelissari Rizzo Domingues        Co-Orientador: Cássio Morilla dos Santos
Departamento: LACTEC                                                           Colaborador: Jéssyca Mariana Oliveira                                     
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Reforma de etanol, Catalisadores Cu-K2O/MxOy-Nb2O5, Produção de hidrogênio
Área de Conhecimento: 10603018 - CINÉTICA QUÍMICA E CATALISE 

1339 INFLUÊNCIA DO SUPORTE EM CATALISADORES CU-K2O/MXOY–NB2O5 (MXOY = 
CEO2 E LA2O3) PARA A REAÇÃO DE REFORMA A VAPOR DE ETANOL

A nova era da energia renovável é mais forte a cada dia e a energia de hidrogênio garante transporte limpo e preservação ambiental. O estudo 
prospectivo das células a combustível, sem dúvida, possibilitam grande uso na conversão de energia química em energia elétrica. A fim de 
estudar a influência do suporte em catalisadores Cu-K2O/MxOy-Nb2O5  na reforma a vapor do etanol para a produção de hidrogênio, foram 
preparados os seguintes materiais: Cu-K2O/Nb2O5CeO2 (CKNC) e Cu-K2O/Nb2O5/La2O3 (CNKL). O procedimento de avaliação envolve 
as seguintes etapas: preparação e tratamento dos suportes, preparação do catalisador, testes catalíticos com a reação de reforma a vapor de 
etanol e a caracterização físico-química dos catalisadores. O tratamento dos suportes ocorreu por meio de uma calcinação prévia dos materiais, 
a preparação do catalisador procedeu-se pelo método de impregnação úmida, a reação de reforma a vapor de etanol ocorreu em um reator 
diferencial com massa de catalisador igual a 3,5 g, utilizando como reagente a mistura etanol/água com razão de 1:10 a uma temperatura de 
300oC, os produtos gasosos foram analisados no cromatógrafo a gás (GC). A caracterização dos catalisadores ocorreu por meio da análise da 
técnica redução a temperatura programada (RTP) e microanálise por dispersão de energia (EDX). Os resultados obtidos por EDX evidenciaram 
um catalisador com seus componentes homogeneamente distribuídos na superfície. Os RTP das amostras evidenciaram uma temperatura de 
redução de 300 e 500oC para o catalisadores CKNC e CKNL, respectivamente, esta diferença é devido a maior interação do suporte com o sítio 
ativo no catalisador CKNL. Os testes catalíticos comprovaram alta seletividade para o hidrogênio para ambos os catalisadores nas condições 
trabalhadas, mas o catalisador CKNL apresentou melhor desempenho catalítico considerando os volumes molares médios produzidos. Os re-
sultados obtidos neste trabalho foram satisfatórios, evidenciando que catalisadores Cu-K2O/MxOy-Nb2O5 podem ser utilizados em reações de 
reforma de etanol para produção de hidrogênio, porém ainda será necessário o aprofundamento do conhecimento destes materiais, para assim 
analisar o processo de reforma a vapor de etanol sob uma perspectiva completa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sarah Vitorino Estevam Dias (LACTEC)
Curso: Engenharia Química (MT)
Orientador: Cassio Morilla dos Santos                 Co-Orientador: Roberta Carolina Pelissari Rizzo Domingues
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Células a combustível, Catálise heterogênea, Reforma a vapor
Área de Conhecimento: 10603018 - CINÉTICA QUÍMICA E CATALISE 

1340 INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DOS SUPORTES ?-AL2O3/NB2O5 EM 
CATALISADORES À BASE DE NI PARA A REFORMA A VAPOR DE METANO

A reforma catalítica a vapor de metano é uma das principais rotas industriais para a síntese de hidrogênio, devido à sua alta eficiência com-
parada aos demais combustíveis fósseis. Atualmente, como a demanda por combustíveis alternativos é crescente, a pesquisa envolvendo fontes 
de energia limpa, como a produção de hidrogênio, têm recebido inúmeros incentivos, para que sua utilização seja eficiente e econômica. Cat-
alisadores com a fase ativa composta por níquel são comumente utilizados, entretanto, por serem propícios à formação de coque, deposição 
de carbono sobre a superfície do catalisador, sua atividade catalítica decresce devido ao bloqueio dos sítios ativos, levando à desativação do 
catalisador. Isso evidencia a importância da utilização de catalisadores, suportes e promotores, que possibilitem a obtenção de propriedades 
catalíticas desejáveis e sua aplicação em escala a nível industrial. A utilização de um suporte apropriado pode garantir uma melhor resistência 
mecânica, um alto volume de poros, e possibilitar um melhor desempenho ao catalisador. Nesse sentindo, o uso do α-Al2O3 e Nb2O5 como 
suportes têm sido objetos de estudo, visando redução do coque, inibição de reações indesejáveis, e melhoria da seletividade ao hidrogênio. 
Os catalisadores de níquel suportados em α-Al2O3/Nb2O5, foram sintetizados por meio do método de impregnação simultânea e tratamento 
térmico em 500°C/5h. Os catalisadores contêm 8% em massa de níquel com diferentes concentrações dos suportes α-Al2O3/Nb2O5 (46/46, 
62/30 e 82/10). Previamente ao processo de reforma de metano, os catalisadores foram caracterizados por difração de raios X, microscopia 
eletrônica de varredura, absorção atômica e redução e dessorção a temperatura programada. Sendo que a área superficial foi determinada pelo 
método BET.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Arthur Fernandes Schibelbain (PIBIT/CNPq)
Curso: Química (MT)
Orientador: Márcio Fernando Bergamini               Co-Orientador: Luiz Humberto Marcolino Junior
Departamento: Química                                        Colaborador: Aldo J. G. Zarbin, Eduardo Cevidini, Viviane G. Bonifácio
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Nanopartículas de níquel, Eletrodos quimicamente modificados , Voltametria cíclica
Área de Conhecimento: 10603026 - ELETROQUÍMICA

1341 CONSTRUÇÃO DE SENSORES VOLTAMÉTRICOS BASEADOS NA UTILI-
ZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE NÍQUEL

O desenvolvimento de sensores eletroquímicos tem sido uma das áreas de maior avanço da Química Analítica nos últimos anos, inúmeras 
possibilidades de confecção de sensores eletroquímicos de diferentes materiais eletródicos e tamanhos cada vez mais diferenciados têm con-
tribuído significativamente para o interesse despertado nas áreas industrial, ambiental, farmacêutica, clínica médica e outras. A possibilidade 
de adicionar espécies na superfície eletródica, visando alterar a natureza físico-química da interface eletrodo/solução, tem contribuído para 
melhorar a seletividade e sensibilidade desses dispositivos. Paralelo a isso, a nanotecnologia tem se revelado como uma nova fronteira do 
conhecimento científico, congregando diversas áreas de conhecimentos e produzindo uma gama enorme de “novos” materiais com dimensões 
extremamente reduzidas. Dentre as mais diversas áreas da eletroquímica que utilizam nanomateriais destacam-se a construção de sensores. O 
comportamento voltamétrico do níquel na forma de sólido estendido (bulk) é bem estabelecido na literatura, em geral eletrodos construídos 
empregando esse material exibe processos de oxidação e redução referentes à formação de espécies altamente catalítica de Ni3+ apenas em 
solução alcalinas (pH>10), as espécies NiOOH apresenta efeito catalítico frente a diferentes espécies, como por exemplo, a glicose e o glicerol. 
Porém, em muitos casos, a utilização de solução de pH elevado promovem a degradação de diversos analitos. Visando contornar esse prob-
lema, filmes de hexacianoferratos podem atuar quimicamente na redução ou oxidação de analitos de interesse, o que permite a determinação 
de espécies em condições mais brandas. No presente trabalho é descrita a construção de um eletrodo de carbono vítreo modificado por uma 
suspensão de nanopartículas de níquel e os principais estudos envolvidos na preparação de ferricianeto sobre sua superfície, tais, quantidade 
de nanopartículas (40 mL da suspensão), intervalo de potencial (0,0 V e 0,8 V (vs. Ag/AgCl)) e eletrólito suporte (contendo íons sódio e potás-
sio). Utilizando as melhores condições foi observado um perfil voltamétrico estável e adequado para a construção de um sensor voltamétrico.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Guilherme Arakaki Moschos (LACTEC)
Curso: Engenharia Química (MT)
Orientador: Cássio Morilla dos Santos              Co-Orientador: Marcos Antonio Coelho Berton
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Corrosão, Polarização, Tucuruí
Área de Conhecimento: 10603026 - ELETROQUÍMICA

1342 ESTUDO DA CORROSIVIDADE DA ÁGUA DO RIO TOCANTINS NA USINA HI-
DRELÉTRICA DE TUCURUÍ

A Usina Hidrelétrica de Tucuruí, localizada no estado do Pará, apresenta importante papel na matriz energética brasileira. Por esta razão, o 
estudo dos processos de corrosão, tanto por ação química ou eletroquímica, envolvendo a deterioração de estruturas metálicas em contato com 
a água de reservatórios e afluentes do Rio Tocantins, que propiciam a geração de energia elétrica na usina, é fundamental e de grande inter-
esse para que se possa garantir o funcionamento e integridade da usina como um todo. Para avaliar a corrosividade da água do reservatório 
da UHE-Tucuruí no sistema de arrefecimento das unidades geradoras, foram instaladas estações de corrosão (EC) para monitoramento em 
função do tempo. Nas EC foram instalados corpos-de-prova de aço carbono – SAE1020 (geometria cilíndrica com área ativa circular plana de 
1,0 cm2) para serem realizadas medidas eletroquímicas “in-loco” e “in-situ”. As medidas foram realizadas a cada dois meses e os resultados 
apresentados referem-se ao período compreendido entre fevereiro de 2011 a maio de 2012. As estações de monitoramento foram instaladas em 
quatro diferentes pontos do sistema de resfriamento da unidade geradora UGH-6 e UGH-9. Uma EC foi instalada antes do sistema de injeção 
de produtos para controle de micro-organismos, outra após a unidade geradora, uma após o regulador de velocidade e a última EC antes do 
autotransformador. As medidas eletroquímicas foram realizadas utilizando um potenciostato/galvanostatoCompacStat™ da IviumTechnolo-
gies. As curvas de polarização foram realizadas aplicando uma varredura de 10 mV/s partindo de um potencial inicial de aproximadamente 300 
mV mais negativo em relação ao potencial de circuito aberto até aproximadamente 300 mV mais positivo.A partir dos resultados foi possível 
observar que o potencial de corrosão dos corpos de prova de aço carbono SAE1020 se mostrou praticamente constante (-0,6V vs. ESC) entre 
o período de fevereiro á julho de 2011, porém a partir de setembro de 2011 até maio de 2012os valores de potencial de corrosão se mostraram 
menos negativos, oscilando entre -0,5 V a -0,4V.Com relação á taxa de corrosão, as análises demonstram que para os meses de fevereiro, maio, 
julho e setembro de 2011, a taxa de corrosão se manteve constante, em torno de 0,08mm/ano, já a partir de dezembro 2011 a maio de 2012 a 
taxa de corrosão apresentou valores crescentes de 0,09mm/ano até 0,12 mm/ano.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Laíne Furlanetto Araujo (LACTEC)
Curso: Química (MT)
Orientador: Juliano de Andrade               Co-Orientador: Patricio Rodolfo Impinnisi
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Eletrodeposição, Chumbo, Grafite
Área de Conhecimento: 10603026 - ELETROQUÍMICA

1343 ELETRODEPOSIÇÃO DE CHUMBO SOBRE ELETRODOS PLANOS DE 
GRAFITE

Dispositivos que utilizam reações químicas para produzir corrente elétrica são chamados de células voltaicas ou células galvânicas. As baterias 
são classificadas como células galvânicas secundárias ou acumuladores. Chama-se de vida útil da bateria o número de ciclos de carga/descarga 
que este sistema pode realizar. Os coletores de corrente de placas de baterias chumbo ácido convencionais são compostas por chumbo, um 
elemento altamente denso, o que confere baixa densidade de energia à estes dispositivos. Uma alternativa para este problema seria substituir as 
grades de chumbo por novos materiais mais leves, como o carbono, por exemplo. Para isso é necessário determinar um método de se colocar 
o material ativo sobre estes novos coletores de corrente, estabelecendo um contato elétrico eficiente. Por isso, o objetivo do estudo foi elet-
rodepositar galvanostaticamente chumbo a partir de solução Pb(BF4)2 0,3 mol∙L-1 sobre eletrodos planos de grafite e avaliar a morfologia 
do depósito através de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os eletrodos sobre os quais foram crescidos os filmes de chumbo foram 
cilindros de grafite, embutidos em resina epóxi para isolar a área lateral do eletrodo, de forma que apenas a secção transversal do mesmo, um 
círculo de 0,1 cm2 ficasse exposta. O tratamento prévio da superfície dos eletrodos de grafite antes de cada experimento englobou o lixamento 
manual da superfície com lixas gradativamente mais finas, 1500 e 2500 utilizando água deionizada para o enxágüe. Os experimentos foram 
realizados de forma a depositar 9C∙cm-2 variando-se a corrente e, consequentemente, o tempo de eletrodeposição. As correntes utilizadas 
foram 5, 10, 20 e 30 mA nos tempos de 226, 113, 57 e 38 s, respectivamente. Após as eletrodeposições os eletrodos foram retirados da solução 
do eletrólito, submetidos a enxágüe com água deionizada, secagem com fluxo de N2 e acondicionados em dessecador para as análises de MEV. 
Os eletrodepósitos apresentaram grande variação em sua aparência morfológica. Observaram-se eletrodepósitos brilhantes, granulares e dend-
ríticos, todos recobrindo totalmente o grafite. Observou-se maior incidência de dendritas nas bordas dos eletrodepósitos originados a partir de 
maior corrente total aplicada. O estudo futuro será avaliar o comportamento eletroquímico do eletrodepósito mais uniforme (5mA, 226 s) e sua 
utilização como uma placa negativa de uma bateria.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Larissa Beatriz Borghi Da Silva (LACTEC)
Curso: Engenharia Química (MT)
Orientador: Patrício Rodolfo Impinnisi          Co-Orientador: Juliano de Andrade
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Eletrométrico, Corrosão, Chumbo-ácido
Área de Conhecimento: 10603026 - ELETROQUÍMICA

1344 AVALIAÇÃO DA CORROSÃO DE PLACAS DE CHUMBO PELO MÉTODO 
ELETROMÉTRICO

Por ser uma forma simples e barata de acumular energia, as baterias de chumbo ácido vem ganhando destaque desde o século XIX, apesar de ser 
um grande poluente. No entanto, problemas como a corrosão prejudicam esta tecnologia, limitando sua eficiência em muitas aplicações. Devido 
a este problema, muitos esforços foram dedicados para determinar a melhor condição de trabalho, otimizando variáveis como temperatura, 
concentração da solução e o material da liga metálica da grade, para que a corrosão seja minimizada. Para suportar ambientes cada vez mais 
corrosivos, muitas ligas metálicas foram e são propostas para produção das grades de baterias de chumbo-ácido. Paralelamente ao desenvolvi-
mento de novas ligas, muitos métodos são propostos para testar a resistência à corrosão destas novas ligas desenvolvidas. O presente trabalho 
tem por objetivo avaliar a aplicação de um método denominado eletrométrico de testar a resistência à corrosão de diferentes ligas de chumbo 
utilizadas para grades de baterias. Para esta avaliação corpos de prova são produzidos a partir das grades de baterias comerciais fornecidas por 
empresas. Estes corpos de prova (na forma de hastes metálicas) são embutidos em resina epóxi, numa configuração característica utilizada para 
testes de corrosão. A seguir, o procedimento de avaliar a resistência à corrosão é dividido em duas etapas. Na primeira etapa, sob condições 
controladas, é determinada uma relação matemática linear entre a profundidade do ataque corrosivo e o tempo necessário para a passivação 
da superfície do corpo de prova. Já na segunda etapa, num ambiente não controlado, que simula as reais condições de trabalho de uma bateria 
de chumbo ácido, se avalia o grau de corrosão por meio da determinação do tempo de passivação da superfície do eletrodo utilizado como 
corpo de prova e utilizando a correlação matemática anteriormente obtida. Os primeiros resultados foram obtidos para o caso do chumbo puro 
e atualmente o método está sendo aplicado a ligas de diversos materiais, como ligas de cálcio, selênio e estanho com diferentes morfologias.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Gonçalves do Espirito Santo de Andrade (LACTEC)
Curso: Ciências Biológicas (M)
Orientador: Marcos Antonio Coelho Berton            Co-Orientador: Ida Chapaval Pimentel, Patricia do Rocio Dalzoto
Departamento: LACTEC                                          Colaborador: Carolina Gracia Poitevin, Paulo Roberto Dantas Marangoni 
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Corrosão, Fungos, Micro-organismos em biofilmes
Área de Conhecimento: 10603026 - ELETROQUÍMICA 

1345 CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE FUNGOS EM BIOFILMES ADERIDOS À CORPOS 
DE PROVA METÁLICOS, USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ, TUCURUÍ (PA) – BRASIL

A Usina Hidrelétrica de Tucuruí possui reservatório de água com 2850 km2, formada por uma barragem de 8005 m de extensão e 78 m de 
profundidade (cota da crista). A presença de micro-organismos na interface metal/água do reservatório da usina pode trazer danos de elevada 
gravidade na eficiência de produção de energia elétrica e na vida útil de equipamentos. Micro-organismos em biofilmes podem desencadear 
vários processos, tais como a biocorrosão e Biofouling. A Corrosão Influenciada por Micro-organismos (CIM), pode acelerar os processos 
eletroquímicos relacionados ao processo de corrosão e dissolução metálica. O estudo dos fenômenos envolvidos na formação de biofilmes 
sobre superfícies metálicas visa o desenvolvimento de estratégias para o controle da CIM em superfícies metálicas. Este trabalho teve como 
objetivos isolar, quantificar e identificar os fungos presentes em corpos de prova metálicos (CP’S) instalados em estações de corrosão (Patente 
de Inovação PI1000751-2) no reservatório da Usina hidrelétrica de Tucuruí (PA) Brasil. Seis coletas foram realizadas (2011-2012) e retirados 
CP’s com 2 meses de exposição à ação das águas do reservatório. Foi avaliada também a eficiência de agentes de controle microbiológico: 
Hipoclorito de Cálcio nas coletas 1 a 4; MXD 100 (empresa MAXCLEAN) nas coletas 5 e 6. Foram isolados, quantificados (Unidades Forma-
doras de Colônias – UFC por m2) e caracterizados os principais fungos aderidos (sésseis) aos CP’s. O experimento foi inteiramente casualisado 
e os dados foram analisados por ANOVA seguido de teste Tukey para comparação de médias (p< 0,01) utilizando software ASSISTAT v7.6. 
Não foi observada diferença significativa no número de UFC/m2 antes e após a aplicação dos agentes de controle. Os gêneros encontrados 
foram: Penicillium, Aspergillus, Acremonium, Paecilomyces, Phoma, Blastomyces, Alternaria, Cladosporium, Chrysosporium, Nigrospora, 
Trychophyton e Rhizoctonia. A caracterização dos fungos encontrados nas superfícies metálicas evidencia a diversidade deste grupo e sua 
importância nos processos de corrosão.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thalita de Oliveira Bastos (LACTEC)
Curso: Ciências Biológicas (M)
Orientador: Marcos Antonio Coelho Berton        Co-Orientador: Ida Chapaval Pimentel, Patricia do Rocio Dalzoto
Departamento: LACTEC                                    Colaborador: Carolina Gracia Poitevin, Paulo Roberto Dantas Marangoni 
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Corrosão, Fungos, Micro-organismos em biofilmes
Área de Conhecimento: 10603026 - ELETROQUÍMICA

1346 CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE BACTÉRIAS EM BIOFILMES ADERIDOS À CORPOS 
DE PROVA METÁLICOS, USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ, TUCURUÍ (PA) – BRASIL

A Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA), apresenta importante papel na matriz energética brasileira. Por esse motivo, o estudo dos processos 
corrosivos envolvendo as estruturas metálicas em contato com a água geradora da energia elétrica é imperativo na manutenção da integridade 
física da usina. A formação de biofilme envolve a colonização de superfícies por micro-organismos levando ao surgimento de microambientes 
diferenciados que irão propiciar a biocorrosão. Este processo, também denominado Corrosão Influenciada por Micro-organismos (CIM), pode 
acelerar os processos eletroquímicos relacionados ao processo de corrosão e dissolução metálica, que ocorrem naturalmente, mas podem ser 
alterados devido à ação dos metabólitos gerados pelos micro-organismos. O estudo dos eventos relacionados à formação de biofilmes sobre 
superfícies metálicas mostra-se como uma importante ferramenta para o desenvolvimento de estratégias para o controle do surgimento e 
evolução da CIM em superfícies metálicas expostas à ação do tempo e principalmente submersas em água, seja ela de origem marinha ou 
fluvial. Os objetivos desse trabalho foram isolar, quantificar e identificar as bactérias presentes em corpos de prova metálicos (CP’S) instalados 
em estações de corrosão (Patente de Inovação PI1000751-2) no reservatório da Usina hidrelétrica de Tucuruí (PA) Brasil. Seis coletas foram 
realizadas (2011-2012) e retirados CP’s com 2 meses de exposição à ação das águas do reservatório. Ainda, foi avaliada a eficiência de agentes 
de controle microbiológico: Hipoclorito de Cálcio nas coletas 1 a 4; MXD 100 (empresa MAXCLEAN) nas coletas 5 e 6. Foram isolados e car-
acterizados os principais grupos bacterianos aderidos (sésseis) aos CP’s. Quantificou-se as Unidades Formadoras de Colônias (UFC) por m2 de 
superfície (bactérias aeróbias e anaeróbias facultativas). O experimento foi inteiramente casualisado e os dados foram analisados por ANOVA 
seguido de teste Tukey para comparação de médias (p< 0,01) utilizando software ASSISTAT v7.6. Não foi observada diferença significativa 
no número de UFC/m2 antes e após a aplicação dos agentes de controle. Até o presente momento foram encontradas bactérias das famílias 
Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, Micrococcaceae e Bacilliaceae, além de bactérias redutoras de sulfato e oxidantes do ferro. Por meio 
da caracterização da superfície foi possível determinar os tipos e a quantidade de micro-organismos aderidos sobre o metal, fornecendo assim 
uma importante ferramenta para o desenvolvimento de estratégias para redução da população séssil.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lismery Pereira de Souza (PIBIT/CNPq)
Curso: Química (MT)
Orientador: Luiz Humberto Marcolino Junior              Co-Orientador: Marcio Fernando Bergamini
Departamento: Química                                                 Colaborador: Ronilson Vasconcelos Barbosa
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Eletrodo compósito, Azul da prússia, Peróxido de hidrogênio
Área de Conhecimento: 10604030 - ELETROANALÍTICA 

1347 PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM ELETRODO COMPÓSITO MODIFICADO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE SENSORES ELETROQUÍMICOS.

Sensores eletroquímicos são dispositivos que permitem realizar medidas de propriedades elétricas (corrente, carga, potencial elétrico) que po-
dem ser relacionadas com a concentração de algum analito de interesse. Dentre os mais diversos tipos desses sensores, podem ser destacados os 
amperométricos (voltamétricos) e potenciométricos, pois, exibem simplicidade experimental, possuem uma ampla possibilidade de aplicação, 
no que se refere à analitos e amostras, podem ser portáteis e, em geral, são de baixo custo instrumental. Diversos materiais são empregados 
na preparação e construção de sensores amperométricos, uma classe de eletrodos muito utilizados são os eletrodos compósitos, os quais são 
compostos por um material que consiste em pelo menos uma fase condutora misturada com pelo menos uma fase isolante. Recentemente, foi 
avaliado o desempenho analítico de um compósito inédito para estudo, formado pelo polímero etileno vinil acetato (EVA) e negro de fumo 
(NF). A imobilização de espécies na superfície desses dispositivos é uma variação comumente empregada para melhorar a potencialidade do 
sensor, formando assim, um eletrodo quimicamente modificado (EQM). A proposta do presente trabalho é avaliar a modificação do eletrodo 
compósito EVA/NF utilizando como agente modificador o azul da Prússia (AP) e avaliar seu desempenho na quantificação de peróxido de 
hidrogênio. O filme de AP foi preparado e caracterizado empregando a técnica de voltametria cíclica. Na presença de peróxido de hidrogênio 
foi verificado um aumento na corrente catódica devido à interação do modificador com o analito. Depois de evidenciada a potencialidade do 
eletrodo modificado para a determinação de peróxido de hidrogênio, alguns parâmetros envolvidos na determinação amperométrica foram 
estudados, tais como o efeito do pH e do potencial aplicado. A influência do pH foi investigada entre 1,0 a 4,0 utilizando soluções de KNO3 
0,1 mol L-1e foram observados os melhores resultados para o pH 2,0. O efeito potencial foi avaliado entre -0,10 V e -0,40 V, com resultados 
mais adequados em -0,25 V (vs. Ag/AgCl). Uma curva analítica foi construída variando a concentração de H2O2 de 0,10 mmol L-1 e 2,5 mmol 
L-1, sendo observado o melhor limite de detecção e sensibilidade para o eletrodo modificado em comparação ao não modificado. Resultados 
satisfatórios foram obtidos para repetibilidade das medidas, mostrando que o filme formado na superfície do eletrodo é estável.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rodrigo de Castro Moro (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Cartográfica e de Agrimensura (MT)
Orientador: Jorge Antonio Silva Centeno
Departamento: Geomática
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Pmd camcube, Separabilidade de imagens de distancia, Processamento de imagens
Área de Conhecimento: 10700005 - GEOCIÊNCIAS

1348 MODELAGEM TRIDIMENSIONAL COM DADOS DE SENSOR DE DISTÂNCIA DE 
QUADRO

Com o desenvolvimento da tecnologia voltada para sensores de imageamento PMD (photonic mixer device), sensores que obtêm distâncias 
sem entrar em contato com os objetos e gera imagens que possuem a informação da distância do objeto imageado até a câmara, compondo 
assim uma matriz de distâncias consumando um produto similar a uma fotografia, porém para cada pixel é atribuído a distância do objeto à 
câmara, assim buscam-se aplicações a partir de interpretação e manipulação de produtos gerados por esses tipos de sensores, este estudo tem 
por objetivo identificar em uma imagem capturada pela câmara PMD[vision]®CamCube os planos que formam a imagem, para a identificação 
dos planos é gerado um histograma de distâncias, e a partir do histograma obtêm-se uma leitura das distâncias mais recorrentes na imagem, 
os picos do gráfico do histograma são os planos identificáveis, ou seja, objetos que estão a uma mesma distância do sensor, infere-se assim 
a separabilidade dos planos imageando classes pré definidas pela classificação do histograma, para gerar estas classes são utilizadas técnicas 
de segmentação de histogramas multimodais, com a implementação dos algoritmos de conexão com a câmara e de captura da imagem junta-
mente com os métodos de segmentação são obtidos em tempo real uma imagem para cada plano identificável pela limiarização no momento 
da captura de acordo com o ambiente imageado. Os estudos realizados já demonstraram ótimos resultados usados como exemplo um objeto 
colocado na metade da distância de um plano de fundo, utilizando separação manual e utilizando o método de limiarização de otsu, os estudos 
em andamento seguem com a premissa de analisar outros métodos de segmentação, e também para a avaliação de novas formas de composição 
geométrica de planos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: José Guilherme de Oliveira Catunda (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Ambiental (MT)
Orientador: Cláudia Pereira Krueger                Co-Orientador: Anderson Renato Viski
Departamento: Geomática                                 Colaborador: Diuliana Leandro, Suelen Cristina Movio Huinca
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Multicaminho, AEMLAGEH02, GPS
Área de Conhecimento: 10704035 - GEODÉSIA CELESTE 

1349 AVALIAÇÃO DA ATENUAÇÃO DO EFEITO DO MULTICAMINHO COM EMPRE-
GO DO AEM-LAGEH-02 COM SUPORTE

Segundo Seeber (2003), o efeito de multicaminho ocorre quando o sinal eletromagnético emitido por um satélite artificial chega à antena do 
usuário por mais de um caminho, ou seja, quando ele chega de forma direta ou indireta a esta antena. No último caso, ele advém de reflexões 
geradas pelo entorno da estação (por exemplo: árvores, construções, massa d’água). Dependendo da quantidade de obstruções presentes na área 
de levantamento e da refratividade da superfície do material que poderá refletir o sinal incidido, o erro decorrente do efeito multicaminho pode 
variar desde poucos centímetros até metros (Ray, 1999). Desde o ano de 2006, o Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia (LAGEH), 
têm priorizado a inovação tecnológica buscando disponibilizar subsídios para que os usuários do GPS possam obter alta precisão nos seus posi-
cionamentos. Neste contexto, tem-se trabalhado no desenvolvimento de novos protótipos de materiais atenuadores do efeito do multicaminho 
como o AEM-LAGEH-02 e de um Dispositivo de Regulagem e Ângulo (DRA). O primeiro material tem cerca de 60 centímetros de lado e 6 
centímetros de espessura e tem a propriedade de refletir ou absorver ondas, e pode ser instalado rapidamente sobre a antena GPS (Viski, 2011). 
O DRA é um equipamento mecânico, regulável, que busca acomodar e sustentar os materiais atenuadores instalados embaixo da antena (Viski, 
2012). Esta pesquisa busca avaliar a eficiência deste material atenuador com o emprego do suporte quanto à minimização do efeito do multi-
caminho. Dois experimentos foram realizados num dos pilares que compõe a base de calibração de antena GNSS da Universidade Federal do 
Paraná (BCAL/UFPR). Neles foram coletados dados, empregando receptores GPS de dupla frequência (LEICA 1200) e antena LEIAX 1203 
durante 6 horas com um intervalo de gravação de dados igual a 15 segundos. O primeiro experimento consiste na coleta destes dados sem o 
emprego do AEM-LAGEH 02 e o segundo experimento é composto de três sessões onde se empregou esse material. Os dados coletados estão 
sendo processados com o programa Leica Geo Office e empregando como estação base a UFPR (RBMC/IBGE). Serão analisadas as altitudes 
elipsoidais, os desvios padrão e o vetor formado entre as estações.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Mariane Bacic Gehring (PIBIT/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Cartográfica e de Agrimensura (MT)
Orientador: Alvaro Muriel Lima Machado         Co-Orientador: Alvaro Muriel Lima Machado
Departamento: Geomática
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Laser Scanner, Paralax, Visualização tridimensional
Área de Conhecimento: 10704043 - FOTOGRAMETRIA

1350 VISUALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL DE DADOS LASER/IMAGENS

A visualização tridimensional é algo que chama a atenção de todos e está em voga atualmente. Cada vez mais tecnologias surgem com o intuito 
de apresentar melhores resultados, tornando a visualização tridimensional mais autêntica. Este projeto de pesquisa envolve o desenvolvimento 
de um software para visualização tridimensional de dados obtidos por laser scanner. Para isso foi necessário fazer um estudo prévio do ambi-
ente de programação e sobre paralaxe. O estudo da paralaxe é importante, pois é o que causa a sensação de profundidade. Segundo Andrade 
(1998), “A diferença na posição relativa de cada imagem ocorre apenas segundo a direção definida pelos centros de perspectiva e tem o nome de 
paralaxe. Os objetos situados a uma mesma distância do observador possuem a mesma paralaxe’’. O ambiente de programação utilizado foi o 
do Delphi 7, o qual possibilita melhores resultados justamente por poder utilizar a biblioteca livre GL-Scene/OpenGL, a qual também teve que 
ser estudada. Os dados que serão visualizados são coletados pelo laser scanner, equipamento que faz uma varredura da área desejada, gerando 
milhares de pontos com coordenadas X,Y e Z. Tais pontos são então lidos pelo programa desenvolvido, e a área levantada pode então ser vista 
na tela. Para possibilitar a visualização tridimensional, o formulário de programação deve ser dividido em duas telas (GLScene-Viewer), as 
quais posteriormente são utilizadas para separar o que será visto pelo olho direito e o que será visto pelo olho esquerdo. Os pontos presentes 
nas duas telas são os mesmos, mas vistos de posições diferentes, possibilitando então a sensação de profundidade. As posições devem ser cal-
culadas para gerar o efeito correto de profundidade. O televisor LG LW5700, com tecnologia 3D, possibilita que um usuário portador de óculos 
passivos polarizados tenha a sensação de visualização tridimensional. As linhas ímpares recebem a imagem direcionada para a vista esquerda, 
e as linhas pares recebem a imagem direcionada para a vista direita (entrelaçamento de linhas). A polarização da imagem projetada é realizada 
através de um filme plástico (FPR - Film-type Patterned Retarder), que age como uma máscara posicionada sobre a tela de exibição. Este televi-
sor, através de seu hardware, possibilita a transformação, em tempo real, de uma imagem dupla (vista esquerda e vista direita) projetada lado 
a lado (SBS = side by side) em linhas entrelaçadas. O software possibilita que haja interação com o usuário através do mouse, movimentando 
o que está sendo representado na tela.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eduardo Silverio da Silva (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Cartográfica e de Agrimensura (MT)
Orientador: Luciene Stamato Delazari          Co-Orientador: André Luiz Alencar de Mendonça
Departamento: Geomática
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Interface computacional, Projeto de interface, Sistema de múltiplas vistas
Área de Conhecimento: 10704051 - CARTOGRAFIA BÁSICA

1351 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE MÚLTIPLAS JANELAS PARA VISUALI-
ZAÇÃO CARTOGRAFICA

A organização das informações extraídas do meio geográfico permite que planejadores e usuários em geral embasem suas análises de forma 
a executar tomada de decisões. A Cartografia lida com informações que são de suma importância para o planejamento e que, com o avanço 
tecnológico, são apresentadas em meio digital; portanto, para que seja possível realizar análises espaciais de fenômenos, são necessárias fer-
ramentas computacionais que possibilitem a visualização, manipulação e extração de dados espaciais, aliadas a uma interface que possibilite ao 
usuário lidar com tais dados de forma eficiente e atrativa. Neste contexto, foi implementada uma interface, em linguagem de programação Java, 
que possui múltiplas vistas. Esta interface foi criada no ambiente de desenvolvimento NetBeans IDE e possui uma conexão com um banco de 
dados PostgreSQL, com sua extensão espacial Postgis, o que permite que as informações do banco sejam agregadas às informações espaciais 
apresentadas na interface. As manipulações espaciais são implementadas por meio do uso de bibliotecas Java Geotools. Foram utilizados dados 
das redes sociais de Curitiba (Delazari, 2010) e através da visualização por múltiplas janelas é possível, numa mesma tela, apresentar dois ma-
pas com representações de dados distintos. Além disso, foi possível apresentar uma tabela com dados não espaciais obtidos a partir da consulta 
ao banco de dados. Em termos de aproveitamento da interface, na parte superior foi alocada uma barra de menus, com algumas funcionalidades 
do aplicativo e a área à direita dos mapas ficou reservada para a apresentação de gráficos, como histogramas, e cujo tipo poderá ser escolhido 
pelo usuário. As diferentes vistas são conectadas entre si, de forma que um clique num dos mapas gera uma alteração no outro mapa e nas 
tabelas. Porém, esta vinculação dos mapas pode ser desabilitada, deixando a cargo do usuário a decisão de sua utilização. O aspecto temático 
dos mapas foi desenvolvido por meio da integração entre o aplicativo e arquivos de simbologia SLD (Styled Layer Descriptor), que contém 
as informações de simbologia a serem aplicadas. O desenvolvimento de uma interface com múltiplas janelas conectadas consiste em uma 
inovação para a análise de informações espaciais de redes sociais, principalmente no que tange à visualização de dois mapas simultaneamente, 
com diferentes representações temáticas. Uma das vantagens para este tipo de acesso simultâneo (gráficos, tabelas, mapas) é o aumento da 
capacidade de análise do especialista em relação à visualização das redes sociais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ronald Eugenio Manz (PIBIT/CNPq)
Curso: Geografia (N)
Orientador: Irani dos Santos
Departamento: Geografia
Setor: Ciências da Terra
Palavras-chave: Desenvolvimento de sensor, Transporte de sedimento, Turbidez
Área de Conhecimento: 10705007 - GEOGRAFIA FÍSICA

1352 MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EM ESTRADAS NÃO PAVIMEN-
TADAS ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE SENSORES DE TURBIDEZ E CUBAS BASCULANTES.

Estradas não pavimentadas tem sido apontadas como fontes significativas de produção de sedimentos em diversas pesquisas. Estudos mais 
detalhados sobre esse fenômeno são de grande relevância uma vez que 87% das estradas brasileiras não são pavimentadas. Métodos para quan-
tificar a produção de sedimentos nessas superfícies alteradas, como tambores coletores ou amostradores tipo Coshocton, além de necessitarem 
de intensa mão de obra, não são capazes de mensurar a variação temporal do escoamento e dos sedimentos em suspensão durante eventos de 
precipitação. Buscando aprimorar o conhecimento sobre os fenômenos hidrosedimentológicos, o Laboratório de Hidrogeomorfologia (LHG) 
da Universidade Federal do Paraná, desenvolveu um equipamento capaz de monitorar automaticamente o escoamento superficial e a concen-
tração de sedimentos em suspensão removidos em estradas não pavimentadas. Assim, pode-se obter em tempo real o hidrograma e o sedi-
mentograma dos eventos. O design aplicado no equipamento além de objetivar robustez para aplicação em ambientes diversos e simplicidade 
em manutenção, procurou possibilitar sua reprodução sem custos elevados, utilizando materiais disponíveis no mercado. Esse instrumento 
combina um sistema de cubas basculantes, para medir o volume de escoamento superficial, com o princípio da relação entre turbidez do meio 
e a concentração de sedimentos em suspensão (Css). A turbidez da água é obtida por um sistema eletrônico composto de sensores ópticos, cuja 
resposta da variação elétrica de um feixe de luz emitido sob o meio indica a capacidade de obstrução em decorrência da presença de partículas 
em suspensão. Após calibrar o sensor para as características locais é possível estabelecer uma relação entre Css e a turbidez. Para maximizar a 
autonomia de operação, o sensor permanece desligado até o início de um evento significativo suficiente para movimentar a báscula, acionando 
assim, através de interruptores magnéticos, a mensuração da turbidez para aquela amostra. Após despejar o conteúdo amostrado o sensor volta 
a entrar em repouso até o início de um novo ciclo. Um contador de pulso registra o número de basculadas permitindo determinar a vazão a 
partir do volume do escoamento superficial.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Annelise de Jesus Oliveira (LACTEC)
Curso: Ciências Biológicas (M)
Orientador: Tânia Lucia Miranda             Co-Orientador: Walter Boeger
Departamento: LACTEC                          Colaborador: Marcel Kruchelski Tschá, Sandra Ludwig
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Bioinvasores, Estágios larvais, Morfometria
Área de Conhecimento: 20400004 - ZOOLOGIA 

1353 DIFERENCIAÇÃO MORFOMÉTRICA DE LARVAS DE BIVALVES INVASORES, 
LIMNOPERNA FORTUNEI E CORBICULA SPP.

Na América do Sul, Limnoperna fortunei (Dunker 1857) e Corbicula spp. (Mühlfeld, 1811) são reconhecidos como organismos introduzidos 
há cerca de três décadas. O mexilhão-dourado (como é comumente chamado L. fortunei) e Corbicula spp. são considerados bivalves invasores 
que acarretam severos impactos ecológicos e econômicos. Portanto, técnicas acuradas e eficientes de monitoramento desses moluscos se fazem 
necessárias, como por exemplo, os marcadores moleculares específicos. Esses são capazes de detectar até mesmo uma única larva de L. for-
tunei em amostras de plâncton (e.g. 4000 l de água filtrada), o que torna a análise molecular um dos métodos mais eficientes e sensíveis para 
o monitoramento de larvas de espécies invasoras.  O método molecular, todavia, não é amplamente utilizado devido ao custo associado.  Por 
conta disso, o monitoramento por técnicas ópticas ainda é utilizado, mas não é uma tarefa fácil, pois consiste na identificação de fases larvais 
com características compartilhadas entre vários outros bivalves, às vezes coexistentes. Para contornar tais limitações, este trabalho propõe uma 
metodologia capaz de diferenciar morfologicamente L. fortunei e Corbicula spp. enquanto larvas. Para isso, amostras provenientes do Pantanal, 
Rio Ibicui (RS), Rio Uruguai, Salto Caxias (PR) e de Mauá (PR) foram obtidas por arrasto de rede de plâncton e fixadas em álcool 95%. Estas 
foram triadas sob lupa e os estágios larvais, de véliger de charneira reta e pedivéliger, de L. fortunei e Corbicula spp., foram fotografados sob 
microscópio. A partir das fotografias, as seguintes medidas foram obtidas: comprimento total, largura total, área, perímetro e largura da char-
neira. Posteriormente, a espécie de cada larva foi identificada com a aplicação de marcadores moleculares específicos – tanto de L. fortunei 
quanto de Corbicula spp. Os resultados parciais obtidos, através da análise multivariada discriminante, mostram que há diferenciação morfo-
métrica significativa entre os organismos para os dois estágios larvais testados. Analise discriminante indica que larvas véliger de charneira 
reta e pedivéliger foram corretamente identificadas em 87,5% e 93,6%, respectivamente. A largura das larvas é a principal característica mor-
fométrica que melhor separa os estágios larvais de ambas as espécies invasoras. Desse modo, a obtenção de dados morfométricos das larvas de 
L. fortunei e Corbicula spp. pode ser um método comparativo eficiente para a diferenciação desses organismos quando presentes, até mesmo 
em simpatria, em amostras de zooplâncton.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Leon Fernando Miecoanski (LACTEC)
Curso: Engenharia Ambiental (MT)
Orientador: Tânia Lucia Graf de Miranda           Co-Orientador: Otto Samuel Mäder Netto
Departamento: LACTEC               Colaborador: Paulo Justiniano Ribeiro Junior, Wagner Hugo Bonat, Walmes Marques Zeviani 
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Bioinvasão, Mexilhão dourado, Modelagem
Área de Conhecimento: 20503008 - ECOLOGIA APLICADA 

1354 DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO MATEMÁTICO DE ANÁLISE DE RISCO 
DE BIOINVASÃO AQUÁTICA POR LIMNOPERNA FORTUNEI.

Devido à expansão econômica e à globalização, impactos ambientais de variadas formas são gerados em função do transporte e destinação de 
mercadorias em todo o planeta. Como exemplo disto estão as bioinvasões, que acarretam em perdas econômicas e alterações ecológicas no am-
biente invadido. Dessa forma a introdução de Limnoperna fortunei (DUNKER, 1857) na América do Sul, apresenta-se como uma bioinvasão 
de elevado potencial, por apresentar alterações no ecossistema aquático e impactos econômicos significativos no setor elétrico (BELZ, 2006). 
Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um modelo matemático de análise de risco de bioinvasão por L. fortunei (mexilhão 
dourado) nas usinas hidrelétricas de Salto Osório, Salto Santiago, Itá e Machadinho, ambas situadas na região sul brasileira. É constituinte do 
modelo a análise de riscos ambientais, que são os limitantes físico-químicos da água para a sobrevivência da espécie, e os vetores de dispersão, 
representados pelos possíveis mecanismos pelos quais a espécie pode ser introduzida no novo ambiente. Em trabalhos de campo foram men-
surados os parâmetros de temperatura, oxigênio dissolvido, pH, turbidez, material em suspensão e observados o número de acessos, praias 
artificiais, condomínios e áreas de lazer na extensão dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Para interpretação dos dados, foram realizadas 
análises estatísticas baseadas em BUSSAB & MORETTIN (2006). Como resultado, foi desenvolvido o índice de vulnerabilidade ao mexilhão 
dourado (IVMD), que representa a probabilidade de bioinvasão de L. fortunei no ambiente em estudo. Para a criação do índice foram reali-
zados estudos biológicos do organismo e dos processos de dispersão aliada à metodologia estatística específica. Comparando com os limites 
de sobrevivência do mexilhão dourado (DARRIGRAN, 2002), os reservatórios apresentaram condições favoráveis à instalação do molusco. 
Portanto, considerando apenas os vetores de dispersão, o índice foi formulado com o dimensionando dos pesos para cada variável, a definição 
de uma função de risco (logaritmo, linear) que simulasse o comportamento da variável e a imposição de limites para as situações de risco. Com 
o IVMD gerado observou-se que todos os reservatórios em estudo apresentaram condições favoráveis e uma alta tendência ao estabelecimento 
e desenvolvimento de Limnoperna fortunei. O que confirma a necessidade de medidas preventivas contra a possível bioinvasão da espécie. 
Entre as medidas podem-se citar campanhas de educação ambiental e monitoramento dos vetores de dispersão.
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Aluno de Iniciação Científica: Thais Claudino Clemente (PIBIT/UFPR-TN)
Curso: Farmácia (MT)
Orientador: Anderson Joel Martino Andrade   Colaborador: Katherinne M. Spercoski, Leonardo de A. Pinto, Rosana N. de Morais
Departamento: Fisiologia
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Área de Conhecimento: 20702051 - FISIOLOGIA ENDÓCRINA

1355 DETERMINAÇÃO DE ESTERÓIDES FECAIS EM RATAS PRENHAS EXPOSTAS 
AO DI-(2-ETILEXIL) FTALATO (DEHP)

Os ésteres de ftalato são substâncias que conferem maleabilidade aos plásticos de policloreto de vinila (PVC) e apresentam uma grande varie-
dade de aplicações industriais. Alguns ftalatos, como o DEHP, podem alterar a esteroidogênese e causar alterações endócrinas e reprodutivas 
em diversas espécies. O presente estudo teve como objetivo determinar as concentrações de metabólitos fecais de hormônios esteróides em 
ratas expostas a uma alta dose de DEHP durante a gestação – avaliação longitudinal não invasiva do status hormonal. Ratas Wistar foram trata-
das do 13º ao 20º dia de gestação, por via oral (gavage), com óleo de milho (n=10) ou 750  mg DEHP/kg/dia (n=7). As fêmeas prenhes foram 
mantidas em caixas individuais e amostras de fezes de 24 horas foram coletadas diariamente do 1º ao 20º dia de prenhez. Os metabólitos de 
hormônios esteróides foram extraídos das amostras fecais com etanol 80%, ressuspensos em tampão fosfato e quantificados por ensaio imu-
noenzimático. Neste estudo, são apresentados os dados das concentrações de metabólitos fecais de estrogênios, progestágenos e androgênios 
nos dias 6, 13, 14, 16, 18 e 20 de gestação. O principal resultado observado foi o aumento significativo na concentração de metabólitos fecais 
de progestágenos nos animais expostos ao DEHP, a partir do 14º dia de gestação, isto é, um dia após o início do tratamento. Esses dados po-
dem indicar uma possível ativação da glândula adrenal materna e/ou fetal. Também foram observadas elevações pontuais nas concentrações 
de metabólitos fecais de estrogênios e androgênios nos animais expostos ao DEHP, nos dias 14 e 16, respectivamente. Não houve diferença 
no ganho de peso durante a gestação ou em outros parâmetros reprodutivos, incluindo número de implantes e número de fetos vivos. Dados 
recentes obtidos no nosso laboratório demonstraram que o tratamento de ratos machos púberes com 750 mg DEHP/kg/dia causa insuficiência 
androgênica, sendo possível a detecção desse efeito pelo monitoramento de androgênios fecais. Os resultados obtidos no presente experimento 
complementam esses resultados iniciais, mostrando que o DEHP também pode comprometer o status hormonal de ratas gestantes. Conjunta-
mente, esses dados indicam que a quantificação de  metabólitos fecais de hormônios esteróides é uma boa ferramenta para o monitoramento 
logintudinal do status hormonal em animais experimentais, com possível aplicação em estudos em Fisiologia, Farmacologia e Toxicologia.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Keyla Kaori Kuniyoshi (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (MT)
Orientador: Nadia Krieger              Co-Orientador: David Alexander Mitchell
Departamento: Química                  Colaborador: Aline Dutra Madalozzo
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Lipase, Biodiesel, Imobilização
Área de Conhecimento: 20800002 - BIOQUÍMICA

1356 UTILIZAÇÃO DE LIPASES PRODUZIDAS POR FERMENTAÇÃO DO ESTADO 
SÓLIDO NA BIOSSÍNTESE DE ÉSTERES DO BIODIESEL

Os ésteres de ácidos graxos possuem diversas aplicações, como por exemplo, na produção de aromas, na produção de sabões, na fabricação de 
medicamentos, perfumes e cosméticos, na produção e modificações de componentes alimentares e também na produção de biocombustíveis. 
O emprego de lipases como biocatalisadores nas reações de síntese de ésteres possui vantagens em relação aos catalisadores químicos, como 
seletividade e a possibilidade de atuarem em condições brandas. Sendo assim, nos últimos anos aumentou significativamente o interesse pelo 
processo biocatalítico utilizando lipases. O objetivo deste trabalho foi imobilizar uma lipase obtida por metagenômica (LipC12) em diferentes 
suportes e estudar os principais parâmetros que influenciam na imobilização, assim como estudar a aplicação da enzima imobilizada na síntese 
de ésteres do biodiesel. O estudo da cinética de imobilização no suporte hidrofóbico Accurel MP-1000 mostrou que, nas concentrações de 5 a 
8 mg/g (proteína/suporte), a saturação no suporte ocorre em 24 h e, para as concentrações de 10 a 25 mg/g, isso ocorre em 12 h. LipC12 imobi-
lizada em Accurel MP-1000 apresentou maior atividade de hidrólise em meio orgânico (360 U.g-1) para a concentração de 10 mg/g (proteína/
suporte). A atividade de esterificação de LipC12 imobilizada também foi determinada utilizando-se como substratos ácido oleico (70 mmoL-1) 
e etanol (210 mmoL-1) e obteve-se atividade de 18 U.g-1,com conversão em éster de 86 % em 7 h. A imobilização nos suportes Celite 545, de 
interação iônica, e Immobead 150, de ligação covalente, também foi estudada. LipC12 imobilizada em Celite 545 não apresentou atividade de 
esterificação, entretanto, imobilizada em Immobead 150 a atividade de esterificação foi de 38 U.g-1, com conversão em éster de 95% em 4 h de 
reação. Visto que no suporte Immobead 150 LipC12 mostrou maior eficiência na reação de síntese que no suporte Accurel MP-1000, estudou-se 
a reutilização da lipase imobilizada em Immobead 150 após diversos ciclos de reação de síntese do oleato de etila. A enzima permaneceu ativa 
no suporte, apresentando 80 % de sua atividade inicial após 10 ciclos de reutilização. 
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Aluno de Iniciação Científica: Richard Fhillipy Bosqui Teixeira (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (MT)
Orientador: Miguel Daniel Noseda         Co-Orientador: Maria Eugênia Duarte Noseda
Departamento: Bioquímica                     Colaborador: Juliana Teodoro
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Levedura, Ribonucleotídeos, Eletroforese capilar
Área de Conhecimento: 20801009 - QUÍMICA DE MACROMOLÉCULAS

1357 PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE MANOOLIGOSSACARÍDEOS E RIBONUCLEOTÍDEOS A 
PARTIR DA BIOMASSA DE LEVEDURAS EXCEDENTES DAS USINAS SUCROALCOOLEIRAS.

Um dos principais subprodutos da indústria sucroalcooleira é a biomassa de levedura produzida no processo de fermentação alcoólica, a qual 
possui baixo valor comercial, não sendo integralmente explorada pelo mercado. O objetivo do nosso trabalho foi analisar e quantificar os ribo-
nucleotídeos (Rbn) presentes no autolisado das células de levedura, especificamente o 5’-monofosfato de inosina (5’-IMP) e 5’-monofosfato 
de guanina (5’-GMP) uma vez que estes compostos têm sido empregados na indústria alimentícia como flavorizantes, o que pode agregar valor 
à biomassa. A técnica mais utilizada para análise de Rbn é a cromatografia líquida de alta performance, contudo por fatores como custo de 
colunas e dos eluentes, entre outros, decidimos avaliar a eletroforese capilar (EC) como um potencial método de análise e quantificação deste 
tipo de biomoléculas. Primeiramente definimos as melhores condições de análise para otimizar a resolução de nossas corridas, padronizando 
as seguintes variáveis: concentração do tampão, corrente elétrica e temperatura de corrida. Foi necessário também definir o padrão interno e 
marcador de fluxo de corrida. Após testarmos uma série de compostos foi possível definir como melhores substâncias o salicilato de sódio e 
acetona como padrão interno e marcador de fluxo, respectivamente. Depois dessas padronizações e ajustes da corrida eletroforética, tivemos 
como objetivo quantificar os Rbn’s (5’-AMP, 5’-IMP e 5’-GMP) presentes nas leveduras após autólise. Com esta finalidade construiu-se uma 
curva padrão para cada um dos Rbn que permitiu correlacionar a área de cada pico com a concentração do mesmo. Para definir as melhores 
condições de autólise, planejamos o estudo de uma seleção de variáveis que afetam a quantidade de Rbn presente na amostra, por meio da 
metodologia de Plackett-Burmann. Após esta avaliação foi realizado estudo fatorial fracionado tendo em vista a otimização do processo de 
autólise e obtenção dos Rbn, bem como dará suporte ao estudo fatorial completo, através de um delineamento composto central rotacional, 
para definir os gráficos de superfície de contorno e verificar os valores ótimos de cada variável. Foram consideradas 7 variáveis sendo elas 
temperatura, tempo de autólise, pH, osmolaridade, adição de solvente, porcentagem de sólidos e adição de pré-autolisado. Estes resultados 
permitiram definir as melhores condições de autólise para otimizar a produção de Rbn’s, Os resultados do estudo fatorial fracionado indicam 
como variáveis críticas o tempo, temperatura e pH.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luana Santana Brusque (PIBIT/CNPq)
Curso: Farmácia (MT)
Orientador: Emanuel Maltempi de Souza         Co-Orientador: Rose Adele Monteiro
Departamento: Bioquímica                               Colaborador: Helisson Faoro, Arnaldo Glogauer, e Fabio Oliveira Pedrosa
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Metagenômica, Escherichia coli, Compostos farmacológicos
Área de Conhecimento: 20802005 - BIOQUÍMICA DOS MICROORGANISMOS

1358 IDENTIFICAÇÃO DE CLONES PRODUTORES DE METABÓLITOS FARMACO-
LOGICAMENTE ATIVOS EM BIBLIOTECAS METAGENÔMICAS

Os microorganismos (fungos e bactérias) constituem a base da Biotecnologia, sejam como fornecedores de produtos naturais ou atuando 
diretamente em bioprocessos e, mais recentemente, como fornecedores de material genético. Durante muito tempo os micro-organismos 
foram explorados com base no cultivo e isolamento de culturas puras. Muitos biocatalisadores e produtos de aplicação farmacológica foram 
obtidos desse modo. No entanto, apenas uma pequena parcela das espécies bacterianas pode ser cultivada pelos métodos tradicionais usados 
em laboratório. A Metagenômica é descrita como a análise funcional e de sequência de genomas microbianos coletivos contidos em uma 
amostra ambiental de modo independente de cultivo. Desse modo é possível identificar genes que codifiquem enzimas mais eficientes ou que 
apresentem características especiais, como termoestabilidade, enantioselividade, regioseletividade, atividade em solventes orgânicos e também 
enzimas de vias metabólicas que levem a produção de novos produtos naturais com aplicação farmacológica. Durante a prospecção de uma 
biblioteca metagenômica construída a partir de amostras de solo contaminado com gordura, foi identificado um clone produtor de pigmento 
amarelo denominado CA1. O objetivo desse trabalho é o sequenciamento do inserto de DNA metagenômico do clone CA1. O fosmídeo (pC-
C2FOS) do clone CA1 foi purificado pelo método de lise alcalina e posteriormente fragmentado por nebulização. O produto da nebulização foi 
separado por eletroforese de baixo ponto de fusão. Posteriormente os fragmentos de 3 kb, 5 kb, e 8 kb foram purificados do gel e clonados no 
vetor pUC19. Para realização da clonagem o vetor pUC19 foi digerido com a enzima SmaI em diferentes tempos obtendo-se um tempo ótimo 
de tratamento de 30 minutos. O vetor pUC19 digerido também foi purificado a partir da eletroforese de baixo ponto de fusão. Os plasmídeos 
recombinantes foram eletroporados na estirpe DH10b de Escherichia coli e cultivados em meio LB-ágar contendo ampicilina 250 mg/ml. Para 
cada banda de inserto de DNA purificado do gel foram obtidos cerca de 50 clones. foram obtidos cerca de 50 clones de cada inserto. A confir-
mação da clonagem dos insetos de DNA e o sequenciamento esta em andamento.
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Aluno de Iniciação Científica: Juliana Caraça (PIBIT/CNPq)
Curso: Farmácia (MT)
Orientador: Leda Satie Chubatsu        Co-Orientador: Helisson Faoro
Departamento: Bioquímica               Colaborador: Fabio O. Pedrosa, Emanuel M. Souza, Liu U. Rigo
Setor: Ciências Biológicas
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Área de Conhecimento: 20804008 - BIOLOGIA MOLECULAR

1359 IDENTIFICAÇÃO DE UM GENE PARA ALFA-AMILASE A PARTIR DE UMA BI-
BLIOTECA METAGENÔMICA

A Metagênomica permite a análise do genoma total de uma determinada amostra ambiental utilizando técnicas de biologia molecular e de 
microbiologia. Através da Metagenômica é possível acessar um grande número de genes podendo levar a descoberta de enzimas mais efi-
cientes. Durante a prospecção de uma biblioteca metagenômica, construída a partir de amostras de solo da Floresta Atlântica paranaense, foi 
identificado um clone (MAF1LP090) com a capacidade de hidrolisar amido. O seqüenciamento parcial do inserto de DNA desse clone indicou 
a presença de um gene (LP090ORF27) que codifica para uma proteína com similaridade ao domínio catalítico de a-amilases. Este gene foi 
completamente seqüenciado apresentando 1875 pares de base e codifica para uma proteína de 624 aminoácidos (aa). Análise comparativa 
com banco de dados do NCBI mostrou que esta proteína (ORF27) apresenta 48% de identidade com uma a-amilase de Candidatus Koribacter 
versatilis e 44% com uma a-amilase de Acidobacterium capsulatum. Um provável peptídeo sinal com 29 aa está presente na porção N-terminal 
sugerindo que a proteína possa ser exportada para o meio extracelular. Análise utilizando o banco de dados Pfam também indicou que, além 
da presença do domínio catalítico de a-amilase, a proteína ORF27 apresenta domínio de uma ciclomaltodextrinase. As a-amilases são enzimas 
que realizam a hidrólise de ligações do tipo α-1,4 no amido e glicogênio, levando a liberação de glucose e maltose. A presença do domínio de 
ciclomaltodextrinase sugere que esta enzima também catalise a formação de ciclodextrinas contendo 6, 7 ou 8 resíduos de glucose a partir do 
polissacarídeo hidrolisado. Tanto as amilases quando as ciclodextrinases são enzimas de interesse biotecnológico e que apresentam diversas 
aplicações na indústria farmacêutica, cosméticos, alimentos e têxtil. Suporte financeiro: PIBITI/CNPq, PRONEX 2006, CNPq, Fundação 
Araucária, CAPES.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Talita Luana Corbari da Silva (PIBIT/UFPR-TN)
Curso: Biomedicina (MT)
Orientador: José Eduardo da Silva-Santos  Co-Orientador: Priscila de Souza e Sandra Crestani
Departamento: Farmacologia                     Colaborador: Isabela Karoline Maba, Caroline Calixto Kazama e Arquimedes Gasparotto Jr.
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Pereskia grandifolia, vasorrelaxante, traqueia
Área de Conhecimento: 21004005 - FARMACOLOGIA CARDIORENAL 

1360 ESTUDO FARMACOLÓGICO DO EFEITO DIURÉTICO E RELAXANTE DE 
PRODUTOS NATURAIS COMO ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS

Pereskia grandifolia Haworth (Cactaceae), conhecida popularmente como ora-pro-nóbis, é uma árvore nativa do Nordeste Brasileiro a qual 
possui indicação popular para tratar hipertensão arterial. Neste contexto, o objetivo do estudo foi investigar a ação do extrato hidroetanólico da 
P. grandifolia (EHPG) em músculo liso vascular (aorta) e não-vascular (traqueia) de ratos. Ratos Wistar, fêmeas, foram preparados e os tecidos 
removidos e acondicionados conforme condição padrão de experimentação de órgão isolado. Em aorta foi verificada a presença ou ausência 
de endotélio funcional, e posteriormente administradas concentrações (3 a 3000 µg/ml) doEHPG em preparações previamente contraídas com 
fenilefrina (1 µM). Em traquéia, avaliamos tanto a capacidade relaxante do EHPG (100 a 1000 µg/ml) na presença de acetilcolina (1 µM), 
como também sua capacidade contrátil. Todos os procedimentos foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais do 
Setor de Ciências Biológicas da UFPR (CEUA/ BIO – UFPR), número de autorização 593. O EHPG foi capaz de induzir relaxamento máximo 
de 72,5 ± 5,1% na maior concentração testada, em aorta com endotélio funcional, o que não ocorreu na ausência deste. O pré-tratamento com 
L-NAME (100 µM; inibidor da enzima óxido nítrico sintase) não foi capaz de alterar o efeito promovido pelo EHPG, sugerindo mecanismo 
vasorrelaxante independente da síntese de óxido nítrico. Ao verificar a contração da fenilefrina frente à incubação do EHPG (3000 µg/mL), 
este foi capaz de inibir completamente a resposta contrátil da fenilefrina, e adicionalmente, foi verificado um efeito relaxante da fenilefrina 
chegando a valores basais (100%). O EHPG foi incapaz de induzir relaxamento em traqueia, mas apresentou importante efeito contrátil. Não 
houve diferença significativa da contração induzida pelo EHPG frente à incubação com atropina (100 ηM), sugerindo que este efeito seja in-
dependente da ativação de receptores muscarínicos. Os resultados obtidos sugerem que o EHPG apresenta um ou mais componentes capazes 
de causar contração em traqueia e relaxamento em aorta isolada de rato, com mecanismo vasorrelaxante dependente de endotélio funcional e, 
pelo menos em parte, do bloqueio de receptores α1- adrenérgicos. Outros estudos devem ser conduzidos para compreender melhor o provável 
potencial terapêutico da planta.
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1361 ESTUDO FARMACOLÓGICO DO EFEITO DIURÉTICO E RELAXANTE DE 
PRODUTOS NATURAIS COMO ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS

Achillea millefolium conhecida como “mil folhas”, “aquiléia”, “botão de prata” é utilizada na medicina popular para o tratamento de doenças 
cardiovasculares. Uma vez que trabalhos anteriores do nosso grupo de pesquisa demonstraram atividade hipotensora e diurética do extrato 
bruto e da fração diclorometano de A. millefolium quando administrados por via oral, tornou-se interessante testar também o efeito de outras 
frações semi-purificadas obtidas desta planta e que ainda não foram investigadas. Partes aéreas de A. millefolium foram extraídas com etanol 
90%, concentrada, filtrada e a solução liofilizada. Esta, foi ressuspendida em EtOH-H2O (1:1) e então extraída com diclorometano, acetato de 
etila e butanol, sucessivamente. Ratos Wistar fêmeas foram tratados via oral com veículo (controle – CT), fração butanólica (BtAM 10-100 
mg/kg), fração acetato de etila (AEtAM 10-100 mg/kg) e furosemida (25 mg/kg), e posteriormente alocados em gaiolas metabólicas, onde a 
urina foi coletada e o volume mensurado a cada 2 h por um período de 8 h. Foi verificado a densidade, pH, e a concentração de eletrólitos (Na+, 
K+, Cl- e HCO3-) de cada amostra ao final do experimento. Todos os procedimentos foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética para 
o Uso de Animais do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná (CEUA/ BIO – UFPR), número de autorização 593. O 
tratamento com BtAM (10 mg/kg) promoveu efeito diurético de aproximadamente 115% na primeira hora, quando comparado ao CT. Esse 
efeito foi acompanhado da redução da excreção de Na+ e Cl- (80% e 65,13%, respectivamente). AEtAM, na dose de 30mg/kg, causou efeito 
aquarético em todos os tempos avaliados (efeito máximo de 71,06 % na 8ª hora), sendo também acompanhado de excreção reduzida de íons 
Na+ (77,52%) e Cl- (67,8%).  O tratamento com ambas as frações induziu a uma alcalinização da urina, porém este efeito não foi acompanhado 
de aumento da excreção de HCO3-. Nenhum dos tratamentos alterou a densidade das amostras, sugerindo que, agudamente, as frações não 
causam prejuízo na função renal de ratos. Os resultados do presente estudo mostram que as frações semi-purificadas de A. millefolium apre-
sentam efeito diurético quando administradas agudamente por via oral. Entretanto, por se tratar de frações semi-purificadas, pode haver um ou 
mais constituintes capazes de interagir entre si ou com vias do sistema biológico que resultam em um mecanismo de ação complexo que acaba 
promovendo a diurese em ratos, bem como retenção de Na+ e Cl- com concomitante aumento do pH.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriela Letícia Delai Vigne (PIBIT/CNPq)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba (MT)
Orientador: Juliana Ferreira de Moura           Co-Orientador: Larissa Magalhães Alvarenga
Departamento: Patologia Básica                    Colaborador: Rafaela L. Fogaça, Alessandra B. Finco, Juliani S. Ramada
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Moléculas marcadas, Imunoensaios, IgG
Área de Conhecimento: 21104000 - IMUNOLOGIA APLICADA

1362 PRODUÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE MOLÉCULAS MARCADAS PARA USO EM 
IMUNOENSAIOS

Os imunoensaios fornecem informações importantes para o diagnóstico precoce e tratamento adequado de uma série de doenças, confirmação 
de suspeita clínica, acompanhamento do progresso da doença, avaliação da efetividade terapêutica, etc.. Um imunodiagnóstico ideal deve ser 
de fácil execução, baixo custo e de resultado preciso. Porém, a maioria dos insumos laboratoriais utilizados no Brasil é importada, fato que 
encarece o procedimento e ao mesmo tempo gera dependência biotecnológica. Os testes diagnósticos movimentam mundialmente cerca de 
U$ 25 bilhões por ano e, de acordo com o BNDES, o Brasil gasta em média U$ 200 milhões ao ano com insumos. Por isso, faz-se necessária 
a produção nacional destes reagentes, já que em alguns casos, testes menos precisos são usados de forma a baratear o diagnóstico. Portanto, o 
objetivo do trabalho foi desenvolver um conjugado, ou seja, um anticorpo policlonal marcado com enzima para utilização em ensaios sorológi-
cos. Para tanto, foram utilizados soros de coelhos imunizados com o bacteriófago M13, um fago filamentoso muito usado em bibliotecas de 
expressão para clonagem molecular. Ao soro anti M13, adicionou-se sulfato de amônio para a precipitação das IgGs, as quais foram eluídas 
em uma coluna de proteína G para sua purificação. Os anticorpos foram conjugados à enzima horseradish peroxidase e após a marcação, a 
viabilidade do uso dessas moléculas foi avaliada por ELISA direto. No primeiro ELISA, após amplificação dos fagos, incubou-se em tripli-
cata, tanto o fago M13 quanto o fago denominado Helper em concentração de 1010 partículas ml-1. Após 1 h de incubação e bloqueio com 
caseína, adicionaram-se as IgGs marcadas diluídas de 1:25 a 1:3600. No segundo ELISA, para se avaliar a quantidade de fagos mais antigênica, 
incubaram-se os dois fagos em triplicata, porém em concentrações que variaram de 1010 a 104 partículas ml-1. Desta vez, foram utilizadas 
imunoglobulinas marcadas na diluição de 1:50. Como resultado, tivemos a produção de 6 ml de IgG conjugada, sendo que o primeiro ELISA 
mostrou reatividade até a diluição 1:200. A absorbância foi em média de 1,448 para o fago M13 e 0,525 para o fago Helper na diluição 1:25. 
Apesar, de se ter obtido reatividade, esperava-se que a reação ocorresse até, pelo menos, na diluição 1:1000, a fim de evitar reação cruzada. 
Embora alguns ajustes sejam necessários, o nosso objetivo de produção de um insumo foi atingido, o que evidencia a viabilidade da produção 
nacional dessas moléculas.                                                                                                                             
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Francine Aline Motter (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (MT)
Orientador: David Alexander Mitchell             Co-Orientador: Nadia Krieger
Departamento: Bioquímica                               Colaborador: Alessandra Biz, Daniele Stock
Setor: Ciências Biológicas
Palavras-chave: Pectinases, Aspergillus Níger, Degradação de compostos pécticos
Área de Conhecimento: 21202001 - MICROBIOLOGIA APLICADA

1363 AMPLIAÇÃO DA ESCALA DA PRODUÇÃO DE PECTINASES POR FERMEN-
TAÇÃO NO ESTADO SÓLIDO

Pectinases são um conjunto heterogêneo de enzimas responsável pela degradação de compostos pécticos. Este conjunto contém liases, es-
terases e poligalacturonases, sendo que estas últimas atuam especificamente na clivagem das ligações glicosídicas entre os resíduos de ácido 
D-galacturônico. Muitos grupos de pesquisa investigam a produção de pectinases por linhagens fúngicas em uma grande diversidade de meios 
líquidos ou substratos sólidos. A avaliação da atividade pectinolítica dos extratos obtidos é essencial para comparar com o que já foi publicado 
previamente. Geralmente, esta atividade é avaliada através da detecção dos açúcares redutores formados após um ensaio de hidrólise da pectina, 
utilizando-se o método de DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico) (Miller, 1956). No entanto, cada grupo de pesquisa escolhe condições de hidrólise 
diferente, o que dificulta a comparação com resultados disponíveis na literatura. O escopo maior deste projeto é estabelecer um processo de 
produção de pectinases em fermentação no estado sólido, utilizando um biorreator de escala piloto com 200 L de capacidade. No entanto, antes 
de começar os estudos de fermentação, foi necessário padronizar o método de determinação da atividade pectinolítica. Portanto, esta parte 
do trabalho teve como objetivo a investigação do efeito das condições do ensaio na atividade de pectinases. Para isto, foi utilizado o extrato 
enzimático de Aspergillus niger CH4, produzido seguindo a metodologia a seguir. O microrganismo escolhido foi cultivado em fermentação 
no estado sólido contendo 70% (m/m) farelo de trigo e 30% bagaço de cana (m/m). A umidade foi ajustada para 70% (em base úmida) com 
uma solução salina. O sólido foi inoculado com 107 esporos/g e foi incubado a 30°C por 24 h. O extrato bruto foi obtido adicionando-se 100 
mL de tampão acetato (0,2 M, pH 4,5) para cada grama de sólido fermentado, e extraído em agitador orbital a 200 rpm, 30°C, por 30 min. Para 
os ensaios de hidrólise, foram testadas as temperaturas de 37°C, 45°C e 50°C; as concentrações de pectina de 0,25%, 0,5% e 1,0% (m/v); e os 
tempos de incubação de 10, 20 e 40 min, fixando-se o volume de extrato. Observou-se que quanto menor o tempo, maior a concentração de 
pectina e maior a temperatura, maior a atividade obtida de um mesmo extrato enzimático. Com este resultado pode-se ter um olhar mais crítico 
dos dados de produtividade publicados.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Eros Patric Doszanet Chagas (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Química (MT)
Orientador: Aloisio Leoni Schmid           Colaborador: José Mário Moraes e Silva, Helena Fernanda Graf, Talles Di Cunto
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Aquecimento de água, Energia solar, Gasto de energia elétrica
Área de Conhecimento: 30000009 - ENGENHARIAS

1364 ESTUDO SOBRE AQUECIMENTO DE ÁGUA POR ENERGIA SOLAR

Objetivo de desenvolver um sistema de aquecimento de água para utilização em casas populares a partir da energia solar, com o intuito de di-
minuir o gasto de energia elétrica. Comparar coletores solar do tipo “Plano” e “Heat Pipe” para saber qual obtém a melhor eficiência em relação 
à radiação solar incidente. Descrever o perfil de estratificação da temperatura da água na caixa d’água do sistema quando esta recebe apenas 
aquecimento na região superior, e qual o comportamento representado caso houver uma descarga rápida de água na região inferior da caixa 
d’água e um reabastecimento de água fria na região superior. O sistema possui dois modos de operação e dois coletores solar, sendo possível 
quatro arranjos. Os modos de operação são sistema com aquecimento em caixa d’água por serpentina, no qual a água permanece em sistema 
fechado circulando apenas entre os coletores e a própria serpentina, e sistema com reservatório de água quente (boiler), onde a água fica em 
sistema aberto sendo a água que passa pelos coletores misturada à água de consumo no boiler. Os quatro arranjos foram testados considerando 
uma simulação de consumo. Outro experimento foi a estratificação da temperatura da água. Para isto foi utilizada uma caixa d’água de 500 l 
sendo aquecida de dois modos, por uma serpentina, pela qual circulava água quente vinda dos coletores, e por uma resistência elétrica. Ambos 
os modos aqueciam somente a parte superior da caixa d’água. Quatro termômetros foram dispostos no centro da caixa, cada um com uma 
altura diferente para registrar a estratificação. Nos resultados foi possível observar quanto ao aquecimento solar que o coletor “Plano” apresenta 
rendimento ligeiramente superior ao do coletor “Heat Pipe”, não justificando o maior custo de aquisição deste se comparado ao primeiro. No 
entanto, dada a baixa resolução temporal das medidas, tal conclusão ainda requer testes conclusivos. Os testes de estratificação mostraram que 
a água na região superior da caixa d’água apresenta temperatura maior (sendo facilmente sustentados cerca de 20°C de diferença). Isto ocorre 
devido ao fato de não haver uma significativa convecção uma vez que é justamente a região superior a ser aquecida. No caso de uma descarga 
também não houve alteração na temperatura superior, porém, devido à momentânea diminuição no nível da água as regiões médias da caixa 
foram subitamente aquecidas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pedro Espinola Lincoln Ferreira dos Santos (LACTEC)
Curso: Engenharia Civil (MT)
Orientador: Luiz Alkimin Lacerda          Co-Orientador: Rafael Petronilho de Oliveira Rocha
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Fibra ótica, Grau de saturação, Ensaios de laboratório
Área de Conhecimento: 30100003 - ENGENHARIA CIVIL

1365 IDENTIFICAÇÃO DE GRAU DE SATURAÇÃO EM SOLO PADRONIZADO 
ATRAVÉS DE MEDIDAS DE TEMPERATURA COM FIBRAS ÓTICAS

Deslizamentos de terra são movimentos de uma massa de detritos de rocha ou solo ao longo de uma inclinação. A investigação de processos de 
instabilização de encostas é cada vez mais necessária em virtude das possíveis consequências catastróficas, seja em áreas urbanas ou em áreas 
de risco a rodovias ou dutovias. Um dos fatores de maior relevância em um processo de instabilização é quantidade de água presente no solo e 
seu impacto nos parâmetros de resistência do mesmo. Buscando o desenvolvimento de um instrumento para avaliação de grau de saturação em 
solos com base em tecnologia de fibra ótica, este trabalho focou no estudo do método de monitoramento de temperaturas induzidas no interior 
de fibras óticas imersas em material granular padronizado. Teve como objetivo estudar a composição e padronização de assentamento de ma-
teriais granulares para a realização de medidas indiretas de grau de saturação com o uso da tecnologia de medição distribuída de temperaturas 
com fibras óticas (DFOT). Neste sentido, busca-se a avaliação do desempenho do método de monitoramento em diferentes condições de satu-
ração do solo envolvente. Para atingir este objetivo, primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o método de monitoramento 
em questão. Em seguida, após o aprendizado para uso do equipamento de monitoramento, procedeu-se com a definição e caracterização do 
solo padrão com uma faixa limite para sua curva granulométrica. Por fim, foi realizada a montagem de células de medição contendo o material 
granular e o cabo de fibra ótica, buscando-se um índice de vazio coerente entre os testes com as diferentes umidades. A disposição do cabo ótico 
requer a identificação da extensão do mesmo no interior do instrumento. A realização dos testes de monitoramento em diferentes condições de 
umidade está em andamento. Neste momento, ainda não é possível avaliar o desempenho do instrumento, mas são apresentadas as conclusões 
sobre o processo de preparação do mesmo.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Thiago Moriggi (LACTEC)
Curso: Engenharia Ambiental (MT)
Orientador: Luiz Alkimin de Lacerda      Co-Orientador: Rafael Petronilho de Oliveira Rocha
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Fibra ótica, DTSS, Inclinômetro
Área de Conhecimento: 30100003 - ENGENHARIA CIVIL

1366 DESENVOLVIMENTO DE MODELO CONCEITUAL DE UM INCLINÔMETRO COM 
BASE EM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA

Deslizamentos de terra podem ser definidos como movimentos para baixo de uma massa de detritos de rocha ou solo ao longo de uma incli-
nação. Este termo descreve uma grande variedade de processos que resultam em deslocamentos dos materiais de formação de uma encosta, 
os quais podem se mover de diversas maneiras. A investigação de processos de instabilização de taludes e suas formas de contenção são cada 
vez mais necessárias em virtude das possíveis consequências desastrosas que podem ocorrer, haja vista o aumento da urbanização, desfloresta-
mentos e a ampliação de áreas sujeitas a escorregamentos, entre outras causas. Uma técnica consagrada para o monitoramento de movimentos 
de terra, bem como os impactos de escavações, é a utilização do inclinômetro, o qual consegue medir um perfil de deslocamentos, tanto na 
horizontal quanto na vertical dependendo da forma de instalação. Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento conceitual de 
um inclinômetro que tem por base a tecnologia de sensoriamento distribuído de temperatura e deformação com fibras óticas, conhecida como 
DTSS. Esta tecnologia se baseia no envio de um pulso luminoso de comprimento conhecido no interior de uma fibra ótica, na captação do sinal 
retroespelhado no núcleo da fibra ótica, e posterior análise de dados de uma faixa específica do espectro de luz captado – banda de Brillouin. 
Variações de temperatura e deformação ao longo da fibra ótica podem ser interpretadas através do comportamento dos picos de Brillouin. O 
modelo proposto para o inclinômetro busca a captação de dados que indiquem a contínua presença do movimento e sua direção. Para isso 
foi construído em laboratório um modelo formado por módulos idênticos unidos em série, constituídos por tubos de aço, buchas redutoras e 
fibras óticas monomodo tipo tightbuffer. A fibra ótica foi disposta longitudinalmente no interior da estrutura modular, percorrendo o interior do 
instrumento quatro vezes e fixada de tal forma que cada segmento de fibra pode ser associado a um ponto cardeal, com o objetivo de verificar 
a possibilidade de identificação da direção do movimento. Atualmente, o modelo desenvolvido encontra-se na fase de testes preliminares sobre 
uma base horizontal, onde o objetivo é verificar se os dados interpretados resultantes de movimentos laterais milimétricos são coerentes; e a 
possível influência do movimento de cada módulo sobre a interpretação dos dados de módulos vizinhos.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012698

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: David Rocha Milsted (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira (N)
Orientador: Celso Yoshikazu Ishida        Co-Orientador: Denise Fukumi Tsunoda
Departamento: Construção Civil             Colaborador: Andre A. B. de Souza, Fabio Henrique Conceição, Gabriel D. Machado
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Realidade aumentada, IFC, VRML
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

1367 ANÁLISE DAS FERRAMENTAS OPENSOURCE DE REALIDADE AUMENTADA 
APLICADA AO PROJETO DE EDIFICAÇÕES

A Realidade Aumentada (RA) é utilizada para interação de objetos virtuais ao mundo real. Diversas áreas têm sido beneficiadas com sua apli-
cação dentre elas; medicina, educação, industrias, artes, entretenimento, arquitetura e construção civil, sendo esta última a fonte de estudo, com 
foco no projeto de edificações. Busca análisar as ferramentas de Código Aberto (OpenSource) de RA: SACRA, FLAR ToolKit e ARToolKit, 
para os projetos de edificações com enfase no conceito Building Information Modeling (BIM), o mesmo possibilita trabalhar com objetos ao 
invés de linhas e notações ou legendas. Aborda dentro do contexto do BIM, o uso do Industry Foundation Classes (IFC) como padrão de troca 
de informações sobre os modelos possibilitando a utilização de softwares de diferentes fabricantes por parte dos projetistas concedendo mais 
liberdade ao projeto. O IFC é um padrão que difere da linguagem Virtual Reality Modeling Language (VRML) a qual é utilizada para a mod-
elagem dos objetos virtuais na maior parte das ferramentas de RA enquanto este é um banco de dados com informações da construção civil. 
Estas duas linguagens são constituídas totalmente por texto e ambas são de código aberto.  Para que os modelos exportados para IFC possam 
ser demonstrados pela RA é preciso a conversão para a linguagem mais utilizada nas ferramentas OpenSource, isto é, de IFC para VRML. 
Ocorreram testes de conversão completa de objetos com propriedades diferenciadas e avaliou-se os pontos positivos e negativos em cada pro-
cedimento, obtendo as informações relevantes e relatando os erros nos processos de conversão tais como: mau posicionamento dos elementos, 
texturas, dimensões inapropriadas; descreveram-se também detalhes das funcionalidades individuais de cada ferramenta e a indicação de quais 
dessas podem ser utilizadas em cada tipo de aplicação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Luan Rodrigo De Almeida Souza (Outro)
Curso: Engenharia Civil (MT)
Orientador: Ricardo Mendes Junior        Co-Orientador: Helena Fernanda Graf
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Building information modeling, Planejamento e controle de obras, Linha de balanceamento 
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

1368 USO DO TECNOLOGIA BIM NA GESTÃO DA PRODUÇÃO

Hoje ainda há a forte utilização do “sistema CAD” na construção civil que é baseado em coordenadas para desenvolvimento de elementos 
geométricos tais como paredes, laje e vigas, sendo qualquer alteração implica em diversas modificações “manuais” dos objetos a serem repre-
sentados. Como forma de superar essas limitações e outras mais surgiu o sistema BIM – Building Information Modeling, que adota modelos 
paramétricos dos elementos de uma edificação e permite o desenvolvimento de alterações dinâmicas, e além de exibir a geometria do elemento 
em 3D, armazena seus atributos e tem o potencial de transferência de informações. O setor de arquitetura e engenharia civil no Brasil constitui 
um mercado competitivo que está buscando o aprimoramento da qualidade, melhores índices de desempenho, maior eficiência, produtividade, 
redução de custos e de prazos de execução. Nos últimos anos vem consolidando um panorama de contínua alteração nos processos de trabalho, 
de surgimento de novas tecnologias, frente às exigências mundiais de qualidade e sustentabilidade das edificações. É neste contexto que a 
BIM ganha destaque. O presente projeto de pesquisa tem o intuito de ajudar a disseminar essa tecnologia de maneira a desenvolver diretrizes 
que possam realmente contribuir com o desempenho da produção na indústria da construção civil. Nesta fase de desenvolvimento da pesquisa 
foram estudadas práticas de gerenciamento do ritmo da produção e como avaliá-las, através revisão bibliográfica, conhecimento prévio do 
orientador, e ambiente prático por meio de empresa parceira da UFPR, com enfoque Linha de Balanceamento como forma de planejamento e 
comunicação na produção. Paralelamente houve o estudo exploratório sobre o uso do BIM no planejamento e controle de obras - PCO, sendo 
que este o estudo de softwares existentes e seus pontos fortes e fracos, a partir desse estudo foi escolhido um destes para avanço no projeto. A 
projeção é que estes estudos preliminares se cruzem etapas posteriores e haja interação do gerenciamento e PCO com o modelo de informação 
de forma eficiente e viável. Este projeto esta incluso no Grupo de Pesquisa se Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas à Con-
strução de Habitações de Interesse Social – TICHIS, dentro do subprojeto 4: TIC na gestão da produção com ênfase no estudo exploratório 
sobre o uso do BIM no planejamento e controle baseada no ritmo da produção.O projeto é financiado pela FINEP.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vanessa Regina de Oliveira (PIBIT/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Civil (MT)
Orientador: Leonardo Fagundes Rosemback Miranda
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Agregado, Reciclado, Pavimento
Área de Conhecimento: 30101000 - CONSTRUÇÃO CIVIL

1369 DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO INOVADOR PARA A PRODUÇÃO DE AGREGADOS 
RECICLADOS EM USINAS DE RECICLAGEM, PARA USO EM BASE DE PAVIMENTOS

Os resíduos das atividades de construção e demolição (RCD) apresentam-se como um dos principais problemas nas áreas urbanas, pois as 
quantidades geradas e os descartes inadequados provocam diversos impactos ambientais, sociais e econômicos. A utilização de entulho como 
agregado reciclado, em camadas de pavimentos urbanos, é uma das formas de reciclagem para esse resíduo. O reaproveitamento do RCD é 
uma alternativa economicamente vantajosa de gerenciamento, pois introduz no mercado um novo material com grande potencialidade de uso, 
transformando o entulho em matéria-prima. Entre aos desafios para a expansão deste mercado, encontra-se viabilizar o uso deste material 
em pavimentos. A falta de uma sistemática de controle de qualidade nas usinas de reciclagem prejudica o desempenho do produto obtido. O 
objetivo deste trabalho é desenvolver um processo de produção de agregados reciclados para base de pavimentos em usinas de reciclagem que 
garanta sua qualidade, desempenho e seu enquadramento nas especificações técnicas da NBR 15116/04. Para atingir o objetivo, pretende-se, 
através de ensaios em laboratório propor quais propriedades físicas dos agregados devem ser controladas na usina e seus limites de especifi-
cação. O desenvolvimento desse processo produtivo se dará pelo controle das porcentagens de resíduo cerâmico e de concreto com controle 
granulométrico do material produzido, enquadrando o produto na curva tipo I estipulada pelo DNER. A pesquisa compreende a coleta na Usina 
Soliforte do material (areia, pedrisco, brita e rachão) e posteriormente sua separação em 7 amostras com a mesma granulometria controlada, 
mas com porcentagens diferentes de agregados de origem cerâmica e de concreto, separadas na seguinte proporção cerâmica: 0, 25, 50, 75 
e 100%. As outras duas amostras são formadas por: uma com fração graúda de concreto e miúda de cerâmico e a última amostra com fração 
graúda de cerâmico e miúda de concreto. As amostras foram ensaiadas para obtenção dos valores das seguintes propriedades: massa específica, 
massa unitária, distribuição granulométrica, índice de forma, índice de vazios, CBR, expansibilidade e Abrasão Los Angeles. Os resultados 
indicaram que o agregado reciclado atinge a capacidade de suporte necessária para sua utilização em base de pavimentos e também não apre-
sentou expansibilidade acima dos limites da norma. Foi possível propor uma propriedade do agregado que auxilie sua produção, orientando 
na definição correta da proporção entre agregado cerâmico e de concreto, de forma a garantir valores mínimos de CBR para sua aplicação.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Adriano Gil da Cruz (PIBIT/CNPq)
Curso: Outros
Orientador: Walmor Cardoso Godoi        Colaborador: Vitoldo Swinka Flho (LACTEC)
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Radiologia Industrial, Qualidade de materiais, Sistema de detecção digital
Área de Conhecimento: 30102014 - ESTRUTURAS DE CONCRETO

1370 QUALIDADE DE IMAGENS EM SISTEMAS UTILIZADOS EM RADIOGRAFIA IN-
DUSTRIAL.

A Radiologia Industrial (RI) é um tipo de Ensaio Não-Destrutivo (END) com grande eficácia na avaliação de qualidade de materiais e equipa-
mentos. O método consiste em detectar a radiação que emerge da peça num detector (filme ou sistema de detecção digital). Diversos parâmetros 
devem estar ajustados para que o se obtenha imagens radiográficas com qualidade, tais como distância foco/objeto e objeto/detector, tensão no 
gerador de raios X e mA utilizado, tempo de integração no detector digital, resolução espacial, contraste, distorção, penumbra e ruído. Para uma 
imagem bem definida deve-se ter: diâmetro da fonte o menor possível, distância adequada da fonte ao material a ensaiar, o detector deve estar 
o mais próximo do material, o feixe de radiação deve se aproximar ao máximo da perpendicular em relação ao filme, o plano do material ao 
filme devem estar paralelos. O tamanho e quantidade de pixel na imagem são fatores essenciais na visualização de detalhes na imagem digital, 
para uma boa resolução são usadas matrizes de grandes dimensões que geram pixels pequenos. Outro fator é o número de bits na aquisição, que 
afeta o número de escalas de cinza que podem ser mostrados. Percebendo-se a necessidade de mensurar a qualidade da imagem radiográfica, 
este trabalho visa desenvolver uma metodologia para qualificação de equipamentos de radiologia digital industrial em aplicações que envol-
vam amostras de concreto. Com isso, serão elaborados phantoms (modelos padronizados) que permitam, após a aquisição e processamento 
das imagens, qualificar o equipamento radiográfico. O desenvolvimento da pesquisa está ocorrendo no laboratório de Radiologia e Tomografia 
Industrial do LACTEC, que possui a disposição dois detectores digitais diretos (de 12 e 16 bits) e três fontes geradoras de raios X, sendo uma 
fonte com microfoco de 0.01 x 0.01 mm² e dois geradores de raios X com foco de 0.4 x 0.4 mm² de tensões nominais de 160 kV e 225 kV .
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1371 INSTRUMENTAÇÃO DE ENSAIOS GEOTÉCNICOS DE LABORATÓRIO 
ATRAVÉS DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL DE AQUISIÇÃO DE DADOS

Na bibliografia geotécnica, identifica-se que a mecânica dos solos clássica desenvolveu procedimentos para determinar as principais proprie-
dades dos solos através ensaios em campo e em laboratório. Esses procedimentos são padronizados através de normas nacionais e internacion-
ais. Os resultados obtidos de ensaios padronizados são necessários na prática de engenharia. Para a realização de ensaios foram desenvolvidos 
ao longo dos anos diversos equipamentos cujos sistemas de aquisição de dados podem ser melhorados com a tecnologia atual disponível. A 
ferramenta utilizada neste trabalho é o software comercial LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), da empresa 
National Instruments. Com a utilização do LabVIEW é possível adquirir dados de ensaios, em tempo real, de quase todo tipo de fonte. A 
comunicação entre o software e o computador se dá através de um número de serie. Nesse trabalho, para possibilitar a aquisição automática 
dos dados de ensaios de adensamento unidimensional, foram utilizados diferentes tipos de instrumentos conjuntamente ao LabVIEW como, 
relógios comparadores, multiplexadores e cabos de comunicação da empresa Mitutoyo. O ensaio de adensamento unidmensional tem como 
objetivo determinar o grau de compressibilidade de um determinado solo. O ensaio é realizado em etapas em estágios de carregamento de 
um corpo de prova confinado lateralmente. Ao ser carregado, o solo tende a reduzir o seu volume à medida que diminui os vazios entre as 
partículas do mesmo. Cada estágio de carregamento do ensaio tem duração de 24 horas. Em cada estagio a carga aplicada é mantida constante 
e são obtidos valores de deformação vertical do solo em diferentes intervalos de tempo predeterminados pela norma ABNT NBR 12007: 1990. 
A partir dos resultados do ensaio são calculados parâmetros para posterior cálculo de recalques por adensamento de um determinado perfil de 
solo. A aquisição automática de dados, em tempo real, através de um microcomputador, representa vantagem em relação a equipamentos não 
instrumentados, pois possibilita a execução de ensaios de longa duração, com leituras realizadas fora do período comercial; permite realizar 
leituras com pequenos intervalos de tempo; realizar vários ensaios paralelamente e ainda elimina a possibilidade de erros cometidos pelos 
operadores durante a realização das leituras dos ensaios.
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1372 VALIDAÇÃO DE UM PERMEÂMETRO DE PAREDE FLEXÍVEL

O solo pode ser dividido em três fases que em conjunto apresentam os vazios do solo (partículas sólidas, ar e água). Este fato torna o solo um 
meio permeável sendo possível o movimento de líquidos através de seus vazios. Darcy (1856) estabeleceu empiricamente uma lei que relaciona 
a velocidade de descarga de um fluido, através de um meio poroso, com um gradiente hidráulico, em uma relação linear. Essa relação seguia 
uma constante de proporcionalidade (k), chamada então de condutividade hidráulica. Como, por vezes, tal relação é de suma importância para 
determinados estudos, é necessário que haja um método para determiná-la. Tais métodos podem ser realizados em campo ou em laboratório. 
Para sua determinação em laboratório são utilizados permeâmetros. Estes podem ser de parede rígida ou de parede flexível. Os permeâmetros 
de parede flexível têm certa vantagem quando comparados aos de parede rígida. A possibilidade de saturar a amostra através da aplicação de 
contrapressão, e o fato de a tensão confinante aplicada na amostra reduzir a possibilidade de existência de fluxo lateral, são algumas destas 
vantagens. Recentemente foi desenvolvido um permeâmetro de parede flexível no Laboratório de Solos do LACTEC, porém, tal equipamento 
necessitava uma validação para comprovação dos resultados obtidos. Para tal validação foram realizados ensaios com o mesmo tipo de amostra 
em permeâmetro distintos, a fim de comparar os resultados obtidos. A partir de ensaios em uma amostra de silte areno argiloso no permeâmetro 
de parede rígida, obteve-se um coeficiente de condutividade hidráulica (k)  igual a 3,89x10-6 cm/s, enquanto que para o mesmo solo ensaiado 
em um permeâmetro de parede flexível, obteve-se um valor de k muito semelhante (k=4,62x10-6 cm/s). Como complemento a validação, 
o equipamento foi utilizado em uma pesquisa  que visava o melhoramento do solo para utilização em cobertura de aterros sanitários. Nesta 
pesquisa os mesmos ensaios foram realizados. Desta vez, a amostra ensaiada referia-se ao mesmo solo misturado com borracha triturada de 
pneu (20%). Para a mistura solo-borracha, ensaiada no permeâmetro de parede rígida, obteve-se k=2,10x10-6 cm/s. O valor de k obtido para a 
mesma mistura ensaiada no permeâmetro de parede flexível foi 4,59x10-6 cm/s. Analisando os resultados obtidos nos ensaios com os diferentes 
permeâmetros, constatou-se que a diferença entre os resultados de ensaios é negligenciável. Pôde-se concluir que o permeâmetro de parede 
flexível tem funcionamento eficaz e viável.
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1373 ANÁLISE DE ESTABILIDADE E DE FLUXO DE UMA BARRAGEM DE TERRA E 
ENROCAMENTO

Este trabalho aborda os principais resultados de análises de estabilidade de taludes e de fluxo de duas seções transversais de uma barragem de 
terra e enrocamento (PCH). Estas análises subsidiaram o desenvolvimento de um Plano de Ações Emergenciais (PAE) para uma PCH. Atual-
mente o desenvolvimento de um PAE é estabelecido em Lei (nº 12.334 de 20 de setembro de 2010) através da Política Nacional de Segurança 
de Barragens. As barragens são obras geralmente associadas a um elevado potencial de risco devido à possibilidade de um eventual colapso, 
com consequências catastróficas para as estruturas das barragens e ao meio ambiente. Um efetivo monitoramento nas barragens é imprescind-
ível paraa segurança de sua estrutura, onde as analises de fluxo e estabilidade podem estabelecer metas de risco toleráveis, identificar um 
caminho de redução de riscos e administrar o risco residual. As análises de fluxo de água foram realizadas para verificação da influência da 
elevação da linha freática na estabilidade dos taludes da barragem de terra e enrocamento considerando sua operação normal, ou seja, a linha 
freática observada na análise de fluxo foi reproduzida nas diferentes análises de estabilidade da barragem. Para estas análises, foi utilizado o 
software de elementos finitos Geo Studio (SLOPE/W). Cruz, 2004 apresenta os Fatores de Segurança (FS) mínimos recomendados para os 
diferentes taludes e condições de operação de barragens de terra e enrocamento. Estes FS referem-se a 1,3 para o talude de jusante, no caso de 
percolação permanente, com o reservatório na cota máxima normal e 1,2 para o talude de jusante e montante para o caso de barragens finali-
zadas e em operação normal. Os resultados obtidos (FS) nas análises realizadas para duas seções distintas considerando os métodos de análise 
de estabilidade de taludes Ordinary, Bishop, Janbu, Morgenstern-Price foram: (i) para seção AA: 1,39 1,39; 1,39; 1,39, respectivamente e; (ii) 
para a seção BB: 1,57; 1,66; 1,56; 1,67; respectivamente. Com os resultados pode-se concluir que a barragem, em operação normal, apresenta 
fatores de segurança que se encontram dentro dos mínimos estabelecidos na bibliografia geotécnica (CRUZ, 2004).

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jonatas Yoshiaki Kiyoku (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica (MT)
Orientador: Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira         Colaborador: Breno Syriani Veluza
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Plasma por arco transferido, Alunização, Carburização
Área de Conhecimento: 30303001 - METALURGIA DE TRANSFORMAÇÃO

1374 RESISTÊNCIA À CARBURIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE NÍQUEL REFOR-
ÇADOS COM ALUMÍNIO

A carburização é um mecanismo de degradação encontrado em equipamentos da indústria petroquímica. O fenômeno prejudica as propriedades 
mecânicas do material e, eventualmente, provoca a falha do componente. Uma nova abordagem de processamento dos revestimentos foi avali-
ada neste trabalho que consistiu  na deposição da superliga atomizada da família Hastelloy C (a base de níquel) pela técnica de Plasma por 
Arco Transferido sobre substratos de aço AISI 304. Sobre os cordões dessa liga procedeu-se com a deposição de uma mistura de pós composta 
por 60%Al e 40%Quartzo (SiO2). O objetivo foi realizar a síntese da alumina in-situ, visando a formação de uma camada protetora contra 
a carburização e em simultâneo uma camada intermetálica que permita a transição entre o revestimento cerâmico e o metálico.  Ensaios de 
carburização em caixa a 650°C, 850°C e 1050°C durante intervalos de tempo de 1 hora foram realizados. Na sequencia avaliou-se o efeito 
do tempo de carburização para as temperaturas nas quais o revestimento apresentou maior resistência à difusão de carbono. A caracterização 
incluiu microscopia ótica e confocal a laser. Os resultados mostraram que deposição da mistura Al-Quartzo sobre os revestimentos a base de 
níquel promove a formação de uma nova fase na matriz de níquel e não apenas na superfície. Quando testada a resistência à carburização desses 
revestimentos, observou-se que estes apresentam boa resistência a carburização até 850°C. Entretanto, os ensaios de carburização a 1050°C 
resultaram em uma degradação mais intensa da superfície dos revestimentos provocando a precipitação de novas fases, provavelmente carbon-
etos resultantes da reação do carbono difundido com os elementos de liga. Este comportamento pode ser associado com o maior coeficiente 
de expansão térmica do revestimento de Ni em relação ao da alumina o que provocou a quebra do filme de óxido, comprometendo a proteção 
contra a carburização. Os resultados alcançados são comparáveis aos resultados obtidos na avaliação da resistência à carburização de revesti-
mentos de Hastelloy C submetidos ao tratamento termo-químico de aluminização quando se observou que a camada aluminizada o apresenta 
significante eficiência contra a difusão do carbono mas a 1050°C as prejudica as propriedades mecânicas dos revestimentos são comprometidas.



Livro de Resumos - 20º EVINCI e 5º EINTI / Setembro / 2012702

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renan Akio Fraga (PIBIT/UFPR-TN)
Curso: Engenharia Mecânica *** (N)
Orientador: Rodrigo Perito Cardoso          Colaborador: Andersom Carlos Gralak, Cristiano Scheuer
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: AISI420, Nitretação, Desgaste
Área de Conhecimento: 30303060 - TRATAMENTO TÉRMICO, MECÂNICOS E QUÍMICOS

1375 NITRETAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA DO AÇO AISI 420: AVALIAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO TRIBOLÓGICO DAS SUPERFÍCIES TRATADAS.

A ação do desgaste de superfícies tem sido um dos principais fatores de deterioração de diferentes componentes dentro dos mais diversos 
segmentos industriais, principalmente na indústria Metal-Mecânica. Assim, recentemente, vem sendo realizado um esforço crescente para 
solucionar problemas de desgaste pelo uso de tratamentos superficiais, como uma técnica eficiente para melhorar o comportamento tribológico 
de componentes mecânicos. Nesse cenário, a aplicação dos tratamentos termoquímicos assistidos por plasma tem sido amplamente empregada. 
Dessa forma, vários processos de modificação superficial utilizando plasma têm sido estudados e extensivamente testados, dentre os quais 
pode-se destacar a nitretação. A técnica de nitretação por plasma de aços inoxidáveis, quando realizada a baixas temperaturas, promove um 
substancial aumento da resistência mecânica e dureza da superfície do aço, sem causar dano à resistência à corrosão do material. No presente 
trabalho, estudou-se a influência do tratamento térmico prévio à nitretação a baixa temperatura do aço AISI 420, e avaliou-se o efeito desse 
parâmetro sobre comportamento tribológico do material. Para tanto, amostras recozidas, temperadas, após austenitização à 1050ºC, e tempera-
das e revenidas a 400ºC do material, foram nitretadas nas temperaturas de 300, 350, 400, 450 e 500ºC por um período de 6 h. Esses tratamentos 
foram realizados utilizando uma fonte de tensão pulsada de 3,6 kW operando a tensão de pico de 600 V. A mistura gasosa utilizada foi composta 
por 70% N2 + 20% H2 + 10% Ar, a um fluxo gasoso de 3,34 × 10−6 Nm3 s−1 e pressão de 400 Pa. As amostras tratadas foram caracterizadas 
por meio de microscopia óptica, difratometria de raios X, e por medições de microdureza. O comportamento tribológico das amostras tratadas 
foi avaliado por meio de ensaios de resistência ao desgaste microabrasivo (CaloWear). Os resultados indicam que o tratamento térmico prévio 
exerce influência sobre as propriedades da camada tratada e sobre o comportamento tribológico das amostras nitretadas.
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1376 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE BORETAÇÃO ASSISTIDA POR PLAS-
MA DO AÇO AISI 1045

Através de tratamentos termoquímicos é possível modificar as características de superfície de peças metálicas melhorando seu desempenho. 
Considerando os tratamentos termoquímicos assistidos por plasma, a nitretação, a cementação e a nitrocarbonetação são os mais utilizados. 
Entretanto, a boretação vem ganhando espaço. Esta técnica consiste na difusão de átomos de boro na superfície em tratamento. Neste processo, 
são produzidas camadas superficiais compostas por boretos, que conferem elevada dureza (1400-2100 HV), resistência mecânica e baixo 
coeficiente de atrito. Atualmente, os tratamentos de boretação mais utilizados são por via sólida e gasosa. Contudo, o processo por via sólida 
apresenta limitações relacionadas à implantação de uma linha produtiva em grande escala, bem como a geração de resíduos pós-tratamentos. 
Por sua vez, o processo por via gasosa utiliza precursores explosivos e tóxicos. Os mesmos precursores são aplicados nos tratamentos assisti-
dos por plasma disponíveis industrialmente. Buscando alternativas para o processo de boretação assistida por plasma, este trabalho tem como 
objetivo utilizar um precursor de boro de menor risco operacional, o trimetilborato (TMB – B(CH3O)3), para boretação do aço AISI 1045. Este 
precursor, além de ser atóxico, não é explosivo, apresentando vantagens sobre outros precursores como o BCl3. No presente trabalho, o TBM 
foi empregado em uma mistura composta por hidrogênio e argônio. Como o processo fora anteriormente pouco explorado, poucas informações 
se têm a respeito dos parâmetros de tratamento. Assim durante o desenvolvimento dos mesmos algumas dificuldades foram encontradas. 
Verificou-se que conforme se aumenta o volume de precursor empregado em meio à mistura gasosa, a formação de fuligem sobre a amostra 
tratada é favorecida devido ao carbono presente no TMB. Buscando resolver este problema o balanço entre os gases hidrogênio, argônio e 
TMB foi variado. Outros parâmetros de processamento como a tensão de pico aplicada, temperatura e pressão de tratamento, foram também 
variados. A compreensão desse conjunto de parâmetros deverá resultar na determinação de parâmetros para formação de uma camada boretada 
composta principalmente pela fase Fe2B, que indicará uma possível utilização do TMB como alternativa para tratamentos térmicos superfici-
ais. Os resultados obtidos até o momento apontam dificuldades tecnológicas na utilização do TBM, ligadas principalmente à forte dissociação 
da molécula do precursor levando à formação de fuligem.
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1377 ELETRÓLITO SÓLIDO PROTONICO

Cerâmicas condutoras protônicas vêm ganhando destaque em uma gama de aplicações, dentre elas, como eletrólito sólido em células a combus-
tível de óxido sólido. Uma classe de materiais condutores protônicos que vem ganhando destaque são as cerâmicas a base de cerato de bário. 
O cerato de bário puro não é um bom condutor protônico, mas a sua condutividade protônica aumenta significativamente com a dopagem com 
cátions aliovalentes na rede da céria. A dopagem é a responsável pela geração de vacâncias de oxigênio, que por sua vez são responsáveis pelo 
aumento da condutividade, pois estão envolvidas no mecanismo de condução. Nesta classe, destacam-se os ceratos de bário dopado com ítria e 
com gadolínia. A baixa estabilidade química frente a vapor d’água e dióxido de carbono destes compostos tem sido contornada adicionando no 
composto o elemento zircônio, responsável pela formação dos zirconatos. Com base nos resultados da literatura fica claro que com uma combi-
nação apropriada entre o cerato de bário e o zirconato de bário e determinados aditivos, pode ser obtido um composto com ótima condutividade 
protônica e boa estabilidade química. Entretanto, ainda são poucos e recentes os estudos sobre estes condutores protônicos quando comparados 
com os condutores iônicos para aplicação em células a combustível de óxido sólido. Neste trabalho foi obtido pelo método dos precursores 
poliméricos, uma composição apropriada com os elementos Ba, Ce, Zr, Gd e Ni (simbolizado por BCZGN) e caracterizados por MEV, EDS 
e EIE. O elemento níquel na composição tem sido utilizado como aditivo para melhorar as propriedades de densificação de eletrólito sólido a 
base de cerato de bário. Entretanto, aditivos como o níquel geram fenômenos de migração para a superfície da amostra durante o processo de 
sinterização. Foram preparados eletrólitos sólidos na composição BaCe0,4Zr0,4Gd0,16Ni0,04O2,9 e na BaCe0,4Zr0,4Gd0,2O2,9. A superfície 
da amostra de BCZGN (aquela que possui níquel na composição) foi analisada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) com análise 
química superficial por EDS, onde foram evidenciadas regiões ricas em níquel. A condutividade da composição contendo níquel foi obtida por 
espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) em atmosfera de ar, em diferentes temperaturas, na faixa entre 400 °C e 700 °C. Algumas 
amostras de BCZGN e de BaCe0,4Zr0,4Gd0,2O2,9 foram polidas e as suas superfícies também foram analisadas por MEV.
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1378 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE TÉRMICA DE NANOCOMPÓSITOS DE POLI-
ETILENO.

O polietileno, devido às suas excelentes propriedades físicas e químicas e às suas características dielétricas, é bastante utilizado no setor 
elétrico como matéria prima na fabricação de isoladores e espaçadores. No entanto, as formulações atualmente utilizadas atendem somente 
condições de baixa agressividade ambiental, sendo necessários buscar formulações que possam ser utilizadas em ambientes mais agressivos. 
A incorporação de aditivos inorgânicos, como argilominerais, na escala nanométrica traz melhorias nas suas propriedades. Nanocompósitos 
contendo 0, 1, 2 e 3% de argilomineral em blendas de polietileno linear de baixa densidade com polietileno de alta densidade (30% LLDPE 
/ 70% HDPE) foram preparados por intercalação por fusão. As composições obtidas foram envelhecidas em estufa com circulação de ar, a 
temperatura de 70ºC por 15, 30 e 45 dias. Em seguida, as amostras foram caracterizadas por meio de ensaio mecânico (ensaio de tração a 
ruptura) e termomecânicos (análise termodinâmico-mecânica – DTMA) a fim de avaliar a estabilidade a degradação térmica das formulações 
preparadas. Observou-se que envelhecimento térmico em estufa modificou as propriedades e a morfologia das composições estudadas. Os 
resultados do DMTA indicaram um aumento da cristalinidade do sistema, pois houve um deslocamento na transição α para temperaturas mais 
altas com o aumento do tempo de exposição ao envelhecimento térmico. Nas propriedades mecânicas a tensão de ruptura, alongamento e o 
módulo de elasticidade diminuíram com o envelhecimento térmico em estufa. Portanto, o material apresentou perdas em sua tenacidade. Por 
fim, verificou-se que até 30 dias, exceto para a composição com 1% de argilomineral, não houve um processo significativo de aceleração da 
degradação das propriedades com a adição da nanocarga.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Kamile Fuchs (LACTEC)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.) (MT)
Orientador: Guilherme Cunha da Silva             Co-Orientador: Paulo César Inone 
Departamento: LACTEC                                   Colaborador: Albari Soares Mendes, César Ricardo Hubsch
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Redes aéreas protegidas, Materiais poliméricos, Poluição
Área de Conhecimento: 30401003 - MATERIAIS ELÉTRICOS

1379 IMPACTO DE AMBIENTES DE MÉDIA E ALTA AGRESSIVIDADE NA DEGRADAÇÃO DE MATERI-
AIS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO EM DISTINTAS REGIÕES DO PARANÁ.

As redes aéreas protegidas têm apresentado elevado desempenho em regiões urbanas, principalmente aqueles com baixa agressividade ambi-
ental, proporcionando aumento da confiabilidade do sistema elétrico. Por outro lado, em regiões de média e elevada agressividade ambiental, 
tais como regiões industriais e litorâneas, tem-se observado que os materiais que compõem estas redes (entre os quais isoladores e espaçadores 
poliméricos) apresentam degradação acelerada em comparação aos mesmos materiais instalados em regiões urbanas. Este trabalho abrange o 
desenvolvimento de uma metodologia que visa avaliar o impacto dos contaminantes presentes em ambientes de média e alta agressividade nos 
materiais de redes aéreas protegidas, principalmente os materiais poliméricos. Tal avaliação foi realizada por meio de inspeção visual, testes de 
campo e laboratório e monitoramento de parâmetros ambientais. Foram definidos locais de estudo dentro do Estado do Paraná (entre as quais: 
Curitiba, Araucária, Rio Branco do Sul, Ponta Grossa e Maringá) em função do tipo de contaminantes típicos e avaliado o nível de severidade 
da poluição de cada localidade por meio da implementação de dispositivos direcionais para captação de poluentes, denominados DDDG 
(Directional Dust Deposit Gauge). Paralelamente foram efetuadas simulações em laboratório utilizando poluentes como argila, cal e farelo de 
soja para o levantamento de informações sobre os mecanismos de contaminação das superfícies isolantes. A definição dos contaminantes foi 
realizada em função das situações típicas encontradas nos locais supracitados. A partir desse estudo foi possível, entre outras atividades, avaliar 
a capacidade da recuperação de hidrofobicidade de silicones utilizados como revestimento de isoladores. Por fim, ainda foram desenvolvidos 
em laboratório variados testes de envelhecimento através da contaminação de isoladores e espaçadores poliméricos, os quais tiveram seu de-
sempenho avaliado por meio de medidas de corrente de fuga.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marcell Augusto Brenner (LACTEC)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.) (MT)
Orientador: Guilherme Cunha da Silva          Co-Orientador: Vitoldo Swinka Filho
Departamento: LACTEC                                Colaborador: Sebastião Ribeiro Junior, César Ricardo Hubsch
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Redes subterrâneas, Falhas em cabos isolados, Refletometria no domínio do tempo
Área de Conhecimento: 30401003 - MATERIAIS ELÉTRICOS

1380 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 
CABOS DE MÉDIA TENSÃO UTILIZADOS EM REDES SUBTERRANEASDE DISTRIBUIÇÃO.

Entre os diversos equipamentos utilizados em redes subterrâneas de distribuição estão os cabos isolados em XLPE ou EPR. Quando ocorre 
uma falha em um cabo isolado há a necessidade de reparação do sistema e, para tanto, faz-se necessário localizar o ponto em que esta ocorreu. 
Uma das técnicas utilizadas para localização de falhas em cabos isolados é a refletometria no domínio do tempo (time domain refletometry 
– TDR). Esta técnica consiste na análise do comportamento de pulsos elétricos de curta duração que são injetados no cabo e viajam ao longo 
do comprimento do cabo a fim de detectar a falha. Esses pulsos podem ter parte de sua energia refletida em algum defeito, ou na extremidade 
oposta do cabo, o que permite através de retorno, a localização e até o tipo de falha. As características dos pulsos de reflexão dependem do tipo 
de falha (baixa ou alta impedância). Entretanto, pode em alguns casos haver variações na resposta observada, existência de pulsos múltiplos e 
até superposições de pulsos. Sendo assim, o diagnóstico exato do tipo de falha depende da análise dos pulsos, da aplicação correta da técnica e 
experiência da pessoa que está fazendo a referida análise. Vários testes de refletometria foram realizados em laboratório, onde foram avaliados 
diferentes tipos de falha, tanto em cabos com isolação em XLPE quanto com isolação em EPR. Além do estudo realizado em laboratório foi 
realizada a montagem de uma rede didática em campo de treinamento da COPEL a fim de promover a capacitação e treinamento de técnicos da 
concessionária na área de testes de cabos isolados. A técnica de refletometria foi também testada na rede didática, validando assim os estudos 
realizados em laboratório. Os experimentos na rede didática continuarão para validação da técnica em situações reais de campo. Paralelamente 
foi desenvolvido um manual de instruções técnicas para utilização do refletometro e correta aplicação da técnica de refletometria.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Renato Luiz Gonçalves de Sales (LACTEC)
Curso: Engenharia Elétrica *** (N)
Orientador: Edemir Luiz Kowalski             Co-Orientador: Ricardo Costa Scholz
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Transformador, Espectroscopia dielétrica, Verniz
Área de Conhecimento: 30401046 - MATERIAIS DIELÉTRICOS, PIESOELÉTRICOS E FERROELÉTRICOS

1381 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DIELÉTRICAS DO VERNIZ ISOLANTE EM FIOS CONDUTORES 
PARA A CONFECÇÃO DE BOBINAS PRIMÁRIAS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO

As empresas de distribuição de energia fazem grandes investimentos na reposição de transformadores que apresentam defeitos antes do tempo 
de vida útil esperado. Este projeto de pesquisa tem como objetivo investigar se por meio de técnicas de caracterização de dielétricos (corrente 
de polarização e despolarização e espectroscopia dielétrica) é possível detectar alguma imperfeição no enrolamento primário do transformador. 
Para se realizar este estudo, que se encontra em fase intermediária, inicialmente definiu-se uma geometria para as amostras, sendo esta uma 
imitação do enrolamento primário de transformadores. O fio de cobre empregado na fabricação de transformadores foi bobinado sobre um tubo 
de alumínio com diâmetro de 6,5 cm, sendo que esta amostra possibilitaria a análise somente do verniz. Um segundo conjunto de amostras 
foi confeccionado com uma camada de papel Kraft entre o tubo de alumínio e o fio esmaltado, podendo-se assim avaliar o comportamento do 
conjunto papel mais verniz. Todas as medidas foram realizadas em uma gaiola de Faraday, pois ao realizar algumas medições no ambiente a 
resposta do dielétrico era facilmente alterada pelos fatores externos. Após realizadas as medidas dielétricas antes discutidas nas amostras, as 
mesmas foram danificadas por meio de aquecimento tanto do verniz quanto do papel, bem como forma produzidos danos físicos (raspagem 
com estilete do verniz e papel), e novamente sobre as mesmas condições realizadas as medidas, possibilitando desta forma uma comparação 
entre as situações de amostras com dano e sem dano. Os resultados obtidos a partir dos testes de polarização e despolarização não contribuíram 
muito para chegar a uma conclusão de como são as características dielétricas do papel e do verniz contribuem para a detecção do(s) defeito(s), 
porém, os resultados da espectroscopia dielétrica mostraram diferença entre as amostras sem danos e as com danos. Nas amostras de verniz 
isolante danificadas por temperatura a perda dielétrica aumenta, mas tem o mesmo comportamento de amostras sem danos. Nas amostras de 
papel isolante danificado por temperatura observou-se uma alteração no comportamento da resposta dielétrica para a faixa de frequências entre 
10 Hz e 100 Hz sem alteração da perda dielétrica. Já as amostras danificadas por raspagem além de apresentarem um espectro possuem uma 
perda dielétrica consideravelmente maior do que as amostras sem danos, essa perda é observada em baixa frequência 0,1 Hz.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Otavio Mitsuru Shiono (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.) (MT)
Orientador: Edemir Luiz Kowalski           Co-Orientador: Diogo Biasuz Dahlke
Departamento: LACTEC                           Colaborador: Henry Leonardo Lopez Salamanca
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Aterramento, Verificação de conexões, Ferramenta computanional
Área de Conhecimento: 30404002 - SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

1382 AUTOMAÇÃO DE MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMEN-
TO EM INSTALAÇÕES ENERGIZADAS

O presente trabalho apresenta um software desenvolvido para auxiliar a aquisição de dados de medições de avaliação de sistemas de ater-
ramento, tais como malhas de aterramento de subestações energizadas. O software realiza a interface entre o equipamento de verificação de 
sistemas de aterramento (terrômetro) e o computador portátil (netbook) fazendo a aquisição e o tratamento de dados on line. Inicialmente foram 
estudados métodos, artigos, normas de verificação de sistema de aterramento e protocolos de comunicação wireless. Em seguida, através dos 
estudos de formas de comunicação, concluiu-se que o melhor padrão de comunicação para esta aplicação seria o ZigBee, porém, adotou-se o 
padrão IEEE 802.15.1 ,ou Bluetooth, pela disponibilidade do dispositivo no LACTEC. Para a transferência de dados foi adotado a rede do tipo 
wireless personal area nertwork – WPAN utilizando-se o padrão de transporte de dados radio frequency communication - RFCOMM que é um 
tipo de protocolo do Bluetooth. O software foi desenvolvido para utilizar o padrão Bluetooth em RFCOMM que permite emular uma porta 
serial virtual do padrão RS-232 possibilitando o envio de comandos e o recebimento de dados entre o terrômeto e o netbook, porém como ter-
rômetro possui apenas a porta RS-232, foi necessário utilizar uma arquitetura com um terceiro dispositivo para tornar possível a comunicação 
wireless, este terceiro dispositivo e o adaptador RS-232 para IEEE 802.15.1 (Bluetooth). Na sequência foram programadas as rotinas do soft-
ware para o tratamento dos dados das medições utilizando a linguagem de programação de alto nível LabVIEW. Foram desenvolvidas rotinas 
para cálculo e tratamento estatístico que permitissem fornecer informações on line para as seguintes metodologias de verificação de sistemas 
de aterramento: método do alicate terrômetro para verificação de pares de conexões à malha de aterramento, método de Wenner para medição 
da resistividade do solo, método de injeção de baixa corrente em alta frequência para a medição da impedância de aterramento e dos potenciais 
dos pontos de conexão à malha de aterramento. O software poupa tempo de análise e reduz o tempo total de elaboração do relatório ou laudos, 
e elimina os erros decorrentes da anotação manual. Além de possibilitar a detecção on line de conexões com problemas e fornecer uma visão 
geral do estado do sistema de aterramento, com isso, aumentando a confiabilidade da verificação do sistema de aterramento.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pedro Augustho Biasuz Block (LACTEC)
Curso: Engenharia Elétrica (Eletron.,Eletrotec.,Telecom.) (MT)
Orientador: Alexandre Rasi Aoki             Co-Orientador: Diogo Biasuz Dahlke
Departamento: LACTEC                          Colaborador: Henry Leonardo Lopez Salamanca
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Aterramento, Potenciais de passo e toque, Simulação
Área de Conhecimento: 30404002 - SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

1383 AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO COM EQUIPAMENTOS COMERCIAIS DE PROTÓTIPO QUE INJE-
TA CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE ATERRAMENTO.

O envelhecimento dos sistemas de aterramento, aliado ao grau cada vez maior de contato com pessoas qualificadas ou não para essa interação, 
impõe uma necessidade premente de avaliá-las periodicamente. Este fato somado ao custo de interrupção do fornecimento de energia impul-
siona a necessidade de técnicas de avaliação do sistema de aterramento em instalações energizadas. O presente trabalho teve como objetivo ini-
cial avaliar comparativamente o desempenho de um equipamento protótipo que injeta corrente em alta frequência e terrômetros comerciais que 
injetam baixa corrente quando utilizados nas verificações de sistemas de aterramento energizados. Para isso foi feita uma análise dos resultados 
de ensaios disponíveis no banco de dados de verificações de sistemas de aterramento do LACTEC, contemplando a medição da resistência de 
aterramento de três torres de transmissão de energia elétrica em 138 kV, para as quais foram utilizados três(3) equipamentos comerciais difer-
entes. Sabendo-se da importância de determinar corretamente o valor da resistividade do solo onde existe um sistema de aterramento, outro 
estudo comparativo desenvolvido neste projeto foi referente a diferentes métodos e equipamentos de medição de resistividade do solo. Neste 
estudo foram realizadas medições de resistividade com os arranjos de Wenner e de Wee e com o método dos dois(2) pontos, utilizando-se difer-
entes equipamentos comerciais. Os estudos realizados com resultados de medições realizadas pelo Lactec são validados através da utilização 
de softwares consagrados na área, o AterraD e o Ses, onde as malhas de aterramento ensaiadas são simuladas e suas principais características e 
curvas  levantadas.  Aliado a estes estudos foi desenvolvida uma estrutura de banco de dados onde são correlacionados vários resultados obtidos 
durante os estudos e em verificações de sistemas de aterramentos previamente executados pelo Lactec. Neste banco de dados foi desenvolvido 
um algoritmo de busca onde se torna possível a consulta rápida à resultados de medições relevantes. Por fim foi desenvolvido um algoritmo de 
simulação do perfil de potenciais de malhas de aterramento. Este algoritmo foi desenvolvido em Matlab, baseado no método apresentado por 
Dawalibi e Mukhedkar e validado de acordo com softwares comerciais.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernando Goldschmidt Costa (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica (MT)
Orientador: Silvio Francisco Brunatto           Co-Orientador: Adriano Scheid
Departamento: Mecânica                                Colaborador: Rodrigo Metz, André Capra
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Nitretação, Plasma, Níquel
Área de Conhecimento: 30500001 - ENGENHARIA MECÂNICA

1384 IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE ALTAS TEMPERATURAS PELA TÉCNICA DE INFRAVER-
MELHO NO PROCESSO DE NITRETAÇÃOE SINTERIZAÇÃO POR PLASMA DE  SUPERLIGAS

Superligas de Níquel do tipo Inconel são amplamente usadas nas indústrias aeronáutica, petroquímica, de geração de energia e processamento 
de materiais, principalmente por causa da alta resistência a corrosão e boa plasticidade, mas a resistência ao desgaste por atrito é baixa e requer 
muita pesquisa e desenvolvimento. Esse trabalho demonstra as propriedades e microestruturas da superliga de Níquel Inconel 625, que foi 
nitretada por plasma. Amostras laminadas a quente da superliga de níquel foram preparadas e tratadas através da nitretação por plasma a uma 
temperatura de 750°C, em um intervalo de 4 horas, utilizando uma mistura gasosa de 20%  + 80%  e pressão de 9 Torr. As análises de micro-
scopia a laser confocal e difratometria de raios-X  foram realizadas para caracterizar a camada superficial formada pelo processo de nitretação, 
com o objetivo de medir a espessura desta e identificar as fases formadas. A dureza e o módulo de elasticidade das superfícies antes e depois do 
tratamento por plasma foram determinados pelo Microdurômetro de Indentação Dinâmica CSM. A liga Inconel 625, em sua condição inicial, 
revelou composição química de matriz de Níquel austenítica e alguns intermetálicos de Fe-Cr-Ni, apresentando dureza de 420  e módulo de 
elasticidade de 162 GPa. Após o tratamento por plasma, foi obtida uma camada com uma espessura de 4,5 µm constituída de nitreto de cromo 
e nitreto de titânio (CrN + TiN), composição revelada no difratograma de raio-X. A dureza superficial e o módulo de elasticidade obtidos na 
camada nitretada foram de 2200  e 320 GPa, respectivamente. A continuação do trabalho envolve a sinterização e nitretação por plasma da 
mesma liga Inconel 625, e da liga Inconel 718, em diferentes condições de controle de temperatura, tempo, pressão e proporções diferentes de 
mistura gasosa. Dessa forma será possível comparar e obter os melhores resultados para uma possível aplicação prática em pás de turbinas.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Taisse de Abreu Jussani (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica (MT)
Orientador: Christian Johann Losso Hermes
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Evaporador tubo aletad , Refrigerador frost-free, Análise teórica-matemática
Área de Conhecimento: 30500001 - ENGENHARIA MECÂNICA

1385 ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE EVAPORADORES NO-FROST

A refrigeração é cada vez mais importante nos dias atuais e a produção de refrigeradores domésticos tem aumentado a cada ano. Devido ao 
grande número de unidades em operação no mercado, mesmo que o consumo de energia de um refrigerador seja relativamente pequeno com-
parado a outros aparelhos elétricos, uma pequena melhora na eficiência do sistema pode representar impacto significativo no consumo total 
de energia. Um dos componentes do sistema de refrigeração é o evaporador, onde ocorrem trocas térmicas entre o ar e o fluido refrigerante. 
Com a transferência de calor na região pode-se formar geada, que diminui área de passagem do ar, reduzindo a vazão e comprometendo o 
desempenho termo hidráulico do evaporador e, consequentemente, aumentando o consumo de energia. Portanto, analisou-se o evaporador no-
frost, que possui geometria diferente daquela dos evaporadores comerciais convencionais. A área frontal é menor e o comprimento na direção 
do escoamento de ar é maior, ou seja, o evaporador no-frost tem mais passes de tubos que os convencionais. A distribuição de aletas pode ser 
não uniforme devido à formação de geada. Logo, o objetivo, foi a modelagem matemática de evaporadores no-frost para a compreensão da 
influência da geometria no desempenho térmico e hidráulico e posterior otimização desta para redução do consumo do sistema, considerando 
o crescimento da geada. O modelo matemático desenvolvido supõe uma temperatura superficial uniforme, ou seja, grau de superaquecimento 
nulo (simplificação para o estudo). Assim, apenas as características do ar foram modeladas. O evaporador foi dividido em volumes de con-
trole, na direção do escoamento e de acordo com o número de passes de tubos de cada evaporador. Dividido em dois submodelos: submodelo 
térmico utilizando o balanço de energia, que calcula a troca de calor do ar e a variação de temperatura; e submodelo hidrodinâmico utilizando 
o balanço de momentum, que calcula a queda de pressão; ambos localmente para cada volume de controle. Os coeficientes de troca de calor 
e de atrito foram calculados com as correlações propostas por Barbosa et. al.. O modelo foi validado contra dados experimentais presentes na 
literatura dentro de uma margem de erro aceitável. O passo seguinte foi inserir uma camada de geada, modelada como um isolante para que 
os efeitos dela no desempenho termo hidráulico do evaporador fossem observados.  Entretanto, os resultados obtidos não foram os esperados. 
Possivelmente o intervalo de validade das correlações utilizadas não compreende a modificação da geometria imposta pela inclusão da geada.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Bossle (PIBIC/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica (MT)
Orientador: Christian Johann Losso Hermes
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Trocadores de calor, Refrigeração, Geada
Área de Conhecimento: 30501008 - FENÔMENOS DE TRANSPORTES

1386 ANÁLISE NUMÉRICA DA FORMAÇÃO DE GEADA EM SUPERFÍCIES

O crescimento de geada em trocadores de calor é um efeito quase sempre inevitável na refrigeração, tanto em aplicações domésticas quanto 
comerciais. A camada de geada funciona como um isolante no evaporador, aumentando a resistência térmica do mesmo. Além disso, o cresci-
mento de geada diminui a área de passagem do ar, e, portanto, a vazão também é afetada negativamente. Com a diminuição da capacidade 
calorífica do trocador, o sistema de refrigeração terá um aumento no seu consumo de energia, com um maior tempo de funcionamento do 
compressor e a necessidade do processo de degelo. Tais efeitos devem ser levados em conta no projeto de trocadores de calor, e por isso se 
faz necessário o uso de um modelo capaz de simular estes efeitos e prever o crescimento de geada no tempo. Para isto, foi desenvolvido neste 
trabalho um modelo transiente de evaporador que atende a estes objetivos. Este modelo consiste em três submodelos, a saber: um modelo 
térmico a partir do balanço de energia; um modelo hidrodinâmico, baseado no balanço de momentum; e um modelo de crescimento de geada, 
que se baseia, entre outros, no balanço de massa na camada de geada, onde é aplicada a analogia de Lewis. Neste trabalho, o evaporador foi 
discretizado e dividido em dois volumes de controle, nos quais o calor, a perda de pressão e a espessura da geada são calculados localmente. Os 
resultados da solução numérica implementada computacionalmente foram comparados com diversos dados experimentais, quando foi obser-
vada uma boa concordância entre estes e os cálculos. Após a validação do modelo foi possível calcular a geração de entropia no evaporador. Um 
número adimensional de geração de entropia foi estabelecido, e utilizado para fazer uma análise dos efeitos de diversos parâmetros geométricos 
(número de aletas, diâmetro dos tubos) no desempenho do trocador de calor. Assim o evaporador pode ser otimizado com base na segunda 
lei da Termodinâmica, levando em conta condições reais de funcionamento (crescimento da geada) e tendo como restrição a capacidade de 
refrigeração, como acontece na prática.
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Aluno de Iniciação Científica: Beatriz Santos (Outro)
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1387 COMPARAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE BIOMASSA E LIPÍDEOS ENTRE 
DUAS ESPÉCIES DE MICROALGAS VISANDO A PRODUÇÃO DE BIODIESEL

O aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera advindo da queima de combustíveis fósseis, aliado ao esgotamento destes, 
tem sido um grande impulso para pesquisas na área de energias renováveis, sendo a produção de biocombustíveis uma das mais promissoras. 
Entretanto, atualmente uma das matérias primas mais utilizadas para a produção de biocombustíveis são a cana-de-açúcar e o milho, o que 
demanda uma grande área para o seu cultivo. Além disso, a utilização da soja e do milho para fins não alimentícios geram conflitos no que 
diz respeito à crise alimentar. Por outro lado a produção de biodiesel a partir de microalgas tem mostrado uma alternativa para a produção 
de biocombustíveis, uma vez que as microalgas possuem altas taxas de crescimento e não competem com a indústria alimentícia. Os ensaios 
realizados tiveram por objetivo a comparação da produtividade de biomassa, assim como dos teores de ácidos graxos de duas espécies de 
microalgas de água doce. Para tanto, foi utilizada a espécie Ankistrodesmus gracilis juntamente com uma espécie ainda não identificada do 
gênero Scenedesmus. Os cultivos foram realizados em triplicata, em frascos erlenmeyers com volume de 1,6 L, meio CHU com aeração con-
stante, fotoperíodo e temperatura a 22 ºC. Dentre as análises realizadas, é possível destacar a determinação da cinética de crescimento obtida 
através de contagem em microscopia óptica, bem como medições de absorbância em espectrofotômetro, determinação da biomassa microalgal 
e quantificação da proporção de ácidos graxos em ambas as espécies. Os resultados obtidos têm por finalidade balizar a escolha da microalga a 
ser utilizada em novos experimentos realizados em escala industrial, realizados nos fotobiorreatores tubulares compactos localizados no pátio 
do Núcleo de Pesquisas de Energia Autossustentável (NPDEAS), os quais possuem volume de aproximadamente 12 m3, concentrados em uma 
área de 10 m2 e oferecem a oportunidade de avaliar as reais características dos cultivos realizados, visando à produção de biocombustíveis em 
escala industrial.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Diego de Oliveira Corrêa (Outro)
Curso: Ciências Biológicas (N)
Orientador: José Viriato Coelho Vargas          Co-Orientador: André Bellin Mariano
Departamento: Mecânica                                 Colaborador: Beatriz Santos
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Biodiesel, Fotobiorreator, Microalga
Área de Conhecimento: 30502004 - ENGENHARIA TÉRMICA

1388 CARACTERIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE BIOMASSA DE MICROALGAS EM FOTOBIORREA-
TOR TUBULAR COMPACTO OBJETIVANDO A PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

A crescente demanda por fontes energéticas alternativas tem resultado em maior investimento na pesquisa e desenvolvimento de novos com-
bustíveis que atendam diferentes demandas, sejam elas econômicas ou mesmo ambientais. Dentro desse contexto, o biodiesel produzido através 
do cultivo de microalgas apresenta-se como uma alternativa promissora, uma vez que atende a essas necessidades, aliado ao fato de ser um 
combustível renovável, o que faz com que contribua para a remoção do dióxido de carbono presente na atmosfera e ainda possibilite a redução 
da competição pela utilização de terras agriculturáveis para a produção de alimentos. O principal objetivo desse estudo foi a caracterização da 
produtividade do fotobiorreator tubular compacto presente no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável (NPDEAS), 
que possui volume de total 12 m3 e ocupa área de 10 m2. Durante o cultivo foi utilizada uma espécie de microalga do gênero Scenedesmus, 
obtida diretamente da própria rede de abastecimento de água e que, portanto, já possuía uma pré-adaptação às condições de cultivo. Para a 
caracterização do rendimento do fotobiorreator, foram realizadas medidas de densidade celular através de contagens das microalgas por micro-
scopia óptica, medições de absorbância em espectrofotômetro, alterações no pH do meio e da biomassa microalgal, bem como o teor de ácidos 
graxos presentes. Durante o período de duração do cultivo foram realizadas retiradas de alíquotas com volume de 3 m3 e introdução de igual 
volume de meio de cultura fresco, caracterizando assim um cultivo do tipo semi-contínuo com duração de 62 dias. Cabe ressaltar que todo o 
crescimento das microalgas e consequente produção de biomassa para geração de biodiesel ocorreu na ausência de fontes de CO2 engarrafado, 
sendo utilizado apenas ar atmosférico, o que acaba por fortalecer a vocação da produção de biodiesel de microalgas como uma fonte de energia 
limpa. A maior contribuição desse estudo refere-se à real dimensão da produtividade de biomassa numa escala industrial e posterior produção 
de biodiesel, possibilitando maior entendimento acerca do funcionamento e  a identificação dos problemas presentes no sistema.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Junior Cesar Bortolotto (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica (MT)
Orientador: Carlos Alberto Bavastri
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Charpy instrumentado, Controle de vibração, Neutralizador dinâmico viscoelástico
Área de Conhecimento: 30503027 - DINÂMICA DOS CORPOS RÍGIDOS, ELÁSTICOS E PLÁSTICOS

1389 ESTUDO E PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA O CONTROLE PASSIVO DE VI-
BRAÇÕES EM UMA MÁQUINA DE ENSAIO CHARPY INSTRUMENTADA

Em diversas ocasiões o projeto de estruturas mecânicas submetidas a esforços dinâmicos necessita do conhecimento preciso da propriedade 
mecânica de tenacidade à fratura dinâmica (KId). Um ensaio que permite uma criteriosa avaliação desta propriedade é o ensaio de impacto 
Charpy instrumentado. Entretanto, a curva Força versus Tempo é uma combinação complexa da verdadeira resposta do corpo de prova, dos 
efeitos inerciais, da vibração e da deformação elástica inerente à máquina de ensaio Charpy. Os efeitos inerciais são completamente identi-
ficáveis e seu tratamento é consenso comum entre os pesquisadores. Já o tratamento dos efeitos de vibração e energia de deformação elástica, 
provenientes das vibrações do pêndulo da máquina de Charpy, entre outras, apresentam ainda certas limitações. Geralmente, o tratamento dess-
es efeitos é baseado na filtragem do sinal emitido pela célula de carga posicionada no martelo pendular. Contudo, o processo de filtragem pode 
ser tão problemático quanto as oscilações remanentes, pois pode induzir distorções no sinal. Neutralizadores dinâmicos viscoelásticos (NDV) 
vem sendo cada vez mais utilizados no controle passivo de vibrações e ruído irradiado de sistemas mecânicos, devido à elevada capacidade 
de introduzir forças de reação e dissipar energia vibratória. Principalmente, devido a sua simplicidade, facilidade construtiva e vantagens de 
projeto. Com estes dispositivos é possível reduzir os níveis de vibrações em uma ampla banda de frequências, em estruturas geometricamente 
complexas, com elevada eficiência. Neste trabalho, busca-se controlar as vibrações da máquina de ensaio Charpy instrumentada para obter 
resultados de tenacidade mais precisos e realistas através de NDVs. A metodologia para projetar estes dispositivos, desenvolvida pelo grupo 
de pesquisa GVIBS/CNPq, segue as seguintes etapas: modelagem numérica via elementos finitos para a obtenção dos parâmetros modais do 
pêndulo Charpy; análise da curva Força versus Tempo gerada pelo ensaio para definir a faixa de frequência de interesse e, por ultimo, o projeto 
ótimo do NDV. Uma simulação numérica a partir de um modelo 3D de uma máquina Charpy Avery Denison 6703/A/31042 com capacidade de 
170/300 Joules (J) será realizada. A partir do modelo modal será projetado de forma ótima um neutralizador dinâmico para um material viscoe-
lástico conhecido. Curvas de resposta em frequência com e sem a fixação dos neutralizadores serão apresentadas e seus resultados discutidos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Gandin (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Mecânica (MT)
Orientador: Paulo Victor Prestes Marcondes
Departamento: Mecânica
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Conformação, Simulação computacional, Processos de fabricação
Área de Conhecimento: 30505003 - PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

1390 ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS NA CONFOR-
MAÇÃO PLÁSTICA DE METAIS

 A cada ano que passa, tem se difundido cada vez mais a cultura de qualidade dentro de todos os setores industriais e tecnológicos; fato que não 
é diferente com os processos de fabricação, ainda mais devido a toda importância que estes têm para a economia, desenvolvimento de novas 
tecnologias, entre outros. Este contexto de qualidade busca, de uma maneira geral, a otimização e uso devido de todos os recursos, alcançando 
ainda assim, todos os níveis de requisitos necessários ao processo. Sendo assim, para análise de conformação plástica de metais, foi utilizada a 
ferramenta de simulação computacional, a qual tem como principais vantagens, o desenvolvimento de estratégias de processamentos, dimen-
sionamento de ferramentas, análise do comportamento de materiais, análise de tempo de operação e esforços mecânicos – evitando também 
possíveis trincas e falhas mecânicas. O presente trabalho tem como objetivo analisar na conformação plástica de metais, as operações através 
de modelos computacionais já existentes, utilizando o software Abaqus. Nestas análises foram buscadas alterações nos modelos já existentes e 
suas estratégias visando principalmente uma diminuição no tempo de execução do processo, além de uma comparação de resultados de difer-
entes modelos. Através destas, foram utilizados diversos aços com o intuito de gerar dados sobre diferentes comportamentos mecânicos da peça 
a ser deformada durante todo o processo de deformação plástica. Como a análise foi feita para a peça a ser deformada, as matrizes e ferramentas 
estarão sendo consideradas como corpos rígidos em um primeiro momento. Para que todo este estudo seja possível, o software faz a análise 
baseada no MEF (Método de Elementos Finitos), o qual tem alta qualidade - maior precisão geométrica-, facilitando a análise e representação 
dos esforços através de um malhamento da peça a ser conformada.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Cristina Wan-Dall (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Química (MT)
Orientador: Agnes de Paula Scheer               Co-Orientador: Vitor Renan da Silva
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Fibroína, Extração da sericina, Adsorvente industrial
Área de Conhecimento: 30600006 - ENGENHARIA QUÍMICA 

1391 ELABORAÇÃO DE UM NOVO ADSORVENTE INDUSTRIAL A PARTIR DAS 
PROTEÍNAS DO CASULO DO BICHO DA SEDA

No casulo do bicho-da-seda Bombyx mori estão presentes duas proteínas principais: a fibroína, 70-80% da massa total, e a sericina, 20-30%, 
com a função de unir os filamentos da primeira, para a formação de um casulo resistente e protetor. A fibroína é uma fibra valiosa, com caráter 
hidrofóbico, e o principal produto no processamento do casulo. A sericina é uma proteína globular, de caráter hidrofílico, constituída princi-
palmente pelos aminoácidos serina, ácido aspártico e glicina. Durante a produção da seda, na etapa da degomagem, essa proteína é removida 
e descartada. O objetivo deste trabalho é estudar a extração da sericina, de maneira a separá-la da fibroína, elaborando a partir desta um adsor-
vente. Além disso, destaca-se o estudo de processos que permitam a preservação da estrutura da sericina, desta forma, agregando valor a esse 
resíduo e minimizando o impacto causado, na etapa de degomagem, pelo efluente liberado, o qual possui alto teor de DQO, DBO e nitrogênio. 
Amostras de casulo verde e fio de seda semi-beneficiado foram submetidas ao processo de extração da sericina, durante 20 minutos, variando-
se dois parâmetros – a temperatura (80°C e 120°C) e a concentração de carbonato de sódio, Na2CO3, (0 e 5 g.L-1). As extrações conduzidas 
sem Na2CO3 a 120°C apresentaram rendimento de 21,2% e 17,2%, para o casulo e o fio de seda semi-beneficiado, respectivamente, enquanto 
que a 80°C esses rendimentos foram mínimos, de 1,3% e 0,8%, na mesma ordem. O maior rendimento observado foi de 30,1% para o casulo e 
26,2% para o fio da seda, para a situação a 120°C e com a presença de Na2CO3. Apesar dos bons resultados, a extração com carbonato de sódio 
a 120°C promoveu hidrólise alcalina da sericina. Este fato foi observado porque as amostra extraídas apenas sob ação da temperatura (120°C 
sem Na2CO3) obtiveram perfis de massa molar entre 400 kDa e 200 kDa, indicando a preservação da estrutura original da sericina existente 
no casulo do bicho-da-seda,  enquanto a extração com Na2CO3 reduziu a massa molar para frações inferiores a 50 kDa. Um novo teste foi 
realizado para o casulo verde, combinando-se a extração em autoclave a 120°C sem Na2CO3 seguida de extração a 80°C com Na2CO3. Foi 
possível, na primeira etapa, obter uma extração final de 25,9%, sericina com massa molar elevada e a retirada de parte de uma fração da sericina 
fortemente ligada ao filamento da fibroína, o que não seria possível apenas por processos térmicos. A etapa de elaboração do adsorvente a partir 
da fração insolúvel do casulo está na fase de estudos e testes.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Andressa Depetriz Marcelino (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Ambiental (MT)
Orientador: Maria José Jerônimo de Santana Ponte       Co-Orientador: Renata Bachmann Guimarães Valt
Departamento: Mecânica                                               Colaborador: Luciana Schmidlin Sanches
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: ACV, Remediação eletrocinética, Catalisador
Área de Conhecimento: 30603005 - TECNOLOGIA QUÍMICA

1392 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA: INVENTÁRIO DA REMEDIAÇÃO ELETROCINÉ-
TICA DE CATALISADOR DESATIVADO DE FCC

A análise de ciclo de vida (ACV) é uma ferramenta utilizada para a compreensão dos impactos ambientais desde a extração das matérias-primas 
utilizadas na fabricação do produto em estudo até sua disposição final. Sua utilização teve início com a crise do petróleo, a qual gerou uma 
busca sobre novas formas de energia e estudos para aperfeiçoar a utilização dos recursos naturais. Atualmente a ACV é utilizada por grandes 
empresas como ferramenta de gestão, pois ela pode ser utilizada como um indicador ambiental relevante para avaliar projetos ou auxiliar no 
planejamento estratégico, além de poder ser utilizada como subsídio para estratégias de marketing.  Através da ACV são obtidas todas as en-
tradas de massa e energia e as respectivas saídas na forma de emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos para cada atividade 
que compõe o ciclo de vida do produto estudado, permitindo assim identificar pontos dentro do processo produtivo onde possam ser feitas 
reduções e, até mesmo, substituições por processos alternativos menos impactantes. Sua estrutura deve conter objetivo e escopo, inventário, 
avaliação de impacto e interpretação. Neste estudo propõe-se realizar a análise do inventário da regeneração de catalisador desativado de FCC 
(Craqueamento Catalítico Fluidizado) através da remediação eletrocinética do material com solução de ácido sulfúrico. Para tanto foi elaborado 
o fluxograma do processo incluindo as entradas e saídas de material e energia do sistema estudado. Foram então descritas cada uma das uni-
dades de processo e suas categorias de dados associadas. Os dados de entrada e saída do sistema foram coletados, resultando em uma planilha 
de aspectos ambientais do processo. Foram mensurados dados de gasto energético do equipamento, consumo de água e ácido sulfúrico, efeito 
do material dos eletrodos aplicados, quantidade removida de metais pesados do catalisador e qualidade do resíduo sólido e efluente gerado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Vinícius Pinheiro Gordia (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Química (MT)
Orientador: Maria Lucia Masson
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Yacon, Escurecimento enzimatico, Reologia
Área de Conhecimento: 30603048 - ALIMENTOS

1393 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO REOLÓGICO DA POLPA CONCENTRADA DE YA-
CON (POLYMNIA SONCHIFOLIA) OBTIDA POR EVAPORAÇÃO ABERTA E A VÁCUO.

 O Yacon (Polymnia sonchifolia) é uma raiz nutritiva perene originária das regiões andinas que estoca em sua estrutura tuberosa carboidratos 
como frutose, glucose, sacarose e principalmente oligossacarídeos de baixo grau de polimerização. Estes oligossacarídeos junto com a inulina 
(frutano, polissacarídeo da frutose com uma unidade glicose terminal) têm sido apresentados como prebióticos, sendo a inulina uma fibra ali-
mentar que possui alto poder adoçante e capacidade de tornar a absorção da glicose mais lenta no organismo. O objetivo geral da pesquisa foi 
estudar o comportamento reológico do Yacon. O estudo se realizou em função do pH e concentração da polpa através de diferentes proporções 
entre a polpa de Yacon e suco de maracujá. Inibiu-se o escurecimento através da redução do pH da mistura por adição de suco de maracujá à 
polpa de Yacon. Com este procedimento o pH da mistura não ultrapassou o valor de 4,0. Medidas das características reológicas da polpa foram 
realizadas empregando um reômetro Brookfield modelo TC602-P com sonda encamisada e banho termostático de modo a garantir a manuten-
ção da temperatura da amostra durante o teste. O reômetro obtém a medida dos parâmetros reológicos baseado na determinação da relação entre 
o torque necessário e a velocidade de rotação de um corpo que se encontra imerso ou em contato com o fluido. As polpas foram analisadas em 
função das seguintes temperaturas: 5, 25, 35, e 70°C. Obteve-se então as tensões e taxas de cisalhamento em função da temperatura e do tempo, 
assim foi possível encontrar os modelos melhor ajustados às medidas experimentais. Concluiu-se que o modelo de Ostwald-De-Waelle (Lei 
da Potência) e Herschel-Bulkley foram os melhores para descrever o comportamento reológico das misturas, caracterizando-as como fluídos 
pseudoplásticos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Matheus Stathacos e Castella (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Química (MT)
Orientador: Marcos Antonio Coelho Berton          Colaborador: Matheus Stathacos e Castella, Marcos Antonio Coelho Berton
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Eletrólito sólido, Condutor protônico, Célula a combustível de óxido sólido
Área de Conhecimento: 30603072 - CERÂMICA 

1394 INFLUÊNCIA DO ADITIVO DE NI NA CONDUTIVIDADE E DENSIFICAÇÃO DO 
COMPOSTO BACE(0,45)ZR(0,45)GD(0,1-KSI)NI(KSI)O(3-DELTA).

O trabalho de Iniciação Tecnológica em andamento estuda a influência do aditivo de níquel (Ni) no eletrólito sólido condutor protônico de 
BaCe0,45Zr0,45Gd0,1-ξNiξO3-δ, variando o valor de ξ (ξ = 0,01; ξ = 0,02; ξ = 0,03 e ξ = 0,04). O objetivo é manter uma boa condutância 
protônica do material alcançar uma baixa energia de ativação deste através da adição de Ni na etapa de sintetização. Intenciona-se também 
comparar os efeitos gerados sobre os grãos do composto quando submetido a sinterização em diferentes temperaturas (1300°C e 1550°C). 
Ceratos e zirconatos de bário têm propriedades cerâmicas e possuem utilidades como condutores protônicos em células o combustível de óxido 
sólido, reatores de membranas catalíticas para produção de hidrogênio, sensores de hidrogênio, etc. Foi feita a preparação das amostras pelo 
método dos precursores poliméricos (método de Pechini adaptado). O resultado desse processo é um pó fino, o qual foi prensado em uma matriz 
cilíndrica, em prensa uniaxial, com uma pressão de 98MPa. Em seguida, as amostras foram colocadas em um forno de alta temperatura a fim 
de serem sinterizadas para promover a densificação e crescimento dos grãos do composto. O plano de trabalho prevê análise de microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) para se observar a influência sobre os grãos para cada concentração de níquel no composto; a caracterização 
das amostras por análise de EDS, para determinação da composição elementar das amostras; difração de raios-X, para se definir a estrutura 
cristalina, os parâmetros de rede, o tamanho do cristalito e analisar a estabilidade química dos compostos em diferentes atmosferas (ar e dióxido 
de carbono); espectroscopia de impedância eletroquímica, para obtenção do valor da resistividade, condutividade e energia de ativação do 
material; e densidade aparente, para confirmação de se o material sinterizado foi eficientemente densificado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nastenka Patzsch Wanderley (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Química (MT)
Orientador: Marcos Antonio Coelho Berton       Colaborador: Nastenka Patzsch Wanderley, Marcos Antonio Coelho Berton
Departamento: Engenharia Química
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Eletrólito sólido, Condutor protônico, Célula a combustível
Área de Conhecimento: 30603072 - CERÂMICA

1395 TÍTULO: ESTUDO DOS PARÂMETROS DE SINTERIZAÇÃO NA CURVATURA 
DE AMOSTRAS DE ELETRÓLITO SÓLIDO.

Resumo: A sinterização é uma etapa importante no processo de preparação de eletrólito sólido. Esse processo consiste em submeter à amostra 
de um pó compactado a um tratamento térmico até uma temperatura abaixo da temperatura de fusão. Além das variáveis inerentes ao processo 
de obtenção dos pós precursores e do compactado, os parâmetros utilizados na programação da rampa de aquecimento e resfriamento para o 
processo de sinterização, podem influenciar de forma significativa nas propriedades finais do eletrólito sólido. As propriedades finais obtidas 
também são dependentes das reações de estado sólido durante o tratamento térmico para sinterização que, ao final do processo, determina a 
microestrutura do eletrólito sólido. Além das propriedades físico-químicas e elétricas a integridade física da amostra após o tratamento térmico 
também é afetada. Em geral, podem aparecer trincas e/ou curvaturas, eventos que podem ter sua causa originada na sinterização diferencial, 
inadequações nos coeficiente de expansão térmica entre as diferentes camadas no caso de amostras bicamadas ou mais. Trincas ou curvaturas 
tornam amostras inapropriadas para estudos em células unitárias planares. Quando se utiliza pressa uniaxial para a compactação do pó não 
há uma garantia de uma distribuição homogênea na matriz utilizada para prensagem o que também pode acarretar diferentes densidades na 
amostra e resultar em falhas físicas da amostra após o processo de sinterização. Neste trabalho, após a obtenção de compactos de boa qualidade 
por prensagem uniaxial, isto é, sem fissuras ou deformações aparentes, foram realizados diferentes tratamentos térmicos no processo de sin-
terização para a obtenção de amostras sem curvatura. Os parâmetros de sinterização serão discutidos no presente trabalho e sua influência no 
resultado da curvatura das amostras. A obtenção de amostras planas é de fundamental importância para o estudo de células unitárias planares 
para aplicação em células a combustível de óxido sólido.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: KASSSIA DOS SANTOS (LACTEC)
Curso: Química (MT)
Orientador: Marcos Antonio Coelho Berton
Departamento: LACTEC
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: BaCeO3, BaZrO3, Eletrólitos sólidos
Área de Conhecimento: 30603072 - CERÂMICA

1396 INFLUÊNCIA DO ADITIVO PARA A DENSIFICAÇÃO NA CONDUTIVIDADE DO 
BACE0,9-XZRXGD(0,1-ε)MεO(3-δ).

Atualmente o eletrólito sólido utilizado nas células a combustível de óxido sólido, (SOFC do inglês “solid oxide fuel cell”) é a zircônia estabi-
lizada com ítria, pois possui alta condutividade iônica (0,1 S/cm) a 1000ºC. Porém, essa elevada temperatura de operação acarreta alguns prob-
lemas, como a limitação de materiais possíveis de serem utilizados, e o baixo tempo de vida útil devido a degradação dos materiais.  Tornando 
necessário o desenvolvimento de materiais que possam ser utilizados como eletrólitos sólidos em temperaturas intermediárias  (400 - 700ºC). 
Uma alternativa é a utilização de um eletrólito sólido condutor protônico que, além de operar em temperaturas inferiores, também apresenta 
a vantagem de gerar água como produto da reação. De acordo com a literatura cerâmicas a base de BaCeO3 dopado exibem uma alta condu-
tividade protônica em atmosfera contendo hidrogênio e/ou vapor de água em temperaturas intermediarias. Entretanto não são quimicamente 
estáveis, reagindo com CO2, levando a desintegração do eletrólito e resultando na sua decomposição a carbonato de bário e oxido de cério. Em 
contraste ao BaCeO3 tem-se o BaZrO3  como alternativa para o uso em SOFC, uma vez que exibe maior estabilidade química que o BaCeO3. 
Todavia, o BaZrO3 apresenta baixa condutividade. Esses resultados sugerem que soluções sólidas entre  BaCeO3 e BaZrO3  podem resultar 
em uma boa condutividade protônica e boa estabilidade química. Os BaCeO3 e BaZrO3  são materiais de difícil densificação, de acordo com a 
literatura as temperaturas de sinterização estão entre 1700 – 1800ºC para se obter uma densidade relativa maior que 95%. O efeito de agentes 
de sinterização como o  NiO2 na densificação e na condutividade de materiais a base de ceria estão sendo estudados. Neste trabalho eletróli-
tos  sólidos à  base  BaCe0,9-XZrxGd(0,1-ε)MεO(3-δ), com x=0,45; ε= 0; 0,01 e 0,02 e M= Ni ou Cu, foram sintetizados através do método 
dos precursores poliméricos. As amostras foram submetidas a um ensaio de estabilidade química em atmosfera de gás CO2 a 600 °C por 3 
horas e posteriormente analisadas por TGA/DTA para verificar a interação da amostra com o gás em diferentes temperaturas. O resultado indica 
uma melhora na estabilidade da amostra, em temperaturas intermediárias (600-900°C). As amostras com Ni foram calcinadas em diferentes 
temperaturas com o objetivo de se verificar a densificação e a sinterização da amostra, porém não foram obtidos resultados satisfatórios. Uma 
vez que nas duas temperaturas estudadas não houve formação de contornos de grão e nem densificação da amostra. 
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriel Balduino do Nascimento (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Ambiental (MT)
Orientador: Tobias Bernward Bleninger      Co-Orientador: Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes
Departamento: Engenharia Ambiental        Colaborador: Michael Mannich
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Câmara-de-difusão, Emissões em reservatórios, Gases de efeito estufa
Área de Conhecimento: 30701007 - RECURSOS HÍDRICOS

1397 DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA MEDIR PERFIS DE GA-
SES DE EFEITO ESTUFA EM RESERVATÓRIOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS

A viabilidade ambiental de grandes usinas hidrelétricas - UHEs - é constantemente discutida devido ao grande número de danos que podem 
ser causados durante os processos de construção e execução da obra. Uma UHE pode afetar as populações ribeirinhas, a distribuição de água, 
o regime de chuvas, o curso do rio, pode alagar uma grande área de vegetação nativa e até pode ser considerada uma potencial emissora de 
gases de efeito estufa. Estes gases, principalmente metano e gás carbônico, vêm da decomposição da matéria orgânica submersa na região do 
reservatório de água. E para os conhecimentos e tecnologias desenvolvidas até hoje, mensurar estas emissões de forma eficaz ainda é uma tarefa 
muito difícil. Existem algumas formas, até certo ponto, consagradas para medir a emissão de gases de efeito estufa em campo. Dentre elas, a 
mais utilizada são as câmaras de difusão. Estas são recipientes flutuantes que captam concentrações, através de sensores acoplados, na super-
fície água-ar. Neste atual estudo, foram realizadas diversas etapas a fim de se conhecer melhor o problema, desenvolver possíveis melhoras e 
testar os equipamentos desde sua construção até o processamento dos dados obtidos em campo. Foram construídas algumas câmaras de difusão 
tentando aprimorar o equipamento, baseado em experiências relatadas na bibliografia. Na sequência, testes em laboratório puderam explicar o 
comportamento do sensor de gás carbônico e, quando o teste em campo foi realizado, os dados já estavam mais afinados com o que esperáva-
mos. Logo pudemos, com os dados obtidos nestes testes, desenvolver um software em linguagem Matlab que lê os dados de concentrações de 
gás carbônico provenientes do logger, que os armazena, e os transforma num formato em que possa ser lido em tabelas e gráficos para que as 
conclusões possam ser tomadas sobre os resultados. Já para a temperatura, o software foi desenvolvido a fim de gerar um gráfico do perfil de 
temperatura do reservatório e as estatísticas pertinentes aos valores medidos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ane Caroline Tancon (LACTEC)
Curso: Engenharia Civil (MT)
Orientador: Tânia Lúcia Graf de Miranda           Colaborador: Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC, a 
Companhia Paranaense de Energia - COPEL, ao Departamento de Gerenciamento, modelagem e moni
Departamento: Hidráulica e Saneamento           Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Qualidade da água, Análise estatística, UHE Mauá
Área de Conhecimento: 30704049 - QUALIDADE DO AR, DAS ÁGUAS E DO SOLO

1398 ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE ÁGUA 
SUPERFICIAL DA FASE DE PRÉ-ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DA UHE MAUÁ

O monitoramento da qualidade da água de rios e reservatórios em regiões de empreendimentos hidrelétricos constitui etapa fundamental para 
o processo de licenciamento ambiental. Feito contínuo, uma grande base de dados é gerada a qual muitas vezes é utilizada exclusivamente na 
redação de relatórios direcionados aos órgãos ambientais. Desta forma, este trabalho se propõe a avaliar estatisticamente dados de qualidade de 
água, identificando relações entre as variáveis monitoradas. Os dados a serem utilizados fazem parte do Programa de Monitoramento de Quali-
dade de Água do empreendimento UHE Mauá, obtidos na fase de pré-enchimento, a qual contou com a execução de 13 campanhas mensais que 
englobaram dados físicos, químicos e biológicos no trecho médio do rio Tibagi e afluentes, na região centro-leste do Estado do Paraná, entre 
os municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba (LACTEC, 2011). Eles foram coletados pela equipe de campo do LACTEC, em sete estações 
de amostragem, no período de dezembro/09 a dezembro/10. As variáveis selecionadas foram: alcalinidade total, cálcio, carbono orgânico total, 
cloreto, condutividade, coliformes totais, coliformes termotolerantes, DBO, DQO, dureza, fósforo total, fósforo reativo, magnésio, nitrato, 
nitrito, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, pH, potássio, sódio, sólidos totais, sulfato e turbidez. Após a seleção das variáveis, o banco de 
dados de cada ponto de amostragem selecionado foi formatado, de maneira a torná-lo compatível com as análises que se pretende realizar e os 
resultados que se desejam obter. Foram aplicadas medidas numéricas como: média, mediana, coeficiente de variação, desvio padrão e variância, 
para descrever relações entre variáveis e/ou a evolução temporal de atributos de associados à qualidade da água no período observado. Também 
foram elaborados gráficos que serão avaliados para verificar a influência das variáveis. Os valores obtidos foram comparados com os limites 
dispostos pela Resolução CONAMA 357/05, o que indicou que as variáveis: fósforo total e coliformes termotolerantes apresentaram desacor-
dos em todas as estações analisadas em algum momento do período analisado. As variáveis turbidez e DBO também apresentaram discordância 
em algumas estações, porém seus valores ultrapassaram no máximo 5% do seu limite. Na avaliação das medidas estatísticas notou-se que as 
mesmas variáveis que possuíram desacordos apresentaram vários outliers nos gráficos Box plots, isto é, valores que se diferenciam de seus 
valores médios, máximos e mínimos. Por esta razão a mediana caracterizou melhor os resultados do que a média.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Gonçalves de Freitas Catanho (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia de Produção (MT)
Orientador: Ricardo Mendes Junior
Departamento: Engenharia de Produção
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Arranjos produtivos locais, Aglomerações territoriais, Estratificação competitiva
Área de Conhecimento: 30800005 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

1399 PESQUISA EXPLORATÓRIA EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Arranjos Produtivos Locais (APLs) são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais que tem como foco uma mesma 
atividade econômica. Este estudo teve por objetivo caracterizar a formação e o desenvolvimento de um APL no estado do Paraná com uma 
pesquisa exploratória na literatura acadêmica e apresentar resultados de um estudo de caso a respeito da Estratificação Competitiva neste APL. 
Para o estudo foi escolhido o APL de Arapongas, justificado pelo fato de ter sido indicado para receber apoio do governo federal em 2005, com 
planos de desenvolvimento para 2006,2007 e 2008. Dentre as metas do plano de desenvolvimento do APL, pode-se citar a) elevar a participação 
das exportações na indústria moveleira do APL e b) reduzir o volume de resíduo gerado pela indústria moveleira do APL. Porém a premissa 
de que todas as empresas do APL de Arapongas são homogêneas e desfrutam de um mesmo patamar tecnológico, estratégico e respondem da 
mesma forma a mudanças econômicas não é verdadeira. Sendo assim, há uma forte tendência de adotar o método de estratificação competitiva 
para verificar diferentes níveis de competitividade das empresas dentro do APL. Foi utilizado o método da análise da trajetória competitiva 
que segundo Souza, (2006), avalia que a capacidade das empresas em adotar certos padrões técnicos, procedimentos e rotinas operacionais, 
característicos de cada setor/ambiente, sofre influências, por um lado, da tradição e da cultura local, e por outro, das demandas específicas do 
mercado, em termos de qualidade, diversidade e preço de cada produto, entre outras. A estratificação competitiva é de extrema importância 
para compararmos os diferentes níveis competitivos que as empresas do arranjo estão inseridas e assim direcionar futuramente ações para 
desenvolver o APL de um modo geral, fortalecendo-o ainda mais economicamente.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Fernanda Cunha Fachini (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia de Produção (MT)
Orientador: Adriana de Paula Lacerda Santos
Departamento: Engenharia de Produção
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Luminária, Lâmpada, Sustentabilidade
Área de Conhecimento: 30803004 - ENGENHARIA DO PRODUTO

1400 DESENVOLVIMENTO DE LUMINÁRIAS PARA CASALEGO

Nesta pesquisa foi desenvolvido um modelo de luminária a partir de material reciclável a fim de atender as necessidades da Casalego, que é uma 
habitação popular que tem por objetivo ser ambientalmente sustentável. Foi realizada uma pesquisa em busca de alternativas para materiais que 
pudessem compor a luminária. Foram estudadas possibilidades de construção da luminária de copos descartáveis, de caixas de leite (tetrapak), 
de garrafas PET e de papel jornal. A última opção foi escolhida pela possibilidade de manipulação e pela expectativa do resultado final da 
luminária. A opção de produto proposta para a Casalego foi desenvolvida a partir da trama de canudos de papel jornal, que formam uma cúpula, 
que fixada a uma base de papelão, dá origem a luminária. Na parte elétrica foram utilizados um bocal simples, aproximadamente um metro 
de fio e uma tomada do tipo macho. Foi também realizada uma pesquisa sobre os tipos de lâmpadas que poderiam ser utilizados na Casalego, 
visando os aspectos econômicos e ambientais. Notou-se que, apesar das lâmpadas fluorescentes serem a opção mais barata, as lâmpadas LED 
são mais adequadas ao propósito da Casalego, pois não contém gases tóxicos e metais pesados e podem ser descartadas com lixo comum, além 
de consumirem até 80% menos energia e durarem até 10 vezes mais que as demais. Por ser de fácil fabricação, a luminária pode ser produzida 
pela própria família que morará na Casalego, além de, a longo prazo, possibilitar geração de trabalho e renda por meios da comercialização dos 
produtos produzidos.  A metodologia utilizada foi experimental, visto que a luminária em questão foi monitorada por aproximadamente 170 
horas, ininterruptamente, a fim de identificar os danos que o uso contínuo poderia provocar ao objeto em questão. Os resultados experimentais 
mostram que a luminária pode ser utilizada na Casalego sem prejuízo ao seu funcionamento. Como conclusão da pesquisa aponta-se que a lu-
minária desenvolvida é uma solução viável para compor a Casalego, visto que tem baixo custo e impacto ambiental, pois reaproveita materiais 
que seriam lançados na natureza, além de ter um design moderno. Além disso, objetos sustentáveis inseridos no cotidiano das famílias podem 
gerar conscientização ambiental para as gerações futuras.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: LIRIANE KNAPIK (PIBIT/UFPR-TN)
Curso: Design- Habilitação em Design de Produto (M)
Orientador: viviane gaspar ribas el marghani        Colaborador: Marcos Augusto Verri, Felipe Claus 
Departamento: Design
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: kansei, Metodologia, Sentimentos
Área de Conhecimento: 30803020 - METODOLOGIA DE PROJETO DO PRODUTO 

1401 ENGENHARIA KANSEI: METODOLOGIA DE PROJETO ORIENTADA AO CON-
SUMIDOR

O ineditismo desse trabalho será evidenciado à medida que o resultado do estudo aproximar o método kansei ( kansei engineering- KE) ao 
processo de projeto de produtos, e suprir uma lacuna na apropriação dos requisitos subjetivos do usuário incorporados ao projeto. Além disso, 
tal como a aplicabilidade de outros conhecimentos, abordagens ou métodos – tais como a Ergonomia, a Usabilidade, a Acessibilidade, e os 
Métodos de Qualidade - o KE visa aprimorar as relações humanas com os objetos no sentido de melhorar a saúde, a segurança, a eficácia, a 
eficiência, a satisfação, o acesso, a qualidade quando os produtos são utilizados.  Segundo [SCHÜTTE] o KE é uma metodologia que correla-
ciona os sentimentos e desejos dos usuários com o desenvolvimento de produto, assim desenvolvendo soluções e parâmetros de projeto, sendo 
assim uma tecnologia orientada para o consumidor conforme [NAGAMACHI, M.], ao incorporar soluções aos produtos.[ISHIHARA, H. H. 
et. al.] definiram KE como uma tecnologia que busca traduzir os sentimentos humanos em características de produto. Para os autores, a palavra 
japonesa Kansei assume o significado de sentimento, impressão e também emoção. No mesmo ano, [NAGAMACHI, M.] o define como a 
transmissão dos sentimentos e da imagem que o consumidor tem de um produto em elementos de design. [EL MARGHANI, V. G. R. et. al] e 
[SCHÜTTE] apresentam e caracterizam os seis (6) tipos de KE desenvolvidos, provados e testados que identificaram com o levantamento da 
literatura publicada. São eles:KE tipo I;KE tipo II - Kansei Engineering System (KES);KE tipo III - Híbrido;KE tipo IV - Matemático;KE tipo 
V – Virtual. Porém, por tratar-se de conhecimento ainda em Desenvolvimento, esta situação pode e deve ser alterada. Pretendeu-se nesse estudo 
demonstrar que o ser humano sentimento / emoção desde a sua importância entendida pelo designer durante sua formação acadêmica e profis-
sional, pode ser um ingrediente essencial no desenvolvimento de novos projetos. Quando confrontados com os desafios apresentados em um 
briefing, dominar o conhecimento profissional que irá facilitar a geração de ideias inovadoras. E isso, não só em termos de técnica emocional, 
funcional e estético, mas acima de tudo. Para este fim, foi demonstrado que a KE pode colaborar na criação de repertórios de conhecimento 
usando esta metodologia. Assim, o desenvolvimento de novos produtos, o KE pode ajudar o designer para destacar as qualidades de um objeto, 
deve ser considerada e estudada.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: ADRIANO ZANARDI DA SILVA (PIBIT/CNPq)
Curso: Fisioterapia (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Vera Lúcia Israel               Co-Orientador: Luize Bueno de Araujo
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Fisioterapia, Mapeamento, Desenvolvimento motor
Área de Conhecimento: 40103005 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL

1402 MAPEAMENTO GEOFÍSICO E AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PSICOMOTORA EM 
CRIANÇAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO LITORAL DO PARANÁ.

O presente estudo tem o objetivo de realizar um mapeamento geográfico de Centros de Educação Infantil (CEIs) no litoral do Paraná, a 
partir de dados já armazenados sobre desenvolvimento infantil através avaliações neuropsicomotoras. Foi escolhido um sistema de infor-
mações geográficas, o GvSIG 1.10 e foram avaliadas crianças matriculadas em um determinado CEI, cujos pais assinaram o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido. Para transformar esses dados em informações mapeadas, abrimos o programa e criamos um novo bloco. 
A partir da função “adicionar planos de informação”, são adicionadas as informações geográficas (cidades, ruas, etc). Trabalhamos com 
os mapas do litoral do Paraná, previamente criados. Para inserir qualquer dado em determinado local, precisamos obter as coordenadas X 
e Y (latitude e longitude), que pode ser feito por um GPS indo até o local ou encontrar em mapas virtuais o lugar exato (desde que estes 
mapas indiquem as coordenadas X e Y). Agora precisaremos de um programa de planilhas, aonde criaremos as informações. Na linha 1 
colocamos o título das informações: COORD_X,COORD_Y,ESCOLA, ANO_AVALIA (ano da coleta),AVALIADOS (número de crianças 
avaliadas),  MASC e FEM (sexo), QUEST (crianças com risco, segundo a escala Denver II), TIPICOS (crianças sem riscos), e as áreas da 
escala PES_SOCIAL (pessoal social), MOTOR_FINO, LINGUAGEM e MOTOR_GROS (motor grosseiro). Cada linha a seguir será um 
ponto no mapa. Agora precisamos salvar o arquivo no formato ”CSV (Macintosh)” caso tenha sido usado o programa “EXCEL” e no formato 
“DBF” caso o programa utilizado tenha sido o “CALC”. Retornando ao GvSIG, encontraremos a opção “Gestor de Projetos” e clicaremos 
em “Tabela”, “Novo” e adicionando o arquivo salvo do programa de planilhas. “Adicionando eventos ao plano de informação”, selecionando 
“COORD_X” e “COORD_Y” nos locais indicados, visualizaremos os pontos criados no mapa com as informações. A coleta feita em 2011 com 
61 crianças, na qual 32 são meninas e 29 são meninos, 32 crianças apresentaram riscos no desenvolvimento e 29 não apresentaram. Nas áreas da 
escala, 24 têm riscos em pessoal-social, 7 na linguagem, 4 no motor fino-adaptativo e 1 no motor grosseiro. A partir do mapeamento, é possível 
fazer uma análise dos dados em relação aos fatores socioeconômicos da região, criando de um sistema de monitoramento de educação e saúde, 
possibilitando descobrir a influência de mapas temáticos no desenvolvimento infantil e, futuramente, fazê-lo subsidiar ações e estratégias no 
processo de gestão municipal.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Bárbara Michele Moretto (PIBIT/Fundação Araucária)
Curso: Fisioterapia (Setor Litoral) (MT)
Orientador: Vera Lúcia Israel           Colaborador: Luize Bueno de Araujo
Departamento: Campus Litoral
Setor: Campus Litoral
Palavras-chave: Desenvolvimento neuropsicomotor, Educação infantil, Mapeamento geofísico
Área de Conhecimento: 40103005 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

1403 MAPEAMENTO GEOFÍSICO E AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PSICOMOTORA EM 
CRIANÇAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO LITORAL DO PARANÁ

A presente pesquisa tem o objetivo de caracterizar o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças entre zero e cinco anos de idade, matricu-
ladas no centro de educação infantil C. A., e georreferenciar essas informações, de modo a facilitar a análise e a construção de indicadores. 
Para estimar o desenvolvimento das crianças foi utilizado o teste de Denver II (HALPERN et al., 2002). Das 92 crianças matriculadas no CEI, 
66 apresentaram o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos responsáveis, porém apenas 59 crianças foram avaliadas, pois 
6 não compareceram nos dias de avaliação e 1 se recusou a concluir a mesma. Após a estimativa, 32 (54,3%) apresentaram desenvolvimento 
típico e 27 (45,7%) questionável. Das crianças que apresentaram risco no desenvolvimento, 22 (81,48%) indicam déficit no pessoal – social,  6 
(22,22%) no motor fino-adaptativo, 9 (33,33%) em linguagem e 2 (7,4%) no motor grosseiro. Vale salientar que a mesma criança pode apre-
sentar dificuldade em mais de uma área. Após a coleta dos dados, foram gerados gráficos e tabelas expondo os resultados obtidos, de modo a 
facilitar a inserção e visualização no sistema de informações geográficas (SIG). Para referenciar os dados foi utilizada uma poderosa ferramenta 
para gestão de dados territoriais, o gvSIG, versão 1.10. Após anexar o mapa da região, foi gerada uma planilha contendo as coordenadas ge-
ográficas do CEI. Com isso foi possível criar um plano de informação e destacar, no mapa, o centro infantil. As informações ligadas a ele foram 
armazenadas nesse ponto. Isso permite a análise e apresentação de dados referenciados geograficamente, bem como visualizar a distribuição, 
a concentração e a incidência de eventos. Além de auxiliar na obtenção de indicadores de atrasos psicomotores infantis, relacionados com o 
meio ambiente e com o perfil socioeconômico da população onde as crianças estão inseridas, a manipulação espacial dos dados pode subsidiar 
a tomada de decisões no processo de planejamento e implementação de políticas públicas ajustadas à realidade local.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Joelle de Melo Turnes (PIBIT/CNPq)
Curso: Farmácia (MT)
Orientador: Obdúlio Gomes Miguel              Co-Orientador: Marilis Dallarmi Miguel
Departamento: Farmácia         Colaborador: Aline de Fatima Bonetti, Josiane de Fátima Gaspari Dias, Wanda Moscalewski Abrahao
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Zanthoxylum rhoifolium, Atividade antimicrobiana, Atividade imunológica
Área de Conhecimento: 40302008 - FARMACOGNOSIA

1404 AVALIAÇÃO FARMACOLÓGICA E ISOLAMENTO DE SUBSTÂNCIAS DE 
ZANTHOXYLUM RHOIFOLIUM LAM., RUTACEAE

A descoberta de substâncias ativas nas plantas é de grande interesse para a indústria farmacêutica, pois grande parte dos fármacos produzidos 
atualmente tiveram sua origem direta ou indiretamente relacionadas às propriedades terapêuticas de produtos naturais. A planta Zanthoxylum 
rhoifolium Lam da família Rutaceae, encontra-se amplamente distribuída na América Latina, mais conhecida como mamica de cadela, sendo 
muito utilizada pela medicina popular como analgésico para dor de dente e de ouvido, tônico, antipirético, antiinflamatório, antimicrobiano, 
anti-tumoral e no tratamento da malária. Baseado nesses fatos, este estudo avaliou as propriedades imunológicas e microbiológicas da casca 
dessa espécie, a fim de elucidar suas propriedades, uma vez que existem poucos estudos dedicados a ela. A planta foi colhida nos meses de 
abril e junho de 2010 no Campus Jardim Botânico da UFPR. Após a secagem, estabilização e moagem da casca, realizou-se a sua extração em 
aparelho Soxhlet com etanol 96ºGL para a obtenção do extrato bruto. Parte desse extrato foi particionada utilizando solventes com polaridades 
crescentes para a obtenção das frações hexano, clorofórmio e acetato de etila e hidroalcóolica remanescente. A partir da fração clorofórmica 
realizou-se uma coluna cromatográfica visando o isolamento de substâncias. Verificou-se a formação de cristais no extrato bruto e na coluna. 
Não foi observada atividade antimicrobiana no ensaio de difusão em Agar do extrato bruto, das frações e dos cristais obtidos, adaptado de 
Romeiro (2001), realizado com a aplicação das amostras com concentrações de 500 μL e 1000 μL em ágar Mueller-Hinton, contendo as cepas 
de Escherichia coli ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Salmonella thyphimurium (ATCC 14028) e Staphylococcus aureus 
(ATCC 6538). A atividade imunológica, avaliada segundo a técnica modificada de Park et al (1968), Park et al (1970), Levinsky et al. (1983), 
Markert et al (1984) e Abreu et al. (2009), se baseia na ativação de neutrófilos isolados no sangue, empregando o PMA (phorbol 12-myristate 
13-acetate) como controle positivo,  o sangue e o NBT (azul p-Nitrotetrazólio), como controles negativos, neste ensaio foram analisados so-
mente os cristais isolados. Por fim, o cristal isolado da coluna, será identificado por espectroscopia de infravermelho e RMN 13C e RMN 1H.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Caroline Vieira Claudio (PIBIT/CNPq)
Curso: Enfermagem (MT)
Orientador: Leila Maria Mansano Sarquis            Colaborador: Louise Aracema Scussiato
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Tecnologia, Tecnologia em saúde
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

1405 A IMPLEMENTAÇÃO DO RECURSO TECNOLÓGICO COMO SUBSÍDIO NO 
CUIDADO INOVADOR EM ENFERMAGEM

A tecnologia em saúde “CHUVEIRO PORTÁTIL PARA BANHO DE LEITO”, patenteada pela Universidade Federal do Paraná, será testada 
na assistência de enfermagem com pacientes que necessitam do banho de leito e com dificuldade ou ausência de locomoção. Tem como finali-
dades: facilitar a assistência de enfermagem aos pacientes acamados; promover a segurança e higienização dos pacientes e diminuir as doenças 
ocupacionais. Esta tecnologia é composta por uma bolsa plástica térmica transparente com capacidade para 2,5 litros de água morna; fenda na 
parte superior para colocação em qualquer suporte; extensão de plástico de 1,30 metros com um chuveiro na extremidade e um reservatório 
de 10 mililitros para sabonete líquido. Não utiliza sistema de aquecimento elétrico e manterá a água aquecida por um período de 20 minutos. 
Trata-se de uma pesquisa intervencionista de abordagem quanti-qualitativa, cujo objetivo geral é aplicar a inovação tecnológica “CHUVEIRO 
PORTÁTIL PARA BANHO DE LEITO” como recurso na prática do cuidar em enfermagem. Tem como objetivos específicos instrumentalizar 
e capacitar a equipe de enfermagem com a tecnologia inovadora no cuidado e avaliar a implementação do chuveiro portátil na perspectiva do 
profissional de enfermagem.  O local do estudo consiste em um Hospital de Ensino localizado em Curitiba-PR e os sujeitos são profissionais da 
enfermagem das unidades Clínica Médica Feminina, Serviço de Cirurgia Digestiva e Unidade de Terapia Intensiva Cardiológica. Este estudo 
foi aprovado no Comitê de Ética do respectivo Hospital de Ensino. A pesquisa consta de três fases. Na primeira, será apreendida a percepção 
da equipe de enfermagem frente às tecnologias, além do perfil e da média do número de banhos de leito em cada setor. Na segunda, a equipe 
de enfermagem será capacitada para utilizar o recurso. Na terceira e última, a inovação será implementada na assistência de enfermagem por 
meio de um banho em cada paciente do estudo; e a equipe de enfermagem será entrevistada e identificaremos a aceitabilidade, dificuldades e 
facilidades encontradas frente à aplicação do recurso tecnológico. A coleta ocorreu por meio de entrevista semi-estruturada na primeira fase 
e ocorrerá da mesma forma na terceira fase. As entrevistas serão analisadas por meio da análise temática. A pesquisa encontra-se na primeira 
fase, sendo que a equipe de enfermagem foi entrevistada e a análise das mesmas encontram-se em andamento.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gabriella Lemes Rodrigues de Oliveira (PIBIT/UFPR-TN)
Curso: Enfermagem (MT)
Orientador: Mitzy Tannia Reichembach Danski             Co-Orientador: Edivane Pedrolo
Departamento: Enfermagem                                            Colaborador: Michelle Caroline Santos
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Terapia intensiva, Cateterismo venoso central
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

1406 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES EM USO DE CATETER VENOSO 
CENTRAL NAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

A complexidade do cuidado intensivo ao paciente crítico requer capacitação e conhecimento científico baseado em evidências para a condução 
do processo de enfermagem com qualidade. O cateter venoso central (CVC) é um dispositivo amplamente utilizado em centros de terapia inten-
siva (CTI), entretanto expõe o paciente a diversas complicações, sendo necessário a implementação de cuidados específicos para sua inserção 
e manutenção. Ademais, faz-se necessário conhecer o perfil dos pacientes em uso do CVC, com vistas a planejar o cuidado de enfermagem a 
eles prestado. O objetivo foi descrever o perfil epidemiológico de pacientes críticos em uso de CVC percutâneo. Trata-se de uma pesquisa epi-
demiológica observacional prospectiva, de abordagem quantitativa, desenvolvida no CTI Adulto de um Hospital Universitário de Curitiba-PR, 
entre janeiro e fevereiro de 2012. Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Paraná (CAAE 0048.0.091.208-11). 
Foram incluídos 50 pacientes e 69 CVC’s. A maioria (60%) é do gênero masculino, caucasiana (84%), aposentada (44%) e com idade média de 
56,7 anos. Houve predominância de ensino fundamental incompleto (30%) e renda mensal abaixo de quatro salários mínimos (58%). A maio-
ria (82%) possui histórico familiar de doenças, com 54% para hipertensão arterial sistêmica (HAS) e 48% para diabetes mellitus e neoplasia. 
Apenas 10% são tabagistas e etilistas. Predominaram os diagnósticos relacionados ao aparelho digestivo (38%) e neoplasmas (24%), 58% de 
admissões por quadros clínicos e 42% cirúrgicos, com tempo médio de internamento de 14,1 e 10 dias, respectivamente, e média geral de 12,4 
dias. A media de Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) foi de 18,2 pontos. As comorbidades mais frequentes foram 
HAS (31,6%) e insuficiência renal (14,5%). A média de permanência dos cateteres foi de 7,4 dias. Dos 69 CVC’s, houve 52 de curta permanên-
cia, 16 de diálise e um de artéria pulmonar. Conclui-se que o perfil dos pacientes em uso de CVC para a unidade estudada neste período foi de 
indivíduos do sexo masculino, caucasianos, de meia idade, de baixa gravidade, predominantemente em tratamento clínico e com presença de 
comorbidades. Os diagnósticos foram relacionados ao aparelho digestivo, e foram curtos os tempos médios de internamento e de permanência 
do CVC. Esta pesquisa traz contribuições no sentido de auxiliar no planejamento do cuidado de enfermagem prestado a estes pacientes, entre-
tanto sugere-se a realização de outros estudos com amostra maior, para a obtenção de um traçado de perfil mais abrangente.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jéssica Rocha Sousa (PIBIT/CNPq)
Curso: Enfermagem (MT)
Orientador: Maria Helena Lenardt     Colaborador: Dâmarys K. de M. Neu, Nathalia H. Kolb Carneiro, Susanne Elero Betiolli 
Departamento: Enfermagem
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Idoso fragilizado, Atividade física, Enfermagem, Tecnologia em saúde
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM

1407 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA: POTENCIAL MARCADOR DE FRAGILIDADE EM 
IDOSOS

Trata-se de estudo quantitativo transversal, derivado de um projeto de pesquisa maior, intitulado “Efeitos da fragilidade e qualidade de vida 
relacionada à saúde de idosos da comunidade”. O presente estudo teve como objetivo investigar a prevalência de pré-fragilidade e os fatores as-
sociados a essa condição, observando o nível de atividade física em idosos. A investigação foi desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) de Curitiba-PR, junto à população composta por idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Os dados foram coletados no período de 
setembro de 2011 a janeiro de 2012, por meio de aplicação dos questionários: 1) sociodemográfico e clínico; e 2) nível de atividade física para 
Idosos – CuritibAtiva. Elegeram-se os seguintes critérios de inclusão: idade igual ou superior a 60 anos; estar cadastrado na UBS de realização 
da pesquisa; e obter no screening cognitivo pontuação superior ao ponto de corte proposto para o Mini Exame do Estado Mental (MEEM). 
Foram critérios de exclusão: apresentar problemas de saúde que inviabilizasse a aplicação dos questionários e a realização do MEEM; e fazer 
o uso de quimioterápicos no período de coleta de dados. O cálculo amostral foi realizado com base na estimativa da proporção populacional, o 
que resultou em uma amostra inicial de 203 idosos. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, obteve-se amostra final de 195 idosos. 
Os dados foram analisados no programa EpiInfo versão 6.04, e considerados estatisticamente significativos quando p< 0,05. Os resultados 
apontaram 30 idosos (15,4%) frágeis, 67 (34,3%) não frágeis e 98 (50,3%) pré-frágeis. No que se refere à atividade física, 73 (37,4%) idosos 
são frágeis para esse componente. As variáveis significativas foram: faixa etária (p=0,007); uso de medicamentos (p=0,026), entre eles anti-
hipertensivos (p=0,025) e anti-inflamatórios (p=0,023); velocidade da marcha (p=0,010); e força de preensão manual (p=0,004). Infere-se que 
é alta a prevalência de pré-fragilidade indicada pelo nível de atividade física entre os idosos investigados, associada à idade avançada e ao uso 
de medicamentos. Destaca-se, ainda, a redução da força de preensão manual e da velocidade da marcha como fatores que contribuem direta-
mente para a redução do nível de atividade física dos idosos, aspecto considerado determinante no processo de envelhecimento. Investigar os 
fatores associados à pré-fragilidade observando o nível de atividade física instrumentaliza o enfermeiro para intervir preventivamente na saúde 
dos idosos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Michelle Caroline Santos (PIBIT/CNPq)
Curso: Enfermagem (MT)
Orientador: Mitzy Tannia Reichembach Danski          Co-Orientador: Edivane Pedrolo
Departamento: Enfermagem                                        Colaborador: Gabriella Lemes Rodrigues de Oliveira
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Cateterismo venoso central, Enfermagem, Curativo
Área de Conhecimento: 40400000 - ENFERMAGEM 

1408 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO CURATIVO IMPREGNADO COM CLOREXI-
DINE: UMA ANÁLISE DE TESTE PILOTO

Os Centros de Terapia Intensiva (CTI) e Semi-Intensiva (CTSI) são áreas destinadas ao cuidado de pacientes críticos, onde são empregados re-
cursos tecnológicos específicos, dentre os quais se destaca o cateter venoso central (CVC). Trata-se de um dispositivo invasivo que requer uma 
série de cuidados a fim de evitar complicações, como a realização de curativo estéril para sua cobertura. O objetivo foi descrever a realização 
do teste piloto de uma pesquisa clínica para avaliação da efetividade do curativo impregnado com clorexidina na cobertura de cateter venoso 
central. Pesquisa descritiva quantitativa de um teste piloto, desenvolvida no CTI e CTSI de um hospital universitário de Curitiba - PR. A coleta 
de dados ocorreu diariamente entre outubro e novembro de 2011. Os pacientes incluídos foram submetidos à técnica de randomização, a fim de 
compor o grupo controle (curativo transparente de poliuretano) e o grupo estudo (curativo antimicrobiano de clorexidina - CHG). A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Paraná (CAAE 0048.0.091.208-11). Foram incluídos oito pacientes, 
sendo cinco do grupo controle e três do grupo estudo, com tempo médio de internação de 10,1 dias. Quanto ao cateter, todos eram de duplo 
lúmen, confeccionados de poliuretano, inseridos com a finalidade de infusão de droga vasoativa. Seis foram puncionados no Centro Cirúrgico 
(CC); Seis foram inseridos na veia subclávia direita. A média geral de permanência do CVC foi de 5,1 dias. O tempo de permanência do cura-
tivo de CHG foi de dois dias e do filme transparente de 2,5 dias, entretanto apenas o curativo transparente necessitou ser trocado antes do tempo 
estipulado pelo fabricante devido à má fixação (6) ou presença de exsudato (2). Houve um caso de infecção da corrente sanguínea associada 
ao cateter e um caso de colonização do cateter, ambos os indivíduos em uso de curativo transparente. Conclui-se que o curativo transparente 
necessita de troca antecipada em relação ao tempo estipulado devido a má fixação e ao acúmulo de exsudato sob a película, expondo o paciente 
a maior risco de colonização e de infecção da corrente sanguínea associada ao cateter, conforme evidenciado pelos dados da presente pesquisa.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Larissa de Oliveira Peripolli (IT-Voluntária)
Curso: Enfermagem (MT)
Orientador: Marineli Joaquim Meier       Co-Orientador: Karla Crozeta Figueiredo
Departamento: Enfermagem                   Colaborador: Dalnie L. B. Noguês, Letícia Moreira dos Santos, Pandora Maione Salum
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Úlcera por pressão, Tecnologia Biomédica
Área de Conhecimento: 40401006 - ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

1409 LEVANTAMENTO DE DADOS TRANSVERSAIS NA PRÁTICA DO ENFERMEI-
RO: UMA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Úlcera por Pressão (UP) é a lesão que atinge a pele e/ou tecido subjacente de regiões sobre proeminências ósseas, nas quais há forças de 
pressão, fricção ou cisalhamento constantes. É atribuição do cuidado de enfermagem a prevenção destas lesões, bem como o acompanhamento 
de sua evolução e tratamento. O estudo surge na tentativa de aperfeiçoar o processo de avaliação do paciente acometido por UP. O objetivo 
foi elaborar material técnico-científico para a capacitação de docentes e enfermeiros para o levantamento de dados transversais, o qual será 
disponibilizado em ambiente virtual de aprendizagem para capacitação de coletadores de estudos de prevalência. O material foi construído 
pelas bolsistas e voluntárias do projeto, juntamente com as orientadoras, e foi embasado em literatura científica. A definição de temas a serem 
incluídos no material partiu da verificação dos itens a serem avaliados na coleta de dados de estudos transversais. Os temas foram agrupados 
em subtópicos, de acordo com a estrutura requerida pela plataforma de estudos online e foi aplicado em teste piloto. O material educativo foi 
composto por quatro unidades de estudo e questionários ao final de cada unidade para avaliar o aprendizado dos coletadores. Estas unidades 
contemplam as bases anatômicas e fisiopatológicas das UP, informações preliminares sobre o protocolo de pesquisa e também sobre os instru-
mentos que levantam dados referentes à instituição e aos pacientes. Após a elaboração, ocorreu um estudo piloto, no qual foram compostas 
equipes para a realização da coleta de dados e os participantes foram acompanhados durante o processo de ensino-aprendizagem (tutoria) por 
meio de ferramentas virtuais disponíveis na plataforma de estudos. As etapas de elaboração do material técnico-científico foram descritas em 
esquema gráfico. O projeto consiste em uma inovação tecnológica, pois viabiliza a padronização das informações a serem coletadas em estudos 
transversais com o auxílio da educação a distância, evitando assim o viés da pesquisa.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Letícia Moreira dos Santos (PIBIT/UFPR-TN)
Curso: Enfermagem (MT)
Orientador: Marineli Joaquim Meier        Co-Orientador: Karla Crozeta Figueiredo
Departamento: Enfermagem                    Colaborador: Dalnie Noguês, Larissa de Oliveira Peripolli, Pandora Maione Salum
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Úlcera por pressão, Tecnologia Biomédica
Área de Conhecimento: 40401006 - ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

1410 CRIAÇÃO DE BANCOS DE DADOS TRANSVERSAIS SOBRE ÚLCERA POR 
PRESSÃO: UMA PRÁTICA INOVADORA DA ENFERMAGEM

Úlcera por pressão (UP) é uma lesão da pele e/ou do tecido adjacente localizada normalmente sobre proeminências ósseas, decorrente de for-
ças de pressão, combinadas ou não com forças de fricção e cisalhamento. O estudo de sua prevalência torna-se crescente mundialmente, visto 
que, sua gênese implica em complicações para o paciente, familiares e instituição. Considerando a escassez de estudos sistematizados sobre 
prevalência desse agravo e que a área das Ciências da Saúde vem utilizando em maior escala os Sistemas de Informação em Saúde, o presente 
trabalho objetiva criar bancos de dados online sobre a ocorrência de UP no estado do Paraná, que será alimentado pelos profissionais envolvidos 
na coleta dos mesmos. Define-se como banco de dados um conjunto de informações relacionadas entre si que permitem a produção de infor-
mação. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, realizada em duas etapas: 1ª. caracterização dos hospitais de ensino do 
estado do Paraná, baseada em um instrumento de coleta de dados aberto, sendo os dados coletados a partir de entrevista aos representantes das 
instituições; e 2ª. criação do banco de dados, desenvolvida a partir dos itens de investigação do mesmo instrumento de coleta de dados, o qual 
passou por uma análise de seus itens para então serem transpostos para a planilha online. Esta planilha foi criada utilizando-se um software dis-
ponível totalmente online, em que os pesquisadores terão acesso por meio de um link e será alimentada por dois digitadores. É composta por 75 
colunas e linhas quantas forem necessárias, de acordo com o número de sujeitos participantes da pesquisa. A reunião dos dados é feita no local 
em que eles foram gerados, com possibilidade de dupla checagem, implicando na redução de viés da pesquisa por informações proveniente de 
erros de digitação. Assim, o desenvolvimento desta tecnologia permite a realização de estudos de prevalência com populações numerosas, pois 
facilita a composição dos bancos de dados, impactando na análise dos mesmos e resultando num futuro acréscimo aos estudos de prevalência 
de UP. Para a enfermagem, a planilha online permite a incorporação das informações obtidas à prática clínica por fornecer subsídios sobre a 
extensão do problema, a fim de basear novas políticas de prevenção e tratamento das feridas, possibilitando a melhoria da qualidade dos cui-
dados prestados, a revisão das práticas e a atualização de protocolos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Pandora Maione Salum (PIBIT/CNPq)
Curso: Enfermagem (MT)
Orientador: Marineli Joaquim Meier          Co-Orientador: Karla Crozeta Figueiredo
Departamento: Enfermagem                       Colaborador: Dalnie Noguês, Larissa Peripolli, Letícia Moreira
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Enfermagem, Úlcera por pressão, Tecnologia Biomédica 
Área de Conhecimento: 40401006 - ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

1411 ESTUDOS DE PREVALÊNCIA DE ÚLCERA POR PRESSÃO: O DESENVOLVI-
MENTO DE UMA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Úlcera por pressão (UP) é definida como uma lesão localizada da pele e/ou tecido subjacente, normalmente sobre uma proeminência óssea, 
em resultado da pressão isolada ou associada a cisalhamento e/ou fricção. As UP são de alto custo e dolorosas, seu desenvolvimento é rápido e 
torna-se um problema para as instituições de saúde, além de seu desenvolvimento em pacientes hospitalizados ser considerado um indicador de 
qualidade dos serviços de saúde.  Tendo em vista a magnitude do problema e a escassez de estudos, percebeu-se a necessidade do desenvolvi-
mento de uma tecnologia para realização de pesquisas de prevalência de UP. A pesquisa busca descrever a elaboração de um sistema de coleta e 
análise de dados para estudos de prevalência de úlcera por pressão no estado do Paraná, bem como representá-lo esquematicamente. Trata-se de 
uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, realizado em quatro etapas: a) contato e aproximação com o campo de estudo, constituição 
das equipes e caracterização dos hospitais de ensino do estado do Paraná; b) elaboração de um material educativo e capacitação dos partici-
pantes, c) desenvolvimento de banco de dados on-line, d) realização de estudo piloto. Foi efetuada a caracterização dos hospitais de ensino do 
estado do Paraná por meio de levantamento de dados. Foi elaborada uma capacitação na modalidade a distância, disponibilizando o curso em 
um ambiente virtual de aprendizagem, baseada nos instrumentos usados para coleta de dados. Os instrumentos utilizados são provenientes de 
uma pesquisa que realizou a tradução e adaptação transcultural e foram aplicados no estudo piloto nos pacientes internados em um hospital de 
ensino pelos enfermeiros/estudantes capacitados. As etapas foram descritas em esquema gráfico que contempla todas as fases da pesquisa e 
relata o desenvolvimento de uma inovação tecnológica para estudos de prevalência. Para a análise de dados, desenvolveu-se uma planilha on-
line com gerenciador de arquivos, a qual recebeu os dados coletados no estudo piloto e foi alimentada por dois digitadores. O desenvolvimento 
de uma inovação tecnológica possibilita intervenções seguras e eficazes, bem como permite a realização de estudos de prevalências em maior 
escala, fornecendo subsídios para implementação de métodos de prevenção e tratamentos. Como contribuições para a prática da enfermagem, 
tem-se com isso a melhora do cuidado prestado e da qualidade de vida dos pacientes. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Nayana Cavassim do Nascimento (PIBIT/CNPq)
Curso: Nutrição (MT)
Orientador: Maria Eliana Madalosso Schieferdecker         Co-Orientador: José Simão de Paula Pinto
Departamento: Nutrição                                                     Colaborador: Gislaine Cutchma, Carlos Kuretzki
Setor: Ciências da Saúde
Palavras-chave: Protocolo eletrônico, Terapia nutricional enteral, Atendimento domiciliar
Área de Conhecimento: 40500004 - NUTRIÇÃO 

1412 APLICAÇÃO DO PROTOCOLO ELETRÔNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTES EM TERAPIA NUTRICIONAL DOMICILIAR

Diante do desenvolvimento de novas tecnologias o uso de papéis na prática médica não atende mais as necessidades vivenciadas na rotina 
diária. Dados de consultas anotados em papéis podem perder-se com o tempo, além da qualidade dos dados registrados depender de fatores 
como o preenchimento das informações ser feito de forma legível. O uso da informática na área da saúde surge como ferramenta para auxiliar 
no momento da consulta e na tomada de decisão. O uso de protocolos eletrônicos faz com que a coleta de dados seja feita de forma padroni-
zada além de reduzir possíveis erros. O protocolo eletrônico desenvolvido para pacientes em terapia nutricional enteral domiciliar do Sistema 
Integrado de Protocolos Eletrônicos- SINPE© possui uma base de dados completa feita a partir de revisões realizadas na literatura. Diante 
do objetivo de avaliar a aplicabilidade do protocolo eletrônico e verificar as principais complicações que ocorrem em pacientes em terapia 
nutricional enteral domiciliar (TNED), foi realizado um estudo retrospectivo a partir de dados obtidos das fichas de acompanhamento do ano 
de 2009 a 2010 preenchidas pelas nutricionistas das Unidades Básicas de Saúde de Curitiba. Os pacientes avaliados por Schieferdecker no ano 
de 2008 em seu estudo já estavam cadastrados no SINPE e foram incluídos na pesquisa. A princípio a amostra seria composta de 111 pacientes 
em TNED, porém foram resgatadas as fichas de somente 87 pacientes. Os dados foram passados para o protocolo eletrônico e os resultados 
foram analisados por meio do SINPE Analisador©. No total foram realizadas 360 coletas sendo que nos itens e subitens existentes do protocolo 
eletrônico este número variava conforme a presença ou ausência de dados. Os resultados mostraram que 1003 do total de 1793 itens existentes 
não foram utilizados correspondendo a 55,94%. Através da opção “itens não usados” observou-se que dentre eles estavam a frequência de 
consumo alimentar, recordatório 24 horas, algumas circunferências e pregas cutâneas, determinação da compleição e composição corporal. 
Verificou-se que dentre as complicações decorrentes da nutrição enteral as mais prevalentes foram as gastrointestinais, sendo a obstipação a 
mais frequente correspondendo a 64% (n= 128). Conclui-se que ao utilizar o protocolo eletrônico muitos itens não foram preenchidos pela 
ausência de dados nas fichas de acompanhamento. O registro dos dados armazenados no protocolo pode ser útil para o nutricionista proporcio-
nando o maior número de dados a respeito do paciente contribuindo para a tomada de decisão na terapia nutricional.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Anderson Elirio Zanatta (PIBIT/CNPq)
Curso: Agronomia (MT)
Orientador: Lino Bittencourt Monteiro              Co-Orientador: Rosangela Teixeira
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo     Colaborador: Bruno da Silva Pereira
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Variabilidade genética, NIRS, Mariposa oriental
Área de Conhecimento: 50102001 - FITOSSANIDADE

1413 APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO (NIRS) 
COMO FERRAMENTA PARA CARACTERIZAR ESPÉCIES DE GRAPHOLITA MOLESTA

A espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) é uma técnica não destrutiva que pode ser aplicada em uma larga faixa de materiais de 
origem orgânica e inorgânica. Em biologia já foi utilizado como ferramenta taxonômica em distintos taxa, desde vírus até seres mais complexos 
como plantas. Na entomologia foi utilizado para a identificação de espécies de diferentes gêneros, em análises filogenéticas entre outros. A 
utilização de insetos de laboratório para estudos fisiológicos, genéticos e toxicológicos tornou-se muito frequente, porém a criação contínua 
em laboratório por várias gerações sem inserção de material genético silvestre pode reduzir a variabilidade genética, alterar as características 
fenotípicas e comportamentais da população quando comparada com a população do campo. A técnica de espectroscopia no infravermelho 
próximo (NIRS), tem se destacado como método prático, rápido e de baixo custo em relação a outros métodos na diferenciação qualitativa de 
populações com diferentes origens geográficas. O objetivo deste trabalho foi comparar as populações de G. molesta, uma coletada em 2008 e 
criadas em laboratório por 36 gerações sem inserção de novos indivíduos e outra silvestre coletada em 2011, por meio da técnica de espectro-
scopia de infravermelho próximo. Populações de G. molesta foram coletadas em pomar de macieira no Brasil no município de Porto Amazonas 
(PR) em 2008 e mantidas em dieta artificial especifica para lepidópteros em laboratório, em 2011 foi realizada nova coleta no mesmo quadrante 
do pomar e imediatamente levados ao laboratório para avaliação no espectrofotômetro BIORAD, com 32 varreduras na faixa de 400 a 7000 
nm. Os espectros foram submetidos à análise estatística pelo método de quadrados mínimos parciais (PLS) com auxilio do programa Unscram-
bler, 9.7. As populações se diferenciaram entre si nos espectros brutos e no mapa fatorial. Os resultados evidenciam a diferenciação fenotípica 
decorrente principalmente do ambiente e os fatores de seleção a que foram expostos e demonstram a baixa representatividade das populações 
de laboratório criadas por longo período de tempo em relação às populações silvestres.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Joseane da Silva (PIBIT/CNPq)
Curso: Agronomia (MT)
Orientador: Louise Larissa May De Mio         Co-Orientador: Luciane Cristina Rozwalka
Departamento: Fitotecnia e Fitossanitarismo
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Glomerella cingulata, Podridão-da-uva-madura, Controle alternativo
Área de Conhecimento: 50102001 - FITOSSANIDADE

1414 ESTUDO DE MODO DE AÇÃO DE MICROORGANISMOS, EXTRATOS E ÓLEOS 
ESSENCIAIS SOBRE OS PATÓGENOS DA VIDEIRA

Glomerella cingulata, forma sexuada de Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) agente etiológico da podridão-da-uva-madura causa sérios 
danos à viticultura. Técnicas alternativas de controle de podridões para a manutenção da qualidade pós-colheita de frutos e segurança alimentar 
tornaram-se uma exigência mundial. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de inibição de óleos essenciais sobre a germinação de 
conídios e crescimento micelial de C. gloeosporioides visando utilização futura destes para o controle em pós-colheita, com menor impacto ao 
meio ambiente e a saúde humana. Foram testados 19 óleos essenciais a 0,5% (5000 µL.L-1), 0,1% (1000 µL.L-1) e 0,02% (200 µL.L-1) e 2 
testemunhas em água (com e sem Tween 20) totalizando 59 tratamentos e 4 repetições para avaliar o efeito sobre a germinação. Alíquotas de 
20 µL do tratamento e 20 µL da suspensão do patógeno a 1 x 103 conídios.mL-1 foram depositadas em ágar-água.  Para o cálculo da porcenta-
gem de germinação, foram contados 50 conídios do patógeno por alíquota/gota identificados em germinados, germinação reduzida e não germi-
nados após 24 h. Para avaliar o efeito de compostos voláteis dos óleos essenciais sobre o crescimento micelial, adotou-se como metodologias: 
deposição de 10 µL de cada óleo sobre disco de papel de filtro colado na tampa e, deposição de 3,33 µL de cada óleo totalizando 10 µL sobre 3 
discos eqüidistantes de papel de filtro acondicionados sobre o meio BDA. Discos de micélio do patógeno foram colocados no centro das placas 
de Petri contendo meio BDA. Capim-limão (C. citratus), tomilho (T. vulgaris), erva-doce (P. anisum), cravo (folhas) (E. caryophyllata), canela 
(Cinnamomum sp.), eucalipto (E. globulus), na concentração de 0,5% e tomilho 0,1% demonstraram-se eficientes na inibição de germinação 
e estatisticamente iguais mediante comparação de médias pelos testes de Tukey e Scott-Knott a 5%.. Os óleos essências de erva-doce, Menta 
(Mentha arvensis), Capim-limão e tomilho inibiram em 100% o crescimento micelial 5 dias após o tratamento. Demonstrando a presença de 
compostos voláteis com potencial fungitóxico.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Sérgio Luis Haliski (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Florestal (MT)
Orientador: Antonio Rioyei Higa          Co-Orientador: Rafael Kuster de Oliveira
Departamento: Ciências Florestais        Colaborador: Paulo André Trazzi; Heloisa Pscheidt;
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Pinus taeda, Enraizamento, Clonagem
Área de Conhecimento: 50201034 - GENÉTICA E MELHORAMENTO FLORESTAL

1415 EFEITO DA FAMÍLIA E DO TIPO DE MINIESTACAS NO ENRAIZAMENTO E 
ALTURA DAS MUDAS DE PINUS TAEDA L.

As plantações florestais com Pinus taeda na região sul representão 83% da área plantada com pinus no país (ABRAF, 2012). A importância 
do pinus tem impulsionado pesquisas por técnicas de reprodução assexuada na produção de mudas de genótipos selecionados. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o efeito da família e do tipo de miniestacas no enraizamento e altura de mudas de Pinus taeda. Foram utilizadas três 
famílias selecionadas genotipicamente e dois tipos de miniestacas: miniestaca virtual e miniestaca de inverno. As miniestacas virtuais foram 
coletadas de mudas originadas de sementes com 120 dias de idade após a semeadura; o material de inverno foram coletadas de cepas jovens em 
reprodução. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, sendo utilizadas 10 miniestacas por parcela e oito repetições. O experimento 
foi avaliado aos 180 dias. Aplicou-se o teste estatístico de ANOVA em fatorial duplo (p< 0.05), sendo o arranjo da análise em parcelas subdi-
vididas. As variâncias dos tratamentos se mostraram homogêneas pelo teste de Levene (p< 0.05). Não houve interação estatística significativa 
entre os fatores família e miniestaca para o enraizamento. As famílias não foram estatisticamente diferentes para o enraizamento. A miniestaca 
virtual foi superior estatisticamente à miniestaca de inverno em relação ao enraizamento. Verificou-se a existência de interação significativa 
entre família e tipo de miniestaca para a variável altura. Aplicou-se em seguida o teste de Bonferroni (p< 0.05) para comparar as diferenças 
entre as médias dos dois tipos de miniestacas dentro de cada família: a miniestaca virtual foi estatisticamente superior a de inverno para duas 
famílias, não ocorrendo diferença estatística entre os tipos de miniestacas para a terceira família. O uso de miniestaca virtual é o ideal, tendo 
em vista o maior enraizamento, mas na pratica a quantidade deste material é bem inferior comparado a outro tipo de miniestaca, sendo assim é 
necessário mais pesquisas para melhorar os índices de enraizamento de miniestacas de inverno.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafaela de Assunção (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Florestal (MT)
Orientador: Antonio Carlos Batista              Co-Orientador: Alexandre França Tetto
Departamento: Ciências Florestais                Colaborador: Adenise Aparecida Ulchak 
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Cortina de segurança, Potencial energético, Calorimetria
Área de Conhecimento: 50201085 - PROTEÇÃO FLORESTAL

1416 DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO DA MICHELIA CHAMPACA, VIBURNUM ODO-
RATISSIMUM E JASMINUM MESNYI PARA O USO POTENCIAL EM CORTINAS DE SEGURANÇA

O fogo causa diversos danos todos os anos, destruindo extensas áreas florestais e colocando em risco a flora, a fauna e o homem. Por isto, a 
prevenção contra incêndios florestais é de extrema importância. Uma forma de prevenção é a implantação de cortinas de segurança, sendo defi-
nidas como faixas de vegetação menos inflamável que a espécie à qual deverá proteger e que tem por objetivo retardar ou impedir a propagação 
do fogo. Definir uma espécie com potencial para tal uso é difícil, pois diversos fatores são levados em consideração, sendo um dos mais impor-
tantes o conhecimento da energia liberada pelo material combustível durante a sua combustão. Neste contexto, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o potencial energético das espécies magnólia-amarela (Michelia champaca), viburno (Viburnum odoratissimum) e jasmim-
amarelo (Jasminum mesnyi) para o uso em cortinas de segurança. A metodologia de coleta consistiu na retirada de material vegetal (folhas e 
galhos) menor que 0,7 cm, com o auxílio da tesoura de poda, sendo a seleção do material feita com a utilização do calibrador. Em seguida, o 
material foi acondicionado em estufa a 75 °C por 48 horas e, posteriormente, triturado até ficar homogêneo, sendo posto novamente em estufa 
por 24 horas para retirada da umidade adquirida nesta etapa. Esse material foi acondicionado em um recipiente impermeável e transportado 
até o Laboratório de Análises de Combustíveis Automotivos (LACAUT) da UFPR. Em todas as etapas foram utilizadas luvas para que não 
houvesse contato direto com o material vegetal. No laboratório, as amostras foram classificadas em peneira ASTM 60 (250 mm) e analisadas 
conforme a norma ASTM 5685, efetuando os testes de poder calorífico superior em uma bomba calorimétrica isoperibólica LECO AC-500, 
com 0,3 a 0,4 g de material por análise em triplicata para cada amostra. As análises determinaram o poder calorífico dos materiais, expres-
sos em calorias por grama (cal.g-1). Os dados obtidos foram comparados com as acículas de Pinus taeda (espécie padrão) para se verificar a 
potencialidade das espécies. Comparado ao material padrão (4701 cal.g-1), o viburno e a magnólia-amarela apresentaram um poder calorífico 
inferior (4672,7 e 4380,5 cal.g-1, respectivamente), enquanto o jasmim-amarelo apresentou um poder calorífico superior (5092,7 cal.g-1). 
Considerando que as espécies potenciais devem apresentar potencial energético menor que o material vegetal ao qual irão proteger, apenas o 
viburno e a magnólia-amarela são indicados como espécies potenciais para o uso em cortinas de segurança.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Ana Beatriz Schikowski (PIBIT/CNPq)
Curso: Engenharia Florestal (MT)
Orientador: Carlos Roberto Sanquetta            Co-Orientador: Ana Paula Dalla Corte
Departamento: Ciências Florestais
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Carbono, Floresta com araucária, CO2FIX
Área de Conhecimento: 50202006 - MANEJO FLORESTAL

1417 SOFTWARE CO2FIX: CALIBRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA A FLORESTA 
COM ARAUCÁRIA NO ESTADO DO PARANÁ

O software computacional CO2FIX é uma ferramenta de simulação que quantifica os estoques de Carbono e fluxos de biomassa florestal, ma-
téria orgânica do solo e da cadeia de produtos da madeira ao longo de um período, aplicável desde a floresta tropical até sistemas agroflorestais. 
Em paralelo, visando viabilizar projetos de REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal) na Floresta Ombrófila 
Mista, se faz necessário o conhecimento da dinâmica do carbono nessa tipologia. Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo customizar 
o software CO2FIX para a tipologia florestal Floresta Ombrófila Mista, obtendo o estoque de carbono por unidade de área, para uma posterior 
simulação de um cenário de REDD. O incremento da floresta foi obtido utilizando dados de inventário florestal contínuo do Projeto PELD – 
Projeto Ecológico de Longa Duração, em General Carneiro, Paraná, do período de 1999 a 2009. Densidade e teor de carbono das folhas, galhos 
e raízes foram obtidos na literatura disponível. As espécies foram divididas em três grupos: araucárias, brancas e canelas. O Carbono variou 
de 100.64 t.ha-1 em 1999 a 106.78 t.ha-1 em 2009, com períodos de acréscimo e outros de decréscimo no Carbono total acumulado, com um 
IPA médio de 0.682 t.ha-1.ano-1. O grupo canelas foi o com maior participação em Carbono fixado em média no período, com cerca de 40%, 
seguido pelo grupo das brancas (outras espécies) com 34% e araucárias com 26%. O presente estudo ainda precisa ser aprimorado com dados de 
solo, permitindo assim maior desempenho do programa, porém os dados da literatura quanto a dinâmica da Floresta de Araucária são escassos, 
faltando ainda dados como taxa de deposição por compartimento e dinâmica da produção da serapilheira. Sendo assim, os valores expostos são 
apenas iniciais, sem considerar significativamente o Carbono fixado no solo. Em posse de dados necessários correspondentes ao solo, espera-se 
que as estimativas de Carbono total fixado na área seja maiores.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Felipe Strapasson Lazzarotto (Outro)
Curso: Engenharia Industrial Madeireira (N)
Orientador: Graciela Inés Bolzon de Muñiz      Co-Orientador: Silvana Nisgoski
Departamento: Ciências Florestais   Colaborador: Richard E. Mölleken, Francielli Rodrigues Ribeiro Batista, Ramiro Faria França
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Colorimetria, Cor, Madeira
Área de Conhecimento: 50204009 - TECNOLOGIA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS

1418 ANÁLISE ESPECTROSCÓPICA DE COR DE MADEIRA SERRADA

A cor é uma importante propriedade na madeira serrada e produto final, mas é difícil de ser quantificada. Pode variar dentro da espécie, entre 
regiões da mesma árvore, influenciada por tipo de solo, ataque de organismos xilófagos, fungos, umidade, exposição ao sol, etc. A análise col-
orimétrica corresponde ao processo utilizado para medir e analisar a composição da cor de substâncias, sendo extremamente útil em diversos 
segmentos industriais. Este trabalho tem como objetivo coletar informações sobre diferentes espécies florestais baseado em espectroscopia de 
cor. As medições foram feitas nas faces tangencial ou radial da amostra, em um espctofotômetro de cor CM-5, da Konica Minolta, seguindo 
o sistema CIELAB de 1976 para obtenção dos valores da claridade (L), das tonalidades vermelho (+a*), verde (-a*), amarelo (+b*) e azul 
(-b*). Foram estudadas amostras de 4 espécies, duas com uma tonalidade amarelada, Dipteryx odorata (cumaru)e Enterolobium sp. (orelha de 
macaco) e duas com uma tonalidade avermelhada, Astronium lecointei (muiracatiara) e Myrocarpus sp. (cabreúva)para análise das variáveis 
que compõe sua cor. A espécie Dipteryx odorata apresentou valores médios de L* 50,02 (s = 4,9), a*10,53 (s = 1,9), b*21,00 (s = 3,5); o Enter-
olobium sp.,  L* 57,11 (s = 4,7), a*10,76 (s = 1,3), b*29,07 (s = 2,0); o Astronium lecointei, L* 44,54 (s = 8,1), a*15,31 (s = 2,6), b*21,21 (s = 
5,3); o Myrocarpus sp., L* 48,28(s = 5,7), a*15,17 (s = 2,0), b*18,36 (s = 3,24). Analisando os resultados observa-se que a diferença entre as 
madeiras amarelas explica-se através da luminosidade (L*) e tonalidade amarela (+b*) uma vez que a tonalidade vermelha (+a*) apresentou-se 
semelhante, desta forma o Enterolobium sp. tem uma cor mais amarelada e mais clara que o Dipteryx odorata. O Astronium lecointei apresenta 
uma coloração alaranjada, enquanto o Myrocarpus sp.,um vermelho rosado. Neste caso, a tonalidade vermelha (+a*) das duas é semelhante, a 
diferenciação da cor é ocasionada devido à tonalidade amarela (+b*) que apresenta-se maior no Astronium tornado-a alaranjada, e a luminosi-
dade maior no Myrocarpus é responsável pela coloração mais rosada.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Emanuele Cristiny Goes (CNPq-Balcão)
Curso: Zootecnia (MT)
Orientador: Marson Bruck Warpechowski       Co-Orientador: Lucélia Hauptli
Departamento: Zootecnia                                Colaborador: Joseane Crystina C. Rego, Melisa F. Machado, Rafaela S. Kochinski
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Frangos, Viscosidade, Metanalise
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

1419 ESTUDOS SOBRE A VISCOSIDADE DA DIGESTA ILEAL EM FRANGOS DE 
CORTE.

O objetivo deste trabalho foi sistematizar informações empíricas sobre a viscosidade da digesta ileal de frangos de corte, obtidas por revisão 
sistemática de literatura, para futura metanálise e holoanálise. O trabalho foi realizado no Laboratório de Sistematização, Análise e Mod-
elagem em Produção e Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia da UFPR (LabSisZoot). Os artigos científicos foram buscados na base 
eletrônica “Web of Science”, acessada a partir do portal da informação da UFPR, com a combinação dos termos de busca em inglês, “viscosity” 
e “ broiler chicken”. Além disso, foi realizada busca em periódicos impressos pertencentes ao LabSisZoot, que não constavam integralmente 
na web. Foram selecionados 13 artigos publicados entre 1985 e 2004, que continham dados medidos de viscosidade ileal de frangos de corte, 
com descrição detalhada dos métodos de coleta e medição e da composição química e de ingredientes das dietas experimentais, cujos dados 
foram sistematizados em uma base eletrônica para realização de estatística descritiva intra-experimentos. A maioria dos trabalhos foi publicada 
na revista British Poultry Science (7 artigos), somando 82 tratamentos (aditivos ou ingredientes dietéticos), com média de 10 repetições por 
tratamento. Os ingredientes mais comuns das dietas experimentais foram o milho (19%), o trigo (38%) e a cevada (23%). A moda de animais 
utilizados nos experimentos foi de 40, sendo a maioria alojada em gaiolas individuais, com consumo a vontade, para determinação do desem-
penho. Os experimentos tiveram duração entre 7 e 45 dias, e apenas 4 trabalhos apresentaram período de adaptação. Dos trabalhos avaliados, 
69% dos animais tinham idade inicial de 1 dia e 92% dos experimentos tiveram a adição de enzimas, sendo a B-glucanase a mais utilizada 
(61%). O método mais utilizado para determinar a viscosidade (77%), a partir de uma amostra da digesta ileal fresca (38%) ou congelada 
(62%), foi de medição reológica com eixo rotacional, porém com grande diversidade de modelos de equipamento. Devido à grande variação 
de unidades dos dados registrados de viscosidade é necessária a padronização destas informações e dos fatores e métodos envolvidos com as 
coletas e medições, para permitir a utilização do banco de dados em futura metanálise.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Jean Fagner Durau (PIBIT/CNPq)
Curso: Zootecnia (MT)
Orientador: Alex Maiorka            Co-Orientador: Diego Surek
Departamento: Zootecnia             Colaborador: Cleusa Bernardete M. de Brito, Ivânio José M. Bueno, Ronan O. F. dos Santos
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Cinza insolúvel em ácido, Fibra em detergente ácido, Lignina
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

1420 UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES INDICADORES PARA DETERMINAÇÃO DE DIGESTIBI-
LIDADE DE DIETAS À BASE DE MILHO E FARELO DE SOJA PARA SUÍNOS NA CRECHE

A metodologia de coleta parcial utilizando indicadores é uma forma para avaliação de digestibilidade de rações para suínos. Existem indica-
dores internos e externos, sendo que o primeiro grupo é encontrado naturalmente nos ingredientes usados na formulação das dietas. O uso 
de indicadores internos pode ser interessante devido ao fato de que não precisam ser adicionados na dieta, além de possuir uma distribuição 
homogênea na ração. O objetivo do trabalho foi avaliar a digestibilidade de rações para suínos na creche utilizando diferentes indicadores. O 
delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, em parcela subdividida, sendo as parcelas constituídas por duas rações e as subparcelas 
pelos três métodos de avaliação de digestibilidade. Foram utilizados oito animais recebendo cada ração, totalizando 16 leitões. Os animais  re-
ceberam as rações no período de 36 a 41 dias de idade, sendo os dois últimos de coleta de fezes. Os dados foram submetidos à análise de var-
iância, e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. A diferença entre as dietas variou quanto à inclusão de núcleo, afetando 
a porcentagem de milho e fosfato, sendo o farelo de soja inalterado. Os indicadores utilizados foram cinza insolúvel em ácido (CIA), fibra em 
detergente ácido (FDA) e lignina. Foi adicionando 1,0 % de CIA nas dietas, como indicador externo, de forma a obter-se uma concentração final 
de 1,60 % na matéria seca. As rações e as fezes foram submetidas à análise laboratorial para determinação da matéria seca (MS), proteína bruta 
(PB) e energia bruta (EB), além da CIA, FDA e lignina. As variáveis analisadas para os três indicadores foram digestibilidade da matéria seca 
(%), proteína bruta (%) e energia digestível (%). Para os três parâmetros avaliados as metodologias com CIA e lignina obtiveram valores iguais 
de digestibilidade em ambas as rações, enquanto o método do FDA mostrou valores estatisticamente inferiores comparando aos outros dois 
indicadores. Essa diferença nos resultados pode estar associada à uma digestão do FDA no trato gastrointestinal, não sendo recuperado de modo 
satisfatório nas fezes, afetando os cálculos de digestibilidade. A metodologia utilizando lignina mostrou ser equivalente à CIA, demonstrando 
que pode ser utilizada como indicador interno para avaliação de digestibilidade de dietas para suínos em creche.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Marina Lima de Souza (PIBIT/UFPR-TN)
Curso: Zootecnia (MT)
Orientador: Marson Bruck Warpechowski            Co-Orientador: Lucélia Hauptli
Departamento: Zootecnia                                     Colaborador: Jaqueline Aline de Quadros, Joseane Crystina Costa Rego
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Capacidade tamponante, Taxa linear de tamponamento, Manual de referência
Área de Conhecimento: 50403001 - NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL

1421 TAXA LINEAR DE TAMPONAMENTO, UMA MEDIDADE DESENVOLVIDA NA 
UFPR.

Em criações industriais normalmente os leitões são desmamados precocemente, sendo privados abruptamente do consumo do leite e das 
imunoglobulinas maternas. A adaptação à nova dieta e a criação efetiva da barreira estomacal ocorre gradativamente. Durante esse processo 
os animais ficam mais susceptíveis a infecções e diarreias, menos capazes de digerir, absorver e com desempenho comprometido. A utilização 
de antibióticos via ração é a forma tradicionalmente usada para prevenir e controlar esses problemas. Como alternativa, o uso de acidificantes, 
também via ração, pode estimular a secreção de enzimas pancreáticas, diminuir o pH estomacal e atuar no controle de microorganismo pa-
togênicos. Para a acidificação é importante considerar a capacidade tamponante dos ingredientes e da ração. A taxa linear de tamponamento 
(TLT) é uma medida criada na UFPR que pretende expressar a capacidade tamponante em toda a faixa do pH fisiológico, do pH 8 ao 2, de 
forma a expressar essa propriedade na faixa de variação fisiológica do pH no trato digestório e, ao mesmo tempo, permitir aditividade suficiente 
para sua utilização na formulação linear de dietas para leitões. Os experimentos já realizados na UFPR comprovam a eficiência dessa medida 
na estimativa dos efeitos nutricionais da acidificação de dietas para leitões, entretanto não há ainda disponível tabela com valores de referên-
cia da TLT de alimentos, nem descrição detalhada do método de análise de forma a facilitar a adoção dessa metodologia em laboratórios de 
análises de alimentos. O objetivo desse trabalho foi a elaboração de uma Tabela de Referência e Manual para a determinação do uso da TLT 
de alimentos para animais, priorizando alimentos utilizados em dietas de leitões no pós-desmame. Foi organizado um banco de dados que o 
LabSisZoot (Laboratório de Sistematização, Análise e Modelagem em Produção e Nutrição Animal) gerou até o momento, através de pesquisas 
e experimentos, em forma de tabelas com valores nutricionais incluindo a medida TLT. Bem como, no manual será explicado detalhadamente 
a metodologia de análise laboratorial elaborada e utilizada para avaliar a capacidade tamponante e obter os valores de TLT dos ingredientes e 
misturas. Assim, tornando possível a reprodução destas análises pelo público alvo: nutricionistas, pesquisadores e acadêmicos.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lidiane Priscila Domingues (PIBIT/UFPR-TN)
Curso: Zootecnia (MT)
Orientador: Simone Gisele de Oliveira           Co-Orientador: Alex Maiorka
Departamento: Zootecnia                                Colaborador: Tatiane A. Ramos, Carolina Pedro Zanatta, Daniele Cristina de Lima
Setor: Ciências Agrárias
Palavras-chave: Digestibilidade, Proteína, Cães
Área de Conhecimento: 50403028 - AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

1422 AVALIAÇÃO DAS METODOLOGIAS IN VIVO E IN VITRO NA DETERMINAÇÃO 
DA DIGESTIBILIDADE DA PROTEÍNA BRUTA EM DIETAS PARA CÃES

O conhecimento da digestibilidade dos nutrientes na formulação de rações é ponto importante quando se almeja sucesso no crescimento dos 
animais, além de permitir resultados com melhor sustentabilidade ambiental. Os métodos in vivo para determinação de digestibilidade são 
amplamente utilizados por apresentar alta confiabilidade nos resultados. No entanto, representam custo elevado e exigem maior tempo para sua 
execução. O método in vitro surge então como importante ferramenta, contendo normalmente boa correlação com dados in vivo, além de ser 
prático e de rápida execução. Nesse contexto, foram realizados dois experimentos com o objetivo de avaliar a digestibilidade de dietas contendo 
crescentes níveis de farinha de vísceras de aves (FVA), procurando determinar qual o melhor tempo de incubação das dietas na metodologia 
in vitro, e correlacionar os dados obtidos in vivo e in vitro. O ensaio in vivo foi realizado utilizando 18 cães da raça Beagle, distribuídos em 
delineamento Inteiramente Casualizado com três tratamentos (14%, 26% e 38% de inclusão de FVA), totalizando 6 repetições por tratamento. 
As médias obtidas foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. No ensaio in vitro as mesmas dietas foram avaliadas através 
da metodologia de solubilidade em pepsina. Foi adotado o delineamento inteiramente casualisado, com três repetições por tratamento. A 
concentração de pepsina usada no método foi de 0,02% e os tempos de incubação avaliados foram de 12, 14, 16, 18 e 20 horas. Houve efeito 
da concentração de FVA (p< 0,05) sobre a digestibilidade in vivo da proteína bruta (CDAPB), sendo que a dieta contendo 26% de FVA mos-
trou maior CDAPB (84,02%), seguida pela inclusão de 14% (83,04%) e 38% (81,53%). Para as análises in vitro, não houve efeito de tempo 
(P>0,05) sobre a digestibilidade das dietas com diferentes níveis de FVA, indicando que quaisquer períodos de incubação testados podem ser 
usados nessa metodologia. Os dados obtidos por meio da metodologia in vitro não representaram de forma adequada os dados obtidos in vivo, 
encontrando valores de 17,23%, 16,75% e 16,08% para as dietas com inclusão de 14%, 26% e 38% de FVA, respectivamente. Não foi obser-
vada correlação entre os dados de digestibilidade in vivo e in vitro. Isso se deve, possivelmente, pelo fato de que a metodologia de solubilidade 
em pepsina é um método mais adequado para mensuração da digestibilidades em farinhas de origem animal, não se aplicando, de acordo com 
os resultados encontrados, a misturas de ingredientes de origem animal e vegetal, como no presente trabalho.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Gilberto Guimarães Saleh (PIBIT/CNPq)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Palotina (N)
Orientador: Fábio Meurer               Co-Orientador: Lilian Dena dos Santos
Departamento: Campus Palotina     Colaborador: Rafael Ernesto Balen, Gilson Bueno Jr., Neivair Sponchiado Pastore
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Organismos aquáticos, Digestibilidade, Aquicultura
Área de Conhecimento: 50603000 - AQUICULTURA

1423 DIGESTIBILIDADE APARENTE DA ENERGIA DO GLICEROL PARA O CORI-
MATÃ (PROCHILODUS SCROFA)

O presente trabalho foi sendo conduzido no Laboratório de Nutrição de Organismos Aquáticos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
campus Palotina. A estrutura utilizada constituiu-se de uma cuba cilíndrica em fibra de vidro de 200L adaptada a um recipiente para coleta de 
fezes, um tanque rede de 100L, uma caixa de alimentação de 1.000L, um compressor de ar elétrico, 30 corimatãs com peso médio de 60g. As 
médias dos parâmetros físico-químicos da água foram de PH (8,5),Oxigênio (6,5mg/l), Temperatura (26,0°C). As rações foram formuladas 
a base de farelo de soja e milho, a referência com 33% de proteína bruta e 4.000 kcal de energia bruta, a ração teste continha 70% da ração 
referência e 30% do alimento teste (glicerol). Para coleta das fezes os peixes foram acondicionados no tanque-rede dentro do tanque de ali-
mentação, permanecendo durante o período de adaptação de cinco dias, sendo arraçoados duas vezes ao dia, o tanque foi sifonado uma vez ao 
dia para retirada de fezes e restos de ração. Após o período de adaptação iniciou-se a coleta de fezes onde os peixes foram mantidos durante o 
dia no tanque-rede dentro do tanque de alimentação, arraçoados as 11h00, 17h30mine e após 30 minutos da última refeição transferidos para 
o tanque de coleta onde permaneceram das 18h00min até as 8h00min da manhã seguinte quando se repetia o mesmo manejo. As fezes foram 
acondicionadas em um recipiente sob refrigeração até as análises bromatológicas. A coleta de fezes foi feita pelo período necessário para que 
se obtivesse a quantidade adequada para as análises. Para a realização das análises, os alimentos e rações serão descongelados e moídos. As 
fezes serão descongeladas, secas em estufa a 55 ºC durante 24h,retiradas as escamas e moídas. As análises químicas e bromatológicas das fezes, 
rações e alimentos serão feitas no Laboratório Nutrição e Qualidade de Água da UFPR Campus de Palotina, a determinação da concentração 
do cromo e de energia serão realizadas na Universidade Estadual de Maringá. Os peixes se comportaram bem durante o período de adaptação 
e coleta de fezes, a coleta da quantidade de fezes necessária para a realização das análises foi atingida no período final da redação do resumo 
para o EVINCI, porém acredita-se que os resultados estarão disponíveis antes do prazo final para a redação do relatório final.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Rafael Ortiz Kracizy (PIBIT/CNPq)
Curso: Tecnologia em Aqüicultura - Palotina (N)
Orientador: Leandro Portz                Co-Orientador: Eduardo Luis Cupertino Ballester
Departamento: Campus Palotina       Colaborador: Welliton Gonçalves de França (PIBIC – CNPq)
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Filtragem biológica, bactérias, Aquariologia
Área de Conhecimento: 50603000 - AQUICULTURA

1424 DESENVOLVIMENTO DE FILTROS BIOLÓGICOS DE BAIXO CUSTO PARA ATI-
VIDADE DO AQUARISMO

O referido projeto foi desenvolvido com interesse estratégico para o desenvolvimento de novas tecnologias importantes para a atividade do 
aquarismo. Cerca de 90% de todos os equipamentos utilizados nesta atividade comercializados no Brasil são importados de outros países como 
Taiwan, China, Alemanha e EUA proporcionando perdas de receitas ao redor de R$ 105 milhões/ano para o Brasil. Na aquariologia, filtros 
biológicos são utilizados para o tratamento de elementos tóxicos liberados na água dos aquários, além da oxidação da matéria orgânica, estas 
unidades de tratamento têm como objetivo principal à transformação de nitrogênio amoniacal em nitrato (processo da nitrificação). Neste 
estudo foram comparados 8 tipos de filtros biológicos: sendo dois comerciais – utilizados como comparativo para eficiência dos filtros confec-
cionados neste projeto. E seis confeccionados com material alternativo, dois com “bioballs”, dois com anéis de cerâmica e dois com esponja 
vegetal - interno e externo (tratamentos). Utilizando-se material reciclável e facilmente encontrado em lojas de material de construção, para 
o tratamento da água de aquários de 60 litros povoados densamente com peixes ornamentais Kinguio (Carassius auratus). Como elementos 
filtrantes foram utilizados lã acrílica, “bioball”, esponja vegetal, anéis de cerâmica e carvão ativado. Esses elementos possuem porosidade e 
superfícies adequadas para reter as partículas sólidas em suspensão e permitir a fácil libertação do nitrogênio gasoso resultante da redução do 
nitrato pela ampla proliferação de bactérias do gênero nitrossomonas e nitrobacters. Após instalação dos filtros, amostras de água foram aferi-
das a cada 2 dias dos aquários e foram determinados os valores de NH3, NO2, O2, pH e temperatura. Para todos os parâmetros foram feitos 
teste de ANOVA a 5% sendo estes altamente significativos. A partir dos valores obtidos foi determinado o período médio de 15 dias para a 
maturação biológica total das bactérias nos filtros. Os filtros montados no projeto apresentaram custos inferiores a 50% comparados aos filtros 
industriais encontrados no mercado.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Amábile Frozza (PIBIT/CNPq)
Curso: Tecnologia em Biotecnologia - Palotina (N)
Orientador: Eduardo Luis Cupertino Ballester          Co-Orientador: Shayene Agatha Marzarotto
Departamento: Campus Palotina                               Colaborador: Isabel Pastore, Letícia Migliavacca, Paulo César Abreu
Setor: Campus Palotina
Palavras-chave: Probiótico, Macrobrachium, Biofloco
Área de Conhecimento: 50603027 - CARCINOCULTURA

1425 UTILIZAÇÃO DE PROBIÓTICOS DURANTE PRODUÇÃO DE JUVENIS DO CAMARÃO DE ÁGUA 
DOCE MACROBRACHIUM SP.  EM SISTEMA SUPER-INTENSIVO SEM RENOVAÇÃO DE ÁGUA

A produção de juvenis de M. rosenbergii pode ser maximizada com o uso da tecnologia de bioflocos e a utilização de probióticos. Este trabalho 
procurou comparar o sistema convencional utilizado em berçários, com o uso de biofiltros e o sistema com o uso de bioflocos. Além disso, no 
sistema de bioflocos foi testada a adição de dois probióticos comerciais na água. O experimento durou 30 dias e foi realizado em 12 unidades de 
tratamento com 0,20 m² de área, com volume útil de 50 litros, na densidade equivalente a 150 camarões m². Foram avaliados quatro tratamentos 
com três repetições, sendo eles: FILTRO BIOLÓGICO (FB); FLOCO (F); FLOCO + PROBIÓTICO1 (FP1) e FLOCO+PROBIÓTICO2 (FP2). 
Em todos os tratamentos com floco foi utilizado melaço em pó para manter as concentrações de amônia dentro dos níveis de segurança para a 
criação de camarões. Nos tratamentos FP1 e FP2 eram incluídos 2 ppm dos respectivos probióticos. Ao final do experimento foram avaliados 
os seguintes parâmetros zootécnicos: sobrevivência, TCE (taxa de crescimento especifico), ganho de peso (peso final menos o peso inicial) 
e TCA (taxa de conversão alimentar). Os dados foram avaliados através da análise de variância (ANOVA, α = 0,05) após serem confirmadas 
a homocedasticidade das variâncias e a normalidade da distribuição dos dados. Havendo diferenças estatísticas (p< 0,05) foi aplicado o teste 
de Tukey HSD para comparação das médias. Os parâmetros de qualidade de água permaneceram dentro da faixa ideal para o cultivo da es-
pécie. Os resultados indicam que não houve diferença significativa nos parâmetros zootécnicos sobrevivência FB 26,33±1,52, F: 19,66±7,09, 
FP1: 21±2,64 e FP2: 19,66±7,57, TCE – FB: 1,39±0,04, F: 1,21±0,37, FP1: 1,03±0,13 e FP2: 1,08±0,25 e ganho de peso FB: 0,42±0,01, F: 
0,36±0,11, FP1: 0,31±0,04 e FP2: 0,32±0,08. Porém no tratamento FB a TCA o foi melhor significativamente apresentando valor médio de 
1,82±0,04, enquanto que nos outros tratamentos os valores foram entre F: 2,25±0,79, FP1: 2,47±0,32 e FP2: 2,42±0,49. Com relação aos 
outros parâmetros analisados não houve diferenças significativas. O uso de probióticos na água do cultivo não demonstrou diferenças quanto 
ao parâmetros zootécnicos, no entanto, mais testes devem ser realizados. Este trabalho demonstrou a possibilidade de produzir juvenis de M. 
rosenbergii no sistema de bioflocos, devendo-se, entretanto, aprimorar cada vez mais este sistema a fim de aumentar os índices de produção.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Dayane Thalita Correa dos Santos (PIBIT/CNPq)
Curso: Gestão da Informação (M)
Orientador: Helena de Fátima Nunes Silva           Co-Orientador: Patricia Zeni Marchiori 
Departamento: Ciências e Gestão da Informação
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Gestão do conhecimento, Produção científica, BaseKM
Área de Conhecimento: 60000007 - CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

1426 RESULTADOS OBTIDOS EM TRABALHO DE INDEXAÇÃO - EVOLUÇÃO BASE 
KM

Elabora a interface para disponibilização, em ambiente web, dos resultados da pesquisa sobre o panorama da produção científica brasileira na 
área de Gestão do Conhecimento no período de 2000 a 2012. Após a realização de estudos teóricos sobre Gestão do Conhecimento, Produção 
Científica e Infometria foi construída a base de dados BaseKM, contendo informações sobre a produção científica brasileira sobre Gestão 
do Conhecimento em anais de congressos, periódicos, teses e dissertações. Utiliza como fonte de consulta, além do Banco de Dissertações e 
Teses do IBICT, a Base BRAPCI, que contém informações sobre a produção científica brasileira nos principais periódicos científicos da área 
de Ciência da Informação entre 1970 a 2012. Com a interface da BaseKM concluída foram iniciados os testes de qualidade das informações 
inseridas a partir da seleção de artigos das bases BaseKM e BRAPCI.  Apresenta como resultados as seguintes informações: foram registra-
dos 887 trabalhos sobre Gestão do Conhecimento em 34 publicações (teses, Anais do KM e artigos de revistas). Os assuntos inseridos com 
maior frequência foram Gestão do Conhecimento (14), Ciência da Informação (11) Gestão da Informação, Tecnologia da Informação e Redes 
Sociais com 09 indicações. Os autores com maior número de publicações foram: Helena de Fátima Nunes Silva (14 trabalhos), Hélio Gomes 
de Carvalho (13 trabalhos) e com 11 trabalhos publicados: Neri dos Santos, Aline França Abreu, Edison Ferneda e Faimara do Rocio Strauhs. 
Conclui que a BaseKM na web é uma fonte de pesquisa de fácil acesso e utilização disponível à comunidade científica reunindo, em um único 
ambiente, diversas publicações sobre Gestão do Conhecimento no Brasil, e as tecnologias e métodos utilizados para realização da mesma de 
forma a facilitar o processo. Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Produção Científica. Infometria. BaseKM.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Juliana Carvalho Martins (PIBIT/UFPR-TN)
Curso: Arquitetura e Urbanismo (MT)
Orientador: Sérgio Fernando Tavares
Departamento: Arquitetura
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Telhado Verde, Protótipo, Sustentabilidade
Área de Conhecimento: 60403004 - TECNOLOGIA DE ARQUITETURA E URBANISMO

1427 DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS DE TELHADOS VERDES EXTEN-
SIVOS PARA A CIDADE DE CURITIBA

Em desenvolvimento na cidade de Curitiba, Paraná, o presente trabalho tem como objetivo a construção de um protótipo de telhado verde 
de padrão extensivo, visando avaliar seu funcionamento e eficácia em relação à redução da velocidade de escoamento da água no ambiente 
curitibano. O protótipo irá conter módulos de telhado verde e também de laje impermeabilizada e de telha de fibrocimento, para obter uma 
comparação entre os mesmos. Ele será construído em alvenaria impermeabilizada e cada módulo possuirá sistema de captação de águas plu-
viais, estando cada um deles ligado a um galão para medição individual do escoamento da água da chuva. Até o momento, uma parceria com 
o Museu Botânico de Curitiba foi realizada, auxiliando na escolha e fornecimento das espécies vegetais que serão utilizadas no telhado verde. 
Além disso, foi concluído o projeto do protótipo, feito seu detalhamento e o orçamento, no entanto, os fundos necessários para a execução 
deste projeto ainda não foram repassados. Enquanto aguardamos o repasse, estamos acompanhando os resultados do protótipo construído para 
a dissertação de mestrado de Silvia Baldessar, cujos resultados também fazem parte desta pesquisa. São três os módulos montados, buscando 
reproduzir: uma laje impermeabilizada, um telhado verde e um telhado com telhas de barro, e em cada um avalia-se o escoamento da água da 
chuva. Como resultado desta dissertação, foi comprovada para o período de verão a capacidade dos telhados verdes em reduzir a vazão durante 
os períodos de chuva através dos mecanismos de evapotranspiração e retenção, o que reduz a água direcionada às galerias de águas pluviais. 
O protótipo continuará sendo acompanhado para avaliação das demais estações do ano. Paralelamente a isto, estamos desenvolvendo o plantio 
de quatro espécies vegetais no telhado verde do Setor de Ciências Sociais e Aplicadas, visando acompanhar o desenvolvimento de cada nas 
variações de insolação ao longo do telhado. Já possuímos as plantas e também o substrato e estamos aguardando apenas autorização para o 
plantio. Além disso, um website está sendo desenvolvido para apresentar os resultados da pesquisa e também para tornar informações gerais 
sobre o telhado verde mais acessíveis.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Joceli de Fátima Volochen (PIBIT/CNPq)
Curso: Gestão da Informação (M)
Orientador: Maria do Carmo Duarte Freitas           Co-Orientador: Celso Yoshikazu Ishida, Denise Fukumi Tsunoda
Departamento: Ciências e Gestão da Informação   Colaborador: Livia Regina Nogueira dos Santos, Elisië Almeida, Josiete do Carmo
Setor: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: Recuperação da informação, Objetos de aprendizagem, Educação superior.
Área de Conhecimento: 60701021 - PROCESSOS DA COMUNICAÇÃO

1428 TECNOLOGIAS INOVADORES PARA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Explora as potencialidades dos repositórios de objetos de aprendizagem como estratégias didáticas e metodologias facilitadoras para uso dos 
professores na educação. A investigação começou por uma analise do cenário nacional e internacional dos repositórios de objetos de aprendi-
zagem de livre acesso e percebeu-se a carência de um repositório com orientações de uso dos filmes de animação como facilitador no ensino-
aprendizado. Pesquisas anteriores haviam constatado o desconhecimento dos professores de como usar a tecnologia para aulas mais instiga-
doras e sobre o entendimento desses como Objeto de Aprendizagem (OA) existente para uso em sala. Diante desse cenário, o objetivo desta 
pesquisa é reestruturar a arquitetura de informação do repositório - Recuperação de Conteúdo Informacional em Filmes (RECIF) - direcionado 
para o uso de professores da educação superior. A expectativa é obter OA e um espaço virtual de intercâmbio de experiências docentes e in-
vestigadoras em tecnologias inovativas para aulas motivadoras que despertem o aluno para aprendizagem interativa e colaborativa. A pesquisa 
toma por base uma pesquisa bibliográfica para recuperar e entender sobre AO e analisar os repositórios, produto e tecnologias inovadoras para 
educação de outras instituições. Finaliza-se com uma melhoria e implantação de uma plataforma colaborativa para o projeto do RECIF, fazendo 
a analise e inserção de novos filmes na base existente para que seja possível dissemina-la entre outras instituições.  Espera-se com a pesquisa 
obter uma plataforma que contribua com o professor na elaboração de aulas mais motivadoras e promover a parceria da Universidade Federal 
do Paraná com a Universidade de Málaga aumentando o grau de internacionalização por meio do uso da tecnologia.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Isabella Silva Lima Borges (PIBIT/CNPq)
Curso: Design- Habilitação em Design Gráfico (M)
Orientador: Prof. Dr. Aguinaldo dos Santos         Colaborador: Diego Silvério
Departamento: Design
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Design gráfico ambientalmente sustentável, Ecodesign, Sustentabilidade
Área de Conhecimento: 60905000 - COMUNICAÇÃO VISUAL

1429 UM ESTUDO SOBRE O ESTADO DA ARTE PARA O DESIGN GRÁFICO AM-
BIENTALMENTE SUSTENTÁVEL

O presente trabalho apresenta um estudo inicial sobre o estado da arte com relação às diretrizes e métodos disponíveis para um design gráfico 
que seja ambientalmente sustentável. Estas diretrizes e métodos serão direcionadas para a aplicação prática nos projetos gráficos do subprojeto 
2, desenvolvido pelo Núcleo de Design & Sustentabilidade (NDS) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) juntamente com a UFBA, 
UFMS e UFES. Ele faz parte da “Rede de Pesquisa - Uso racional de água e eficiência energética em habitações de interesse social”, e conta 
com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), e com a participação de 10 instituições federais. O subprojeto 2 busca caracterizar 
os hábitos de consumo de energia e água, avaliando-os qualitativamente, e tem como objetivo geral desenvolver tecnologias inovadoras que 
promovam o uso racional de água,  que aumentem a eficiência energética em habitações de interesse social e a geração renovável de energia, 
identificando assim oportunidades para o desenvolvimento de novas tecnologias ecoeficientes. Um recorte sobre os métodos e diretrizes ex-
istentes e as implicações práticas dentro dos projetos gráficos demandados pelo subprojeto 2 será realizado. Até o momento se buscou infor-
mações tendo como referências principais os autores Brian Dougherty com seu livro Design Gráfico Sustentável, edição traduzida, publicada 
em 2011 no Brasil e também Nelson Symithe, com sua dissertação de mestrado intitulada Uma proposta de Diretrizes para a Inserção da Sus-
tentabilidade em Cursos Superiores de Design Gráfico, datada de 2010. Estas referências serão os pontos iniciais deste estudo e farão parte de 
todas as etapas do projeto, incluindo os projetos gráficos que são demandados também pela rede de pesquisa. A partir desses primeiros estudos 
uma série de diretrizes a serem aplicadas nos projetos gráficos já foram elencadas, como a implementação de estratégias de administração de 
recursos e utilização consciente de materiais e processos. Além da equipe interna do projeto e dos stakeholders envolvidos, os projetos gráficos 
terão visibilidade em outros projetos dentro da rede de pesquisa. Através desta aplicação, as diretrizes ambientais da sustentabilidade para 
o design gráfico poderão ser comunicadas e difundidas. Este trabalho fará um retrato inicial do estado da arte sobre as diretrizes e métodos 
existentes dentro do design gráfico com foco ambientalmente sustentável, ressaltando sua aplicabilidade às demandas do projeto em que serão 
utilizadas e as contribuições desta abordagem. 

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Camila Pansonato (CNPq-Balcão)
Curso: Design- Habilitação em Design de Produto (M)
Orientador: Aguinaldo dos Santos        Colaborador: Rafael Pastorin
Departamento: Design
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: LED, Cenário, HIS
Área de Conhecimento: 61200000 - DESENHO INDUSTRIAL

1430 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO LEDHIS

O LEDHIS é um projeto inserido em uma rede de pesquisa com dez instituições que visam o uso racional de água e eficiência energética em 
habitações de interesse social (HIS) e geração de tecnologia inovadora. O foco do projeto é buscar a eficiência energética através do desen-
volvimento de um sistema de produtos e serviços de iluminação com a tecnologia LED (Light-Emitting Diod), além de propor melhorias na 
qualidade da iluminação e geração de renda e serviços para a população de baixa renda. Segundo Rosson e Carroll (2002) a construção do 
cenário descreve uma sequência de ações e eventos inseridos em um contexto de uso, onde se preveem os objetivos, planos e reações dos en-
volvidos. Para Cautela (2007) o cenário configura possibilidades futuras de contexto de uso, significados, produto-serviço. A partir da criação 
de cenários é possível mapear possibilidades de usos, falhas e os possíveis stakeholders envolvidos no sistema, ou seja, obtém o feedback ime-
diato do projeto. Considerando tais definições, a equipe do LEDHIS encontrou na criação de cenários possibilidades e soluções para as etapas 
de desenvolvimento de produto e serviço, gerando uma base de dados tanto para o desenvolvimento de novas alternativas de produtos, quanto 
à validação das alternativas de produtos e serviços desenvolvidas. Para a construção de cenários a equipe prevê a utilização de um conjunto de 
informações e ideais pré-adquiridos (Manzini e Jégou 2003) inseridos na plataforma e no serviço, ou seja, foram criados critérios que visam 
a construção de vários cenários. Os critérios são inseridos em um quadrante, que direcionam e/ou localizam os cenários feitos, prevendo qual 
cenário é ou não é pertinente. Um dos objetivos é manter os moradores de HIS na tarifa social de energia elétrica - modalidade tarifária que 
oferece descontos no valor da fatura de energia elétrica até o limite de consumo de 220 kWh às unidades consumidoras da classe residencial. 
Com isso os projetistas visam desenvolver, com uma base concreta de dados, possíveis cenários futuros que envolvam o produto como redutor 
de consumo, o serviço como modificador de hábitos de consumo, o serviço de informação sobre a tarifa e o serviço derivado do aumento de 
renda das famílias, sendo estes os cenários ideais. Para prever as possíveis falhas serão previstos também cenários futuros que se opõem ao bom 
uso, denominados como “cenários negros”, gerando bases e visando plataformas e serviços que driblem situações e experiências constatadas 
durante a construção dos mesmos.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Lucas Ramos Mendes (CNPq-Balcão)
Curso: Design- Habilitação em Design Gráfico (M)
Orientador: Aguinaldo dos Santos           Co-Orientador: Dioclécio Moreira Camelo
Departamento: Design                              Colaborador: Diego Paulino Silvério; Caroline Daros; Letícia Golçalves dos Santos
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: AttrakDiff, Experiência do usuário, Baixa renda
Área de Conhecimento: 61201006 - PROGRAMAÇÃO VISUAL

1431 ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UMA FERRAMENTA BASEADA NO ATTRAK-
DIFF PARA INVESTIGAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO DE BAIXA RENDA

O projeto E-wise, desenvolvido pelo Núcleo de Design e Sustentabilidade (NDS) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), faz parte da 
“Rede de pesquisa: Uso racional de água e eficiência energética em habitações de interesse social”, com o apoio da Financiadora de Estudos 
e Projetos (FINEP) sob a chamada pública de Saneamento Ambiental e Habitação 07/2009 e a participação de 10 instituições federais, com 
o objetivo geral de desenvolver tecnologias inovadoras que promovam o uso racional de água, a geração renovável de energia e aumentem a 
eficiência energética em Habitações de Interesse Social (HIS).Ao sub-projeto desenvolvido no NDS concernem três principais etapas: a survey, 
as sondas culturais e os cenários futuros. A survey traçou o perfil dos moradores da comunidade e os parâmetros para a seleção das famílias 
participantes e da escolha das ferramentas para a segunda etapa. A etapa das sondas culturais foi composta de ferramentas para caracterizar 
os hábitos de consumo em HIS da comunidade Mirante do Iguaçu no município de Balça Nova - PR. O artigo retrata especificamente uma 
das ferramentas projetadas para essa etapa, os cartões opinativos que como finalidade identificar as percepções e analisar as experiências dos 
pesquisados a respeito de determinadas atividades do seu dia-a-dia - Tomar banho, lavar a louça, lavar a roupa, passar a roupa e limpar a casa. 
Serão apresentados os procedimentos de elaboração dos cartões, a metodologia utilizada como fundamento (AttrakDiff), a aplicação do piloto 
dos cartões e a aplicação definitiva, as melhorias ocorridas e as dificuldades encontradas durante o processo.Até o dado momento a primeira 
etapa já foi totalmente cumprida e os dados decorrentes da segunda etapa, a aplicação das sondas culturais, estão sendo registrados e analisados 
para que seja iniciada a terceira e última etapa, a construção dos cenários futuros.A partir deste projeto, o grupo de pesquisa pretende esta-
belecer diretrizes que permitam nortear futuras iniciativas públicas e privadas na promoção de um consumo mais sustentável no Brasil através 
de iniciativas dirigidas à população de baixa renda.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: André de Mello Boeira (Pesquisa voluntária)
Curso: Ciência da Computação - Bacharelado (TN)
Orientador: Olga Regina Pereira Bellon        Colaborador: Rafael Francisco de Souza Vieira, Diego Mendonça Domingues.
Departamento: Informática
Setor: Ciências Exatas
Palavras-chave: Políticas públicas, Inovação e tecnologia, Classe burguesa
Área de Conhecimento: 70904006 - POLÍTICAS PÚBLICAS

1432 A NECESSIDADE DA RENOVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INOVAÇÃO 
E TECNOLOGIA

A linha de pensamento tomada neste estudo baseia-se no referencial teórico-científico sócio histórico, em que a explicação dos fenômenos 
observados é dada pelas relações sociais construídas historicamente. O trabalho, ontologicamente concebido, traz consigo necessidade de 
certa organização social, surgindo o primeiro conceito chave para esta pesquisa, política. Essas relações geraram uma classe dominante e 
outra obediente. As contradições da luta dessas classes tomaram, no atual contexto social, a forma do capitalismo, em que o mundo das ideias 
é dominado pela hegemonia, na sociedade civil, e o direito, no Estado. Encontra-se o segundo conceito chave, público, o que é do Estado. A 
renovação, conceito apropriado e mercadologizado como inovação, mais uma ideia chave, é o rompimento da fronteira da tecnologia, o ultimo 
pensamento chave. Tecnologia não é o novo produto do mercado, e sim o nível de conhecimento teórico e prático de um povo. Dentro disso, 
atualmente, pode-se entender que as políticas públicas de inovação e tecnologia são para a classe burguesa. É então objetivo desta análise des-
vendar por que são, como são e como poderiam ser boladas as políticas públicas de inovação e tecnologia. A partir do entendimento de que a 
cultura é fruto das relações sociais e se situa no campo das ideias, que não deixa de ser dominado pela burguesia, é importante perceber que as 
políticas públicas, vistas culturalmente, também são voltadas aos interesses dessa classe, tirando o caráter puro do avanço tecnológico. Para o 
aumento do lucro a inovação caminhou junto com as mudanças do mercado, que reestruturou-se do fracassado taylorismo fordista para o ainda 
atual toyotismo, que subjetiva as relações de trabalho. Interpretando essa realidade como exclusiva do indivíduo, vê-se necessidade de mu-
dança, para atingir o coletivo, que transforme o meio social. A partir da necessidade materialista histórica dialética cultural deve ser sintetizado 
o conhecimento teórico e prático e avançada a tecnologia. Essa mudança se dá concretamente a partir da renovação, que supera, incorporando, 
a inovação. Só assim o alcance da inovação será universal. Em algumas sociedades mais igualitárias, onde a inovação é para todos, nota-se um 
progresso na educação, no esporte, na saúde e na segurança, por exemplo. Em países com o capitalismo mais desenvolvido, e burguesia mais 
independente, as políticas públicas de inovação e tecnologia são mais avançadas, o que não reflete no bem estar da população. Conclui-se, 
portanto, que renovar, mais que inovar, é, de fato, transformar.
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Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Letícia Gonçalves dos Santos (CNPq-Balcão)
Curso: Design- Habilitação em Design de Produto (M)
Orientador: Aguinaldo dos Santos          Colaborador: Carolina Daros, Diego Paulino Silvério, Dioclécio Moreira Camelo
Departamento: Design
Setor: Ciências Humanas, Letras e Artes
Palavras-chave: Tecnologias sustentáveis, Consumo de água e energia, Habitações de interesse social
Área de Conhecimento: 90000005 - MULTIDISCIPLINAR

1433 ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS FOCA-
DAS NO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA EM HABITAÇÕES

Este artigo irá apresentar a elaboração de um banco de dados de inovações tecnológicas relacionadas à redução do consumo de água e/ou 
energia dentro das habitações, a caracterização dos conceitos de design relacionados a estas tecnologias e a posterior análise e classificação 
destes conceitos de design dentro da Lei da Evolução dos Sistemas. Como base, na busca de tecnologias para a construção do banco de dados 
foram levadas em consideração as quais estariam situadas em dois ambientes, no banheiro e a área de serviço. Pois, nestes se enquadram as 
atividades constatadas, durante a fase inicial da projeto, como sendo mais relevantes no consumo de água e/ou energia nas habitações de 
interesse social (HIS). Esta etapa apresentada, faz parte da revisão bibliográfica do projeto e dará embasamento para as posteriores etapas de: 
caracterização dos hábitos de consumo de água e energia das HIS em cenários futuros e elaboração de uma agenda de inovação de produtos e 
serviços baseados nestes cenários futuros propostos. Desenvolvido pelo Núcleo de Design e Sustentabilidade (NDS) da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), o projeto Ewise, ou sub-projeto 2, faz parte da “Rede de pesquisa: Uso racional de água e eficiência energética em hab-
itações de interesse social”, com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) sob a chamada pública de Saneamento Ambiental e 
Habitação 07/2009 e a participação de 10 instituições federais, com o objetivo geral de desenvolver tecnologias inovadoras que promovam o 
uso racional de água, a geração renovável de energia e aumentem a eficiência energética em HIS. Constituído de três principais etapas: A sur-
vey, a qual traçou o perfil dos moradores da comunidade e os parâmetros para a seleção das famílias participantes e da escolha das ferramentas 
para a segunda etapa; As sondas culturais, em que foram aplicadas ferramentas para caracterizar os hábitos de consumo em HIS da comunidade 
Mirante do Iguaçu no município de Balsa Nova – PR; E a Agenda de Inovação, que tem como intuíto servir como guia para instituições gov-
ernamentais e privadas planejarem ações que incentivem a redução no consumo de água e energia em populações de baixa renda, instigando 
um comportamento mais sustentável.

Nº Tema Projeto

Aluno de Iniciação Científica: Júlio César Zaupa (LACTEC)
Curso: Engenharia Civil (MT)
Orientador: Kleber Franke Portella             Co-Orientador: Mariana Portella
Departamento: Construção Civil
Setor: Tecnologia
Palavras-chave: Concreto, Basalto, Sulfatação
Área de Conhecimento: 90300009 - MATERIAIS

1434 ATAQUE POR SULFATOS: ESTUDO DE CASO COM ROCHAS CONTENDO PI-
RITA EM SUA CONSTITUIÇÃO.

No ano de 2010, segundo a EPE (Empresa Brasileira de Pesquisa Energética), 80% de toda energia elétrica gerada no país teve como origem 
a modalidade hidráulica, que quantitativamente representou 411,1 TWh. Parte das obras civis destas usinas é composta por barragens, as quais 
são, em sua maioria, confeccionadas com concreto cimentício. Essas estruturas são adequadamente dimensionadas e a dosagem do concreto 
elaborada segundo as recomendações de normas e estudos preliminares de compatibilidade entre os materiais integrantes, para sua operação 
dentro da vida útil estimada em projeto. No entanto, devido à heterogeneidade dos meios onde as mesmas são inseridas e as múltiplas variáveis 
ambientais a que são expostas, suas características podem ser alteradas de forma não prevista em projeto, levando a uma redução do tempo de 
vida útil da estrutura ou até mesmo, em uma situação extrema, à sua inoperância. Pela importância econômica e tecnológica que representam, 
estudos são realizados para avaliar seu desempenho sob condições naturais de operação e, sobretudo artificiais, quando se conseguem antecipar 
possíveis degradações nos materiais constituintes das dosagens do concreto, a fim de implementar ações mitigadoras. Os principais motivos 
destes estudos são a compreensão dos mecanismos de degradação, o tipo e a concentração dos principais constituintes reagentes e seus produ-
tos, os quais poderão ter a sua reatividade potencial reduzida, diminuindo-se, por consequência, os riscos técnicos de perda de funcionalidade 
da barragem. Neste sentido, o presente trabalho objetivou o desenvolvimento de métodos para avaliação da reatividade potencial de agregados 
graúdos, contendo pirita em sua constituição, seja sob ação do meio ambiente, portanto um processo natural, seja artificialmente, mediante o 
uso de processos acelerados de envelhecimento. Ainda, intentou apresentar ações para o aumento do tempo de vida útil da estrutura, a partir de 
pesquisas sobre a influência da água sobre a reatividade, e também verificar da viabilidade do uso de materiais que tendem a reduzir a reativi-
dade química dos íons sulfato nas estruturas de concreto.





ERRATA
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Nº Tema Projeto

Nº Tema Projeto

1322 A EFEITOS GENÉTICOS SOBRE O CRESCIMENTO DE SUÍNOS CRUZADOS: 
LANDRACE X LARGE WHITE E LARGE WHITE X LANDRACE

Aluno de Iniciação Científica: Bárbara Mazetti Nascimento (PIBIC/UFPR-TN)
Curso: Medicina Veterinária - Curitiba 
Orientador: Rodrigo de Almeida Teixeira
Departamento: Zootecnia
Setor: CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Palavras-chave: crescimento, cruzamento , leitões
Área de Conhecimento: 50402005 - GENÉTICA E MELHORAMENTO DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de grupo genético sobre o peso e o ganho de peso de leitões, provenientes dos cruzamentos entre 
as raças: Landrace x Large White e Large White x Landrace, F1 x Landrace e F1 x Large White, avaliados do nascimento à desmama. Para 
tanto, foram utilizados dados de peso ao nascer, aos 21 dias de idade e à desmama, e ganho de peso do nascimento à desmama de 6296 suínos 
cruzados. O modelo utilizado considerou, como fixo, os efeitos de grupo genético, ano e mês de nascimento e sexo, além das covariáveis ordem 
do parto e número de leitões por leitegada. Os efeitos de ano, mês de nascimento e sexo foram significativos para o peso em todas as idades 
avaliadas, exceto ao nascer, em que o efeito de sexo não apresentou significância estatística. Os mesmos efeitos ambientais foram significa-
tivos sobre o ganho de peso do nascimento à desmama. Os efeitos de ordem do parto e número de leitões também foram importantes fontes de 
variação (P<0,01) sobre o crescimento pré-desmama dos leitões. O efeito de grupo genético foi importante fonte de variação para todas as car-
acterísticas avaliadas. Observou-se que os suínos provenientes de retrocruzamentos ¾ Large White ¼ Landrace foram mais pesados do que os 
indivíduos dos demais cruzamentos. As matrizes F1 e Large White proporcionaram leitões com pesos superiores em todas as idades estudadas. 
Os diferentes grupos genéticos avaliados variaram em relação ao desempenho em crescimento no período pré-desmama. Além disso, a forma 
de combinação dessas raças nos sistemas de cruzamento influencia diretamente as respostas. A raça da matriz influencia o peso dos animais 
e, portanto, sugere-se a utilização de fêmeas F1 ou fêmeas Large White para explorar o efeito favorável dessas raças sobre o peso dos leitões.

1434 A MAPEAMENTO GEOFÍSICO E AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PSICOMOTORA EM 
CRIANÇAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO LITORAL DO PARANÁ

Aluno de Iniciação Tecnológica: Bárbara Michele Moretto (PIBITI/Fundação Araucária)
CURSO: Fisioterapia (Setor Litoral)
ORIENTADOR: Vera Lúcia Israel                  COLABORADOR: Luize Bueno de Araujo
DEPARTAMENTO: Campus Litoral
SETOR: Litoral
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento infantil, fisioterapia psicomotora; mapeamento
ÁREA DE CONHECIMENTO: 40103005 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL

A presente pesquisa tem o objetivo de caracterizar o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças entre zero e cinco anos de idade, matricu-
ladas no centro de educação infantil C. A., e georreferenciar essas informações, de modo a facilitar a análise e a construção de indicadores. 
Para estimar o desenvolvimento das crianças foi utilizado o teste de Denver II (HALPERN et al., 2002). Das 92 crianças matriculadas no CEI, 
66 apresentaram o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos responsáveis, porém apenas 59 crianças foram avaliadas, pois 
6 não compareceram nos dias de avaliação e 1 se recusou a concluir a mesma. Após a estimativa, 32 (54,3%) apresentaram desenvolvimento 
típico e 27 (45,7%) questionável. Das crianças que apresentaram risco no desenvolvimento, 22 (81,48%) indicam déficit no pessoal – social,  
6 (22,22%) no motor fino-adaptativo, 9 (33,33%) em linguagem e 2 (7,4%) no motor grosseiro. Vale salientar que a mesma criança pode apre-
sentar dificuldade em mais de uma área. Após a coleta dos dados, foram gerados gráficos e tabelas expondo os resultados obtidos , de modo a 
facilitar a inserção e visualização no sistema de informações geográficas (SIG). Para referenciar os dados foi utilizada uma poderosa ferramenta 
para gestão de dados territoriais, o gvSIG, versão 1.10. Após anexar o mapa da região, foi gerada uma planilha contendo as coordenadas ge-
ográficas do CEI. Com isso foi possível criar um plano de informação e destacar, no mapa, o centro infantil. As informações ligadas a ele foram 
armazenadas nesse ponto. Isso permite a  análise e apresentação de dados referenciados geograficamente, bem como visualizar a distribuição, 
a concentração e a incidência de eventos. Além de auxiliar na obtenção de indicadores de atrasos psicomotores infantis, relacionados com o 
meio ambiente e com o perfil socioeconômico da população onde as crianças estão inseridas, a manipulação espacial dos dados pode subsidiar 
a tomada de decisões no processo de planejamento e implementação de políticas públicas ajustadas à realidade local.
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NOME: Eduardo Henrique Viecilli Martins de Mello (PIBIC/CNPq)
CURSO: Engenharia Civil
ORIENTADOR: José Antonio Marques Carrer
DEPARTAMENTO: Matemática
SETOR: Ciências Exatas
PALAVRAS-CHAVE: Linha Elástica da Viga , Método das Diferenças Finitas , Fortran
ÁREA DE CONHECIMENTO: 30102006 - ESTRUTURAS

ANÁLISE DA FLEXÃO DE VIGAS PELO MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS

A Resistência dos Materiais em conjunto com o Cálculo Diferencial e Integral fornece ferramentas para obtermos o comportamento das defor-
mações das vigas perante os diferentes tipos de carregamento. O Método das Diferenças Finitas se baseia na expansão da série de Taylor, que 
envolve derivadas de n-ésima ordem, e tem como objetivo resolver numericamente equações diferenciais. Este Método aproxima a derivada 
num ponto por um quociente que envolve o valor da função em pontos anteriores e posteriores ao ponto considerado. A distância entre os pontos 
é o denominador da divisão e quanto menor esta distância, menor será o erro envolvido. E diferentemente da solução analítica, que fornece 
solução para todos os pontos, o método fornece a solução para alguns pontos, ou seja, discretiza a solução. Apesar de envolver algumas aproxi-
mações e desconsiderar elementos da série de Taylor, o Método das Diferenças Finitas fornece resultados suficientemente próximos da solução 
analítica. O presente trabalho pretende mostrar como aplicar o Método das Diferenças Finitas para analisar a deformação de vigas prismáticas 
sujeitas a carregamentos concentrados. Serão analisados quatro tipos de vigas: biapoiada, biengastada, engastada-apoiada e em balanço. Para 
cada caso, será feito um programa próprio na linguagem FORTRAN que dará subsídios para a análise do problema. Para efeitos de comparação, 
será feita uma representação gráfica da equação analítica em conjunto a representação da solução numérica. Aumentando o número de divisões, 
poder-se-á notar a convergência para a solução real. Com a verificação da aplicabilidade desse método para o caso de vigas, pode-se expandir 
o estudo e obter soluções numéricas para outros problemas, em que a solução analítica da equação diferencial seja mais trabalhosa.

CARNÉADES E O PROBABILISMO

NOME: Nailane Koloski (PIBIC/CNPq)
CURSO: Filosofia
ORIENTADOR: Luiz Antônio Alvez Eva
DEPARTAMENTO: Filosofia
SETOR: Ciências Humanas, Letras e Artes
PALAVRAS-CHAVE: ceticismo , probabilismo , acadêmicos
ÁREA DE CONHECIMENTO: 70100004 - FILOSOFIA

1322 B

1434 B

O Objetivo dessa pesquisa é apresentar o conceito de representação “provável” ou “convincente” desenvolvida por Carnéades em continuidade 
ao “razoável” de Arcesilas” e em resposta as objeções estóicas da apraxia (que tem como conclusão que um cético, por não ter crenças, estará 
incapacitado de agir), bem como os problemas que surgem desse conceito, as divergências de interpretação  e as possíveis soluções. Para atingir 
tal objetivo será necessária, primeiramente, uma breve exposição da teoria epistemológica estóica, pois é com o objetivo de refutação e resposta 
as objeções feitas por essa escola que Carnéades desenvolve esse conceito. Em seguida, uma exposição do conceito de “razoável”, apresentado 
por Arcésilas, pois este antecedeu Carnéades na Acadêmia, desse modo é possível verificar em quais pontos ambos os conceitos se identificam 
ou se diferem, se ocorreu um aperfeiçoamento ou se há divergências. Em seguida, uma exposição do referido conceito, e os problemas de 
interpretação que surgem dele, a saber, Carnéades defendeu a suspensão do juízo em sentido forte e elabora a teoria do “provável” como uma 
estratégia dialética a fim de mostrar que é possível construir uma teoria cognitiva oposta aos estóicos, sem adotar o mesmo critério de impressão 
cognitiva? Ou, diferentemente, Carnéades pretendeu que o sábio possa ter opiniões? Que ele possa dar seu assentimento a coisas que não são 
absolutamente certas, sabendo que elas são suspeitas em todos os aspectos, mas, a incerteza não deve detê-lo, ele se contentará com opiniões 
prováveis. Assim, entre a suspensão total do juízo, que veremos, Arcesilas propõe, e o fim almejado pelos estóicos, de uma certeza absoluta, 
CarnÉades assumiria uma posição intermediaria, sem almejar um fim tão alto, e por isso mais facilmente alcançável.
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1434 C ANÁLISE ESTÁTICA DE VIGAS COM O MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS

NOME: Gabriel Guerino Britto (PIBIC/CNPq)
CURSO: Engenharia Civil
ORIENTADOR: José Antonio Marques Carrer                 COLABORADOR: Raphael Fernando Scuciato
DEPARTAMENTO: Matemática
SETOR: Ciências Exatas
PALAVRAS-CHAVE: Fortran , Método das Diferenças Finitas , Estática
ÁREA DE CONHECIMENTO: 30102006 - ESTRUTURAS

Com um prévio estudo de resistência dos materiais e da teoria clássica de vigas ou de Euller Bernoulli, é possível definir equações analíticas 
para a deformação de vigas em inúmeras condições, no entanto, o uso de modelos numéricos é uma solução interessante para os casos em que 
não é possível equacionar analiticamente a linha elástica de flexão de vigas. Apesar do método numérico não ser exato, ele pode, a critério do 
operador, atingir a precisão e tolerâncias necessárias para a análise, obtendo-se uma boa convergência, à medida que a malha unidimensional 
das vigas é refinada. Para foco de estudo e introdução aos métodos numéricos, foram escolhidos quatro situações de vigas mais comumente 
encontradas (viga simplesmente apoiada, viga duplamente engastada, viga apoiada em um extremo e engastada no outro, e viga em balanço) 
com carregamento estático uniformemente distribuído ao longo da viga, sendo feita a análise por meio do Método das Diferenças Finitas, em 
que as derivadas presentes na equação diferencial, com operador de quarta ordem, são aproximadas por fórmulas de diferenças. Foram, tam-
bém, ministradas aulas da linguagem de programação “Fortran”, de modo que fosse possível a implementação computacional (que vale para 
qualquer situação de Momento de Inércia de Área e Módulo de Elasticidade) do método numérico em questão, para que os dados resultantes 
pudessem ser analisados graficamente, e comparados com àqueles resultantes das soluções analíticas, tendo como objetivo principal o cálculo 
das flechas adimensionais das vigas supracitadas. Posteriormente, pretende-se basear no trabalho realizado para introduzir o estudo numérico 
das diferenças finitas no tempo, ou seja, aplicar o conhecimento obtido na estática à dinâmica, com outros tipos de carregamentos e condições 
de contorno das vigas.
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Gomes, Adriano Camargo 525
Gomes, Anna Luiza Veiga 614
Gomes, Felipe Santos 559
Gomes, Glaucio José 80
Gomes, Gustavo Rodrigues 62
Gomes, Juliane Hostert 56
Gomes, Karina Vieira 105
Gomes, Leonardo Batista 393
Gomes, Letícia Carneiro 234
Gomes, Lucas Camargo 592
Gomig, Talita Helen Bombardelli 
127
Gonçalves, Cristalina Alfiero 86
Gonçalves, Évelin Moreira 15
Gonçalves, Felipe Timmermann 
98 
Gonçalves, Helyandra de Lurdes 
Shicora 129
Gonçalves, Rodrimar Barboza 114
Gonçalves, Roger 76
Gonçalves, Vinícius Valencia 263
Gonsalves, Beatriz Graça 167
Gordia, Vinícius Pinheiro 711
Goulart, Thiago 504
Goularte, Luana Grockotzki 411
Goulin, Camila Fernanda 54
Gouvêa, Leandro Brito de 239
Gouveia, Juliana Adriely 275
Gouveia, Tiago Leyser da Costa 68
Gregol, Guilherme Vinicius 113
Gregório, Thaiane 67
Grein, Lucas de Araujo 82
Greiner, Felipe Martins 564
Gremski, João Felipe 660
Gribner, Caroline 300
Gris, Diego José 381
Gris, Vanessa Nadine 482
Grodniski, Deize Corradi 46
Grupenmacher, Giovana Treiger 
526
Guedes, Guilherme Augusto 582
Guedes, Ulysses Harley 440

Guides, Ariana Rodrigues 588
Guimarães, Carla Sampaio 386
Guimarães, Rodrigo Tomem 176
Gurski, Tiago Jacob 457
Gusella, Marcelo 151
Gysi, Deisy Morselli 33
Hachem, Najla 632
Haliski, Sérgio Luis 722
Hamm, Letícia Alencar 212
Hammerschmidt, Bianca 592
Hassunuma, Paula 551
Heinze, Fernando Portugal 273
Hennel, Dalila Analy Goes Labor 
541
Henning, Luiz Felippe de Castro 
585
Henrique, Franciele Renata 51
Heuko, Janaina Gomes 60
Hey,Vanessa de Paula 654
Hipolito, Ana Carla Lemos 336
Hjort, Larissa Cristina 150
Hoffmann, Tereza Cristina Polato 
20
Hóllas, Gabriella Silveira 652
Holthmam, Fernanda 197
Honorato, Luana Cristina dos 
Santos 422
Horn, Lidiane 506
Hostert, Leandro 684
Husmann, Samantha 76
Iankilevich, Léa Grupenmacher 
310
Ibrahim, Amid Tony 70
Iniesta, Jeferson Diniz 26
Inoue, Mayara Hissami 66
Isfer, Mayara Roth  527
Iurk, Évelyn 18
Iwamura, Ivana Emy 14
Izui, Natália Minetto 120
Jachuk, Rodrigo 388
Jacobovski, Alessandra 363
Jagher, Eduardo 257
Jagnow, Marcel Kruk 427
Janoski, Nádya das Graças 91
Janz, Artur Henrique Gomes 567
Jaskiu, Eldemar  419
Jeronimo, Fernando Fortunato 159
Jesuino, Roger Tiete 449
Jesus, Carlos Henrique Alves 211
Jesus, Devânia Patrícia de 121
Jesus, Izabela Paulini de 160
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Jesus, Jeniffer Kelly Franco de 338
Jose, Elis Angela Kurpiel 182
 Jugend, Gustavo 574
Junior, Alvaro Mario Burin 468
Junior, Avanor Cidral da Costa 385
Junior, Carlos Alberto Rezende de 
Carvalho 30
Júnior, Carlos Magno de Oliveira 
605
Junior, Dasio Roberto de Oliveira 
680
Junior, Dorli da Silva Amora 481
Junior, Edson Suares da Cunha 237
Junior, João Osnavi Messias 435
Junior, José Carlos Scolaro 470
Junior, Jose Carlos Soares da Cruz 
186
Junior, José Mario Rabone 352
Junior, José Roberto Hino 238
Junior, Lucas Toniolo 412
Junior, Luiz Donizeti Casimiro 417
Junior, Marcos Fernando Tronco 
328
Júnior, Paulo Franz 643
Junior, Pedro Irineu Teider 368
Junior, Ronaldo Alves Dos Santos 
106
Junior, Sergio Luiz Beggiato 534
Junior, Wanderley da Silva Félix 
325
Jussani, Taisse de Abreu 707
Kamoi, Mariana Yumi Takahashi 
487
Kapusta, Gustavo Bonfim 259
Karax, Jean Antonio Pereira 47
Kaseker, Natalia Panis 642
Katahira, Bárbara Yuri 627
Kato, Mariana Almeida  529
Kawazoe, Vitor Takashi 277
Kempe, Paula Regina Gelinski 183
Kezyk, Marina da Rosa 472
Kioshima, Kamila Seki 378
Kipper, Felipe 91
Kiyoku, Jonatas Yoshiaki 701
Kleina, Monica 100
Klem, Fabiane Barbero 309
Klemba, Marcel Diniz 395
Klimeck, Tabata D’Maiella Freitas 
162
Klitzke, Wally Nilza 437
Klosterhoff, Rafael 196

Kluthcovsky, Lucas Cavalli 381
Knapik, Liriane 715
Knesebeck, Annelorie Mattar 261
Koch, Priscilla Cavenaghi  407
Koehler, Helena da Veiga 128
Kogeratski, Jair Fernando 399
Kokot, Thiago Borba 200
Kolberg, Letícia Schiavon 648
Kollross, Bianca 334
Koloski, Nailane 735
Komora, Pryscylla Marques 287
Kondageski, Marcos Sirineu 581
Kovalski, Larissa 30
Kovalski, Maiara 436
Krachenski, Naiara Batista 605
Kracizy, Rafael Ortiz 726
Kraieski, Antonio Leonardo 223
Kreitler, Ana Carolina Stadler 478
Krenchisnki, Fábio Henrique 396
Kruger, Adolfo Guilherme 83
Kruger, Thaysa Carolina 145
Kuczynski, Adriano 329
Kugelmeier, Cristie Luis 73
Kugnharski, Gabriel Petrechen 574
Kukowitsch, Paulo Henrique 153
Kulik, Carlos Henrique 463
Kuniyoshi, Keyla Kaori 692
Kunze, Giovanna 130
Kurogi, Luciana Tiemi 618
Lacerda, Lucas Roni de 553
Lambach, Higor Francisco 566
Lanaro, Giovana de Oliveira 262
Lara, Fátima Aparecida de 372
Larocca, Gabriela Müller 602
Laskoski, Maíra 445
Lautert, Carolina Haluche 221
Lavanholi, Luiz Francisco Garcia 
580
Lazari, Paola Taciana de 417
Lazzaretti, Lucas Piccinin 575
Lazzarotto, Felipe Strapasson 723
Leal, Vanessa Carvalho de Souza 
618
Leck, Aline Raquell 156
Legroski, Anna Carolina 663
Leis, Mirella de Oliveira 108
Leite, Paola Mariana dos Santos 
360
Lemos, Alessandra Prezepiorski 
530
Lemos, Francielle Bonfleur 373

Lemos, Laiane 233
Lenzi, Paola Fernanda 232
Leuzinski, Leriane 375
Lichtblau, Guilherme 286
Lima, Ana Luiza Lorenzen 73
Lima, Bárbara Perdonsini 228
Lima, Bruna Rodrigo de 631
Lima, Clauciane Dias de 25
Lima, Daniele Cristina de 453
Lima, Debora Cristina Pelim 483
Lima, Fernando Henrique Coffacci 
de 63
Lima, Gabriela Cristina Ziebert de 
534
Lima, Jaqueline de 378
Lima, Juliano Fogaça Santos 568
Lima, Marcos Ramos 442
Lima, Monica Grezzi 62
Lima, Raphael Almeida 99
Lima, Simone Cerqueira 490
Lima, Suelen Cristine Balesta 49
Lima, Tânia Vieira de 113
Lima, Tomás Bastos 240
Lima, Wagner Barbosa de 261
Lind, Jolline 340
Lins, Luana Moreira 373
Lisboa, Maressa Gasparoto 
Lenglube 346
Lombardi, Camila 546
Longo, Andressa da Silva 313
Lopes,  Iago França 513
Lopes, Carolina Basilio 272
Lopes, Eduardo Soares Constan-
tino 158
Lopes, Italo Ramon 432
Lopes, Juliana Laís Armstrong 670
Lorencetti, Mariana Arcos 642
Lourenço, Elisiane Kuss 207
Luca, Gustavo Carvalho de 470
Lucht, Emili Emilha 266
Lucindo, Scheila Mara 379
Ludtke, Mariana Moresco 137
Luis, Leticia Warde 366
Lunelli, Pamela Andressa 97
Lunkes, Jussara Andréia 674
Luz, Bruna Louise Pereira 138
Maas, Nadiezda Coelho 192
Maba, Isabela Karoline 695
Machado, Gabriel Dias 668
Machado, Larissa Rossetim 258
Machado, Lohanna 661
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Machado, Lucas 15
Machado, Paulo Cezar dos Santos 
75
Machado, Ricardo Dinarti 669
Machao, Marcia Maira Melo 556
Machuca, Mayara Cristina Garcia 
225
Maciel, Amanda 69
Madrucci, Giovana Fonseca 617
Maffezzolli, Gabriela 502
Magnoni, Mariana Gabriel 161
Magrin, Milena Giovana  503
Maia, Maiara Mafra 394
Maiochi, Rafaela Rosa 175
Mangueira, Caroline Gonçalves 20
Manosso, Letícia Maria Alves 295
Mantovani, Karen Mary 69
Mantovani, Sarah Larisse 375
Manz, Ronald Eugenio 690
Marafão, Elsa Karina Patrícia 380
Marcelino, Andressa Depetriz 710
Marcolino, Randy 418
Margoti, Gislâine 392
Mariano, Talyson Wapenik 283
Marques, Carla Cristina 304
Marques, Rafael Leme 488
Martens, Rafael Klassen 649
Martim, Gabriela Andersen Irias 
621
Martin, Camila Cecília 480
Martinelli, Andressa Migliorini 489
Martineschen, Daniel 656
Martinez, Maria Angélica Castelli 
239
Martini , Mônica Paula Chechetto 
471
Martins,  Luciellen Pereira 432
Martins, Cibele Maggioni 236
Martins, Diego Franco 294
Martins, Fabio Apolinario 150
Martins, Juliana Carvalho 728
Martins, Matheus Eduardo Rodri-
gues 623
Martins, Pablo Nascimento 223
Martins, Taynah Wenzel 209
Martins, Welynton 441
Mascarello, Magda Luiza 590
Maso, Tchenna Fernandes 522
Massanti, Thiago Brobio 670
Massoqueto, Henrique 472
Massoquetti, Reinaldo Miguel 

Dolny 342
Mathias, Carolina 124
Matos, Adalto Teixeira 572
Matos, Marcos Zaleski de 389
Mattei, Ângela Taís 336
Mattei, Monisi 471
Mayer, Sandra Lucia Soares 443
Mayorquim, Lynnier 274
Mazepa, Ester 191
Medeiros, Hisly Any Stiegelmeier 
450
Meira, Douglas Adamoski 118
Melisinas, Dafni Luna 469
Mello, Caian Alberto Andrade de 
588
Mello, Eduardo Henrique Viecilli 
Martins de 735
Mello, Najara Nogari de 120
Melniski, Leonardo Emanuel 34
Mendes, Alyne Cristina Lamy 683
Mendes, Alyne Cristina Lamy 82
Mendes, Anderson Pressendo 531
Mendes, André Pressendo 514
Mendes, Carolina 679
Mendes, Leandro Raffhael da Silva 
51
Mendes, Lucas Ramos 730
Mendes, Luciane Alves Ferreira 
657
Mendonça, Inara Regina Wengratt 
107
Menezes, Isabela 182
Menon, Danilo Alberto 549
 Méo, Jordana Kochanowski de 
435
Mezoni, Fernando 325
Miecoanski, Leon Fernando 691
Migdaleski, Leonardo Moreira  542
Miguel, Poliana Mazur 121
Milek, Murilo Luiz 581
Milkevicz, Guilherme 520
Milsted, David Rocha 698
Minasse, Camilla Sayuri Straube 
322
Mine, Cibeli Thais  562
Minozzo, Guilherme Augusto 486
Miranda, Bruno Palka 152
Miranda, Tábata Fernanda Vilas 
Boas de 109
Miyazaki, Danilo Yokio 55
Mocellin, Simone 326

Modesto, Marcos Eduardo de Paula 
100
Modtkoski, Heloisa Milena 29
Molin, Marcelo 444
Mollossi, Angélica Camile da Silva 
Bellincantta 613
Monteiro, Ana Julia Alves Egg 248
Monteiro, Nicholas Ercolano 672
Monteiro, Nina Thais Silva 267
Moos, Rafaela 16
Moraes, Jéssica Gomes 321
Moraes, Samia Talise El Horr de 
206
Moraes, Thâmara Tavares de 643
Moraes, Wagner Augusto Almeida 
de 32
Morales, Henrique de Paiva 22
Moreira,  Karolyne Mendes Men-
donça 518
Moreira, Bruno Diogo Müller 614
moreira, Giseli maria 41
Moreira, Hellen Katarine Rosa 118
Moreira, Lucas Frisoli 580
Moreira, Marília Nepomuceno 149
Morell, Pedro Oswaldo 390
Moretto, Alana 384
Moretto, Bárbara Michele 716
Moretto, Bárbara Michele 734
Morgenstern, Thaís 413
Moriggi, Thiago 697
Morikava, Francine Sumie 329
Morilha, Karina Silva Marques 171
Moro, Diego Fernando 293
Moro, Henrique Cronthal 408
Moro, Rodrigo de Castro 688
Moschos, Guilherme Arakaki 685
Mota, Franciane Schreiner da 549
Motizuki, Camila Sayuri 376
Motter, Francine Aline 696
Mottin, Thammy Ellin 89
Moura, Christiane Montenegro 
Coimbra 493
Moura, Guilherme Benhour 434
Moura, Kauê Gabriel Fonseca 609
Mueller, Renata Pereira 311
Muhlenhoff, Ana Paula 279
Munaro, Fernando Cesar 386
Muzillo, Pillar 551
 Myashita, Fernando Silva 589
Myszynski, Francini 198
Nakamura, Alessandra Mayumi 
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272
Nakamura, Mariana Scuissiatto 346
Nakonesny, Lucineia 499
Nascimento, Bárbara Mazetti 734
Nascimento, Eduardo Michelo do 
164
Nascimento, Gabriel Balduino do 
713
Nascimento, Nayana Cavassim do 
720
Nauiack, Tábata Suzana da Silva 
304
Negão, Priscila 21
Nepel, Angelita 77
Neto, Arno Schneider 446
Neto, Benjamim Brum 628
Neto, José Nunes de Cerqueira 529
Neto, Lucas Kania 416
Neto, Pergentino Luiz De Bortoli 
387
Neto, Rogério Rudiniki 519
Neto, Ronald Wegner 539
Neto, Rorai Pereira Martins  424
Netto, Marina Volanski Teixeira 
178
Neubauer, Anne Elise 545
Neufeld, Manuele 213
Neves, Isabela Monteiro 140
Ng, He Paulo Man Pong Cheang 
28
Nichelle, Suelen Carla 334
Nocko, Larissa Maria 538
Nogueira, Guilherme de Souza 132
Nogueira, João Francisco Miró 
Medeiros 612
Nogueira, José Luiz 399
Noguês, Dalnie Lefer Bezerra 344
Nunes, Gabriel Somavilla 420
Nunes, Rafael Bezerra 530
Oberst, Janaina Souza Paula 170
Ochiai, Letícia Megumi 71
Oda, Fernanda Suemi  616
Ogama, Danilo Feraz de Oliveira 
542
Ogg, Mariana D’Avila 119
Okumura, Iris Miyake 641
Okumura, Lucas Miyake 330
Oliari, Stella Holzbach 294
Oliveira, Annelise de Jesus 691
Oliveira, Cynthia Peluzzo de 645
Oliveira, Elizabeth Terezinha Scor-

sin de 601
Oliveira, Endrio Marcos de Liz 579
Oliveira, Fernanda Freitas de 226
Oliveira, Gabriel Ruiz de 550
Oliveira, Gabriella Lemes Rodri-
gues de 717
Oliveira, Isaac Aguiar 243
Oliveira, Jéssyca Mariana de 678
Oliveira, Jullian Douglas de 289
Oliveira, Karen Aline de 421
Oliveira, Laura Maria da Silva 597
Oliveira, Leonardo Teixeira de 666
Oliveira, Luana de 184
Oliveira, Marcelo Francisco de 257
Oliveira, Maria Patricia Celestino 
de 630
Oliveira, Mariana de 71
Oliveira, Mariana Sato de 651
Oliveira, Marina Tissot de 316
Oliveira, Nayara Marinho 360
Oliveira, Paula Gonçalves de 253
Oliveira, Priscila Soares 142
Oliveira, Rafaela Helbing de 33
Oliveira, Renata dos Santos 500
Oliveira, Sandra Pereira de 635
Oliveira, Simeia Grasielle Ferreira 
de 665
Oliveira, Taira de Fátima Sakr de 
662
Oliveira, Vanessa Regina de 699
Oliveira, Victor Augusto de 251
Oliverio, Marta de Mauro 162
Oliviera, Galanni Dorado de 516
Opuszka, Evelyn Kultum 357
Orbes, Gabriela Ruales 555
Orlandi, Ezequiel de Souza Freire 
269 
Oro, Camila de Souza 468
Oste, Jéssica Thaís Ferreira 92
Ougo, Gilberto Oliveira Endoh 104
Pabis, Maísa 682
Pacheco, Carolina Simões 570
Padilha, Aline Alegre 662
Paese, Carolina Prestes Meger 96 
Paiva, Caio dos Anjos 21
Paiva, Júlia Fernanda Maia de 554
Paiva, Simone Maria Malquevicz 
192
Pallu, Evelin de Lara 94
Paloschi, Nicole Gabriele 108
Pansonato, Camila 729

Pasche, Gabriela 322
Pascoeto, Giovanni bruno 139
Pasetto, Letícia Vitola 703
Pasquali, Jordan Gasparetto 327
Pasqualin, Kimberly 269
Passos, Gabriel Model dos 406
Pastore, Alcindo 95
Patel, Jaqueline Vicentin 316
Patricio, Muriel Edyth Lumsden 
Szymanski 90
Paula, Diogo Henrique Ferreira de 
230
Paula, Felipe Alves de 237
Paula, Ramon Gouvea de 268
Paulini, Eleonora 125
Pavanelli, Giuliana 47
Pecharki, Micheli 126
Peixoto, Fernanda de Carvalho 357
Pellizzaro, Anne Caroline 645
Pellizzaro, Maysa 477
Peluci, Juciely Cristina 131
Penafort, Carla Hentzschler 344
Penha, Rafaela de Oliveira 270
Peracchi, Matheus Gabriel 
Marques 174
Perazzoli, Barbara Elen 391
Pereira, Bruno leandro 45
Pereira, Fernando Lucas Hara 317
Pereira, Guilherme Fabri 673
Pereira, Hanna Carolina Bitten-
court 250
Pereira, Isabela Tiemy 204
Pereira, Jennifer de Sousa Barros 
141
Pereira, Lenedi de Paula 302
Pereira, Luara Castilho 428
Pereira, Luisa Winter 521
Pereira, Marina Wagner 333
Pereira, Rafaela Aparecida 342
Pereira, Raul Correia 572
Pereira, Thaiza Karine  425
Pereira, Vivian Cristhiane Monteiro 
50
Pereira, Wagner Monteiro 664
Peres, Mylena Taborda Piquera  
467
Pergher, Renan Dinis 285
Peripolli, Larissa de Oliveira 719
Perissutte, Nathanael 582
Perozza, Roberta Augustinho 569
Peruchi, Gustavo Vensão 245
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Pesqueira, Camila Melo 680
Pessoa, Lindomar Fernandes 188
Petelak, Kael da Silva 102
Petensso, Algione José 397
Petroli, Thamara 27
Petters, Desirrê Alexia Lourenço 
117
Piaskowski, Targus Thiago 292
Piaskowski, Thamara Valeria 397
Pierri, Letícia de 387
Pietrobon, Anna Julia 177
Pigozzo, Paulo Fernando Jordao  
439
Pilato, Rafael Alexandre 111
Pilch, Maurício Rodrigo 461
Pinotti, Carolina de Almeida San-
tos 31
Pinto, Daniela Bonfim 578
Pinto, David Bachmann 517
Pinto, Felipe Balotin 533
Pinto, Leonardo de Athayde 178
Pinto, Nicolly Ferreira 35
Pinto, Sabrina Requião 289
Pinto, Thiago Luís de Quadros 
Ramos 541
Pires, Andressa Fontana 586
Pires, Cristiane Garcia 584
Piva, Luani Rosa de Oliveira 431
Pivovar, Allana 323
Placido, Henrique Fabricio 405
Pleszczak, Camila Maria Longo 
601
Polak, Leonardo Puchetti 114
Polena, Andrea 634
Polezer, Gabriela 81
Ponczek, Clara Alita Corona 164
Pontes, Jaqueline dos Santos 144
Possamai, Bianca 103
Pradi, Davi Cezar Cavalli 597
Prado, Aneliana da Silva 613
Preisler, Luisa 359
Prestes, Claudia Andrade  625
Princival, Alex 43
Princival, André Luiz Pereira 398
Princival, Cleversom Rogerio 59
Probst, Rafaella Romanoski 544
Procek, Chanary 615
Pryjmak, Wagner da Rocha 189
Przydzimirski, Andreise Costa 484
Pscheidt, Heloisa  421
Pujarra, Samaila 154

Pujarra, Suélen 226
Quadros, Jaqueline Aline de 453
Quadros, Thiago Dalgalo de 274
Queiroz, Denilza Maria de 548
Quintino, Maria Carolina Franco 
174
Rabuske, Ana Paula Hesketh 369
Raddatz, Bruna Winkert 195
Ramalho, Bruna 391
Ramos, Almerilis de Oliveira 638
Ramos, Caroline Araujo 353
Ramos, Diego Motta 528
Ramos, Rafaela da SIlva 187
Ranucci, Carolline Rodrigues 72
Ratkovski, Danilo Roberto 45
Razera, Giovanni 190
Razzolini, Emanuel Luis 138
Reichel, Tharyn 135
Reinhardt, Vanessa de Fátima 193
Reis, John Douglas 65
Reis, Matheus José Granzotto 537
Ribas, Gustavo da Cunha 308
Ribas, Helena Macedo 606
Ribas, Karen Ishii Marcondes 119
Ribeiro, Brenda Cecilia De Maman 
234
Ribeiro, Camila Lopes 473
Ribeiro, Caroline 148
Ribeiro, Filipe Silva 593
Ribeiro, Luana Carolina 604
Ribeiro, Murilo Amgarten 569
Ribeiro, Rodrigo Medeiros 428
Ribeiro, Talita Beithum 312
Ribeiro, Vinícius Ricardo 153
Richartz, Mariana 311
Risolia, Larissa Wünsche 222
Roahny, Lucas 595
Robl, Izabela Maria 516
Robl, Marcela 310
Rocha, André Marta da 72
Rocha, Camila da Silva 382
Rocha, Cristian da Costa 37
Rocha, Jessika Rodrigues 339
Rocha, Luana Torres da 173
Rocha, Paulo Daniel 583
Rocha, Thaisa Mariana Santiago 
242
Rocha, Vinicius Yurk da 434
Rodrigues, Daiane de Jesus 168
Rodrigues, Fabiane 637
Rodrigues, Gabrieli Messias 104

Rodrigues, Melissa Raboni Alves 
213
Rodrigues, Michelle Cristine 400
Rodrigues, Miriane Pires 647
Rodrigues, Raquel Granato Alves 
176
Rodrigues, Vinicius Sales 511
Roland, Anna Lucia Marcelino 559
Romfeld, Victor Sugamosto 525
Romko, Igor Guilherme 587
Rompkovski, Mariana Regina 374
Rosa, Carolina Machado da 136
Rosa, Jaqueline 111
Rosa, Martha Karolina Vila 562
Rosa, Ronaldo Adriano Mariano 52
Rosa, Solange Aparecida 628
Rosa, Uzias Vieira da 548
Rosevics, Leticia 345
Rossa, Rafael Ramon Aguiar 242
Rossa, Ricardo Anderson Aguiar 
608
Rossato, Katsciane Aparecida 511
Rossi, Daiane Vanessa de Oliveira 
481
Rossi, Dhyeisa Lumena 644
Rothe, Sirlei Rosemeri 148
Ruppel, Guilherme Raphael Ribas 
700
Ruza, Marieli Sabrina 423
Saatkamp, Kleber 227
Sagrado, Andressa Gervasoni 306
Saheki, Lina 653
Saleh, Gilberto Guimarães 726
Sales, Renato Luiz Gonçalves de 
705
Salome, Kahlil Schwanka 78
Salum, Noruê 221
Salum, Pandora Maione  720
Salvador, Bianca 103
Sampaio, Aricia Vanessa Brasileiro 
358
Sanches, Nathan Sganderla 410
Sant’Anna, Felipe Schumacher 429
Santana, Aline Guimarães 190
Santana, Carla Taíssa Laureano 546
Santana, Jorge Luiz 604
Santo, Danielle Dell 324
Santos , Michele Cristine dos 276
Santos, Aime Juliana dos 376
Santos, Alessandra Azevedo dos 
370
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Santos, Ana Carolina Damm dos 
180
Santos, Ana Letícia Bianchin dos 
385
Santos, Beatriz 708
Santos, Bruno dos 243
Santos, Camila dos 607
Santos, Camila Strapasson dos 97
Santos, Carolina Dallagassa dos 
464
Santos, Cintia Silva dos 145
Santos, Daisy Woellner 115
Santos, Daniela Sarina dos 579
Santos, Dayane Thalita Correa dos 
727
Santos, Diogo Figueiredo dos 292
Santos, Eline Pereira dos 349
Santos, Elton Rodrigues dos 491
Santos, Emanuel Rodrigues dos 
256
Santos, Felipe Casarin dos 335
Santos, Gabriela de Souza dos 348
Santos, Gabrielle Wendeel dos 672
Santos, Gustavo Henrique Pedroso 
465
Santos, Gustavo Huida Sa Dos 34
Santos, Jacqueline Monteiro dos 
599
Santos, Josiane Schibicheski dos  
324
Santos, Julia Cristina Silvestrini 
dos 295
Santos, Júlia Nagafuti dos 90
Santos, Kassia dos 712
Santos, Kellen Pricila dos 664
Santos, Kenia Gabriela dos 281
Santos, Letícia Gonçalves dos 731
Santos, Letícia Moreira dos 719
Santos, Marcus Vinícius Ribeiro 
Ferreira dos 154
Santos, Mariana Domingues dos 
144
Santos, Mariana Fagundes dos 682
Santos, Mayara Camila da Silva 
499
Santos, Michelle Caroline 718
Santos, Pâmella Naiana Dias 353
Santos, Patricia Menezes dos 513
Santos, Paulo Ricardo Schizaki dos 
270
Santos, Pedro Espinola Lincoln 

Ferreira dos 697
Santos, Priscila Akemi Matias dos 
677
Santos, Rafaela Comparim 248
Santos, Rayssa Fernanda dos 448
Santos, Rubens Sthefan Castilho 
dos 501
Santos, Sabrina Rodrigues dos 436
Santos, Tatiane Dourado dos 361
Santos, Thais Zucarelli dos 358
Santos, Valéria Faria 543
Santos, Vanessa Mazanek 179
Saraceni, Ana Flávia 307
Sariava, Livia Cristina Vale Fidalgo 
466
Sarquis, Raquel Wille 537
Sarraff, Hyago 593
Sass, Bruna Cristine 620
Sato, Gabriel Massaharo 36
Savian, Anna Claudia 197
Sbardella, Ana Paula 451
Scapini, Lidiane Boareto 456
Scaraboto, Débora 125
Scarante, Franciele Franco 212
Schaedler, Thais 149
Scharf,  Stéphanie Luíse Pagel 538
Schelbauer, Alexandre Arthur 438
Schenknecht, Caroline Schovanz 
124
Scherer, Marcos 129
Scherer, Vanessa Luiza 142
Schetz, Melrian 412
Schibelbain, Arthur Fernandes 685
Schikowski, Ana Beatriz 723
Schlemmer, Débora Aline 469
Schmidt, Joice Meri 451
Schmücker, Vanessa Karoline  271
Schneider, Jéssica Tamara 84
Schner, Maxwell 16
Schoen, Karla 319 
Schueda, Carolina Fagundes 152
Schultz, Juliano Carpen 667
Schwanke, Alessandra Amaral 335
Sehenem, Thays Kurek 282
Selesu, Nelson Fernando Hercu-
lano 260
Sens, Camila Vieira 61
Serafim, Bruno Morais 49
Sereno, Mallu Jagnow 505
Serpa, Caroline Christina de Souza 
636

Serrano, Carolina Brandão 488
Setoguchi, Larissa Sayuri 341
Sfeir, Tamires de Almeida 444
Shahateet, Kaian Fernandes 280
Shiono, Otavio Mitsuru 705
Siba, Isadora Pozzetti 217
Sikora, Felipe 74
Silva, Adriano Zanardi da 715
Silva, Aline Giombelli da 115
Silva, Aline Vieira da 265
Silva, Ana Carolina Torquato Pinto 
da 658
Silva, Ana Julita Oliveira da 521
Silva, Ana Paula de Oliveira 309
Silva, Ana Raquel 300
Silva, Angela Lucia da 86
Silva, Arlon Fernando da 44
Silva, Bruna Ariane da 398
Silva, Bruna de Miranda da 35 
Silva, Camilla Pinheiro Cristaldi 
da 337
Silva, Carla Francielle da 210
Silva, Caroline Ezequiel de Paulo 
da 79
Silva, Cleusa Da 615
Silva, Daniel Carlos Santos da 663
Silva, Daniel Ignacio da 349
Silva, Danielle Regina Bento Lessa 
da 181
Silva, Eduardo Silverio da 690
Silva, Emelin Cristina da 377
Silva, Emerson Robson Aparecido 
598
Silva, Emilin Joma da 431
Silva, Eraildes da 131
Silva, Erika Ferreira Oliveira 350
Silva, Erton Gomes da 477
Silva, Fábio Henrique da 350
Silva, Felipe Claus da 567
Silva, Felipe Renan Oliveira da 564
Silva, Flávia Carolina da 636
Silva, Flávia Martins da 599
Silva, Gefferson Almeida da 463
 Silva, Gleyton Robson da 608
Silva, Graciany da 87
Silva, Gustavo Adolfo Ascázubi 
459
Silva, Isabella Sacramento da 639
Silva, Janielen da 462
Silva, Jéssica Martins da 77
Silva, José Eduardo Rodrigues 
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Ribeiro e 486
Silva, Joseane da 721
Silva, Jules Ventura 594
Silva, Juliana Simas 302
Silva, Kauê Augusto 536
Silva, Kayan Acassio da 517
Silva, Kiane Freitas da 160
Silva, Larissa Beatriz Borghi Da 
686
Silva, Leandro Nunes da 565
Silva, Luan Sitó da 403
Silva, Lucas Pedrosa da 161
Silva, Marcelo Lucchesi Montene-
gro 314
Silva, Mauricio Vieira da 476
Silva, Maurielle Felix da 607
Silva, Mikael de Oliveira Nunes 
da 291
Silva, Naira Camila Antero da 508
Silva, Natália de Lima da 497
Silva, Natália Nuñez 583
Silva, Nayara Dias da 500
Silva, Paulo Vinicius Tosin da 641
Silva, Priscila Marques da 362
Silva, Priscyla Oliveira da 180
Silva, Renata Aguayo Lopes da 424
Silva, Rodrigo Cordeiro da 134
Silva, Ruanita Constantina da 596
Silva, Sabrina karim 222
Silva, Sidnei Bortoluzzi da 146
Silva, Talita Luana Corbari da 694
Silva, Thalita Gomes da 640
Silva, Thiago Rodrigues da 665
Silva, Vanessa Simões da 639
Silva, Wagner Cardoso Da 455
Silveira, Fabiana Martins da 701
Silveira, Ricardo Michael Pinheiro 
101
Silvestre, Douglas Zeferino 625
Simão, Diogo 648
Simetti, Rodrigo 443
Simioni, Renato José 146
Simon, Priscila Luzia 388
Simonetti, Gisele 278
Sinotti, Jessica Fernanda 170
Sionek, André 44
Skowronski, Claudia Andreia 117
Smaga, Martina 673
Smolinski, Gustavo 415
Snak, Alessandra 231
Soares, Andre Ariane Matias 166

Soares, Carolina Ferreira 532
Soares, Daniel Strozzi 410
Soares, Eduardo Mendonça 158
Soares, Helena Baggio 365
Soares, Julianne Meyer 218
Soares, Pedro Rodrigo Hillesheim 
478
Soares. Alessandra Medeiros Rod-
rigues 214
Sobenko, Luiz Ricardo 389
Sobral, Marina Gomes 201
Soek, Rafael Natan 75
Soley, Bruna da Silva 220
Sonnenhohl, Maria Elise 116
Sousa, Caroline Rosane de 633
Sousa, Jéssica Rocha 718
Souza, Ana Paula Prestes de 112
Souza, Andrieli de 355
Souza, Anna Caroline de 244
Souza, Bruna Hech Pereira de 168
Souza, Camila Carbornar de 563
Souza, Camila Mariane de 586
Souza, Camila Pasquini de 216
Souza, Diego Jesus de 236
Souza, Edice Bueno de 348
Souza, Estrela Mariana Prux von 
Steinkirch 55
Souza, Fernanda Nunes 159
Souza, Guilherme Cardoso de 59
Souza, Laura Zanella de 172
Souza, Leonardo de Castro e 218
Souza, Lismery Pereira de 688
Souza, Luan Rodrigo De Almeida 
698
Souza, Lucas Peres de 241
Souza, Luiz Fernando 681
Souza, Luiza dos Santos 666
Souza, Marina Lima de 725
Souza, Mihael Machado de 110
Souza, Nathalia Terra Ferreira e 
367
Souza, Priscila do Rocio Oliveira 
de 595
Souza, Priscila zanette de 208
Souza, Regina Márcia de 658
Souza, Rogerio da Silva 85
Souza, Thallita Chagas 557
Souza, Vanessa Rodrigues de 331
Souza, Wilson Santos D 93
Spenassatto, Josiéli Andréa 575
Spiandorelli, Lilian Alves 653

Sprenger, Raphael Turra 661
Staack, Larissa 208
Steil, Gisleine Jarenko 163
Stella, Gregg Bertolotti 660
Stival, Jessica 84
Stoffel, Diane Priscila 301
Storer, Vivian Rodrigues de 
Moraes 610
Stoski, Veridiana 554
Strapasson, Paola 66
Strujak, Emily Ferreira 414
Sturm, Gabriele 288
Stygar, Marina 433
Suss, Tahnee Aiçar de 179
Suzuki, Bruno 24
Szychowski, Angela Caroline 606
Tagliari, Deniton Cezar 320
Takahashi, Vitor Jun 555
Takashina, Igor Kiyoshi 416
Takatsuki, Érika Sathie 43
Taminato, Leticia Akiko 296
Tancon, Ane Caroline 713
Tartaro, Luciano 403
Taucei, Joulilda dos Reis 633
Tavares, Aline Cristina da Silva 
245
Tavares, Camila Prestes dos Santos 
17
Tavora, Mauro Vitor Greco 241
Teixeira, Fernando Casavechia 251
Teixeira, Joyce Ana 230
Teixeira, Richard Fhillipy Bosqui 
693
Teles, Gabriela Caramuru 524
Tellini, Caio 456
Teodoro, Camila Lopes 627
Tessele, Augusto 401
Tetu, Patrick Nereu 508
Theisen, Marise Taise 512
Theodorovicz, Kaye Varaschin 328
Thomaz, Vitor Roberto 244
Thomé, Matheus Petreconi 448
Tibães, Rafael Henrique 40
Tiberio, Caio Cesar 331
Timidati, Luan dos Santos 172
Tkacz, Célia Regina 473
Toaldo, Bianca 485
Toda, Murillo Kay Bark 543
Tokarski, Moisés Knaut 507
Toledo, David Busato 445
Toledo, Jessica Marina Signorelli 
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78
Tomazini, estevan rafael 202
Tonin, Fernanda Stumpf 216
Torres, Renata Manczur  630
Tosin, Rafaela Strapasson 584
Traba, Renan Vedovato 38
Travenisk, Raquel Costa Chiao 418
Tress, Andressa 414
Trevisan, Cainã Costa 36
Trevisan, Rodrigo Rafael Fritzen 
702
Trevisani, Natalia Botelho 163
Tulio, Bruna do Nascimento 452
Turmena, Lucas de Carvalho 550
Turnes, Joelle de Melo 716
Twerdochlib, Elida Juliane 299
Ulchak, Adenise Aparecida 437
Umbria, Bruna 458
Une, Andréia Ayumi Fantan 102
Valengo, Andressa Eloisa 123
Valente, Robson H. 252
Valerio, Andressa 201
Valérius, Natália Cristina da Silva 
674
Vanhoni, Marcela Sigolo 367
Vargas, Patricia Ramos de 368
Varnier, Kelly 552
Varzinczak, Luiz Henrique 141
Vasco, Angelo Marcelo 591
Vaz, Fabiana Cristina 498
Vechio, Henrique 277
Veiga, Andressa 60
Veiga, José Guilherme 396
Veiga, Lis Marie 247
Vélez, Diana Cristina Prochnow 14
Venâncio, Leonardo Barros  556
Verderesi, Thomás Bedusque 290
Verri, Marcos Augusto  570
Viana, Lucas Felzemburgh Mendes 
345
Viana, Thais Bisconcini 354
Vicente, Bianca Arão 181
Vicentini, Maiara 147
Victor, Bruno de Lessa 28
Vidal, Natacha Stefani 492
Vieira, Aline Cristini 299
Vieira, Giovana Paladino 475
Vieira, João Victor Francisco 56
Vieira, Renann de silos 135
Vieira, Sabrina Espindola 369
Vigne, Gabriela Letícia Delai 695

Vilar, Paula Rubio 305
Vilena, Roselena Cardozo 343
Voitena, Jéssica Naíara 165
Volcov, Yohan Marcos 619
Volochen, Joceli de Fátima 728
Voltolini, Danielle Raphaela 263
Vozniack, Caroline Isabel 377
Walter, Tássia Karina 194
Wan-Dall, Camila Cristina 710
Wanderley, Nastenka Patzsch 712
Wapniarz, Rayza Santiago 321
Warmling, Liana Bisolo 667
Watanabe, Patricia Kiyori 320
Weber, Luiz Felipe Silva 502
Weber, William 647
Weiser, Arthur Hermann 132
Weiser, Nathalia Hermann 133
Weishof, Noah 558
Weizenmann, Thyara Caroline  492
Welc, Christian Fischer 256
Werneck, Gabriel Rodrigues 122
Wesendonck, Ana Paula 535
Wichinevsky, Mariana Tozo 539
Wielewski, Renata Merlo 143
Wiese, Willian Schwegler 409
Wiest, Maik Claiton 189
Wiggers, Maria Lucia 566
Wille, Camila Marquette 215
Wille, Renan Barcik De Castro 296
Winkert, Letícia 558
Woellner, Nikolas 250
Wolff, Guilherme 465
Wosch, Luma 333
Wrubleski, Caroline 547
Yamaguchi, Bruna 317
Yamassaki, Gustavo Eidi 510
Yamazaki, Caroline 547
Yoshizumi, Lia Toiosima 413
Youssef, Aline de Carvalho 383
Zadinelo, Izabel Volkweis 405
Zago, Sharlini Laís 390
Zahn, Einara 280
Zaia, Renata Mercer 219
Zamboni, Camila Gadens 215
Zamoner, Leonardo Stefano Fer-
nandes 466
Zampieri, Maite Moreira 173
Zamproni, Kendra 407
Zanardini, Aline 23
Zanatta, Anderson Elirio 721
Zanella, Maiko Vinicius 506

Zanlorenzi, Gisele Basso 351
Zaparolli, Marília Rizzon 671
Zaupa, Júlio César 731
Zavan, Flávio Henrique de Bit-
tencourt 40
Zehnpfennig, Flávio Avila Leal de 
Meirelles 275
Zwick, Jacson Samuel 402




