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BIOQUÍMI C A
001. ATIVIDADE DA LQB 303 SOBRE A FISIOLOGIA E BIOENERGÉTICA
MITOCONDRIAL DO TRYPANOSOMA CRUZI
Autor: 		
Orientador:		

Carolina Machado Macedo
Natalia Pereira De Almeida Nogueira (CBI / IBRAG)

A doença de Chagas é uma doença tropical negligenciada causada pelo Trypanosoma cruzi
e sua quimioterapia é muito limitada, não tendo efeito na fase crônica da doença, portanto, alternativas mais eficazes são obrigatórias. As nitronas, como a molécula de α-fenil-tert-butil-nitrona
(PBN) têm sido amplamente estudadas demonstrando potente atividade farmacológica em modelos de doenças com exacerbada produção de espécies reativas de oxigênio. O objetivo desse trabalho foi delinear in vitro o efeito da LQB 303 sobre a fisiologia mitocondrial de formas amastigotas,
epimastigotas e células de mamífero não infectadas e avaliar sua ação in vivo em modelo murino de
infecção aguda. Utilizamos respirometria de alta resolução e citometria de fluxo a fim de determinar possíveis alterações da fisiologia mitocondrial de T. cruzi e células de mamífero não infectadas,
tratadas ou não com a LQB 303. Os experimentos in vivo foram realizados usando camundongos
“Swiss” infectados com tripomastigotas sanguíneas (cepa Y). Foram avaliados a parasitemia, peso e
percentual de sobrevivência. Analisamos a fisiologia mitocondrial de epimastigotas desafiados com
LQB 303 e observamos que houve redução da taxa de consumo de oxigênio de parasitas na rotina
(consumo basal de oxigênio), bem como reduziu em “proton leak” e “ETS”, mas aumentou “ROX”
(consumo residual de oxigênio mitocondrial). Por outro lado, o tratamento com a nitrona não
alterou nenhum parâmetro do consumo de oxigênio de células Vero não infectadas. Avaliamos o
potencial de membrana mitocondrial de formas amastigotas de T. cruzi por citometria de fluxo e
observamos que esses parasitos possuem menor ΔΨm, uma vez que houve uma grande diminuição
na marcação de TMRM. Os animais tratados com LQB 303 apresentaram redução da parasitemia e
do peso corporal, mas o percentual de sobrevivência foi de 100% nos grupos tratados com a nitrona. Em suma, nossos resultados sugerem que a indução de alterações na fisiologia mitocondrial leva
a uma deficiência no consumo de oxigênio por esses parasitas, podendo impactar negativamente a
produção de ATP mitocondrial e contribuir para uma diminuição na proliferação do T. cruzi. Além
de sugerir uma ação protetora do composto nos ensaios in vivo durante a fase aguda da infecção.
palavras-chave: Trypanosoma cruzi; Quimioterapia; Fisiologia mitocondrial

Chagas disease is a neglected tropical disease caused by Trypanosoma cruzi and its chemotherapy is very limited, having no effect on the chronic phase of the disease, therefore, more
effective alternatives are mandatory. Nitronas, such as the α-phenyl-tert-butyl-nitronase (PBN)
molecule, have been extensively studied demonstrating potent pharmacological activity in models
of disease with exacerbated production of reactive oxygen species. The aim of this work was to
delineate in vitro the effect of LQB 303 on the mitochondrial physiology of amastigotes, epimastigotes and non-infected mammalian cells and evaluate their action in vivo in the acute murine
model of infection. We used high resolution respirometry and flow cytometry to determine possible changes in mitochondrial physiology of T. cruzi and non-infected mammalian cells treated
or not with LQB 303. In vivo experiments were performed using trypomastigote-infected Swiss
mice (strain Y). The parasitemia, body weight and percentage of survival were evaluated. We an-
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alyzed the mitochondrial physiology of epimastigotes challenged with LQB 303 and observed that
there was a reduction in the rate of oxygen consumption of parasites in the routine (basal oxygen
consumption), as well as reduction in “proton leak” and “ETS”, but increased “ROX” (residual mitochondrial oxygen consumption). On the other hand, treatment with the nitrona did not alter
any parameters of the oxygen consumption of non-infected Vero cells. We evaluated the mitochondrial membrane potential of amastigote forms of T. cruzi by flow cytometry and observed
that these parasites have a lower ΔΨm, since there was an intense decrease in TMRM labeling.
Animals treated with LQB 303 showed reduction of parasitemia and body weight, but the survival
percentage was 100% in the groups treated with nitrone. In summary, our results suggest that the
induction of changes in mitochondrial physiology leads to a deficiency in oxygen consumption by
these parasites, which may negatively impact mitochondrial ATP production and contribute to a
decrease in T. cruzi proliferation. In addition , LQB303 seems to possess a protective action in the
in vivo assays during the acute phase of the infection.
keywords: Trypanosoma cruzi; Chemoterapy; Mitochondrial physiology
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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BIOQUÍMI C A
002. ATIVIDADE PLASMÁTICA DE CARBOXILESTERASE INDICADORA DE
HIPOXIA EM TILÁPIAS
Autor:			
Orientador:

Julia Dias Soares
Jayme Da Cunha Bastos Neto (CBI / IBRAG)

Tendo em vista que um dos eventos da adaptação de peixes à hipoxia é a redução dos seus
níveis de ácidos graxos livres é possível que um dos processos de adaptação às condições de hipoxia
em tilápias seja a diminuição do nível de atividade de enzimas do metabolismo de lipídios. A carboxilesterase (CaE) é uma destas enzimas. Por isto, nossa hipótese é de que seus níveis de atividade
podem biomarcar hipoxia em tilápias. Assim, nosso objetivo foi verificar se os níveis de atividade
de CaE do plasma de tilápias sob hipoxia são diferentes dos encontrados em normoxia. Seis tilápias
ficaram por 4 h consumindo oxigênio em tanques de 200 L. A concentração de oxigênio caiu para
0,5 mg de O2/L (hipoxia) e foi mantida por borrifamento da água com oxigênio por 1 min a cada
hora. Ao término de 6, 12, 21 e 24 horas em hipoxia, foi coletado sangue. Em normoxia as concentrações de O2 ficaram em 6 mg/L. Ensaiamos a atividade de carboxilesterase do plasma obtido após
coagulação e centrifugação do sangue. Usamos como substrato o p-nitrofenil acetato, numa solução tampão de fosfato de sódio 0,1 M, pH 7,7, a 25 ºC. A hidrólise do p-nitrofenil acetato catalisada
pela CaE durante um minuto foi detectada em um espectrofotômetro a 400 ηm. Estabelecemos que
a KM aparente da atividade da carboxilesterase vale 0,34 mmol/L. A velocidade máxima foi 14,68
µmol de substrato hidrolisado por mL de plasma por min. As mudanças observadas em nossos experimentos das atividades de carboxilesterase do plasma das tilápias que ficaram em hipoxia por 24
horas não permitiram estabelecer estatisticamente diferenças significativas em relação à normoxia.
Mesmo assim, em numerosos exemplares de tilápias sob hipoxia, ocorreu uma marcante diminuição da atividade. Descobrimos que os níveis plasmáticos da atividade da CaE variam amplamente
de tilápia para tilápia, mesmo quando estes são pertencentes a mesma desova e recebem mesma
alimentação. Vimo-nos forçados a concluir que nossos resultados indicam que não é aconselhável
utilizar a atividade plasmática da carboxilesterase como biomarcadora de hipoxia em tilápias.
palavras-chave: Carboxilesterase; biomarcador; hipoxia

Since one of the events of fish adaptation to hypoxia is the reduction of their free fatty acid
levels, it is possible that one of the processes of adaptation to hypoxia in tilapias could be the decrease in the activity of lipid metabolism enzymes. Carboxylesterase (CaE) is one of these enzymes.
Accordingly, we hypothesized that its activity levels could be a biomarker for hypoxia in tilapia.
To verify whether CaE activity levels in plasma of tilapia under hypoxia are different from those
found in normoxia, six tilapias stayed for 4 hours in 200 L-tanks consuming oxygen. The oxygen
concentration fell to 0.5 mg O2/L (hypoxia) and was maintained by bubbling oxygen into the
water for 1 min every hour. At the end of 6, 12, 21 and 24 hours in hypoxia, blood was collected.
In normoxia, the concentrations of O2 were 6 mg/L. Plasma was obtained by centrifugation of
blood. We assayed carboxylesterase activity in plasma after clothing and centrifuging of blood
using p-nitrophenyl acetate as substrate in a 0.1 M sodium phosphate buffer solution, pH 7.7, at
25 °C. Hydrolysis of the p-nitrophenyl acetate catalyzed by CaE for one minute was detected in a
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spectrophotometer at 400 ηm. We found that the apparent KM of the carboxylesterase activity is
0.34 mmol/L. Vmax value was 14.68 μmol of substrate hydrolyzed by 1 mL plasma per min. The
changes of carboxylesterase activities observed in our experiments in plasma of tilapias under hypoxia for 24 hours did not allow to establish statistically significant differences compared to normoxia. Even so, in numerous specimens of tilapia under hypoxia, there was a marked decrease in
activity. We found a large variability of CaE activities from plasma among the individuals, even in
fish from the same spawning, under the same feeding. Our results indicate that it is not appropriate
to use plasma activity of carboxylesterase as a biomarker of hypoxia in tilapia.
keywords: Carboxylesterase; biomarker; hypoxia
Apoio Financeiro:
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BIOQUÍMI C A
003. CONJUGAÇÃO DO 4-HIDROXINONENAL POR GLUTATIONA
S-TRANSFERASE EM HEMÁCIAS DE TILÁPIA E PACU SOB HIPOXIA
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:

Josivan Ribeiro de Lima
Frederico Freire Bastos (CBI / IBRAG)
Vera Lucia Freire da Cunha Bastos

Muito frequentemente os estudos sobre o estresse oxidativo induzido por hipoxia avaliam a
atividade de enzimas antioxidantes no fígado. Um contrassenso é que fígado só pode ser obtido com
a morte de espécimes. Entretanto, o sistema antioxidante do sangue também pode ser usado como
um biomarcador para estresse oxidativo. Assim sendo, o procedimento não letal de retirar sangue
para ensaiar enzimas poupa muitas vidas. Seguindo tal raciocínio, buscamos saber se existem atividades de glutationa S-transferase (GST) em eritrócitos de peixes. Tais atividades de GST poderiam
ser empregadas para biomarcar estresse oxidante, por exemplo, em tilápia Oreochromis niloticus
e pacus, Piaractus mesopotamicus, submetidos a hipoxia por 42 horas; ocorrência frequente de
experimentação em nosso laboratório. Procedemos a padronização do ensaio da atividade de GST
em eritrócitos de peixes usando o cloro-dinitrobenzeno (CDNB), um substrato artificial frequentemente usado para ensaiar quase todas as isoenzimas de GST, e o 4-hidroxinonenal (4-HNE), um
substrato endógeno fisiológico cuja biossíntese se intensifica em decorrência da oxidação de ácidos
graxos de membrana causada pelo aumento das espécies reativas de oxigênio na célula. Após padronização, observamos que as atividades de GST que conjugam 4-HNE tanto de tilápia como de
pacu foram pelo menos cinco vezes maiores que as atividades de GST que conjugam CDNB. Não
observamos diferenças significativas entre as atividades de GST que conjugam CDNB de pacus
submetidos a hipoxia quando comparados com os pacus mantidos em normoxia. Contrariamente,
as atividades de GST que conjugam 4-HNE diminuíram 80% nos pacus submetidos a hipoxia. Estas
quedas abruptas das atividades de GST que conjugam 4-HNE em pacu podem ser consequência do
aumento da concentração intracelular de 4-HNE causado pela oxidação lipídica resultante pela hipoxia. Não observamos diferenças significativas na atividade de GST que conjuga CDNB e nem na
atividade GST que conjuga 4-HNE quando as tilápias foram submetidas à hipoxia. Nossos achados
demonstram que a atividade que conjuga 4-HNE pode ser usada para biomarcar estados de hipoxia
em eritrócitos do peixe pacu.
palavras-chave: Hipoxia; GST; Biomarcador

Very often the studies on oxidative stress induced by hypoxia assess the activity of antioxidant enzymes from liver. A contradiction is that the liver can only be obtained with the death of
specimens. However, the blood’s antioxidant system can also be used as a biomarker for oxidative stress. Therefore, the non-lethal procedure of withdrawing blood to test enzymes saves many
lives. Following this reasoning, we sought to know if there are glutathione S-transferase (GST)
activities in fish erythrocytes. Such GST activities could biomark oxidative stress, for example, in
tilapia (Oreochromis niloticus) and pacus (Piaractus mesopotamicus) submitted to hypoxia for
42 hours; frequent occurrence of experimentation in our laboratory. Enzymatic assays applied
to investigate oxidative stress in non-mammalian organisms are usually conducted inadequately,
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without standardization of optimal concentrations of proteins and substrates. We standardized
the assay of GST activity in fish erythrocytes using chloro-dinitrobenzene (CDNB), an artificial
substrate often used to test almost all GST isoenzymes, and 4-hydroxynonenal (4-HNE), a physiological endogenous substrate whose production is intensified due to the oxidation of membrane
fatty acids caused by the increase of reactive oxygen species in the cell. After standardization, we
found that the erythrocyte activity was, at least, five times higher with 4-HNE than with CDNB,
indicating that 4-HNE is more suitable as a substrate for determining GST activity in pacu and
tilápia erythrocytes. The activity of GST with CDNB did not change in the cytosol of erythrocytes
obtained from pacus under hypoxia compared to those under normoxia. Contrarily, a significant
decrease in GST activity assayed with 4-HNE (80% less) after hypoxia was observed. These abrupt
declines in GST activities that conjugate 4-HNE in pacu erythrocytes may be a consequence of the
increased intracellular concentration of 4-HNE caused by the lipid oxidation resulting from hypoxia. We did not observe significant differences in the activity of GST that conjugates CDNB nor
in the GST activity that conjugates 4-HNE when tilápias were submitted to hypoxia. Our findings
established that activity of GST that catalyzes the conjugation of 4-HNE in erythrocytes can be
used to biomarker states of hypoxia in the fish Piaractus mesopotamicus (pacu).
keywords: Hypoxia; GST; Biomarker
Apoio Financeiro:
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BIOQUÍMI C A
004. ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO NQO1 465 C>T
E NEOPLASIAS DO COLO UTERINO
Autor:			
Orientador:

Viviane do Espirito Santo Gomes
Jacyara Maria Brito Macedo (CBI / IBRAG)

A infecção pelo papilomavírus humano, principalmente os tipos 16 e 18, é reconhecida
como necessária, porém não suficiente para a carcinogênese cervical. Outros fatores, incluindo os
de natureza genética, mostram-se importantes para a malignização de células da cérvice uterina.
Essa importância tem sido corroborada por estudos de associação entre polimorfismos em diversos
genes e o desenvolvimento de neoplasias cervicais. Dentre eles, destaca-se o gene NQO1, que codifica a enzima NAD(P)H: quinona oxirredutase 1. Alguns polimorfismos neste gene podem afetar
os níveis de expressão e a estabilidade da proteína, comprometendo suas funções. Considerando o
número limitado de estudos relacionados ao polimorfismo NQO1 465 C>T e a ausência de relatos
na literatura sobre sua associação com neoplasias cervicais na população brasileira, este estudo teve
como objetivo avaliar a associação deste polimorfismo com o desenvolvimento e/ou a severidade
de lesões do colo uterino em mulheres do Rio de Janeiro. A população de estudo foi constituída
pelo grupo controle (n=176) e pelo grupo de casos (n=330), classificado em três subgrupos, LSIL
(lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, n=104), HSIL (lesão intraepitelial escamosa de alto
grau, n=193), e Ca (carcinoma cervical invasor, n=33). A análise do polimorfismo genético foi realizada pela técnica de PCR-HpaII RFLP, utilizando amostras de DNA extraído de sangue periférico.
As análises estatísticas foram realizadas utilizando os programas GraphPad Prism version 6.0 e
SNPstats. Os dois grupos de estudo estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg. As frequências alélicas
e genotípicas de NQO1 465 C>T não se mostraram estatisticamente diferentes entre os grupos de
casos e controles, entre os subgrupos de casos e controles e entre os subgrupos de lesões mais severas (HSIL+Ca) e LSIL. Devido à baixa frequência do alelo NQO1 465T em nossa população, não
foi possível realizar as análises de interação deste polimorfismo com fatores de risco clássicos para
o desenvolvimento de neoplasias cervicais. Nossos resultados sugerem que o polimorfismo NQO1
465 C>T não está associado ao desenvolvimento e/ou a severidade das lesões de colo uterino.
palavras-chave: NQO1; Polimorfismos genéticos; Neoplasia cervical

Infection by human papillomaviruses, mainly types 16 and 18, is recognized as necessary
but not sufficient for cervical carcinogenesis. Other factors, including those of a genetic nature, are
important for malignization of cells of the uterine cervix. This importance has been corroborated
by studies of association between polymorphisms in several genes and the development of cervical
neoplasia, including the NQO1 gene, which encodes the enzyme NAD (P) H: quinone oxirreductase 1. Some polymorphisms in this gene may affect the expression levels and stability of the protein,
compromising its functions. Considering the limited number of studies involving the NQO1 465
C>T polymorphism and the lack of reports in the literature about its association with cervical
neoplasia in the Brazilian population, this study aimed to evaluate the association of the NQO1
465 C>T polymorphism with the development and/or severity of lesions of the uterine cervix in
women from Rio de Janeiro. The study population consisted of the control group (n=176) and
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the group of cases (n=330), which was classified in three subgroups, LSIL (low grade squamous
intraepithelial lesion, n=104), HSIL (squamous intraepithelial high grade, n=193), and Ca (invasive cervical carcinoma, n=33). Analysis of the genetic polymorphism was performed by the PCR-HpaII RFLP technique, using DNA samples extracted from peripheral blood. Statistical analyzes
were performed using the GraphPad Prism version 6.0 and SNPstats programs. The two study
groups are in Hardy-Weinberg equilibrium. The NQO1 465 C>T allele and genotype frequencies
were not statistically different between the groups of cases and controls, between the subgroups of
cases and controls and between the subgroups of more severe lesions (HSIL + Ca) and LSIL. Due
to the low frequency of the NQO1 465T allele in our population, it was not possible to conduct the
interaction analysis of this polymorphism with classical risk factors for the development of cervical
neoplasia. Our results suggest that the NQO1 465 C>T polymorphism is not associated with the
development and/or severity of cervical lesions.
keywords: NQO1; Genetic polymorphisms; Cervical neoplasia
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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BIOQUÍMI C A
005. RASTREAMENTO DO POTENCIAL ANTITUMORAL DE MOLÉCULAS
DERIVADAS DO QUIMIOTERÁPICO LQB118 EM CÂNCER DE PRÓSTATA
Autor:			
Orientador:		

Mirella Correa Marcal de Almeida
Maria da Graça Justo Araujo (CBI / IBRAG)

A leucemia mielóide crônica (LMC) é uma doença mieloproliferativa, caracterizada pela
multiplicação não controlada de uma célula tronco mielóide que expressa o cromossomo Philadelphia (Ph) e origina uma oncoproteína denominada BCR-ABL, devido a uma translocação dos
cromossomos 9 e 22. Neste trabalho, avaliamos o poder citotóxico in vitro em linhagem leucêmica K562 (leucemia mielóide crônica) “in vitro” de compostos derivados da pterocarpanoquinona
LQB-118, um quimioterápico experimental com atividade anti-leucêmica comprovada. A ação
citotóxica dos derivados LBQ-471, 472,473 e 474 foi testada pelo ensaio de MTT (3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5difenilltetrazolium brometo). As células foram cultivadas em meio RPMI contendo
10% de soro fetal bovino (Cultilab, Brasil), penicilina 70 mg/l estreptomicina 100 mg/l e expandidas duas vezes por semana. Para análise, as células foram cultivadas na ausêcia (controle) ou
presença de derivados de LQB-118 (10 µM) durante 72 h de incubação a 37°C numa atmosfera de
5% de CO2 humidificado. Em seguida, 10 µL de MTT 5 mg/mL foram adicionados em cada poço,
resultando na formação de cristais de formanzan azuis, o que representa a redução de sal pelas
desidrogenases mitocondriais de células viáveis. Após 2h de incubação, 100 µL de SDS (Dodecil
Sulfato de Sódio, 10% HCl 0,01N) foram adicionados em cada poço para dissolução dos cristais de
formazan, cuja absorbância foi medida em um leitor automático de placas a 570 nm, representando
a Atividade Redutora Mitocondrial (ARM). Os derivados LQB-471 e LQB-742 reduziram o ARM
em relação ao controle não tratado, 72,9% e 99,7%, respectivamente. LQB-473 e LBQ-474 não tiveram efeito na linhagem verificada. A continuidade deste projeto inclui a determinação do IC50 das
LQB-471 e LQB-742 e avaliação da sua ação sobre a expressão do ciclo celular, p53 e p21 (proteínas
“checkpoint”), proliferação e morte celular por apoptose.
palavras-chave: derivados da LQB 118; ensaio de MTT; morte celular

The Chronic Myeloid Leukemia (CML), it is a myeloproliferative disease, characterized by
the uncontrolled proliferation of a myeloid stem cell expressing the chromosome Philadelphia (Ph)
that originates an oncoprotein denominated BCR-ABL, due to a translocation of chromosomes 9
and 22. In this paper, we evaluated the cytotoxic power in vitro in leukemic lineage K562 (chronic
myeloid leukemia) of derivatives compounds of pterocardapanoquinone LQB 118, an experimental chemotherapeutic with proven anti-leukemic activity. The cytotoxicity of derivates LBQ-471,
472, 473 e 474 were tested by MTT (3- [4,5 dimethylthiazole-2-il] - 2,5-difenilltetrazolium bromide) assay. The cells were grown in RPMI-1640 medium containing 10% fetal bovine serum (Cultilab, Brazil), penicillin 70 mg/l and streptomycin 100 mg/l (supplemented medium), and expanded
twice a week. For analysis, cells were cultured in the absence (control) or presence of LQB-118
derivatives (10 µM) for 72 h incubation at 37°C in a 5% CO2 humidified atmosphere. After that, 10
µL of MTT 5 mg/ml were added in each well, resulting at the formation of blue formanzan crystals, which represents the salt reduction by mitochondrial dehydrogenases of viable cells. After 2h
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incubation, 100 µL of SDS (Sodium Dodecyl Sulfate, 10% HCL 0,01N) were added in each well for
dissolution of the formazan crystals, whose absorbance was measured in an automatic plate reader
at 570 nm, representing the Mitochondrial Reduction Activity (MRA). LQB-471 and LQB-742
derivatives reduced the MRA in relation to the untreated control, 72,9% and 99,7%, respectively.
LQB-473 and LBQ-474 had no effect in the checked lineage. The continuity this project includes
the determination of LQB-471 and LQB-742 IC50, and evaluation of its action on cell cycle, p53
and p21 expression (“checkpoint” proteins), proliferation and cell death by apoptosis.
keywords: LQB-118 derivatives; MTT assay; cell death
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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BOTÂNIC A
006 . ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DO PARQUE ESTADUAL DA
ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, RJ.
Autor:			
Orientador:		

Thiago de Mattos Costa
Sebastiao Jose da Silva Neto (CBI / IBRAG)

O estudo objetivou inventariar a composição florística do Parque Estadual da Ilha Grande
(PEIG), fisionomias submontana e montana, inferindo sobre o status de conservação e o endemismo das espécies. O PEIG sofreu intenso processo de supressão da vegetação nativa durante décadas,
alterando significativamente a sua composição. Porém, ainda, são encontradas espécies endêmicas
e ameaçadas na vegetação, constituindo-se, dessa forma, em um remanescente de Mata Atlântica
do Estado do Rio de Janeiro. O inventário florístico foi realizado através de levantamento de dados bibliográficos; consultas aos principais herbários do Rio de Janeiro e coletas assistemáticas de
amostras botânicas em estado reprodutivo (com flor e/ou fruto). Foram percorridas as trilhas da
Mãe d‘Água, Barra Pequena e Parnaioca, além da restinga da praia de Dois Rios. O processo de
herborização e identificação foi feito no Herbário HRJ da UERJ, onde foram incorporadas as amostras. O status de conservação das espécies seguiu os critérios estabelecidos pelo Centro Nacional de
Conservação da Flora (CNCFlora). Até o momento foi inventariado um total de 663 espécimes de
Angiospermas, sendo as 10 famílias com maior abundância: Asteraceae (67 indivíduos), Bromeliaceae (58), Myrtaceae (48), Fabaceae (46), Rubiaceae (45), Euphorbiaceae (26), Orchidaceae (26),
Melastomataceae (25), Piperaceae (21) e Sapindaceae (18), respectivamente. O material botânico
está sendo identificado e as espécies categorizadas. Tillandsia tenuifolia L., Guatteria australis A.
St.-Hill, Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. e Trichilia epidota Mart. foram categorizadas como
pouco preocupante; Myrcia plusiantha Kiaersk. como quase ameaçada e Pleroma thereminiana
(DC.) Triana como endêmica da Ilha e criticamente em perigo. Das espécies que ocorrem na Ilha,
15 são endêmicas do Brasil e três endêmicas do Sudeste. O PEIG constitui-se, então, em uma área
de grande riqueza, com a ocorrência de espécies ameaçadas e endêmicas, e a sua manutenção como
unidade de conservação contribuirá para a preservação das populações dessas espécies, reduzindo
a ameaça e o risco de extinção.
palavras-chave: Levantamento florístico; Mata Atlântica; PEIG

The study had as objective to inventory the floristic composition of the Ilha Grande State
Park (PEIG), submontana and montana formations, inferring about the conservation status and
the endemism of the species. PEIG has undergone intense suppression of native vegetation for
decades, significantly changing its composition. However, endemic and threatened species are also
found in the vegetation, constituting, in this way, a remnant of Atlantic Forest in the State of Rio
de Janeiro. Floristic inventory was carried out through: collection of bibliographic data; consultations with the main herbariums in Rio de Janeiro and non-systematic collections of botanical
samples at the reproductive stage (with flower and / or fruit). The trails of the Mãe d’água, Barra
Pequena and Parnaioca were traversed, as well as the restinga of Dois Rios beach. The process
of herborization and identification was done in the Herbarium HRJ of UERJ, where the samples
were incorporated. The conservation status of the species followed the criteria established by the
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National Center for Plant Conservation. To date, a total of 663 specimens of Angiosperms have
been found. The 10 richest families are Asteraceae (67 individuals), Bromeliaceae (58), Myrtaceae
(48), Fabaceae (46), Rubiaceae (45), Orchidaceae (26), Euphorbiaceae (26), Melastomataceae (25),
Piperaceae (21) and Sapindaceae (18). The species Tillandsia tenuifolia L., Guatteria australis A.
St.-Hill, Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. and Trichilia epidota Mart. are categorized as “of little concern”; Myrcia plusiantha Kiaersk. as “almost endangered” and Thereminian Pleroma (DC.)
Triana as “endemic to the Island and critically endangered.” Of the species that occur on the Island,
15 are endemic in Brazil and 3 are endemic in the Southeast. PEIG is thus an area of great wealth,
with the occurrence of endangered and endemic species, and its maintenance as a conservation
unit will contribute to the preservation of the populations of these species, reducing the threat and
risk of extinction.
keywords: inventory the floristic composition; Atlantic forest; PEIG
Apoio Financeiro:
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Presente na paisagem fluminense desde o século XIX, ao ponto de aparentar ser nativa,
Roystonea oleracea, popularmente conhecida como palmeira imperial é uma espécie exótica. Nativa das Antilhas, essa palmeira é facilmente encontrada em diversas partes do mundo devido a seu
valor comercial e ornamental, podendo ser invasora em alguns biomas, como na Mata Atlântica.
O objetivo deste trabalho foi descrever, comparar e relacionar a estrutura anatômica do estipe de
R. oleracea que ocorre no Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG), em Angra dos Reis. Foram coletadas por método não destrutivo, com auxílio da sonda de Pressler, amostras da zona subcortical
do estipe de 15 palmeiras na área do PEIG, que apresentassem DAP> 20cm. O material, fixado em
FAA 70%, foi condicionado em EDTA 4% e incluído em PEG. Foram montados corpos de prova,
que foram seccionados ao micrótomo de deslize Leica SM 2000R, com espessura de 20 µm no plano
transversal. As secções histológicas foram submetidas à dupla coloração por Azul de Astra e Safranina hidroalcoólica 6:4, lavadas em água destilada, desidratadas ao ar livre e clarificadas em Xilol
P.A. As lâminas permanentes foram montadas utilizando Entellan ® (Merk) como meio de montagem. A zona subcortical do estipe de R. oleracea se caracteriza por apresentar feixes vasculares densamente dispostos e constituídos, principalmente, por um único elemento de vaso do metaxilema
e, raramente, 2-4 elementos. Os elementos de vaso possuem diâmetro tangencial médio de 198,23
µm, paredes terminais oblíquas e placas de perfuração predominantemente escalariformes de 7-20
barras, e, ocasionalmente, placas de perfuração reticuladas. O floema é formado por séries de 5-8
elementos de tubo crivado. A bainha fibrosa se destaca por ser muito desenvolvida na porção adjacente ao floema. O formato da bainha fibrosa é do tipo lunária, com altura média de 35,29 células
e largura média de 21,7 células. Na porção voltada ao xilema, é comum observar esclereides em
disposição radiada na bainha fibrosa. As fibras possuem paredes lignificadas com lamelação em 4 a
10 camadas e inúmeros corpos silicosos. O conjunto formado pelo feixe vascular e bainha fibrosa é
envolvido por parênquima fundamental, cujas células apresentam formato tabular ou isodiamétrico. Esses resultados permitiram caracterizar a estrutura do estipe da espécie se desenvolvendo no
Brasil e auxiliaram a identificação da espécie em comparações taxonômicas com outras espécies de
Roystonea, gênero reconhecido pela alta semelhança morfológica dos táxons infragenéricos.
palavras-chave: palmeira imeprial; espécie invasora; anatomia de monocotiledônea

Roystonea oleracea has been so present in Rio de Janeiro landscape since the nineteenth
century, that it seemed to be a native species, eventhough it is an alien species. Popular known as
imperial palm, these palm trees are from the Antilles, and can be easily found in many parts of the
world because of their ornamental and commercial features, and can even be considered invasive
in some biomes, such as in the Atlantic Forest. The main objective of this work is to describe, compare and correlate R. oleracea stem anatomy that occurs in PEIG. Samples from subcortical zone
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were taken from 15 palm trees, with DBH>20cm, and were collected by non-destructive method
using Pressler’s probe. The material, fixed in FAA 70%, was conditioned in 4% EDTA and included
in PEG. Test pieces were assembled, and then were sectioned to the Leica SM 2000R slide microtome, with a thickness of 20 μm in the transverse plane. Histological sections were then double
stained by Astra Blue and 6: 4 hydroalcoholic Safranine, washed in distilled water, dehydrated in
open air and clarified in Xilol PA. The permanent slides were assembled using Entellan ® (Merk)
as a means of assembly. The subcortical zone of the scion of Roystonea oleracea is characterized
by presenting densely arranged vascular bundles composed mainly of a single vessel element of
the metaxylem and, rarely, 2-4 elements. The vessel elements have a median tangential diameter
of 198.23 μm, oblique end walls and predominantly scalar-shaped drill plates of 7-20 bars, and
occasionally cross-drilled plates. Phloem is formed by strands of 5-8 crimped tube elements. The
fibrous sheath stands out because it is very developed in the portion adjacent to the phloem. The
shape of the fibrous sheath is lunar-type, with a mean height of 35.29 cells and a mean width of
21.7 cells. In the portion directed to the xylem, it is common to observe sclereids in a radiated array
in the fibrous sheath. The fibers have lignified walls with lamellation in 4 to 10 layers and numerous siliceous bodies. The set formed by the vascular bundle and fibrous sheath is surrounded by
fundamental tabular and isodiametric parenchyma cells. These results allowed to characterize R.
oleracea stem structure developing in Brazil and helped to identify the species in taxonomic comparisons with other species of Roystonea, a genus recognized by the high morphological similarity
of the infrageneric taxa.
keywords: imperial palm; invasive species; monocot anatomy
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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CRIOPRESERVAÇÃO DE ÁPICES CAULINARES DE P. SUBEROSA L.
Autor: 		
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Passiflora suberosa L., conhecida como maracujazinho-cortiça, é uma espécie nativa do Brasil, com potencial agronômico, ornamental e medicinal. Assim, estratégias que visem à conservação
desta espécie, como a criopreservação, baseada no armazenamento em temperaturas ultrabaixas
como nitrogênio líquido (-196°C), são consideradas de grande relevância. Entretanto, o processo
de criopreservação pode estar associado a danos oxidativos que causam injúrias e resultam em baixas taxas de sobrevivência. O objetivo deste trabalho foi avaliar a indução de injúrias oxidativas durante a criopreservação de ápices caulinares de P. suberosa por meio da detecção de malondialdeído
(MDA) e da quantificação da atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD),
catalase (CAT) e ascorbato peroxidase (APX). A quantificação espectrofotométrica do MDA, um
biomarcador da peroxidação de lipídios de membrana, foi realizada através do ensaio de TBARS.
Para a avaliação espectrofotométrica da atividade das enzimas antioxidantes, ápices submetidos às
diferentes etapas do protocolo de criopreservação foram utilizados para o preparo de extratos em
tampão fosfato a 100mM (pH 7,2), contendo 1 mM EDTA e 3 mM DTT. A atividade de SOD foi
determinada através da inibição da redução fotoquímica do nitroazul tetrazólio (NBT), enquanto
que as atividades da CAT e da APX foram monitoradas através do consumo de H2O2, durante 1
minuto, a 240 e 290nm, respectivamente. O conteúdo de MDA nos explantes foi significativamente maior após tratamento com solução crioprotetora e imersão em nitrogênio líquido (1,703
µMol/L e 1,775 µMol/L, respectivamente), quando comparados ao controle (0,4099 µMol/L). Em
relação às enzimas antioxidantes, foi observada uma alta e significativa atividade da SOD durante
a etapa inicial de desidratação (136 U SOD.mg-1 proteína), seguida por um declínio nas etapas
seguintes do protocolo. Por outro lado, as enzimas CAT e APX apresentaram um aumento crescente nas suas atividades ao longo do protocolo de criopreservação, principalmente após a etapa
de osmoproteção (32,2 e 1025,9 µmol H2O2.mg-1 .min-1proteínas). Esses dados contribuirão para
o direcionamento do uso de substância antioxidantes nas etapas mais críticas do protocolo, com
objetivo de atenuar os danos oxidativos e aumentar a sobrevivência após a criopreservação.
palavras-chave: maracujá; conservação in vitro; estresse oxidativo

Passiflora suberosa L., commonly known as “maracujazinho-cortiça,” is a native species to
Brazil with agronomic, ornamental and medicinal potential. Therefore, strategies aiming at the
conservation of this species, including cryopreservation, based on the storage at ultralow temperatures such as liquid nitrogen (-196°C), are considered highly relevant. However, the cryopreservation process may be associated with oxidative damages, which may cause injuries and result in
low survival frequencies. The goal of this work was evaluate the induction of oxidative injuries
during the cryopreservation of shoot tips of P. suberosa through the detection of malondialdehyde
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(MDA) and the quantification of the activities of the antioxidant enzymes superoxide dismutase
(SOD), catalase (CAT) and ascorbate peroxidase (APX). The spectrophotometrical quantification
of MDA, a biomarker of membrane lipid peroxidation, was carried out using the TBARS assay.
For the evaluation of the activities of the antioxidant enzymes, extracts of shoot tips were prepared
in 100mM phosphate buffer (pH 7.2), containing 1 mM EDTA and 3 mM DTT. SOD activity
was determined spectrophotometrically through the inhibition of the photochemical reduction of
NBT, whereas the activities of both CAT and APX were assessed by the consumption of H2O2,
during 1 minute, at 240 and 290nm, respectively. The MDA content was significantly higher after treatment with the cryoproctectant solution and immersion in liquid nitrogen (1.703 µMol/L
and 1.775 µMol/L, respectively), when compared to the control (0.4099 µMol/L). Regarding the
antioxidant enzymes, it was possible to observe a significantly high SOD activity during the initial
dehydration step (136 U SOD.mg-1 protein), followed by a decrease during the other steps of the
cryopreservation protocol. On the other hand, both CAT and APX activities increase during the
protocol, especially after the osmoprotection step (32.2 and 1025.9 µmol H2O2. mg-1.min-1protein). These data will allow the correct use of antioxidant substances at the critical steps of the
cryopreservation protocol, aiming at reducing the oxidative injuries and improving survival and
recovery after cryopreservation.
keywords: Passionfruit; In vitro conservation; oxidative stress
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Hovenia dulcis é uma espécie medicinal com destaque para as atividades antineoplásica, hepatoprotetora e antioxidante. Por sua importância, vem sendo objeto de estudos biotecnológicos,
já tendo sido estabelecidos protocolos de micropropagação, calogênese e culturas em suspensão.
Entretanto, a manutenção do material in vitro sob crescimento ativo, está sujeita a contaminações
e perdas do potencial morfogenético. A conservação em longo prazo é a alternativa eficiente para
manter esses germoplasmas de interesse, podendo ser alcançada pela criopreservação, que consiste
no armazenamento do material biológico a temperaturas ultra-baixas em nitrogênio líquido (NL)
ou em sua fase de vapor. Desta forma, o trabalho visou o estabelecimento de protocolos de criopreservação para ápices caulinares de plantas propagadas in vitro de Hovenia dulcis, empregando
a técnica de vitrificação em placas de alumínio (V-crioplaca). Ápices caulinares (1,5 mm) oriundos
de plantas mantidas em meio de cultivo MS, contendo 0,09M de sacarose e suplementado com
0,5mg/L cinetina + 0,5mg/L benzilaminopurina (M16), foram pré-tratados por 24 h em meio MS
com alta concentração de sacarose (0,3M). Em seguida, o material foi fixado nas crioplacas com
o auxílio de soluções de alginato de sódio e de cloreto de cálcio, e expostos à solução de “loading”
(20min). Posteriormente, o material foi mantido em solução de vitrificação PVS2 por diferentes
tempos (0, 15, 30, 60, 90, 120 e 150 min), antes de ser imerso em NL. Para o reaquecimento, o material foi transferido diretamente para solução “unloading” (15min). O grupo controle foi exposto
a todas as etapas, com exceção do NL. Após a criopreservação, os ápices foram retirados das crioplacas e inoculados em meio M16, sendo gradativamente expostos à luz. Os parâmetros avaliados
foram sobrevivência (após 4 semanas) e recuperação (após 8 semanas). Os controles foram tolerantes aos tratamentos, alcançando taxas médias de 97% (sobrevivência) e 62% (recuperação). Para o
material imerso em NL, apenas os tratamentos acima de 15 min em PVS2 foram eficientes, sendo
alcançadas as maiores taxas de sobrevivência (85%) e recuperação (53%) para os ápices mantidos
por 120min nessa solução. Esses resultados demonstram a eficiência da técnica de V-crioplaca para
a criopreservação de ápices caulinares de H. dulcis.
palavras-chave: Conservação de germoplasma; Planta medicinal; Propagação in vitro

Hovenia dulcis is a medicinal species showing biological activities such as antineoplastic,
hepatoprotective and antioxidant. Due to its importance, the species has been the subject of biotechnological studies, having already established protocols for micropropagation, calogenesis and
cell suspension cultures. However, the maintenance of in vitro material under active growth is
subject to contamination and loss of morphogenetic potential. The long-term conservation is an
efficient alternative to maintain these germplasms of interest that can be achieved by cryopreser-
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vation, which consists of the storage of biological material at ultra-low temperatures in liquid nitrogen (LN) or in its vapor phase. The aim of the present study was to establish a cryopreservation
protocol for in vitro shoot tips of Hovenia dulcis applying the vitrification technique using aluminum cryo-plates (V cryo-plate technique). Shoot tips (1.5 mm) from in vitro propagated plants
maintained in MS medium containing 0.09M sucrose and supplemented with 0.5mg/L kinetin +
0.5mg/L benzylaminopurine (medium M16) were pretreated by 24 h in MS medium containing
high sucrose concentration (0.3M). The precultured shoot tips were fixed to the cryo-plates with
the aid of sodium alginate and calcium chloride solutions. The cryo-plates were exposed to the loading solution (20 min) and after that, to the plant vitrification solution 2 (PVS2) for different times
(0, 15, 30, 60, 90, 120 and 150 min), before being immersed in LN. For rewarming, the cryo-plates
were transferred directly to the unloading solution (15 min). The control group was submitted to
all steps, except the LN. After cryopreservation, the shoot tips were removed from the cryo-plates,
inoculated in M16 medium and gradually exposed to light. The parameters evaluated were survival
(after four weeks) and recovery (after eight weeks). The controls were tolerant to the treatments,
reaching average rates of 97% (survival) and 62% (recovery). Considering the material immersed in
LN, only the treatments above 15 min in PVS2 were efficient, achieving the highest rates of survival (85%) and recovery (53%) when maintained for 120 minutes in PVS2. The results demonstrate
the efficiency of the V-cryoplate technique for the cryopreservation of H. dulcis shoot tips.
keywords: Germoplasm conservation; In vitro propagation; Medicinal plant
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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O amendoim forrageiro (Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg) é uma espécie herbácea
perene, originária do Brasil, utilizada como forragem e cobertura viva para controle de erosão e
recuperação de áreas degradadas. Apesar da existência de diversos trabalhos que demonstram a
presença de metabólitos de interesse em A. hypogaea, o amendoim utilizado para consumo humano, estudos sobre a fitoquímica e atividades biológicas ainda são escassos para as demais espécies
do gênero. O objetivo deste trabalho foi estabelecer sistemas de cultura de tecidos com o uso diferentes tipos e concentrações de fitorreguladores para A. pintoi cv. Amarillo MG-100. Cotilédones
e segmentos foliares de plantas in vitro foram cultivados em meios suplementados com diferentes
combinações de BAP (8,8; 13,2 e 17,6 uM) e ANA (0,54; 2,7 e 5,4 uM), sendo mantidos no claro ou
no escuro para determinação da influência da luz. Para a indução de raízes adventícias, cotilédones
foram cultivados na presença ou ausência de luz em meio MS suplementado com ANA 10,8; 16,2;
27; 54; 81 uM. O acúmulo de biomassa dos materiais foi determinado pelos pesos de matéria fresca
e seca, após 60 dias de cultura. A massa seca foi obtida após secagem a 50°C até peso constante. Explantes de cotilédones provenientes de sementes e de segmentos foliares de plantas cultivadas in vitro apresentaram desenvolvimento de calos mistos ou friáveis em resposta a combinações de BAP
e ANA. O desenvolvimento de raízes adventícias foi observado a partir de cotilédones, em resposta
a ANA em diferentes concentrações. Os sistemas de cultura de calos e raízes serão avaliados quanto
à produção de substâncias fenólicas e outros grupos de interesse, com o uso de eliciadores bióticos
e abióticos. Experimentos visando à realização dessa etapa encontram-se em andamento.
palavras-chave: Amendoim forrageiro; Calogênese; Cultura de raízes

Pinto peanut (Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg) is a herbaceous perennial species native
from Brazil, used as forage and plant cover for the control of erosion and recovery of degraded
areas. Although several studies with A. hypogaea (groundnut) have revealed the presence of metabolites of interest, studies on phytochemistry and biological activities for other species of the
genus are still limited. The goal of this study was to establish tissue culture systems for A. pintoi
cv. Amarillo MG-100, using different types and concentrations of plant growth regulators. Cotyledons and leaf segments of in vitro plants were cultured in media supplemented with different
combinations of BA (8.8, 13.2 and 17.6 uM) and NAA (0.54, 2.7 and 5.4 uM), and maintained in
the light or dark for determining the influence of light. For induction of adventitious roots, cotyledons were cultured in the presence or absence of light in MS medium supplemented with NAA
10.8; 16.2; 27; 54; 81 uM. The biomass accumulation of the materials was determined by the fresh
and dry matter weights, after 60 days of cultivation. The dry mass was obtained after drying at 50

24

° C until constant weight was achieved. Explants of cotyledons from seeds and leaf segments of
in vitro plants showed development of mixed or friable callus in response to combinations of BA
and NAA. Adventitious root development was observed from cotyledons in response to NAA at
different concentrations. The callus and root culture systems will be evaluated for the production
of phenolic substances and other interest groups, with the use of biotic and abiotic elicitors. Experiments aimed at accomplishing this stage are in progress.
keywords: Pinto peanut; Callogenesis; Adventitious root cultures
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Passiflora pohlii Mast., conhecida como maracujá-do-campo, é uma espécie nativa do Brasil
que apresenta tolerância a patógenos do solo que provocam grandes prejuízos à cultura de maracujá. Embora ainda não existam estudos sobre o seu potencial farmacológico, estudos fitoquímicos
recentes apontaram a presença de flavonoides e saponinas nos extratos de suas folhas e raízes, respectivamente. Dessa forma, com base no potencial apresentado por essa espécie, o objetivo deste
trabalho foi avaliar a morfogênese in vitro a partir de segmentos foliares excisados de plantas in vitro de P. pohlii, assim como avaliar o perfil fitoquímico dos materiais obtidos in vitro por meio de
Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Segmentos foliares (aproximadamente, 1cm²) foram
excisados de plantas mantidas in vitro e cultivados em meio MSM suplementado com diferentes
concentrações das auxinas ANA, 2,4-D ou PIC. A morfogênese in vitro foi avaliada após 60 dias,
na presença de luz. Calos obtidos na presença de PIC ou ANA foram utilizados para o preparo de
extratos hidroalcoólicos (etanol 40%), por 1h, sob refluxo. A presença de flavonoides e saponinas
foi avaliada por meio de CCD. Segmentos foliares cultivados na presença de PIC apresentaram a
formação de calos friáveis amarelados, em resposta a todas as concentrações testadas. A maior taxa
de calogênese e o maior acúmulo de biomassa foram observados em resposta a PIC a 5mg/L. Por
outro lado, quando os explantes foram cultivados na presença de ANA foi observada a formação de
calos friáveis esverdeados, em frequências distintas, além da formação de raízes adventícias finas
e esbranquiçadas. Não houve morfogênese quando os explantes foram cultivados na presença de
2,4-D. As análises por CCD indicaram presença de saponinas apenas nos extratos de calos obtidos
a partir de segmentos foliares cultivados na presença de PIC. Não foram observadas bandas características de flavonoides nos extratos analisados. Esses resultados indicam o potencial de culturas
de calos friáveis de P. pohlii para a produção in vitro de substâncias bioativas.
palavras-chave: Maracujá; Calogênese; Metabólitos secundários

Passiflora pohlii Mast., known as maracujá-do-campo, is a native species from Brazil, with
tolerance to soil-borne pathogens, which cause damages to the passionfruit culture. Although there
were no studies about the pharmacological potential of this species, recent phytochemical studies
showed the presence of flavonoids and saponins in extracts of its leaves and roots, respectively.
Therefore, based on the potential of this species, the goal of this work was evaluate the in vitro
morphogenesis from leaf segments of P. pohlii, as well as evaluate the phytochemical profile of the
in vitro derived material through thin layer chromatography (TLC). Leaf segments (approximately
1cm²) were excised from in vitro grown plants and cultured on MSM medium supplemented with
different concentrations of the auxins NAA, 2,4-D or PIC. In vitro morphogenesis was evaluated
after 60 days of culture, in the presence of light. Calluses obtained in the presence of PIC or NAA
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were used to prepare ethanolic extracts (ethanol 40%), for 1h, under reflux. The presence of flavonoids and saponins were evaluated using TLC. Leaf segments cultured in the presence of PIC
showed the formation of yellowish friable calluses, in response to all concentrations tested. The highest callogenesis rate and the highest biomass accumulation were observed in response to 5mg/L
PIC. On the other hand, when the explants were cultured in the presence of NAA, the explants
gave rise to green friable calluses, at distinct frequencies. It was also observed the formation of
adventitious roots. No morphogenesis was observed in the presence of 2,4-D. TLC analysis indicated the presence of saponins in the extracts of calluses derived from leaf segments cultured in the
presence of PIC. It was not possible to detected flavonoids in the extracts. These results indicated
the potential of friable callus of P. pohlii for the in vitro production of bioactive substances.
keywords: Passionfruit; Callogenesis; Secondary metabolites
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Uso de argilas modificadas ou sedimentos naturais no controle da liberação de fósforo do
sedimento em ecossistemas aquáticos eutrofizados Gabriela Conde de Mello Alves, Ditte Marie
Hjort-Jensen, Natália Pessoa Noyma, Marcelo Manzi Marinho A eutrofização é considerada o problema mais importante para a qualidade da água em ambientes de águas doce e costeiras em todo
o mundo. Uma de suas principais conseqüências, as florações de cianobactérias, resulta em substancial queda da qualidade ambiental desses sistemas com graves impactos econômicos e de saúde
pública. O controle da disponibilidade de fósforo (P) é crucial para redução do processo de eutrofização artificial, e deve focar tanto na redução dos aportes externos quanto no estoque interno
de P, uma vez que a ciclagem interna pode retardar a restauração do lago por décadas. O estoque
interno de P está presente tanto na coluna d água quanto no sedimento e pode ser controlado por
diversos métodos de defosfatização como a técnica de floculação e sedimentação que tem como
foco a retirada das frações de P dissolvida e particulada (cianobactérias) da coluna d’agua. Este trabalho foi realizado no Reservatório do Funil (RJ), e teve como objetivo avaliar o uso combinado de
floculantes e adsorventes de P em fase sólida para bloqueio da liberação de P do sedimento. Foram
realizados dois experimentos com cores contendo sedimento coletado no reservatório do Funil No
primeiro foi avaliada a liberação de P e a capacidade da bentonita modificada com lantânio (LMB)
em bloquear o fluxo de P do sedimento. No segundo experimento foi avaliada a capacidade de
adsorção de P por sedimentos marinhos coletados na Groenlândia. Foram calculados os fluxos de
P (mg P m-2 d-1) entre o sedimento e a água de cada tratamento. A argila modificada juntamente
com o floculante PAC foi capaz remover o P da coluna da água e retê-lo no sedimento. Esta argila
modificada tem se mostrado eficiente em condições diversas, sofrendo pouca influência devido a
modificações no pH e nas condições de oxigenação o que a torna um ótimo adsorvente de fósforo
tanto em lagos rasos quanto em lagos profundos. A capacidade de adsorção de P dos sedimentos
marinhos foi testada e mostrou que nenhum dos sedimentos podem adsorver P. Contudo, os resultados dos experimentos de liberação de P com cores do Funil mostraram que ambos os sedimentos
podem bloquear ou reduzir a liberação de P, provavelmente atuando como uma barreira física. Os
ensaios em laboratório demonstraram que esta técnica é eficiente em bloquear a liberação de P do
sedimento e pode ser aplicada como uma das alternativas para mitigar a eutrofização. Apoio financeiro: CNPq e FAPERJ
palavras-chave: Desfofatização; flock & lock; mitigação da eutrofização

Eutrophication is considered the most important problem for water quality in freshwater
and coastal environments around the world. One of its main consequences, the flowering of cyanobacteria, results in a substantial drop in the environmental quality of these systems with serious
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economic and public health impacts. Phosphorus (P) availability control is crucial for reducing
the process of artificial eutrophication, and should focus on both the reduction of external inputs
and the internal stock of P, since internal cycling may delay the restoration of the lake for decades.
The internal P stock is present in both the water column and the sediment and can be controlled
by several dephosphatization methods such as the flocculation and sedimentation technique that
focuses on the removal of dissolved and particulate P (cyanobacteria) fractions from the column
d ‘Water. This work was carried out in the Funil Reservoir (RJ), and had as objective to evaluate
the combined use of flocculants and adsorbents of P in solid phase to block the release of P from
the sediment. Two experiments were carried out with colors containing sediment collected in the
funnel reservoir. In the first, the release of P and the capacity of the lanthanum modified bentonite
(LMB) in blocking the P flow of the sediment were evaluated. In the second experiment, the adsorption capacity of P by marine sediments collected in Greenland was evaluated. The fluxes of P
(mg P m-2 d-1) between sediment and water of each treatment were calculated. The modified clay
together with the flocculant PAC was able to remove the P from the water column and retain it in
the sediment. This modified clay has been shown to be efficient under diverse conditions, with little influence due to changes in pH and oxygenation conditions, which makes it a good phosphorous
adsorbant both in shallow lakes and in deep lakes. The adsorption capacity of P from the marine
sediments was tested and showed that none of the sediments can adsorb P. However, the results of
Funil’s P-release experiments showed that both sediments may block or reduce P release probably
acting as a physical barrier. Laboratory tests have demonstrated that this technique is effective in
blocking the release of P from the sediment and can be applied as one of the alternatives to mitigate
eutrophication.
keywords: Defibulation; flock & lock; mitigation of eutrophication
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES

29

ECOLOG I A
013. COMO A ALTITUDE INFLUENCIA NA RIQUEZA E NA ABUNDÂNCIA
RELATIVA DE ESPÉCIES DE PEQUENOS MAMÍFEROS NA MATA
ATLÂNTICA
Autor: 		
Orientador:

Jeferson Silva Rocha
Maja Kajin (CBI / IBRAG)

A altitude tem um efeito importante na biota, pois gera gradientes de fatores abióticos. Sabe-se que o grupo dos pequenos mamíferos na Mata Atlântica responde à altitude, apresentando
suas maiores diversidades em baixas ou médias altitudes. Porém, ainda não se sabe como os processos ecológicos de estruturação da comunidade relacionados à altitude ocorrem no grupo, e como
estes efeitos poderiam afetar a variação na riqueza e abundância relativa de pequenos mamíferos. O
objetivo geral foi compreender a relação entre a altitude, o número e a composição de espécies de
pequenos mamíferos, e as suas abundâncias relativas em diferentes tipos florestais da Mata Atlântica. Foi utilizado um banco de dados bibliográficos (artigos científicos), adicionado informações
sobre o tipo específico de floresta e a altitude da localidade para cada referência bibliográfica, e foi
usado um índice novo para gerar uma estimativa de abundância relativa por espécie de pequeno
mamífero para cada localidade estudada. Foi criado um banco de dados através de buscas de todas
as possíveis referências publicadas de levantamentos sobre composição de comunidades de pequenos mamíferos em toda a área da Mata Atlântica. Foram realizadas pesquisas com ferramentas de
busca pela internet e utilizada uma nova classificação dos tipos de mata do bioma Mata Atlântica.
Foram obtidas estimativas de abundâncias relativas para as espécies relatadas em cada estudo. O
uso de um índice gerou uma estimativa onde esta não havia sido obtida e relatada pelos autores
de artigos levantados e possibilitou que todas as estimativas fossem comparáveis entre os estudos.
Foram encontrados padrões significativos relacionados à altitude e abundâncias locais, diferentes
para cada tipo de vegetação dentro do bioma da Mata Atlântica. A riqueza e abundância relativa das
espécies de marsupiais diferiram da riqueza e abundância relativa das espécies de roedores, porém
este resultado foi diferente para cada tipo de floresta. Sendo que as altitudes limiares diferiram em
diferentes tipos de vegetação dentro do bioma, a riqueza e abundância relativa de roedores e marsupiais em diferentes altitudes não podem ser generalizadas para o bioma inteiro.
palavras-chave: marsupial; roedor; tipo de floresta

The altitude has an important effect on the biota, as it generates gradients of abiotic factors.
It is known that the group of small mammals in the Atlantic Forest respond to altitude, presenting
their greatest diversity at low or medium altitudes. However, it is not yet known how the ecological processes of community structuring related to altitude occur in the group, and how these
effects could affect the variation in wealth and relative abundance of small mammals. The general
objective was to understand the relationship between altitude, number and composition of small
mammal species, and their relative abundances in different forest types of the Atlantic Forest. A
bibliographic database (scientific articles) was used, information was added on the specific type of
forest and altitude of the locality for each bibliographic reference, and a new index was used to generate an estimate of relative abundance per species of small mammal for each studied. A database
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was created through searches of all possible published references of surveys on the composition
of communities of small mammals throughout the Atlantic Forest area. Researches were carried
out using internet search tools and a new classification of the forest types of the Mata Atlântica
biome was used. Estimates of relative abundances were obtained for the species reported in each
study. The use of an index generated an estimate where it had not been obtained and reported by
the authors of articles raised and made possible that all the estimates were comparable between
the studies. Significant patterns related to altitude and local abundances were found for each type
of vegetation within the Atlantic Forest biome. The relative richness and abundance of marsupial
species differed from the relative abundance and abundance of rodent species, but this result was
different for each type of forest. Since threshold altitudes differed in different vegetation types within the biome, the relative richness and abundance of rodents and marsupials at different altitudes
can not be generalized to the whole biome.
keywords: marsupial; rodent; forest type
Apoio Financeiro:
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ECOLOG I A
014. CONSERVAR ÁGUA OU DISSIPAR ENERGIA: COMO O ARRANJO
FUNCIONAL DE CARACTERÍSTICAS DEFINEM AS ESTRATÉGIAS DE
SOBREVIVÊNCIA DE PLANTAS EM CAMPOS DE ALTITUDE?
Autor:			
Walquiria Felipe Gouveia
Colaborador(es):
Dulce Gilson Mantuano
				Ilaíne Silveira Matos
Orientador:		
Bruno Henrique Pimentel Rosado (CBI / IBRAG)

Introdução: As mudanças climáticas, a baixa pressão parcial de CO2 da atmosfera e os eventos de seca em ambientes de maior altitude, agem como um forte filtro ambiental na comunidade vegetal e levam a uma maior escassez de recursos essenciais à manutenção e sobrevivência
das plantas. Esta menor disponibilidade de água e de CO2 pode levar a uma demanda conflitante
entre conservação de água, aquisição de carbono e dissipação de energia. Neste sentido, espécies
de monocotiledôneas e eudicotiledôneas que diferem quanto a morfologia, anatomia e fisiologia
pode apresentar respostas diferenciais quanto à variação destes fatores. Objetivo: Avaliar quais
são as estratégias de uso de recursos entre monocotiledôneas e eudicotiledôneas e de que maneira
podem ser diferencialmente vulneráveis à mudança do clima. Metodologia: Diafanização e image
pro plus para densidade estomática;porômetro SC-1 Decagon, que mede condutância estomática
(mmol m-² s-¹) a câmera de pressão-Scholander, que mede o status hídrico das plantas; regressões lineares entre frequência de monocotiledôneas e dicotiledôneas e as características e test T
não pareados (números amostrais desiguais) no R Studio.Resultados: Os resultados mostram que
a condutância estomática foi maior em eudicotiledôneas do que em monocotiledôneas, (p=0.02,
t=3.9941) a condutância estomática máxima se apresentou maior em eudicotiledôneas do que em
monocotiledôneas (p=0.02, t=3.6705 e df=4.6044); o potencial hídrico no ponto de perda de turgor
foi maior para eudicotiledôneas do que para monocotiledôneas, (p=0.05, t=3.0352) e a frequência
de monocotiledôneas e a dicotiledôneas teve relação com a condutância estomática (p= 0.03105,
R²= 0.494) Conclusão: Pode-se concluir que diante a baixa disponibilidade de recursos, ocorre uma
estratégia mais conservativa das monocotiledôneas, com um trade-off no aumento da eficiência no
uso da água em relação a absorção de CO2. Esta maior eficiência no uso de recursos se reflete no
fato de que as espécies com menores condutâncias (indicando uso mais conservativo de água), são
capazes de atingir maior frequência. Os dois grupos apresentaram divergência de estratégias, onde
as respostam levam a crer que as monocotiledôneas são mais tolerantes à mudança do clima.
palavras-chave: Tolerância à seca; Estratégias funcionais; Montagem de comunidades

Introduction: Climate change, the low CO2 partial pressure of the atmosphere and drought
events in high altitudinal environments act as a strong environmental filter in the plant community and lead to a greater scarcity of essential resources for the maintenance and survival of plants.
This lower availability of water and CO2 can lead to a conflicting demand between water conservation, carbon sequestration and energy dissipation. In this sense, monocotyledonous and eudicotyledonous species that differ in morphology, anatomy and physiology may present differential
answers regarding the variation of these factors. Objective: To evaluate the strategies of resource
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use between monocotyledonous and eudychotyledonous and how they can be differentially vulnerable to climate change. Methodology: Diafanization and image pro plus for stomatal density;
SC-1 Decagon porometer, which measures stomatal conductance (mmol m-² s-¹) the Scholander
pressure camera, which measures the water status of plants; linear regressions between the frequency of monocotyledons and dicotyledons and the characteristics and unpaired T-tests (unequal
sample numbers) in the R Studio.Results: The results show that stomatal conductance was higher
in eudicotyledonous than monocotyledons, (p = 0.02, t = 3,941), the maximum stomatal conductance was higher in eudicotyledonous than monocotyledons (p = 0.02, t = 3.6705 and df = 4.6044);
(p = 0.05, t = 3.0352) and the frequency of monocotyledonous and eudicotyledonous was related
to stomatal conductance (p = 0.03105, R² = 0.494), and the water potential at the point of turgor
loss was higher for eudicotyledonous than monocotyledons. Conclusion: It can be concluded that
due to the low availability of resources, a more conservative strategy of monocotyledons occurs,
with a trade-off in increasing the efficiency of water use in relation to CO2 absorption. This greater efficiency in the use of resources is reflected in the fact that species with lower conductance
(indicating a more conservative use of water), are able to reach higher frequency. The two groups
showed divergence of strategies, where the answers lead one to believe that monocotyledons are
more tolerant to climate change.
keywords: drought tolerance; functional strategies; community assembly
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; The Rufford Foundation
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015. DEFENSAS QUÍMICAS ANTIPREDAÇÃO EM ESPONJAS MARINHAS
DA BAIA DA ILHA GRANDE, RJ, BRASIL
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:
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Introdução: Porifera é considerada fonte de produtos naturais com atividades de defesas
químicas. Entretanto, poucos estudos sobre esse assunto foram realizados até o momento no Brasil. A esponja Iotrochota arenosa, recentemente registrada na Ilha Grande (RJ-Brasil) e, bem como
Mycale angulosa, abundante neste local, foram escolhidas para o presente trabalho. Objetivo: Avaliação no laboratório do desempenho defensivo dos metabolitos secundários de I. arenosa e M.
angulosa contra predação pelo caranguejo generalista Pachygrapsus transversus. Metodologia: Estas esponjas foram coletadas na Ilha Grande; elas foram pesadas, secas e seus metabólitos secundários extraídos separadamente com solventes orgânicos de diferentes polaridades - diclorometano
(DCM) e metanol (MeOH). As soluções foram evaporadas e proporcionaram dois extratos brutos
por espécie, utilizados em bioensaios controlados de predação. Os alimentos artificiais foram simultaneamente oferecidos aos caranguejos; Os tratamentos foram: (1) extrato de MeOH + lula +
ágar + H2O; (2) extracto de DCM + lula + ágar + H2O, e (3) Controles (sem extratos). A atividade
de defesa foi avaliada através da porcentagem de diferença de consumo entre tratamentos e controle (“Wilcoxon paired test; Statistica 7”). Resultados: M. angulosa mostrou defesa significativa
contra P. transversus (DCM: p = 0,01, n = 30, MeOH: p = 0,001, n = 30), enquanto I. arenosa
apresentou defesa diferenciada: o extrato de MeOH foi defensivo (p = 0,01, n = 23), e o extracto
DCM não foi defensivo (p = 0,00002; n = 23). Conclusão: Em geral, I. arenosa e M. angulosa foram
eficientes na defesa contra os caranguejos. No entanto, houve resultados diferentes em relação às
diferentes faixas de polaridades dos solventes. Substâncias mais polares apresentaram defesa para
ambas as espécies, enquanto substâncias com polaridade intermediária em I. arenosa apresentaram
uma resposta antagônica estimulando o consumo por P. transversus. Este trabalho é considerado
sem precedentes na avaliação defensiva em I. arenosa e, juntamente com M. angulosa, foi fundamental para a compreensão dos mecanismos de defesa que garantem a sobrevivência e a abundância dessas esponjas no meio ambiente.
palavras-chave: esponjas marinhas; defesas químicas; produtos naturais

Introduction: Porifera is a source of natural products with chemical defensive activities.
However, few studies on this subject have been carried out to date in Brazil. The sponge Iotrochota
arenosa, recently recorded in Ilha Grande (RJ-Brazil) and, as well as Mycale angulosa, abundant
at this site, were chosen for the present work. Objective: Evaluation in the laboratory of the defensive performance of the secondary metabolites of I. arenosa and M. angulosa against predation
by the generalist crab Pachygrapsus transversus. Methodology: These sponges were collected in
Ilha Grande; they were weighed, dried and their secondary metabolites extracted separately with
organic solvents of different polarities - dichloromethane (DCM) and methanol (MeOH). The
solutions were evaporated and gave two crude extracts per species, used in controlled predation
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bioassays. Artificial foods were simultaneously offered to the crabs; treatments were: (1) MeOH
extract + squid + agar + H2O; (2) DCM extract + squid + agar + H2O, and (3) Controls (without
extracts). The defense activity was evaluated through the percent difference of consumption between treatments and control (“Wilcoxon paired test; Statistica 7”). Results: M. angulosa showed
significant defense against P. transversus (DCM: p = 0.01, n = 30, MeOH: p = 0.001, n = 30), while
I. arenosa showed differentiated defense: the MeOH extract was defensive (p = 0.01, n = 23) and
the DCM extract was unprotective (p = 0.00002; n = 23). Conclusion: In general, I. arenosa and
M. angulosa were efficient in defense against the crabs. However, there were different results regarding the polarity ranges. More polar substances presented defense for both species, while substances with intermediate polarity in I. arenosa presented an antagonistic response stimulating the
consumption by P. transversus. This work is considered unprecedented in the defensive evaluation
in I. arenosa, and together with M. angulosa was fundamental for the understanding of the defense
mechanisms that guarantee survival and abundance of these sponges in the environment.
keywords:  marine sponges; chemical defenses; natural products
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; Sr-2 Prociência/ Uerj
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016. DIETA E MORFOMETRIA DE CERATOPIPRA RUBROCAPILLA (AVES:
PIPRIDAE) NA RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO, RIO DE JANEIRO
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Colaborador(es):
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Erick Rosa de Jesus Almeida
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Introdução: Estudos sobre dieta são importantes para determinar fatores que implicam na
partilha de recursos. Diferenças no forrageamento entre machos e fêmeas de uma mesma espécie
podem ser explicadas pela ocupação de nichos diferentes entre sexos, como uma forma de evitar
competição intraespecífica. Ceratopipra rubrocapilla é uma ave principalmente frugívora, de hábito
florestal, com dimorfismo sexual aparente quando adulta e encontra-se ameaçada no estado do Rio
de Janeiro. Objetivos: Nosso estudo teve como objetivo investigar possíveis diferenças entre sexos
na dieta, morfometria e uso do estrato vertical florestal. Metodologia: As aves foram capturadas
(setembro/2014 a junho/2018) com redes ornitológicas, anilhadas, pesadas e obtidas 11 medidas
morfométricas, além de amostras fecais e de sangue. Resultados: Obtivemos 47 amostras fecais com
itens alimentares, da quais 83% continham itens vegetais e 27,7%, itens animais (Ordens Himenoptera, Blattodea, Coleoptera e Larva de Lepidoptera). Entre os itens vegetais, ocorreram as famílias
Melastomataceae, Rubiaceae, Araliaceae, Euphorbiaceae e Lauraceae, além de cinco sementes não
identificadas. Melastomataceae foi a mais frequente, presente em 72,3% das amostras fecais. Como
não foi possível a confirmação dos sexos no nível molecular, para as análises comparativas entre
os sexos, tanto para dieta quanto para morfometria, foram excluídos os indivíduos com plumagem
de macho jovem. Fêmeas presumidas apresentaram cinco medidas significativamente maiores do
que os machos (Peso, Cúlmen Exposto, Narina Ponta, Altura Narina, Cabeça-Bico). Dos 90 indivíduos amostrados, 30 foram capturados em amostragem de estratificação, e ocuparam altura média
(±desvio padrão) de 9,0±4,3m (amplitude 2,1-16,5 m). Não houve diferença significativa na altura
de captura entre machos (n=7) e indivíduos com plumagem de fêmeas (n=23) (t=1,251; gl=32;
p=0,220), sugerindo que ambos os sexos (ou idades) utilizam estratos florestais similares. Conclusão: Os resultados indicam predomínio de frutos em relação a artrópodes na dieta da ave estudada.
Machos e fêmeas presumidas parecem não diferir na ocupação do estrato vertical na floresta, estando presentes tanto no sub-bosque quanto acima deste.
palavras-chave: Mata Atlântica; Dimorfismo sexual; Frugivoria

Introduction: Studies about diet are important for determining factors that imply on resources partition. Differences in foraging between males and females of the same species can be
explained by the occupation of different niches between sexes avoiding intraspecific competition.
Ceratopipra rubrocapilla is a mainly frugivorous forest bird with apparent sexual dimorphism in
adults and threatened in the state of Rio de Janeiro. Objectives: Our study aimed to investigate
possible differences between the sexes in diet, morphometry and use of vertical forest stratum.
Methods: We captured (September/2014 to June/2018) birds with mist nets, ringed, weighed and
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obtained 11 morphometrical measurements, in addition to fecal and blood samples. Results: A
total of 47 fecal samples with food items were obtained, of which 83% contained plant items and
27,7% had animal items (Orders Hymenoptera, Blattodea, Coleptera and Lepidoptera). Among
the plant items, occurred Melastomataceae, Rubiaceae, Araliaceae, Euphorbiaceae and Lauraceae
families, besides five unidentified seeds. Melastomataceae was the most frequent one, present in
72,3% of the fecal samples. As we were unable to confirm the sexes at the molecular level, for the
comparative analyzes between the sexes, for both diet and morphometry, the individuals with
plumage of young males were excluded. Presumed females presented five measures significantly
higher than males (Weight, Nostril-Tip, Beak Height in Nostril and Head to Beak tip). Of the 90
individuals sampled, 30 were captured using stratification sampling and occupied average height
(±standard deviation) of 9.0±4.3m (amplitude 2.1-16.5m). Considering the capture of males (n =
7) and individuals with females plumage (n = 23), there was no significant difference in height (t =
1.251, df = 32, p = 0.220), suggesting that both sexes (or ages) use similar forest strata. Conclusions:
The results indicate predominance of fruits over arthropods in the diet of the studied bird species.
Males and presumed females do not seem to differ in the occupation of the vertical stratum in the
forest, being present in the understory and above it.
keywords: Atlantic forest; sexual dimorphism; frugivory
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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A dispersão de sementes por aves frugívoras é importante processo ecológico e contribui
para a manutenção da biodiversidade. Dixiphia pipra, espécie essencialmente frugívora, é bom
modelo para estudos sobre potencial de dispersão e partilha de recursos entre os sexos. Os objetivos
do presente trabalho são caracterizar qualitativamente a dieta de D. pipra e investigar possíveis diferenças intersexuais e determinar se a espécie atua como dispersora de sementes dos vegetais que
compõem sua dieta. As aves foram capturadas na Reserva Biológica União, individualmente marcadas e tiveram amostras de fezes colhidas e armazenadas. Em laboratório as amostras fecais foram
triadas e seu conteúdo analisado. As amostras fecais coletadas foram analisadas e nelas as famílias
Melastomataceae, Rubiacae, Anonaceae, Myrtaceae (Myrcia sp.) e Araliaceae (Didymopanax sp.)
foram identificadas. A família Melastomataceae destacou-se como a mais consumida e apresentou
cinco morfotipos diferentes dos quais Miconia prasina foi a mais consumida, seguida de Rubiaceae
que apresentou maior diversidade de morfotipos consumidos. Miconia prasina esteve presente nas
amostras de fêmeas quase duas vezes mais em comparação com amostras de machos. Foi possível
identificar nas amostrais fecais a classe Arachnida e as ordens Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera, Mantodea e Orthoptera, além da família Formicidae. O maior
consumo de frutos de Melastomataceae e Rubiaceae por D. pipra e a espécie complementar sua dieta com artrópodes, foi corroborado pelo presente estudo. Este estudo caracteriza a dieta de D. pipra
em área de Mata Atlântica, o que não havia sido feito em estudos prévios e evidencia que machos
e fêmeas coexistem diferindo principalmente no uso vertical do estrato florestal, com pequenas
diferenças intersexuais na dieta da espécie em área de Mata Atlântica. Os resultados evidenciam
que D. pipra, por ser grande consumidora de sementes de M. prasina, espécie pioneira, atua como
dispersora da espécie e pode contribuir para processos de regeneração florestal.
palavras-chave: Frugivoria; Dieta; Dispersão

The dispersal of seeds by frugivorous birds is an important ecological process and contributes to the maintenance of biodiversity. Dixiphia pipra, an essentially frugivorous species, is a
good model for studies on the dispersal potential and resource partitioning between the sexes. The
objectives of the present work are qualitative characterization of the D. pipra diet, to investigate
possible intersexual differences and to determine if the species acts as a seed disperser of the plants
that are part of its diet. The birds were captured in the União Biological Reserve, individually tagged and had stool samples collected and stored. In the laboratory, the fecal samples were sorted and
analyzed. The collected fecal samples were analyzed and the families Melastomataceae, Rubiacae,
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Anonaceae, Myrtaceae (Myrcia sp.) and Araliaceae (Didymopanax sp.) were identified. The Melastomataceae family was the most consumed and presented five different morphotypes of which
Miconia prasina was the most consumed, followed by Rubiaceae that presented a greater diversity
of morphotypes consumed. Miconia prasina was present in the samples of females almost twice
as much in comparison with samples of males. It was possible to identify the Arachnida class and
the orders Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera, Mantodea and
Orthoptera and the Formicidae family. The greater consumption of Melastomataceae and Rubiaceae by D. pipra and that the species complements its diet with arthropods was corroborated in the
present study. This study characterizes the diet of D. pipra in the Atlantic Forest area, which had
not been done in previous studies and evidences that males and females coexist differing mainly
in the vertical use of the forest stratum, with small intersexual differences in the diet of the species
in area of Atlantic Forest. The results evidenced that D. pipra, being a great consumer of seeds of
M. prasina, a pioneer species, acting as a dispersal agent of the species and contributing to forest
regeneration processes.
keywords: Frugivory; Diet; Dispersal
Apoio Financeiro: CNPQ
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ECOLOG I A
018. ECOLOGIA ALIMENTAR DE TRINOMYS IHERINGI DURANTE
FRUTIFICAÇÃO DE MEROSTACHYS SP. (POACEAE) NO PARQUE
ESTADUAL DA ILHA GRANDE, RJ
Autor:			
Orientador:		

Carolina Libanio Francisco da Silva
Helena de Godoy Bergallo (CBI / IBRAG)

Os pequenos mamíferos possuem hábitos alimentares diversos, e seu entendimento é de
importância para compreensão das dinâmicas ecológicas. Os bambus ou taquaras produzem flores
e frutos em ciclos que podem variar de 10, 20 ou mais anos, sendo sua frutificação maciça e sincrônica entre as espécies. Durante estes períodos de frutificação do bambu é comum ocorrer um
fenômeno demominado “ratada”, que se caracteriza pelo aumento populacional exacerbado de roedores. O objetivo deste estudo foi verificar se os indivíduos do rato-de-spinho, Trinomys iheringi
utilizaram como recurso alimentar as sementes do bambu durante a frutificação de Merostachys
sp. Para a análise foram ultilizadas a amostras de fezes coletadas de 27 de abril de 2017 até 30 de
abril de 2018. As mesmas foram maceradas em placas de Petri e observadas sobre microscópio esteroscópico. As amostras foram separadas nas seguintes categorias: fragmentos de frutos de bambu,
fragmentos vegetais e de artrópodes. Dos 78 indivíduos de T. iheringi coletados 13 apresentaram
amostras de fezes, sendo formadas quase que 100% de fragmentos vegetais não identificáveis. Não
foram localizadas sementes inteiras, porém em duas amostras foram obervadas a presença de cascas
de sementes de bambu, indicando o consumo destas pelos indivíduos. Foram também observadas
a presença de fragmentos de Hymenoptera (formigas). A caracterização da dieta de roedores pelas
fezes é geralmente difícil devido a trituração do alimento. Porém, podemos observar que grande
parte do material coletado nas fezes de T. iheringi foi de origem vegetal, o que corrobora com o
fato da espécie ser considerada frugívora. Ademais, a espécie não parece estar diretamente associada a ratada, uma vez que pouco se alimenta de sementes de bambu.
palavras-chave: dieta; mamíferos; ecologia

Small mammals have diverse eating habits, and their comprehension is of importance for
understanding the ecological dynamics. The bamboos produce flowers and fruits in cycles that
can vary of 10, 20 or more years, being their fruiting massive and synchronous among the species.
During these periods of bamboo fruiting it is common to occur a phenomenon called “ratada”,
which is characterized by the exacerbated population increase of rodents. The objective of this study was to verify if the individuals of the spiny-rat, Trinomys iheringi used fruits of the bamboo as
food resource during the fruiting of Merostachys sp. Faeces samples were collected from April 27,
2017 until April 30, 2018. They were macerated in Petri dishes and observed on a stereomicroscope. Samples were separated into the following categories: bamboo fruit fragments, plant fragments
and arthropod fragments. Of the 78 T. iheringi individuals collected, 13 presented faecal samples,
being almost 100% of unidentifiable plant fragments. No whole seeds were found, but in two samples were observed the presence of peels of bamboo seeds, indicating the consumption of these by
the spiny-rat. The presence of Hymenoptera fragments (ants) was also observed. Characterization
of the diet of rodents by faeces is generally difficult due to the grinding of food. However, we can
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observe that a great part of the material collected in the faeces of T. iheringi was of vegetal origin,
which corroborates with the fact that the species is considered frugivorous. In addition, the species
does not seem to be directly associated to “ratada”, since few individuals feeds of bamboo seeds.
keywords: diet; mammals; ecology
Apoio Financeiro: CNPQ
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ECOLOG I A
019. ECTOPARASITISMO POR CARRAPATOS (ACARI, METASTIGMATA) EM
MANACUS MANACUS E DIXIPHIA PIPRA (AVES, PIPRIDAE) NA RESERVA
BIOLÓGICA UNIÃO, RJ: RIQUEZA, COMPOSIÇÃO E PREVALÊNCIA.
Autor: 		
Orientador:

Mariah de Oliveira Matos Vecchi
Maria Alice dos Santos Alves (CBI / IBRAG)

Aves são hospedeiras e potenciais disseminadoras de agentes patogênicos, e conforme seu
hábitat e comportamento, podem ser mais ou menos susceptíveis a parasitismo por carrapatos
(Acari: Metastigmata). O presente estudo foi o primeiro a investigar ectoparasitismo em populações simpátricas e sintópicas dos piprídeos Manacus manacus (rendeira) e Dixiphia pipra (cabeça-branca), tendo como objetivos específicos: determinar a prevalência de ectoparasitos nas duas
aves estudadas; identificar as espécies de carrapatos que infestam M. manacus e D. pipra; investigar
se composição, prevalência e infestação de carrapatos variam sazonalmente; e avaliar se os parâmetros estudados diferem entre as duas espécies de piprídeos e entre machos e fêmeas de cada espécie.
As aves foram capturadas com redes-de-neblina entre abril/2016 e maio/2018, sendo examinadas
visualmente para contagem e coleta de carrapatos. Foram examinados 139 indivíduos de Dixiphia
pipra (44 machos e 95 com plumagem de fêmea) e 168 de Manacus manacus (49 machos e 119 com
plumagem de fêmea). Foram coletados 146 carrapatos, dos quais 97 foram identificados, sendo todos em fases imaturas de ninfa (87,5%) e larva (12,5%), abrangendo três espécies de Amblyomma:
A. longirostre, A. calcaratum e A. nodosum, que estão entre os carrapatos mais frequentes para
aves no Brasil, incluindo Passeriformes em Mata Atlântica. A prevalência geral de ectoparasitismo
por carrapatos foi de 35% para D. pipra e 31% para M. manacus, e a abundância média de carrapatos
foi 0,47 e 0,49, respectivamente. A intensidade média foi de 1,33 carrapatos para D. pipra e 1,57
para M. manacus, não diferindo estatisticamente. Não houve diferença significativa entre espécies
e sexos das aves hospedeiras em relação à abundância de carrapatos. Embora os parâmetros tenham
sido similares entre as duas aves estudadas, possivelmente por serem espécies filogeneticamente
próximas, M. manacus teve menor dominância, possivelmente pelo uso de estratos mais baixos da
floresta, bem como a ocupação tanto de bordas como interior florestal. A abundância de carrapatos
tendeu a ser maior na estação seca, que coincide com o período de estágios imaturos dos carrapatos, visto que adultos raramente infestam aves. Na estação chuvosa, apenas aves com plumagem de
fêmeas de M. manacus tiveram abundância elevada de carrapatos, possivelmente por nidificarem a
menores alturas, estando mais suscetíveis a carrapatos de hábitos terrícolas.
palavras-chave: Amblyomma; Interações interespecíficas; Floresta Atlântica de Baixada

Birds are hosts and potential disseminators of pathogens, and according to their habitat
and behavior, they may be more or less susceptible to tick (Acari: Metastigmata) parasitism. The
present study was the first to investigate ectoparasitism in sympatric and syntopic populations of
the manakins Manacus manacus (White-bearded Manakin) and Dixiphia pipra (White-crowned
Manakin), with the following specific objectives: determine the prevalence of ectoparasites in the
two species of birds studied; to identify the species of ticks (Acari: Metastigmata) that infest M.
manacus and D. pipra; investigate composition, prevalence and infestation of ticks and if they vary
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seasonally; and to evaluate if the studied parameters differ between the two species of manakins
and between males and females of each species. The sampled birds were captured with mist nets
between April 2016 and May 2018, being visually examined for counting and collecting ticks. We
examined 139 individuals of D. pipra (44 males and 95 with female plumage) and 168 individuals
of M. manacus (49 males and 119 with female plumage). A total of 146 ticks were collected, of
which 97 were identified, all in immature stages of nymph (87.5%) and larva (12.5%), from three
Amblyomma species: A. longirostre, A. calcaratum and A. nodosum, which are among the most
frequent ticks for birds in Brazil, including Passeriformes in the Atlantic Forest. The general prevalence of tick ectoparasitism was 35% for D. pipra and 31% for M. manacus, and the average
abundance of ticks was 0.47 and 0.49, respectively. The mean intensity was 1.33 ticks for D. pipra
and 1.57 for M. manacus, not statistically different. There was no significant difference between
species and sex of the host birds in relation to the abundance of ticks. Although the parameters
were similar between the two studied bird species, possibly because they are phylogenetically close
species, M. manacus had lower dominance, possibly due to the use of lower forest strata, as well as
the occupation of both edges and forest interiors. The abundance of ticks tended to be higher in the
dry season, which coincides with the immature stages of the ticks, whicht when adults rarely infest
birds. In the rainy season, only female-plumaged M. manacus had high abundance of ticks, possibly
due to the fact of nesting at lower strata, being more susceptible to ticks with terriculous habits.
keywords: Amblyomma; Interspecific interactions; lowland Atlantic forest
Apoio Financeiro:
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ECOLOG I A
020. ESTUDO POPULACIONAL DE TUR MEGISTOPROCTUS GETTINGER
&AMP; BERGALLO, 2003 – UM ÁCARO PARASITA DA ILHA GRANDE,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:

Thiago Kern dos Santos
Helena de Godoy Bergallo (CBI / IBRAG)
Elizabete Captivo Lourenço

A Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro, é detentora de uma vasta biodiversidade, possuindo assim um grande número de interações entre as populações ali presentes. Os ácaros são
artrópodes pertencentes a classe Arachnida. Os mesmos podem se adaptar a vida parasitária. Na
ordem Mesostigmata a família Laelapidae possui espécies que podem ser encontrados associada à
pelagem de mamíferos. Tur megistoproctus pertencente desta família, descrito na Ilha Grande, RJ
por Gettinger & Bergallo no ano de 2003 pode ser encontrado na pelagem do roedor Trinomys iheringi. Esse estudo tem como objetivo entender a interação parasitária de T. megistoproctus em T.
iheringi. A revisão bibliográfica foi realizada e a amostragem dos parasitos foi feita com a captura
dos hospedeiros por armadilhas Tomahawk e Sherman, seguida de escovação e catação dos parasitos com o auxílio de escovas e pinças. As amostras foram analisadas e identificadas no Laboratório
de Ecologia de Mamíferos (LEMA) através de microscópios, com ajuda da literatura disponível.
Foram capturados 35 hospedeiros infestados por T. megistoproctus, sendo 33 no roedor Trinomys
iheringi e dois no marsupial Didelphis aurita. Os resultados preliminares indicam registro de infestação de 310 ácaros em T. iheringi, sendo 162 indivíduos fêmeas, 148 machos e 83 em estágio de
protoninfa. Nos dois indivíduos de D. aurita infestados, 9 ácaros eram fêmeas, 3 eram machos e 9
eram protoninfa. Tur megistoproctus foi também coletado no continente em espécimes de T. iheringi no Estado de São Paulo. Outra espécie do gênero Tur, T. turki já foi coletado em outro estudo
na pelagem de T. iheringi na Ilha Grande. Aparentemente, essas duas espécies estão intimamente
associadas as espécies do gênero Trinomys. Porém, com base nos dados coletados, observamos
alguns poucos indivíduos de Didelphis aurita hospedando T. turki, o que indica uma capacidade de
adaptação a outros hospedeiros eventuais.
palavras-chave: Laelapidae; Especificidade; Ectoparasita

Ilha Grande, in the state of Rio de Janeiro, has a vast biodiversity, thus possessing a large
number of interactions among the threats present. The mites are arthropods belonging to the
Arachnida class. They can adapt to parasitic life. In the order Mesostigmata the family Laelapidae
has species that can be found associated with mammalian fur. Tur megistoproctus belonging to
this family, updated in Ilha Grande, RJ by Gettinger & amp; Bergallo in the year of 2003 can be
found in the rodent fishery Trinomys iheringi. This study has In order to facilitate the parasitic identification of T. megistoproctus in T. iheringi. The literature review was performed and a
parasite sampling was done with the capture of hosts by Tomahawk and Sherman traps, followed
by brushing and parasitization of the parasites with the aid of brushes and tweezers. The samples
were analyzed and In the Laboratory of Ecology of Mammals (LEMA) through microscopes, with
the help of available literature. Thirty-five hosts infested by T. megistoproctus, with 33 in the

44

Trinomys iheringi rodent and two in the marsupial Didelphis aurita. Preliminary results indicate
infestation of 310 mites in T. iheringi, being 162 female subjects, 148 males and 83 in stage of protoninfa. In the two individuals of D. aurita infested, 9 mites were females, 3 were male and 9 were
protoninfa. The megistoproctus was also collected on the continent in specimens of T. iheringi
in the State of São Paulo. Another species of the genus Tur, T. turki has already been collected in
another the study on the island of T. iheringi in Ilha Grande. Apparently, to two species are closely
associated as species of the genus Trinomys. However, based on the data, we observed a few individuals of Didelphis aurita T. turki, which indicates an ability to adapt to other possible hosts.
keywords: Laelapidae; Specificity; Ectoparasite
Apoio Financeiro: FAPERJ ; FINEP ; CNPQ ; CNPq, FAPERJ, CAPES, FINEP, PETROBRAS, MCT:
CNPq
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ECOLOG I A
021. MIRMECOFAUNA ASSOCIADA A GALHAS DA SAMAMBAIA
MICROGRAMMA SQUAMULOSA (KAULF) DE LA SOTA (POLYPODIACEAE)
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Gabriela Fraga Porto
Arthur Flores Ribeiro
Marcelo Guerra Santos (CEH / FFP)

Galhas são estruturas vegetais neoformadas geradas por hiperplasia e hipertrofia celulares
induzidas por diversos organismos, com destaque para os insetos. Após a eclosão dos insetos adultos, as galhas vazias podem permanecer na planta hospedeira e serem ocupadas por uma fauna de
organismos sucessores, entre eles, os mais importantes e dominantes são as formigas. Em Microgramma squamulosa (Kaulf) de la Sota (Polypodiaceae), uma samambaia epífita neotropical, foram
registrados dois morfotipos de galhas. Uma galha caulinar induzida por Tortrimosaica polypodivora Brown &. Baixeras, 2004 (Tortricidae: Lepidoptera) e uma galha foliar cônica induzida por
um Cecidomyiidae (Diptera) ainda não identificado. Este trabalho tem como objetivo caracterizar a
mirmecofauna sucessora de galhas caulinares induzidas por microlepidópteros em M. squamulosa.
Foram realizadas três coletas no município de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, Brasil. As
galhas foram acondicionadas em sacos plásticos e levadas ao laboratório para triagem. As formigas
foram eutanasiadas e conservadas em álcool 70°GL, posteriormente foram identificadas em nível
específico pelo Prof. Dr. Rodrigo Feitosa (UFPR). Todo material biológico testemunho foi depositado no herbário da Faculdade de Formação de Professores da UERJ (RFFP) e na Coleção Entomológica Padre Jesus Santiago Moure do Departamento de Zoologia da UFPR (DZUP). Foram
coletadas e analisadas 49 galhas caulinares de Microgramma squamulosa, 15 estavam com larvas do
microlepidóptero galhador, uma com vespa parasitoide e 33 estavam vazias (67%). Dentre as galhas
vazias, 13 apresentavam formigas, o que corresponde a 39%. Seis espécies de formigas foram registradas, Camponotus crassus, Crematogaster curvispinosa, Crematogaster serica, Procyptocerus
sampaioi, Tapinoma atriceps e Wasmannia auropunctata, todas nativas do Brasil. As espécies com
maior frequência nas galhas foram Camponotus crassus e Procryptocerus sampaioi (cada uma com
25%), e as espécies com maior densidade foram Tapinoma atriceps (135 indivíduos) e Wasmannia
auropunctata (141 indivíduos). Em Microgramma squamulosa a ocupação das formigas parece estar associada às galhas vazias pela eclosão do inseto galhador, que deixa uma cavidade que permite
a entrada e a colonização desse novo recurso pelas formigas, ou seja, uma domácia oportunista. As
galhas vazias devido à morte do inseto galhador parecem não facilitar essa ocupação das formigas.
palavras-chave: Galhas; Formigas; Pteridófitas

Myrmecofauna associated with Microgramma squamulosa (Kaulf) de la Sota (Polypodiaceae) fern galls. Galls are neoformed plant structures created by cell hyperplasia and hypertrophy
induced by a number of organisms, especially insects. After adult insects hatch, empty galls may remain on the host plant and be occupied by a succession of fauna, the most important and dominant
being ants. Two gall morphotypes have been recorded on Microgramma squamulosa (Kaulf) de
la Sota (Polypodiaceae), a neotropical epiphytic fern. One is a stem gall induced by Tortrimosaica
polypodivora Brown &. Baixeras, 2004 (Tortricidae: Lepidoptera) and the other a conical leaf gall
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induced by an as-yet unidentified Cecidomyiidae (Diptera). This study aimed at characterizing a
myrmecofauna successor of stem galls induced by microlepidoptera in M. squamulosa. Three collections were carried out in the municipality of Nova Friburgo, Rio de Janeiro state, Brazil. The
galls were packed in plastic bags and taken to the laboratory for sorting. The ants were euthanized
and conserved in 70°GL alcohol, and later identified by Professor Dr. Rodrigo Feitosa (Federal
University of Parana-UFPR). All the biological voucher specimens were deposited in the herbarium of the Faculty of Professor Training, Rio de Janeiro State University (RFFP) and the Padre
Jesus Santiago Moure Entomological Collection, Department of Zoology, UFPR (DZUP). A total
of 49 Microgramma squamulosa stem galls were collected and analyzed, 15 containing microlepidoptera galler larvae, one a parasitoid wasp and 33 were empty (67%). Thirteen of the empty
galls (39%) contained ants. Six ant species were recorded (Camponotus crassus, Crematogaster
curvispinosa, Crematogaster serica, Procyptocerus sampaioi, Tapinoma atriceps and Wasmannia
auropunctata), all native to Brazil. The most frequent species found were Camponotus crassus and
Procryptocerus sampaioi (each with 25%), and the species with the highest density were Tapinoma
atriceps (135 individuals) and Wasmannia auropunctata (141 individuals). Ant occupation in Microgramma squamulosa seems to be associated with empty galls due to hatching of the galler insect,
which leaves a hole that allows ants to colonize it, in other words, an opportunistic domatia. Empty
galls resulting from the death of galler insects do not seem to facilitate ant occupation.
keywords: Galls; Ants; Pteridophytes
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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ECOLOG I A
022. O APORTE DE MATÉRIA AUTÓCTONE E ALÓCTONE NA ECOLOGIA
TRÓFICA DE UM PEIXE SILURIFORME EM UM RIACHO COSTEIRO DA
MATA ATLÂNTICA-RJ
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:		

Thainá Gulias Oliveira
Rosana Mazzoni Buchas (CBI / IBRAG)
Luisa Manna

Analisar as variações espaço-temporais da dieta de Pimelodella lateristriga (Lichtenstein,
1823) em um riacho costeiro da Mata Atlântica, riacho Ubatiba – Maricá/RJ. Quantificar os itens
alimentares de uma espécie de peixe Siluriforme em um riacho costeiro da Mata Atlântica, para
analisar os efeitos da devastação das matas ciliares, e consequente desaparecimento do dossel. Além
disso, queremos compreender os mecanismos de adaptação trófica dos peixes frente a mudanças
climáticas, como períodos bastante chuvosos ou de estiagem. Coletas em duas localidades que diferiram na altitude e densidade da cobertura vegetal (localidade aberta - LA e fechada - LF). Foram
realizadas sete campanhas bimestrais entre 2015 e 2016, incluindo períodos de chuva e seca. Pelos
métodos de frequência numérica (Fn) e frequência de ocorrência (Fo) o conteúdo estomacal de
cada exemplar foi quantificado. Foram coletados 99 exemplares da espécie. Realizamos as análises
pelo Índice de Importância Alimentar (IAi) que reúne as informações da Fn e Fo. Classificamos os
itens registrados na dieta como matéria vegetal ou animal e de acordo com a sua origem, autóctone ou alóctone. Verifica que em LA deu-se predomínio de presas autóctones, seguido de matéria
vegetal autóctone, matéria animal e matéria vegetal alóctones, nessa ordem de importância. Em
LF observa-se predomínio de presas autóctones seguidas de matéria vegetal alóctone, sendo os
demais itens de baixa importância. A comparação dos itens de LA e LF entre os períodos de seca e
chuva mostraram que P. lateristriga de LA tem dieta variável com reduzida ocorrência de vegetais
alóctones. Por outro lado, em LF, e principalmente no período chuvoso, a matéria vegetal alóctone
representa quase metade da dieta da espécie. A dieta de P. lateristriga é generalista, varia sazonalmente e é fortemente influenciada pela ocorrência de canópia.
palavras-chave:  Cobertura vegetal; sazonalidade; plasticidade trófica

To analyze the spatiotemporal variations of the diet of Pimelodella lateristriga (Lichtenstein, 1823) in a coastal stream of the Atlantic Forest, Ubatiba-Maricá / RJ stream. To quantify the
food items of a species of Siluriform fish in a coastal stream of the Atlantic Forest, to analyze the effects of the devastation of the ciliary forests, and consequent disappearance of the canopy. In addition, we want to understand the mechanisms of trophic adaptation of fish to climatic changes, such
as very rainy or drought periods. Coletas in two localities that differed in altitude and density of
vegetation cover (open location - LA and closed - LF). Seven bi-monthly campaigns were carried
out between 2015 and 2016, including periods of rain and drought. By the methods of numerical
frequency (Fn) and frequency of occurrence (Fo) the stomach contents of each sample was quantified. A total of 99 specimens were collected. We performed the analyzes by the Index of Food
Importance (IAi) that gathers the information of Fn and Fo. We classify the items registered in the
diet as plant or animal matter and according to their origin, autochthonous or allochthonous. It
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verifies that in LA there was a predominance of autochthonous prey, followed by autochthonous
plant matter, animal matter and allochthonous vegetable matter, in this order of importance. In
LF it is observed predominance of autochthonous prey followed by allochthonous vegetal matter,
being the other items of low importance. The comparison of the LA and LF items between the dry
and rainy periods showed that P. lateristriga of LA has a variable diet with a reduced occurrence of
non-native vegetables. On the other hand, in LF, and mainly in the rainy season, the allochthonous
plant matter represents almost half of the species diet. The diet of P. lateristriga is generalist, varies
seasonally and is strongly influenced by the occurrence of canopy.
keywords: Vegetation cover; seasonality; trophic plasticity
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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ECOLOG I A
023. PADRÕES DE MOVIMENTO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES EM UM
RIACHO COSTEIRO DA MATA ATLÂNTICA
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:

Andressa Maximiano Silva
Rosana Mazzoni Buchas (CBI / IBRAG)
Dayse Aparecida da Silva

A migração de peixes determina o estabelecimento de diversas espécies e influencia na diversidade e estrutura genética de populações. Neste estudo descrevemos, a partir da análise espacial
da estrutura de tamanho de Astyanax janeiroensis Eigenmann, 1908 e Astyanax hastatus Myers,
1928, os processos de movimento das espécies. O estudo foi realizado no Rio Ubatiba, um riacho de
segunda ordem da Mata Atlântica. Amostramos 3 localidades assim discriminadas: S1 é a localidade
mais a montante situada em áreas de cabeceira; S2 é a localidade do trecho médio e S3 é a localidade
mais a jusante situada próxima a desembocadura na Lagoa de Maricá. Para cada exemplar coletado
foi obtido o comprimento padrão (SL-cm) e uma pequena porção do pedúnculo caudal para extração de DNA. Registramos que o SLmédio dos exemplares de S1 e S2 foi superior ao SLmédio
dos exemplares de S3. Registramos que em S1 e S2 65% dos exemplares eram adultos e 35% eram
jovens. Registramos em S3 69% de indivíduos jovens e 31% de indivíduos adultos. Esses resultados
sugerem que jovens e adultos se segregam espacialmente motivados pelo movimento de subida
para reprodução dos adultos. Espécies de Characiformes, como os do presente estudo, são espécies
primárias de água doce e a migração rio acima para desova é uma estratégia para preservar ovos
e larvas que derivam após a desova e poderiam chegar, ainda em fases muito iniciais do desenvolvimento, às águas salobras da Lagoa, ambiente inadequado para a sobrevivência desse grupo de
espécies. Análises de DNA ainda estão em andamento e informarão sobre a estrutura genética das
espécies, sendo uma importante ferramenta que complementará as respostas do estudo.
palavras-chave: Lambari ; Deriva genética; Desova

Fish migration determines the establishment of several species and influences the diversity
and genetic structure of populations. In this study we describe, from the spatial analysis of the
size structure of Astyanax Janensis Eigenmann, 1908 and Astyanax hastatus Myers, 1928, the movement processes of the species. The study was carried out in the Ubatiba River, a second order
creek of the Atlantic Forest. We sample 3 locations as follows: S1 is the most upstream location in
bedside areas; S2 is the locality of the middle stretch and S3 is the most downstream locality located
near the mouth of the Maricá Lagoon. For each sample collected, the standard length (SL-cm) and
a small portion of the caudal peduncle were obtained for DNA extraction. We note that the SLM
of the specimens of S1 and S2 was superior to the SLM of the specimens of S3. We recorded that in
S1 and S2 65% of the specimens were adults and 35% were young. We recorded in S3 69% of young
individuals and 31% of adults. These results suggest that youngsters and adults segregate spatially
motivated by the upward movement for reproduction of adults. Characiformes species, such as
those in the present study, are primary freshwater species and upstream migration to spawning is
a strategy to preserve eggs and larvae that are derived after spawning and could reach, even at very
early stages of development, the waters brackish of Lagoa, an environment unsuitable for the sur-

50

vival of this group of species. DNA analyzes are still under way and will inform about the genetic
structure of the species, being an important tool that will complement the answers of the study.
keywords: Lambari; genetic drift; spawning
Apoio Financeiro: FAPERJ ; FINEP ; CNPQ ; CAPES, PETROBRAS
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024. RESPOSTAS FUNCIONAIS DE PLANTAS TROPICAIS À INVASÃO
BIOLÓGICA
Autor:			
Orientador:		

Yan Cézar de Sousa Moraes
Bruno Henrique Pimentel Rosado (CBI / IBRAG)

Historicamente, estudos sobre Invasão Biológica vem sendo abordados a partir da avaliação
de seu efeito sobre a diversidade de espécies. Entretanto, pouco se sabe sobre seu efeito na diversidade de características funcionais da comunidade, e nesse sentido, as teorias ecológicas permitem
explicar os mecanismos de resposta das espécies ao processo de invasão. Neste contexto, a Teoria
CSR (Grime 1977) classifica as espécies em um continuo de estratégias de Competição (C), Tolerância ao Estresse (S) e Ruderalidade (R). Esta variação de estratégias é decorrente da intensidade
de distúrbio e de severidade ambiental. Neste estudo avaliamos a capacidade de invasão de uma
planta exótica e seu efeito sobre diversidade funcional de características da comunidade vegetal e
sobre estratégias ecológicas da Floresta Atlântica. Hipotetizamos que (i) a capacidade de invasão da
exótica estaria associada a altos valores de uma estratégia C; (ii) a exótica invasora atua como um
filtro ecológico levando a preponderância da estratégia S por aumentar a severidade ambiental (i.e.
escassez de recursos).. Realizamos o estudo no Parque Nacional da Tijuca (Rio de Janeiro, RJ), onde
estabelecemos 10 pares de parcelas (1 m2 cada) em áreas com e sem a espécie exótica Dracaena fragrans. A distância entre as parcelas de cada par (com e sem exótica) foi de 3 metros. Na estação seca
de 2017 coletamos todos os indivíduos de entre 10 e 200 cm de altura e medimos características
foliares como área, área específica e conteúdo de massa seca. Na estação chuvosa de 2018 o mesmo
procedimento foi repetido em novas parcelas em função da coleta destrutiva da estação anterior.
Calculamos as estratégias CSR (StrateFy), o parâmetro médio da comunidade (CWM, Community
Weighted Mean) de cada característica e os índices de Dissimilaridade e Riqueza Funcional. Realizamos ANOVA Two-way para avaliar alterações funcionais. Não houve diferenças significativas
no CWM das características nem das porcentagens das estratégias CSR. A exótica apresentou os
maiores valores da estratégia C, em torno de 90%. Na presença da exótica, a Riqueza e Dissimilaridade Funcional foram significativamente menores. Tal como hipótetizado, a exótica apresentou
os maiores valores de estratégia C. Embora a invasora não esteja filtrando as estratégias CSR e os
valores de CWM, houve uma maior convergência funcional entre as espécies na presença da exótica em função de uma menor diversidade funcional. Neste sentido, ainda que a estratégia S não
seja preponderante na presença da exótica, houve uma maior convergência, indicando filtragem
de espécies mais aptas a lidar com a competição. Este resultado é importante por explicar os mecanismos pelo qual interações competitivas podem afetar a diversidade funcional da comunidade.
palavras-chave: Montagem de comunidades; Diversidade funcional; Estratégia ecológica

Historically, studies on Biological Invasion have been approaching from evaluation of their
effect on species diversity. However, few is known about its effect on community functional traits
diversity, and in this sense, the ecological theories is able to explain the mechanisms underlying
species response to invasion process. In this context, CSR Theory (Grime 1977) classifies species in
a continuum of Competition (C), Stress Tolerance (S) and Ruderality (R) strategies. This variation
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of strategies is due to disturbance intensity and environmental severity. Here, we evaluated the
invasion capacity of an alien plant and its effect on plant community functional traits diversity and
ecological strategies of Atlantic Rain Forest. We hypothesize that (i) the invasion capacity would be
associated with high values of C strategy; (ii) the alien plant work as an ecological filter, increasing
the environmental severity (i.e. resource scarcity) and so leading to a prevalence of S strategy. The
study was carried out at Tijuca National Park (Rio de Janeiro, RJ), where we established 10 pairs of
plots (1m² each) in areas with and without the alien Dracaena fragrans. The distance between the
plots of each pair (with and without alien) was 3 meters. During the dry season (2017) we collected all individuals between 10 and 200 cm in height and measured leaf traits such as area, specific
area and dry matter content. During the rainy season (2018) the same procedure was repeated in
new plots due to the destructive gathering on previous season. We calculated the CSR (StrateFy)
strategies, the Community Weighted Mean (CWM) of each trait and the Functional Dissimilarity
and Richness indexes. We used an ANOVA Two-way to evaluate functional differences. There
were neither significant traits and CSR strategies differences on CWM. The alien showed the highest C strategy values, around 90%. At aliens’ plots, Functional Richness and Dissimilarity were
significantly lower. As hypothesized, the aliens showed the highest values of C strategy. Although
the alien is not filtering the CSR strategies and CWM values, there was a greater functional convergence among species at alien’s plots due to a lower functional diversity. Therefore, although S
strategy is not prevalent at aliens’ plots, there was a greater convergence, indicating a filtering of
species more able to deal with competition. This result is important toward explaining the mechanisms by which competitive interactions can affect the community functional diversity.
keywords: Community assembly; Functional diversity; Ecological strategy
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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025. TEIAS TRÓFICAS E FUNCIONAMENTO DE ECOSSISTEMA EM
CÓRREGOS DA ILHA GRANDE, RJ.
Autor:			
Orientador:

Fernanda de Carvalho Motta
Timothy Peter Moulton (CBI / IBRAG)

Análise comparativa da riqueza de macroinvertebrados aquáticos em diferentes substratos
de rio da Ilha Grande, RJ. Introdução: As interações e distribuição de macroinvertebrados que
ocorrem em microhábitats de rio são dependentes de fatores controladores como, por exemplo,
presença de vegetação, temperatura e composição de substratos. Neste ambiente, o substrato é considerado um dos principais fatores controladores da distribuição de macroinvertebrados, de acordo
com suas diferentes composições. O substrato arenoso confere recursos importantes para os macroinvertebrados aquáticos, tal como o substrato folhiço. Entretanto, o último, por ser composto
principalmente de folhas e galhos em processo de decomposição no ambiente lótico, apresenta
maior importância no esconderijo e alimentação para a fauna desses indivíduos. Objetivo: relacionar a composição dos substratos (arenoso e folhiço) com a variedade de táxons morfotipicamente
distintos encontrados superficialmente nesses microhábitats, em um rio localizado na Vila de Dois
Rios, Ilha Grande – RJ. Metodologia: Coletamos amostras dos três substratos (arenoso, rochoso
e folhiço) em dias distintos com o auxílio do equipamento Hess Stream Bottom Sampler, que delimita uma área para coleta; posteriormente, as amostras foram alocadas e fixadas em álcool 70%,
sendo levadas para identificação em laboratório com o auxílio de corante. Resultados: foi verificada
uma menor riqueza no substrato arenoso que no folhiço. Notamos um maior número de morfotipos diferentes no folhiço, ou seja, maior riqueza. Dos 36 morfotipos obtidos, 21 foram exclusivos
nos substratos – os exemplares do arenoso coletados no primeiro e segundo dia, respectivamente,
com três e dois morfotipos; e os exemplares do folhiço, coletados no primeiro e segundo dia, respectivamente, com 13 e três – e 15 morfotipos foram comuns a ambos os substratos. Discussão: A
maior porção de biomassa e energia é injetada no sistema pelos folhiços provenientes da vegetação
ripária. O substrato vegetal apresenta maior riqueza de macroinvertebrados possivelmente devido
à elevada disponibilidade de alimento, abrigo e proteção contra fatores adversos do meio. Conclusão: A perda desse substrato acarretaria numa redução significativa de espécies de invertebrados
aquáticos, o que poderia comprometer a teia trófica que envolve o rio. Consequentemente, a conservação das margens é fundamental para a manutenção dos processos ecológicos que ocorrem
nesse ambiente.
palavras-chave: macroinvertebrados; rios ; perifiton

Comparative analysis of aquatic macroinvertebrate richness in different substrata of Ilha
Grande river, RJ. Introduction: The interactions and distribution of macroinvertebrates that occur in microbasins of the river are dependent on conditioning factors, for example the presence
of vegetation, temperature and composition of substrates. This environment, the substrate is a
member of the main components of the distribution of macroinvertebrates, according to their
different compositions. The sandy substrate confers important resources to the aquatic macroinvertebrates, such as the leafy substrate. However, the greater the number of leaves and branches
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in the process of decomposition in the lotic environment, the greater is the potency and fuel for
the fauna of these individuals. Objective: To relate to the composition of the substrates (sandy and
leafy) with a variety of morphotypically distinct articles, found superficially in microhabitats, located in a Vila de Dois Rios, Ilha Grande - RJ. Methodology: Three substrate samples (sandy, rocky
and veneer) in separate samples with the aid of the Hess Flow Bottom Sampler, which delimits an
area for collection; Subsequently, the samples were allocated and fixed in alcohol 70%, being raised
for identification in the laboratory with the aid of dye. Results: it was verified a lower richness in
the sandy substrate than in the foliage. We noticed a greater number of different morphotypes in
foliage, that is, greater richness. The 36 morphotypes obtained, 21 were the original ones in the
substrates - the first sandy and the second day, respectively, with three and two morphotypes; The
first copies of the folhiço, first and second day, respectively, with 13 and three morphs were common to both substrates. Discussion: The largest portion of biomass and energy is injected into the
system by leaflets obtained from riparian vegetation. The plant substrate may have a greater macroinvertebrate richness, and may also provide food availability, protection and protection from
the adverse effects of the medium. Conclusion: The reduction of this substrate is one of the most
important ways to produce aquatic invertebrates, which could jeopardize a trophic theology involving the river. Consequently, the conservation of casualties is fundamental for the maintenance of
the ecological processes that occur in this environment.
keywords: macroinvertebrates; rivers; periphyton
Apoio Financeiro: CNPQ

55

ECOLOG I A
026. TESTANDO O EFEITO DE POECILIA RETICULATA EM ESPÉCIES
NATIVAS DE PEIXES DA MATA ATLÂNTICA
Autor:			
Orientador:		
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Espécies invasoras são grande problema para as dinâmicas ecossistêmicas de diversos ambiente e redor do mundo assim como para ecossistemas límnicos. Várias espécies invasoras de peixes são liberadas pela pesca esportiva, mercado pet, aquicultura e utilização como biocontroladores
de larvas de mosquito. Poecilia reticulata, ou barrigudinho é uma delas e vem avançando cada vez
mais em trechos onde são encontradas espécies nativas da mesma família, como exemplo Phalloceros harpagos. Entretanto, as relações da espécie invasora com a nativa são muito pouco conhecidas.
Logo a pergunta: estaria P. reticulata competindo por recursos com as espécies nativas de poecilídeos encontradas em nossos rios, em especial P. harpagos? Este trabalho tem como objetivo geral
averiguar a existência de competição por recursos alimentares entre a espécie invasora P. reticulata
e a espécie nativa P. harpagos e no específico, investigar o tipo de recursos alimentares utilizados
pelas duas espécies através de experimentos controlados. Para tal foi utilizada a metodologia de
microcosmos em baldes simulando o ambiente. Neles foram elaborados quatro tratamentos: um
contendo apenas P. reticulata, outro apenas P. harpagos, outro ambas as espécies e o último sem
nenhuma delas. Após o período de introdução dos peixes nos baldes, dados morfométricos e do
conteúdo do trato gastrointestinal dos peixes foram assim como o número de macroinvertebrados
presentes nos baldes. ANCOVA e ANOVA foram utilizadas para análise de significância. Os resultados ainda são preliminares, porém, não foi possível observar valores significativos na relação
entre a área total ocupada pelos itens no estômago e os tratamentos. Contudo, os tratamentos
controle apresentaram valores significativamente maiores de larvas de Culicidae se comparados
aos outros tratamentos, o que mostra que os peixes de ambas as espécies se alimentavam de larvas
de mosquitos. Novos experimentos já estão sendo realizados com menor intervalo de tempo de
introdução para analisarmos melhor a relação do consumo de macroinvertebrados entre espécies.
palavras-chave: Poeciliidae; Invasão biológica; Competição interespecífica

Invasive species are a major problem for ecosystems dynamics around the world as well as
for limnic ecosystems. Several invasive species of fish are released by sport fishing, pet market,
aquaculture and use as biocontrollers of mosquito larvae. Poecilia reticulata, or barrigudinho, is
one of them and has been advancing more and more in the sections where native species of the
same family are found, such as Phalloceros harpagos. However, the relation between the invasive
species and the native species is unknown. So the question is: would P. reticulata be competing
for resources with the native species of poecilids found in our rivers, especially P. harpagos? This
work has the objective to investigate the existence of competition for food resources between the
invasive species P. reticulata and the native species P. harpagos and in the specific, to investigate
the type of food resources used by the two species through controlled experiments. For that, the
microcosm methodology was used in buckets simulating the environment. Four treatments were
elaborated: one containing only P. reticulata, another only P. harpagos, another both species and
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the last one without any of them. After the period of introduction of the fish into the buckets, morphometric data and content of the gastrointestinal tract of the fishes were analyzed as the number
of macroinvertebrates present in the buckets. ANCOVA and ANOVA were used for analysis of
significance. The results are still preliminary and it was not possible to observe significant values 
in the relation between the total area occupied by the items in the stomach and the treatments.
However, the control treatments presented significantly higher values of
 Culicidae larvae when
compared to the other treatments, which shows that fish of both species fed on mosquito larvae.
New experiments are already being carried out with a shorter introduction time interval to better
analyze the relationship between macroinvertebrate consumption among species.
keywords: Poeciliidae; Biological invasion; Interspecific competition.
Apoio Financeiro: CNPQ
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027. VARIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ITENS ALIMENTARES POR DUAS
ESPÉCIES DE PEQUENOS MAMÍFEROS DA ILHA GRANDE, RJ
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Variação da utilização de itens alimentares por duas espécies de pequenos mamíferos da Ilha
Grande, RJ Autor: Chaenny da Silva Orientador: Maja Kajin (CBI / IBRAG) Estudos sobre dieta
de mamíferos são necessários para compreender os diversos processos ecológicos como as relações
de nicho, processos competitivos, coexistência, predação e sua influência sobre o ecossistema, bem
como a heterogeneidade na abundância de animais. Assim como outros fenômenos de interesse
ecológico, o estudo da dieta compreende a descrição de padrões e a quantificação da variação de
itens consumidos, assim como a busca das possíveis causas desta variação. Este projeto tem como
objetivo geral identificar e quantificar diferentes itens alimentares presentes na dieta de duas espécies de pequenos mamíferos na Ilha Grande através de análises de conteúdo fecal, e como objetivos
específicos: 1) Avaliar se a utilização de itens alimentares das duas espécies varia em diferentes
altitudes da Ilha Grande. 2) Avaliar se a utilização de itens alimentares varia em função da estação climática. Para tal, foram realizadas excursões de 5 noites de coleta cada, utilizando o método
de captura-marcação-recaptura, entre 2014 e 2016, em diferentes estações climáticas, no módulo
RAPELD existente na Ilha Grande, município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Os animais capturados foram identificados individualmente e suas fezes foram coletadas por meio de uma rede
adaptada ou com ajuda de pincéis. Foram utilizados dados de duas espécies, um roedor (Trinomys
dimidiatus, rato-de-espinho) e um marsupial (Didelphis aurita, gambá). Através das análises em
laboratório foram identificados 5 itens alimentares (restos vegetais, sementes, insetos, restos de
vertebrados e itens não identificados). Nas amostras do gambá, foram encontrados mais de um
item alimentar por amostra. Enquanto nas amostras do rato-de-espinho sementes foram identificadas como item predominante. Os resultados indicam que o gambá consumiu principalmente
artrópodes nas estações úmidas, enquanto nas estações secas o consumo de sementes e matéria
vegetal aumentou, e também, quando comparado à dieta do rato-de-espinho, apresentam uma
maior variação no consumo de itens alimentares. Os gambás não são muito afetados por variação
de disponibilidade de alimento, uma vez que podem trocar itens alimentares facilmente. Já os ratos-de-espinho dependem de sementes, e esperamos que nos pontos de captura onde (ou quando)
a quantidade de sementes diminui, esta variação refletirá no número de capturas deste animal.
palavras-chave: dieta; componentes alimentares; Mata Atlântica Apoio Financeiro: FAPERJ
palavras-chave: dieta; componentes alimentares; Mata Atlântica

Variation in the use of food items by two small mammal species on Ilha Grande, RJ Studies
about the diet of mammals are necessary in order to understand the various ecological processes
such as the niche relations, competition, coexistence, predation and their influence on an ecosystem, as well as the heterogeneity in the abundance of mammals. Similar to other phenomena of
ecologic interest, the study of diet includes describing the patterns, quantifying the variation in the
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consumed items, and searching for potential causes of the observed variation. The main objective of this project is identify and quantify different food items in the feces of two small mammal
species on Ilha Grande, and the specifics objectives: 1) Evaluate whether the food item use by the
two species varies with different altitude on Ilha Grande, 2) evaluate whether the food item use
varies with different climate season on Ilha Grande. Field trips of five capture-mark-recapture
nights have been carried out between 2014 and 2016 within the RAPELD module (Ilha Grande,
Angra dos Reis, RJ), comprising different climate seasons and different altitudes. All the captured
animals were marked individually with ear tags. Feces were collected using a special net fixed to
the live-traps or by collecting the feces from the traps with a special brush. Data on two species
were used in this project, a rodent (Trinomys dimidiatus, spiny rat) and a marsupial (Didelphis
aurita, black-eared opossum). We identified five food items (plant remains, seeds, insects, vertebrate remains and unknown items). In all the samples of opossum’s feces more than one item was
present, while in the spiny rat’s feces seed were clearly predominating. The results indicate that
the opossum mainly consumed insects in wet seasons, while in the dry seasons the consumption of
seeds and plant remains increased, and also, when compared to the diet of the mouse-de-espinho,
present a greater variation in the consumption of food items. The opossums are less affected by the
variation of different food item availability, since they can easily switch from one item to another.
Spiny rats, on the other hand, depend directly on seed quantity, thus we expect to find a difference
in capture success of spiny rats where (or when) the quantity of seeds is more affected. keywords:
diet; food items; Atlantic forest
keywords: diet; food items; Atlantic forest
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Visitantes florais são animais que interagem com flores em busca de algum recurso, tais
como néctar ou pólen. Animais são categorizados como visitantes florais legítimos ou ilegítimos.
Os legítimos são aqueles que tocam os órgãos sexuais da flor, podendo transportar o pólen contribuindo para a reprodução sexuada da planta, enquanto os visitantes florais ilegítimos são os que
obtêm algum recurso sem tocar os órgãos sexuais da flor. Visitantes ilegítimos podem ser categorizados em três subgrupos: “primary robbers”, “secondary robbers” e “thieves”. Na literatura consta
que na Reserva Biológica União (Rebio União) o beija-flor Phaethornis idaliae foi considerado o
principal polinizador de Heliconia angusta (Heliconiaceae). Entretanto, observações pessoais posteriores realizadas nesta planta não detectaram visitas legítimas por esta ave. O presente estudo
visou investigar a performance de visitantes florais de H. angusta na Rebio União, considerando
componentes quantitativos e qualitativos das interações visitantes-flores, para avaliar potenciais
implicações para a reprodução da planta. Foram realizadas observações focais em inflorescências
de H. angusta por meio de filmagem e análise das interações. As observações foram realizadas em
uma flor por vez, cada flor passou por observação contínua de uma hora, totalizando 140 horas de
observação. Foi registrado um total de 197 interações entre três espécies de animais e as flores de
H. angusta, incluindo uma borboleta (Insecta: Lepidoptera), uma abelha (Insecta: Hymenoptera)
e o beija-flor Phaethornis idaliae (Aves: Apodiformes). As visitas legítimas representaram apenas
5% do total (N=197) e este tipo de visita foi realizado apenas pela borboleta. Embora o beija-flor P.
idaliae tenha sido previamente considerado o principal polinizador de H. angusta na Rebio União,
os resultados do presente estudo indicam que esta ave pode não estar contribuindo de maneira positiva para polinização desta planta, visto que todas as visitas realizadas por ele foram consideradas
ilegítimas. É provável que a borboleta esteja atuando como polinizador secundário em H. angusta
na Rebio União, em função da legitimidade de suas visitas. Embora não haja evidência de que a
abelha possa polinizar Heliconia, não se descarta a possibilidade de que ocorra polinização acidental
a partir da interação entre esta abelha e H. angusta na área estudada.
palavras-chave: Polinização; Phaethornis idaliae; Visitantes ilegítimos

Floral visitors are animals that interact with flowers in search of some resource, such as
nectar or pollen. Animals are categorized as legitimate or illegitimate floral visitors. The legitimate
ones are those that touch the sexual organs of the flower, being able to carry the pollen contributing to the sexual reproduction of the plant, while the illegitimate floral visitors are the ones that
obtain some resource without touching the sexual organs of the flower. Illegitimate visitors can be
classified into three subgroups: primary robbers, secondary robbers and thieves. In the literature,
the hummingbird Phaethornis idaliae was considered the main pollinator of Heliconia angusta
(Heliconiaceae) in the União Biological Reserve (Rebio União). However, subsequent personal
observations on this plant did not detect legitimate visits by this bird. The present study aimed

60

to investigate the performance of floral visitors of H. angusta in Rebio União, considering quantitative and qualitative components of visitor-flower interactions, in order to evaluate potential
implications for plant reproduction. Focal observations were made on inflorescences of H. angusta
by filming and analysis of the interactions. Observations were carried out on one flower at a time,
each flower was continuously observed for one hour, totaling 140 hours of observation. A total of
197 interactions were recorded among three species of animals and H. angusta flowers, including
a butterfly (Insecta: Lepidoptera), a bee (Insecta: Hymenoptera) and the hummingbird Phaethornis idaliae (Aves: Apodiformes). Legitimate visits represented only 5% of the total (N = 197) and
this type of visit was performed only by the butterfly. Although the hummingbird P. idaliae was
previously considered the main pollinator of H. angusta in Rebio União, the results of the present
study indicate that this bird may not be contributing positively to pollination of this plant, since all
visits made by it were illegitimate. It is likely that the butterfly is acting as a secondary pollinator
in H. angusta in Rebio União, due to the legitimacy of its visits. Although there is no evidence that
the bee can pollinate Heliconia, it is not ruled out that accidental pollination may occur from the
interaction between this bee and H. angusta in the studied area.
keywords: Pollination; Phaethornis idaliae; Illegitimate visitors
Apoio Financeiro:
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A hipóxia-isquemia pré-natal (HI) é grande causa de morbimortalidade, com danos ao sistema nervoso central (SNC). Cerca de 25% dos bebês diagnosticados com encefalopatia HI desenvolvem sequelas neurofisiológicas duradouras e a depressão na vida adulta tem sido relacionada a
eventos de HI perinatais. Entre as regiões onde já foram descritos efeitos permanentes está o hipocampo, uma região relacionada com memória, aprendizado e também com a depressão. Os efeitos
de insultos intrauterinos sobre o desenvolvimento do SNC têm sido avaliados em um modelo de
HI em ratos, que mimetiza os insultos sistêmicos em humanos. Ratas Wistar grávidas no 18º dia
de gestação foram anestesiadas, tiveram seus cornos uterinos expostos e as quatro artérias uterinas
obstruídas por 45min (Grupo HI). No grupo controle (Grupo SH), os cornos uterinos das ratas
grávidas também foram expostos, mas sem obstruir as artérias. Após a cirurgia, a gestação prosseguiu e os filhotes nasciam a termo sem intervenção. Para avaliar se a prole de 45 dias submetida
a este modelo de HI sistêmica perinatal desenvolve depressão, realizamos testes comportamentais
de preferência a sacarose, em que o menor consumo de sacarose em relação à água representa a
anedonia, e testes de nado forçado, cuja imobilidade é interpretada como uma estratégia passiva
de enfrentamento do estresse ou comportamento depressivo. Observamos resultados não significativos (p=0,75) quando comparamos os dados de fêmeas HI com os de fêmeas SH nos testes de
preferência a sacarose. Os resultados iniciais dos testes realizados com machos HI e SH também não
foram significativos (p=0,07). Os dados obtidos com o teste de nado forçado também não foram
significativos, tendo em vista que o p valor de fêmeas foi igual a 0,35 e o p valor de machos igual
a 0,13. Nossos dados não demonstram um aumento do comportamento depressivo na prole HI,
entretanto, o número de animais por grupo ainda é pequeno para confirmar a ausência desse comportamento nesse modelo de HI. Para o próximo período do projeto será avaliada a distribuição
de neurônios catecolaminérgicos e de marcadores de células gliais relacionados à neuroinflamação.
palavras-chave: hipóxia-isquemia; desenvolvimento; depressão

Prenatal hypoxia-ischemia (HI) is a major cause of morbidity and mortality, with damage to
the central nervous system (CNS). About 25% of infants diagnosed with HI encephalopathy develop lasting neurophysiological sequelae, and depression in adulthood has been linked to perinatal
HI events. Among the regions where permanent effects have been described are the hippocampus,
a region related to memory, learning and also to depression. The effects of intrauterine insults on
CNS development have been evaluated in a model of HI in rats which mimics systemic insults in
humans. Pregnant Wistar rats on the 18th day of gestation were anesthetized, had their uterine
horns exposed and the four uterine arteries clamped for 45 min (HI group). In the control group
(SH Group), the uterine horns of pregnant rats were also exposed, but without clamping the arteries. After the surgery, the gestation continued and the pups were born to term without intervention. In order to evaluate whether the 45-day offspring submitted to this perinatal systemic HI
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model develop depression, we performed behavioral tests: sucrose preference test, in which the
lower sucrose consumption in relation to water represents anhedonia, and forced swimming tests,
whose immobility is interpreted as a passive coping strategy for stress or depressive behavior. We
observed nonsignificant results (p = 0.75) when comparing the data of HI females with those of SH
females in the sucrose preference tests. The initial results of the tests performed with HI and SH
males were also not significant (p = 0.07). The data obtained with the forced swim test were also
not significant, considering that the p value of females was equal to 0.35 and the p value of males
equal to 0.13. Our data do not demonstrate an increase in depressive behavior in HI offspring;
however, the number of animals per group is still small to confirm the absence of this behavior in
this HI model. For the next project period the distribution of catecholaminergic neurons and glial
cell markers related to neuroinflammation will be evaluated.
keywords: hypoxia-ischemia; development; depression
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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A hipóxia-isquemia pré-natal (HI) é grande causa de morbimortalidade, com danos ao sistema nervoso. Eventos HI provocam danos na memória e aprendizado. Neste trabalho avaliamos
os efeitos do extrato hidroalcoólico da semente da Euterpe oleracea (ASE), um antioxidante, na
memória e aprendizado da prole de ratas submetidas a modelo de HI pré-natal. Ratas no 18º dia
de gestação tiveram oclusão das artérias uterinas (HI), por 45 minutos. No grupo SHAM (SH) é
realizada cirurgia sem oclusão das artérias. Fêmeas SHASE e HIASE receberam 200mg/Kg/dia do
ASE na água de beber por 10 dias, após E17. O teste de reconhecimento de objeto é usado para
avaliar a memória de roedores. Animais de 30 dias (P30) são dispostos em uma arena sem objetos
(habituação). Após esse período, o roedor entra em contato com dois objetos iguais dispostos em
cantos da arena por 5 minutos. O animal é retirado e é feito o teste em grupos diferentes de animais trocando um dos objetos apresentados 5 minutos e 8 horas depois. Não foram encontradas
diferenças significativas nos índices de memória: Amnésia 5min: SH: 21,95±4,49; HI: 22,75±5,84;
SHASE: 16,25±5,54; HIASE: 12,91±3,99 – uANOVA e Bonferroni p>0,05; SH n=22, HI n=23 e
SHASE n=11; HIASE n=9; Amnésia 8h: SH: 3,64±1,11; HI: 12,52±1,63; SHASE: 17,10±8,64; HIASE: 12,38±3,34 – uANOVA e Bonferroni p>0,05; SH n=22, HI n=23 e SHASE n=11; HIASE n=9.
Também não encontramos diferenças no tempo de exploração: Exploração 5min: SH:0,90±0,32;
HI:1,29±0,76; SHASE:0,27±0,47; HIASE:1,40±0,35 – uANOVA e Bonferroni p>0,05; SH n=22, HI
n=23 e SHASE n=11; HIASE n=9; Exploração 8h: SH:1,01±0,44; HI:0,79±0,34; SHASE:0,43±0,42;
HIASE:0,36±0,22 – uANOVA e Bonferroni p>0,05; SH n=22, HI n=23 e SHASE n=11; HIASE
n=9). Nossos dados indicam que animais HI não apresentam prejuízos na memória de curta e longa duração em P30, considerada como adolescência jovem em ratos. Esse resultado diverge do
resultado já observado por nosso grupo em animais HI P45, o que sugere que a maior atividade
exploratória dos animais nessa idade possa estar afetando os resultados do teste e, com isso, prejudicando a avaliação dos efeitos do ASE. Estudos utilizando outros testes comportamentais devem
ser realizados para a confirmação desses resultados.
palavras-chave: Hipóxia-isquemia; Açaí; Memória

Prenatal hypoxia-ischemia (HI) is a major cause of morbidity and mortality, with damage to
the nervous system. HI events cause damage in memory and learning. In this work we evaluated
the effects of the hydroalcoholic extract of the Euterpe oleracea seed (ASE), an antioxidant, on
the memory and learning in the offspring of female rats submitted to prenatal HI model. Rats on
the 18th day of pregnancy had occlusion of the uterine arteries (HI) for 45 minutes. In the SHAM
(SH) group, surgery is performed without occlusion of the arteries. Females SHASE and HIASE
received 200mg / kg / day of ASE in drinking water for 10 days, after E17. The object recognition
test is used to evaluate the memory of rodents. 30-day old animals (P30) are arranged in an arena
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without objects (habituation). After this period, the rodent comes in contact with two equal objects arranged in corners of the arena for 5 minutes. The animal is removed and tests were performed
in different groups of animals by exchanging one of the objects presented 5 minutes and 8 hours
later. There were no significant differences in memory indices: Amnesia 5min: SH: 21.95 ± 4.49;
HI: 22.75 ± 5.84; SHASE: 16.25 ± 5.54; HIASE: 12.91 ± 3.99 - uANOVA and Bonferroni p> 0.05;
SH n = 22, HI n = 23 and SHASE n = 11; HIASE n = 9; Amnesia 8h: SH: 3.64 ± 1.11; HI: 12.52 ±
1.63; SHASE: 17.10 ± 8.64; HIASE: 12.38 ± 3.34 - uANOVA and Bonferroni p> 0.05; SH n = 22, HI
n = 23 and SHASE n = 11; HIASE n = 9. We also did not find differences in the time of exploration:
Exploration 5min: SH: 0,90 ± 0,32; HI: 1.29 ± 0.76; SHASE: 0.27 ± 0.47; HIASE: 1.40 ± 0.35 - uANOVA and Bonferroni p> 0.05; SH n = 22, HI n = 23 and SHASE n = 11; HIASE n = 9; Run 8h: SH:
1.01 ± 0.44; HI: 0.79 ± 0.34; SHASE: 0.43 ± 0.42; HIASE: 0.36 ± 0.22 - uANOVA and Bonferroni
p> 0.05; SH n = 22, HI n = 23 and SHASE n = 11; HIASE n = 9). Our data indicate that HI animals
have no short-term and long-term memory impairment at P30, considered as young adolescence
in rats. This result differs from the results already observed by our group in HI P45 animals, which
suggests that the higher exploratory activity at that age may be affecting the test results and, thus,
impairing the evaluation of the effects of the ASE. Studies using other behavioral tests should be
performed to confirm these results.
keywords:  hypoxia-ischemia; Açaí; Memory
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prática regular de exercício físico reduz
a probabilidade do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, assim como melhora o desempenho físico e parâmetros metabólicos, resultando em alterações fisiológicas benéficas para o nosso
organismo. Estudos do nosso grupo demonstraram que o extrato hidroalcoólico do caroço do açaí
(ASE) promove um efeito antioxidante e vasodilatador dependente do endotélio, por aumentar a
biodisponibilidade de NO. Sendo assim, avaliamos os efeitos do ASE no desempenho físico de ratos
submetidos a exercício físico moderado e uma possível associação desse efeito com a melhora da
função vascular. Para isso, foram utilizados 50 ratos Wistar distribuídos em cinco grupos: Treino,
Treino+ASE, Treino+ASE agudo, Sedentário e Sedentário+ASE. Os animais dos grupos Treinos
foram submetidos a um protocolo de treinamento físico durante 5 semanas, 4 vezes por semana,
durante 30 minutos. A intensidade do treinamento foi estabelecida em 60% da velocidade máxima
atingida durante o teste progressivo máximo (Matsuura et al. 2010). O ASE foi obtido segundo
protocolo previamente descrito (Rocha et al., 2007). A massa corporal dos animais foi aferida 3
vezes por semana e a glicemia e o lactato foram dosados uma vez antes e outra após o início do treinamento físico. Ao final do protocolo experimental, os animais foram anestesiados e o leito arterial
mesentérico foi retirado e perfundido com solução de Krebs. Foram realizadas curvas dose-resposta para acetilcolina e noradrenalina. Todos os grupos submetidos ao treinamento obtiveram um
aumento no tempo e na distância percorrida nos testes de esforço realizados ao longo das semanas,
sendo que o grupo Treino+ASE atingiu seu melhor desempenho já na segunda semana. No ensaio
de reatividade vascular, os animais do grupo Treino e Treino+ASE obtiveram maior relaxamento
para a ACh. Os animais do grupo Treino, Treino+ASE, Treino+ASE agudo e Sedentário+ASE,
apresentaram uma resposta reduzida à NE, quando comparadas a do grupo Sedentário. Não houve
diferença no peso e nos níveis glicêmicos e de lactato. Desta forma, nossos achados sugerem que o
ASE exerce um efeito benéfico na performance física dos animais pelo aumento da distância percorrida e tempo de exercício. Tanto o exercício físico quanto o ASE possuem um papel protetor
na função vascular, o que pode reduzir a resistência vascular e provavelmente promover melhor
oxigenação do músculo.
palavras-chave: exercício; polifenóis; açaí

According to the World Health Organization (WHO), the regular practice of physical exercise reduces the probability of developing cardiovascular disease as well as improving physical
performance and metabolic parameters, resulting in beneficial physiological changes to our body.
Previous studies from our group demonstrated that the hydroalcoholic extract from the açaí seeds
(ASE) has antioxidant and vasodilator properties increasing the NO bioavailability. Therefore,
we evaluate if the effect of ASE treatment improves the physical performance of rats subjected to
chronic exercise training and if it is associated with vascular function. Wistar rats were divided
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into 5 groups: Training, Training+ASE, Training+ASE acute, Sedentary and Sedentary+ASE. The
animals in the Training, Training+ASE and Training+ASE acute groups performed a physical
training protocol for 5 weeks, 4 times a week, for 30 minutes. The training intensity was 60% of
the maximum speed reached during the maximum progressive test (Matsuura et al., 2010). The
ASE was obtained according to a protocol previously described (Rocha et al., 2007). The animals
body mass was measured 3 times a week. Blood glucose and lactate were measured before and
after 5 weeks of physical training. In the end of the experimental protocol, the animals were anesthetized and the mesenteric arterial bed was perfused with Krebs solution. Dose-response curves
were performed for acetylcholine and noradrenaline. All training groups obtained an increase in
the time and distance in the maximum progressive test in the last weeks. The training+ASE group
achieved its best performance in the second week. In the vascular reactivity test, animals from the
Training and Training+ASE groups presented higher relaxation to ACh than other groups. The
animals of the Training, Training+ASE, Training+ASE acute and Sedentary+ASE groups, presented a reduced response to NE, when compared to the Sedentary group. There was no difference in
weight and in glycemic and lactate levels. Our findings suggest that ASE exerts a beneficial effect
on the physical performance of the animals by increasing the distance covered and exercise time.
Both physical exercise and ASE have a protective role on vascular function, which can reduce the
vascular resistance and probably promote better oxygenation of the muscle.
keywords: exercise; polyphenols; açaí
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Os ácidos graxos poli-insaturados ω-3 eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA)
têm sido relacionados a melhora dos distúrbios metabólicos associados à obesidade por induzirem
efeitos benéficos sobre o tecido adiposo. Resolvina e Maresinas são mediadores lipídicos pró-resolutivos derivados de EPA e DHA com papel controverso na adipogênese. Nosso objetivo neste
estudo foi investigar o efeito da resolvina e da maresina na regulação da adipogênese em células
3T3-L1, uma linhagem celular de pré-adipócitos murinos. A fim de abordar a questão acima, investigamos se a resolvina (10 nM) e a maresina (50 nM) afetam a proliferação, a diferenciação e as
principais vias de sinalização pró- adipogênicas. Inicialmente, observamos que a resolvina (10 nM)
aumentou a expressão protéica de PREF-1 e a diferenciação adipocitária das células 3T3-L1 quando adicionada ao meio de diferenciação (DMEM 10% FBS + 500 nM insulina + 500 μM isobutilmetilxantina + 100 nM dexametasona), porém não promoveu nenhum efeito sobre a proliferação
celular. A incubação com maresina (50 nM) induziu a proliferação de células 3T3-L1 e promoveu o
acúmulo de gotículas lipídicas quando adicionada ao meio basal (DMEM 1%) além disso, aumentou
a expressão protéica do PREF-1. Além desses efeitos, observamos que tanto a resolvina, quanto a
maresina reduziram a expressão dos fatores de transcrição pró-adipogênicos CEBP-α e PPAR-y na
presença do meio de diferenciação. Até o momento, nossos dados indicam a resolvina e a maresina
podem modular diferencialmente a diferenciação de adipócitos, porém mais estudos são necessários para melhor esclarecer os mecanismos envolvidos nas ações desses mediadores lipídicos pró-resolutivos na adipogênese.
palavras-chave: ácidos graxos ω-3; adipogênese; mediadores lipídicos pró-resolutivos

The ω-3 fatty acids, eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic (DHA), have been reported to improve obesity-associated metabolic disorders to mediate beneficial effects on the adipose tissue. Resolvin and Maresins are pro-resolving lipid metabolites derived from EPA and DHA
with controversial role on the adipogenesis. Therefore, our aim in this study was to investigate the
effect of resolvin and maresin on the regulation of adipogenesis in 3T3-L1 cells, a murine preadipocyte cell line. In order to address the question above, we investigated whether resolvin (10 nM)
and maresin (50nM) may regulate proliferation, differentiation and key adipogenic transcriptional
pathways in 3T3-L1 preadipocytes. Preliminary data showed that resolvin up-regulated the protein levels of PREF-1 and induced the accumulation of lipid droplets in 3T3-L1 cells when added
to differentiation medium with no effect on the cell proliferation. The incubation with maresin
(50nM) induced the proliferation and differentiation of 3T3-L1 cells when added to basal medium besides to increase the protein expression of PREF-1. In addition to the effects on adipocyte
differentiation, we observed that both resolvin and maresin reduced the expression of the pro-adipogenic transcription factor CEBP-α and PPAR-y. Until now, we conclude that resolvin and ma-
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resin may differentially modulate adipocyte differentiation. However, more studies are necessary
to better clarify the mechanisms involved in the actions of these pro-resolving lipid mediators on
adipogenesis.
keywords: ω-3 fatty acids; adipogenesis; pro-resolving lipid mediators
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Alpinia zerumbet é uma planta abundante no nordeste e sudeste brasileiro, onde é comumente conhecida como Colônia e utilizada por suas propriedades anti-hipertensivas. O presente
estudo busca investigar os efeitos do tratamento crônico com o extrato de folhas de Colônia sobre
as alterações cardiovasculares em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e o seu efeito diurético agudo em ratos Wistar normotensos. Foram utilizados ratos SHR e Wistar adultos tratados
ou não com Colônia (50mg/Kg/dia na água de beber) por 5 semanas. A pressão arterial foi avaliada por pletismografia de cauda. A peroxidação lipídica e a atividade das enzimas antioxidantes
superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) foram avaliadas no plasma por espectrofotometria.
Também foi avaliada a espessura da túnica média da aorta por microscopia. Paralelamente, avaliamos o efeito diurético agudo do extrato em ratos Wistar. Os animais foram gavados com solução salina (0.9%NaCl, 5mL/100g) e, após 15 minutos, receberam 1mL/Kg das seguintes soluções:
salina (0,9%NaCl); Hidroclorotiazida (HCTZ; 25mg/Kg) ou Colônia em 6 doses (0,78 – 200mg/
kg), sendo o volume urinário verificado durante 8h. O tratamento crônico com Colônia reduziu
a pressão arterial de animais SHR, mas não modificou a resposta vasoconstritora aumentada da
noradrenalina e as respostas vasodilatadoras reduzidas da acetilcolina e da nitroglicerina em LAM.
A peroxidação lipídica no plasma não diferiu entre os grupos, enquanto a atividade da SOD apresentou-se reduzida e da CAT aumentada no plasma do grupo SHR. O tratamento com Colônia aumentou a atividade da SOD e não modificou a atividade da CAT. A espessura da camada média da
aorta mostrou-se aumentada no grupo SHR e o tratamento com o extrato preveniu esse aumento.
A análise do efeito diurético agudo demonstrou que o extrato não foi capaz de alterar o volume de
urina no intervalo de 8h. Os resultados demonstraram que o tratamento crônico com o extrato de
folhas de Colônia reduz a pressão arterial e a hipertrofia da artéria aorta em ratos SHR, o que pode
estar relacionado a sua atividade antioxidante. Ainda, a administração aguda do extrato não foi
capaz de aumentar a diurese em ratos Wistar normotensos no intervalo de 8h.
palavras-chave: Alpinia zerumbet; Ratos espontaneamente hipertensos; Hipertensão

Alpinia zerumbet is a plant abundant in northeastern and southeastern Brazil, where it is
commonly known as Colônia and used due to its antihypertensive properties. This study aims to
investigate the effects of chronic treatment with leaf extract from Colônia on cardiovascular changes in spontaneously hypertensive rats (SHR), and its acute diuretic effect in normotensive Wistar
rats. SHR and Wistar rats were used, treated or not with Colônia (50mg/kg/day in drinking water)
for 5 weeks. Blood pressure was assessed by tail plethysmography. Lipid peroxidation and antioxidant enzymes superoxide dismutase and catalase activity were evaluated in the plasma by spectrophotometry. The thickness of the middle layer of the aorta was analyzed by microscopy. In parallel,
an evaluation of the acute diuretic effect of the extract in normotensive Wistar rats was performed.
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All animals received Saline Solution (0.9% NaCl, 5mL/100g), and 15 minutes later, received 1mL/
kg of the following solutions: saline solution (0.9% NaCl); Hydrochlorothiazide (HCTZ; 25mg/kg)
or Colônia in 6 different doses: 0.78mg/kg; 3.12 mg/kg; 12.5 mg/kg; 25 mg/kg; 50 mg/kg and 200
mg/kg. Urinary output was measured until 8h after treatment. Chronic treatment with Colônia
reduced arterial blood pressure in SHR animals but wasn’t able to alter increased vasoconstrictor
response of noradrenaline and reduced vasodilator responses in MAB. The levels of lipid peroxidation were not different between the groups, while SOD activity was reduced, and CAT activity
was increased in the plasma of SHR animals. Chronic treatment with Colônia increased SOD activity and didn’t modify CAT activity. The thickness of the middle layer of the aorta was higher in
SHR group and the extract administration prevented this increase. Analysis of the acute diuretic
effect demonstrated that the extract of Colônia was not able to increase the urinary output within
8h. The results showed that chronic treatment with Colônia leaves extract reduces arterial blood
pressure and aorta hypertrophy in SHR rats, what could be related to its antioxidant activity. In
addition, acute administration of Colônia extract was not able to increase diuresis in normotensive
Wistar rats within 8 h.
keywords: Alpinia zerumbet; Spontaneously hypertensive rats; Hypertension
Apoio Financeiro:
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A hipóxia-isquemia (HI) pré-natal é uma condição fisiopatológica que submete o feto a uma
redução no aporte de oxigênio e nutrientes, que pode gerar grandes prejuízos em curto e longo
prazos. A separação materna (SM) neonatal também provoca efeitos que podem perdurar ao longo
da vida. Sabe-se ainda que o duplo estresse pode afetar o desenvolvimento do indivíduo, aumentando a susceptibilidade a doenças psiquiátricas na fase adulta. O objetivo do presente estudo foi
investigar o efeito do duplo estresse perinatal (DEP) no comportamento ansioso e na motricidade
utilizando os paradigmas “Plus Maze Test” e “Open Field Test”. No 18º dia de gestação, fêmeas grávidas foram divididas aleatoriamente em seis grupos: controle não operado não separado (NO-NS),
controle não operado separado (NO-MS), controle cirúrgico não separado (SHAM-NS), controle
cirúrgico separado (SHAM-MS), grupo hipóxia não separado (HI-NS) e grupo hipóxia separado
(HI-MS). As ratas HI tiveram seus cornos uterinos expostos e suas artérias uterinas foram clampeadas durante 45 minutos. No grupo SHAM, as fêmeas foram submetidas ao mesmo procedimento, exceto pelo clampeamento. Após o nascimento, do P1 ao P6 os filhotes dos grupos NO-MS,
SHAM-MS e HI-MS foram submetidos à separação materna por 15 minutos. Quando atingiam
P30, os seis grupos passaram pelos testes comportamentais. Todo o procedimento foi filmado e
os dados devidamente anotados para posterior análise estatística. Os resultados foram analisados
através do teste two way ANOVA, sendo considerados como fatores a HI e a SM; e de one way
ANOVA para cada fator isolado. No “Plus Maze”, a separação materna per se produziu comportamento ansioso. No entanto, os ratos submetidos ao DEP apresentaram comportamento menos
ansioso que os demais. Nossos resultados sugerem que a separação materna neonatal provoca nos
animais subadultos comportamento ansioso. Porém o advento do DEP parece corrigir essa condição. Novos experimentos necessitam ser elaborados para elucidar esta questão.
palavras-chave: Duplo estresse perinatal; Plus maze test; Open field test

Prenatal hypoxia-ischemia (HI) is a pathophysiological condition that subjects the fetus to a
reduction in the supply of oxygen and nutrients, which can generate great losses in the short and
long term. The neonatal maternal separation also causes effects witch can long for whole life. It is
know that the double stress can affect the individual development, increasing susceptibility to psychiatric disease in adulthood. The aim of the present study was to investigate the effects of double
perinatal stress in anxiety-like behavior and motricity of male rats using the paradigma Plus Maze
Test and Open Field Test. On the 18th day of gestation, pregnant females were randomly divided
in six groups: non-operate non-separated (NO-NS), separate non-surgical control (NO-MS), surgical control non-separated (SHAM-NS), separate surgical control (SHAM-MS), non-separated
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hypoxia (HI-NS) and separated hypoxia (HI-MS). The HI rats had their uterine horns exposed and
their uterine arteries were clamped for 45 minutes. In the SHAM group, the females were submitted to the same procedure except for the clamping of the uterine arteries. After the birth, in P1 to
P6 the pups from NS-MS, SHAM-MS and HI-MS were submitted to maternal separation for 15
minutes. When they reached P30, the six groups passed by behavior test. The entire procedure was
filmed and the data recorded for statistical analysis. The results were analyzed by two way ANOVA
being considered as factors HI and SM; and one way ANOVA for which isolated factor. In “Plus
Maze”, the maternal separation causes anxiety behavior. However, rats submitted to the double
stress show less anxiety-behavior than the others. Our results suggest that the neonatal maternal
separation causes anxiety behavior in rats. Nevertheless, the double stress seems to rectify this
condition. Further experimental needs to be performed to elucidate this question.
keywords: Perinatal double stress; Plus Maze Test; Open Field Test
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O estresse crônico em período crítico parece aumentar a vulnerabilidade de circuitos neurobiológicos que medeiam o afeto, e pode funcionar como deflagrador de transtornos psiquiátricos.
Em modelos animais, é possível avaliar diferentes estresses, como a hipóxia isquêmica pré-natal
(HI) e a separação materna neonatal (SM), a fim de analisar seus efeitos comportamentais e neurofisiológicos tardios. O objetivo deste estudo foi investigar se o duplo estresse perinatal (DEP)
modifica a funcionalidade de circuitos serotoninérgicos através de abordagem comportamental e
neuroquímica em ratos. Os grupos HI foram submetidos à hipóxia isquêmica através do clampeamento das artérias uterinas por 45 minutos em E18. Controles cirúrgicos (SHAM) foram submetidos às mesmas condições, exceto à oclusão das artérias. O grupo CN não sofreu manipulação. Ao
nascerem, os animais foram novamente divididos em dois grupos: SM, submetidos à separação materna por 15 minutos, de P1 a P7; e NS, controles de separação. Em P30, os grupos (N = 15) foram
submetidos aos testes do nado forçado (TNF), para avaliar o tempo de imobilidade (TI) e o número
de “head shaking” (NHS), e do “hot plate” (THP), em que foi mensurado a latência de lambida de
patas. Animais de cada grupo (N = 4) foram eutanasiados em P45, os encéfalos dissecados para
remoção de córtex pré-frontal, hipocampo, área pré-óptica medial e mesencéfalo basal, para subsequente análise do conteúdo de serotonina e metabólitos por HPLC. Os dados foram analisados pelo
teste “One-way ANOVA”, “Post-hoc” Tukey e considerando P<0,05. No TNF, não observamos
modificações no TI e no NHS de animais submetidos ao DEP, em relação aos controles. No THP,
observamos diferenças entre os grupos experimentais e controles. O conjunto de dados sugere que
o DEP pode afetar a atividade serotoninérgica descendente, sem que os animais expressem comportamentos tipo-afetivos semelhantes à sintomatologia dos transtornos afetivos. Os resultados do
HPLC foram inconsistentes e serão repetidos com o material congelado. A possível vulnerabilidade
dos circuitos serotoninérgicos pode representar alterações afetivas em outras espécies, ou ainda
alterações não afetivas. No entanto, são necessários novos estudos comportamentais e de avaliação
morfológica para elucidar o efeito do DEP na susceptibilidade aos transtornos afetivos.
palavras-chave: Hipóxia isquêmica pré-natal; Separação materna neonatal; Serotonina

Chronic stress at critical period seems to increase the vulnerability of neurobiological circuits that mediate affect, and can act as a trigger for psychiatric disorders. In animal models, it is
possible to evaluate different stresses, such as prenatal ischemic hypoxia (HI) and neonatal maternal separation (SM), in order to analyze its late behavioral and neurophysiological effects. The
objective of this study was to investigate whether double perinatal stress (PSD) modifies the functionality of serotonergic circuits through a behavioral and neurochemical approach in rats. The HI
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groups were submitted to ischemic hypoxia by clamping the uterine arteries for 45 minutes at E18.
Surgical controls (SHAM) were submitted to the same conditions, except occlusion of the arteries.
The CN group was not manipulated. At birth, the animals were again divided into two groups:
SM, submitted to maternal separation for 15 minutes, from P1 to P7; and NS, separation controls.
In P30, the groups (N = 15) were submitted to forced swim test (TNF), to evaluate the immobility
time (TI) and the number of head shaking (NHS), and the hot plate test, in which the licking of
legs was measured. Animals from each group (N = 4) were euthanized at P45, the brains dissected
to remove pre-frontal cortex, hippocampus, medial pre-optic area and basement midbrain for subsequent analysis of serotonin content and metabolites by HPLC. Data were analyzed by One-way
ANOVA test, Tukey’s Post-hoc test and considering P<0.05. In TNF, we did not observe changes
in the TI and the NHS of animals submitted to DEP, in relation to the controls. In THP, we observed differences between experimental groups and controls. The data set suggests that DEP can
affect descending serotonergic activity, without the animals expressing affective-like behaviors
similar to the symptomatology of affective disorders. The HPLC results were inconsistent and
will be repeated with the frozen material. The possible vulnerability of serotonergic circuits may
represent affective changes in other species, or non-affective changes. However, new behavioral
and morphological studies are needed to elucidate the effect of DEP on susceptibility to affective
disorders.
keywords: Prenatal ischemic hypoxia; Neonatal maternal separation; Serotonin
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Introdução: A ocorrência mundial de obesidade e suas complicações metabólicas têm aumentado substancialmente nas últimas décadas. Estudos recentes demonstram que a obesidade
induzida pelo consumo de dieta hiperlipídica está associada ao aumento da atividade do sistema
renina-angiotensina (SRA). Evidências do nosso grupo demonstram que o extrato hidroalcóolico
do caroço do açaí (ASE) promove um efeito anti-hipertensivo que é acompanhado de uma significativa redução dos níveis plasmáticos de renina, um dos importantes componentes do SRA e alvo
de bloqueio farmacológico. Objetivos: Ampliar o conhecimento dos efeitos terapêuticos do ASE
e do inibidor da enzima conversora de angiotensina, enalapril (ENA), e seus mecanismos celulares e moleculares envolvidos na obesidade, avaliando suas ações sobre os componentes do SRA
na artéria aorta. Metodologia: 40 camundongos machos C57Bl/6, foram divididos em 4 grupos:
Controle (dieta padrão 10% de lipídeos); HF (dieta hiperlipídica 60% de lipídeos); HF + ASE (dieta
hiperlipídica 60% de lipídeos e tratados com ASE 300mg/Kg); HF + ENA (dieta hiperlipídica 60%
de lipídeos e tratados com ENA 30mg/Kg). Avaliou-se na aorta a expressão proteica do SRA e a
imuno marcação dos principais componentes do SRA. Resultados: O grupo HF apresentou aumento do peso corporal, da massa adiposa visceral, da pressão arterial, dos níveis glicêmicos, do perfil
lipídico, assim como aumento da expressão de angiotensinogênio, renina, receptor AT1, da relação
entre ECA/ECA2, apresentando também um aumento da imunomarcação de angiotensinogênio,
renina e receptor AT1. O tratamento com ASE promoveu efeito anti-obesidade, anti-hipertensivo,
hipoglicemiante e hipolipidêmico. O ASE preveniu o aumento da expressão das principais proteínas do SRA, assim como promoveu uma menor imunomarcação das principais proteínas do SRA.
O tratamento com ENA demonstrou efeitos metabólicos e imunohistoquímicos semelhantes aos
do ASE, além de aumentar a expressão da renina, do receptor AT2 e da ECA2. Conclusão: Nossos
resultados sugerem que o ASE protege contra os efeitos deletérios da dieta hiperlipídica, incluindo
a obesidade, hiperglicemia, hipertensão e hipertrofia vascular. Esses efeitos do ASE envolvem a
redução da massa adiposa corporal e provavelmente a modulação dos componentes do SRA.
palavras-chave: Euterpe oleracea Mart; obesidade; Sistema renina-angiotensina

Introduction: The worldwide occurrence of obesity and its metabolic complications have
increased substantially in recent decades. Recent studies have shown that the obesity induced by
the consumption of a high fat diet is associated with increased renin-angiotensin system (RAS) activity. Evidence from our group demonstrate that açaí seed extract (ASE) promotes an antihypertensive effect that is accompanied by a significant reduction of plasma levels of renin, one of the
important components of RAS and the target of pharmacological blockade. The present research
is expected to expand knowledge about therapeutic effects of ASE and of the angiotensin converting enzyme inhibitor, enalapril (ENA), and its cellular and molecular mechanisms involved in
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obesity, evaluating its effects on the possible morphological and RAS components alterations in
the aortic vessel. Methods: Forty male C57BL/6 mice were separated in four groups. The control
group was fed a standard diet (10% fat) and three other groups were fed a high fat diet (HF) for 3
months and were divided into: HF group, HF+ASE group (ASE 300 mg/kg-1) and HF+ENA group
(ENA 30 mg/kg-1). We evaluated the expression of RAS components, and histological changes
in aorta. Results: The HF group presented increase in body weight, visceral adipose mass, blood
pressure, glucose levels, lipid profile, as well as increased expression of angiotensinogen, renin,
AT1 receptor, ACE / ECA2 ratio, and an increase of the angiotensinogen, renin and AT1 receptor
immunostaining. The treatment with ASE produced anti-obesity, antihypertensive, hypoglycemic
and hypolipidemic effects. The ASE prevented the increased expression of the main proteins of
the RAS, and reduced the immunostaining of the main RAS proteins. ENA treatment demonstrated similar metabolic and immunohistochemical effects to ASE, in addition to increasing the
expression of renin, AT 2 receptor and ACE 2. Our results suggest that ASE protects against the
deleterious effects of the HF diet, including obesity, hyperglycemia, hypertension and vascular
hypertrophy. These effects of ASE involve the reduction of body fat mass and probably the modulation of the components of the SRA.
keywords: Euterpe oleracea Mart; obesity; Renin-angiotensin system
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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A crescente sobrevida de pacientes com câncer tem levantado uma segunda questão: a morbidade secundária aos efeitos adversos dos antineoplásicos. Pacientes tratados com doxorrubicina apresentam um risco cinco vezes maior de desenvolver insuficiência cardíaca que pacientes
não expostos, tornando estratégias preventivas sejam desejáveis. Neste trabalho, investigamos os
efeitos do treinamento aeróbio nas alterações cardiovasculares na cardiomiopatia induzida pela
doxorrubicina em roedores, além do papel do óxido nítrico (NO) nessas adaptações. Para tal, ratas
Sprague Dawley foram aleatoriamente divididas nos grupos: salina/sedentário (C, n=8), doxorrubicina/sedentário (DS, n=14), doxorrubicina/exercitado (DE, n=14) e doxorrubicina/exercitado/L-NAME (DLE, n=14). A doxorrubicina foi administrada por 10 dias consecutivos (i.p., 1 mg/
kg/dia) enquanto o grupo salina recebeu NaCl 0,9% (i.p.). O treinamento aeróbio foi realizado por
nove semanas, em esteira, 5x/sem, 30 min/dia, a 60% velocidade máxima. O L-NAME, inibidor do
NO, foi administrado na água de beber (40 mg/kg/dia). Os animais foram eutanasiados com uma
superdose de tiopental e o ventrículo esquerdo foi isolado e processado para microscopia de luz e
ensaios enzimáticos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética institucional (CEUA 023/2015).
Os animais do grupo DS apresentam elevação da pressão arterial sistólica e diastólica e o treinamento aeróbio foi capaz de prevenir tal alteração. Um resultado muito importante foi de que todos
os animais do grupo DE sobreviveram, ao passo que houve uma mortalidade de 31,2% no DS e
25% no DLE. A análise histológica mostrou que a doxorrubicina resulta em atrofia do coração,
uma vez que a espessura das paredes dos ventrículos esquerdo e direito estavam significativamente
menores em DS comparado ao grupo C. O treinamento aeróbio minimizou tal perda, não tendo
sido encontrada diferença em relação ao grupo C. Por outro lado, o coração do grupo DLE estava
hipertrofiado, com aumento da espessura das paredes em relação aos demais grupos. Ainda, observou-se uma maior deposição de colágeno intersticial no ventrículo esquerdo do grupo DS, que não
foi observada no grupo DE. Os resultados demonstram que o treinamento aeróbio exerce efeitos
protetores cardiovasculares à toxicidade da doxorrubicina, prevenindo, inclusive, a mortalidade; e
que o NO pode estar envolvido em pequena extensão nesses efeitos.
palavras-chave: agentes cardiotóxicos; remodelameto cardíaco; exercício

The increasing survival of cancer patients has raised a second question: the morbidity due
to the adverse effects of antineoplastic agents. Patients treated with doxorubicin present a five-fold
increased risk of developing heart failure than non-exposed patients, making preventive strategies
desirable. In this work, we investigated the effects of aerobic training on cardiovascular alterations
in doxorubicin-induced cardiomyopathy in rodents, as well as the role of nitric oxide (NO) in
these adaptations. In order to accomplish this, female Sprague Dawley rats were randomly divided
into the groups: saline / sedentary (C, n = 8), doxorubicin / sedentary (DS, n = 14), doxorubicin /
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exercised (DE, n = 14) and doxorubicin / L-NAME (DLE, n = 14). Doxorubicin was administered
for 10 consecutive days (i.p., 1 mg / kg / day) while the saline group received 0.9% NaCl (i.p.). The
aerobic training was performed for nine weeks on a treadmill, 5x / wk, 30 min / day, at 60% maximum speed. L-NAME, NO inhibitor, was given in drinking water (40 mg / kg / day). The animals
were euthanized with a thiopental overdose and the left ventricle was isolated and processed for
light microscopy and enzymatic assays. The project was approved by the Institutional Ethics Committee (CEUA 023/2015). The animals in the DS group had elevated systolic and diastolic blood
pressure and aerobic training was able to prevent such alteration. A very important finding was
that all the animals in the DE group survived, whereas there was a mortality of 31.2% in DS and
25% in DLE. Histological analysis showed that doxorubicin results in atrophy of the heart, since
the thickness of the walls of the left and right ventricles were significantly lower in DS compared to
group C. Aerobic training minimized such loss, and no difference was found compared to group C.
On the other hand, the heart of the DLE group was hypertrophied, with increased wall thickness
in relation to the other groups. A higher deposition of interstitial collagen in the left ventricle of
the DS group was observed, which was not observed in the DE group. The results demonstrate
that aerobic training exerts cardiovascular protective effects on the toxicity of doxorubicin, even
preventing mortality; and that NO may be involved to a small extent in these effects.
keywords: cardiotoxic agents; cardiac remodeling; exercise
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A hipertensão arterial é o mais comum fator de risco para doenças renais e cardiovasculares
no mundo. Estudos mostram que o açaí é rico em polifenóis e uma dieta rica em polifenóis pode
estar envolvida na proteção contra o risco cardiovascular. Temos como objetivo, avaliar o efeito
terapêutico do extrato hidroalcoólico do caroço do açaí (ASE) e comparar com o Enalapril, sobre
o desenvolvimento da hipertensão, disfunção endotelial, inflamação, estresse oxidativo e alterações vasculares. Ratos Wistar machos foram utilizados para obtenção da hipertensão renovascular
2R,1C e ratos controles 2R (sham) foram somente submetidos à laparotomia. Os animais receberam tratamento diário com veículo ou ASE (200 mg/Kg/dia) ou Enalapril (30 mg/Kg/dia) 3 semanas após a cirurgia, até o período de 6 semanas. A pressão arterial foi aferida por pletismografia de
cauda e os efeitos vasodilatadores da acetilcolina e nitroglicerina foram estudados em leito arterial
mesentérico perfundido e pré-contraído com norepinefrina. Os parâmetros inflamatórios foram
avaliados por ELISA no plasma. A expressão de proteínas pró-oxidante e antioxidantes foram determinadas pelo western blotting em homogenato de rim. As alterações vasculares foram avaliadas
em aortas. Os animais do grupo 2R,1C apresentaram um aumento significativo na pressão arterial
sistólica (PAS), na disfunção endotelial, na inflamação e no estresse oxidativo. Os tratamentos com
ASE e Enalapril foram capazes de reduzir a PAS, reverter a disfunção endotelial, a inflamação e a
expressão de NOX4 nos animais 2R,1C. O tratamento com ASE foi capaz de reverter a expressão
de enzimas antioxidantes. Os animais 2R,1C apresentaram um aumento na espessura da túnica
média e na deposição de colágeno. Os tratamentos com ASE e Enalapril foram capazes de reverter
esses parâmetros. Nossos resultados demonstram que o ASE apresentou um efeito anti-hipertensivo, uma recuperação da função endotelial e um efeito anti-inflamatório semelhante ao Enalapril,
um importante efeito antioxidante que não foi observado pelo tratamento com Enalapril. Ambos
os tratamentos foram capazes de reverter o remodelamento vascular e a deposição de colágeno na
aorta, demonstrando um importante efeito benéfico do ASE como uma planta medicinal, apresentando uma importância clínica no tratamento de doenças cardiovasculares, como a hipertensão
arterial.
palavras-chave: Açaí; Enalapril; Hipertensão renovascular

High blood pressure is the most common risk factor for kidney and cardiovascular disease
in the world. Studies show that açaí is rich in polyphenols and a diet rich in polyphenols may be
involved in protection against cardiovascular risk. The aim of this study was to evaluate the therapeutic effect of açaí hydroalcoholic extract (ASE) and to compare it with Enalapril on the development of hypertension, endothelial dysfunction, inflammation, oxidative stress and vascular alterations. Male Wistar rats were used to obtain renovascular hypertension 2K,1C and 2K control rats
(sham) were only submitted to laparotomy. The animals received daily treatment with vehicle or
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ASE (200 mg/kg/day) or Enalapril (30 mg/kg/day) 3 weeks after surgery, up to the 6-week period.
Blood pressure was measured by tail plethysmography and the vasodilatory effects of acetylcholine
and nitroglycerin were studied in a perfused and pre-contracted mesenteric arterial bed with norepinephrine. Inflammatory parameters were assessed by plasma ELISA. Expression of pro-oxidant
proteins and antioxidants were determined by Western blotting in kidney homogenate. Vascular
alterations were evaluated in aortas. The animals in the 2K,1C group had a significant increase in systolic blood pressure (SBP), endothelial dysfunction, inflammation and oxidative stress.
Treatments with ASE and Enalapril were able to reduce SBP, reverse endothelial dysfunction,
inflammation and NOX4 expression in 2K,1C animals. ASE treatment was able to reverse the
expression of antioxidant enzymes. The animals 2K,1C showed an increase in the thickness of the
tunica media and in the deposition of collagen. The treatments with ASE and Enalapril were able
to revert these parameters. Our results demonstrate that ASE presented an antihypertensive effect,
a recovery of endothelial function and an anti-inflammatory effect similar to the Enalapril, an important antioxidant effect that was not observed by the treatment with Enalapril. Both treatments
were able to reverse vascular remodeling and deposition of collagen in the aorta, demonstrating
an important beneficial effect of ASE as a medicinal plant, presenting a clinical importance in the
treatment of cardiovascular diseases, such as hypertension.
keywords: Açaí; Enalapril; Renovascular hypertension
Apoio Financeiro:
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Echinodorus macrophyllus (Kunth) Mich., Alismataceae, é uma planta medicinal, utilizada
no tratamento de diversas patologias e conhecida como chapéu de couro. Seus efeitos farmacológicos incluem ação diurética, depurativa, anti-inflamatória, etc. Foram avaliados os potenciais
antinociceptivo, anti-inflamatório neurogênico e realizada a análise fitoquímica dos extratos hexânico (EHEm), aquoso (EAEm) e suas frações Fr20 e Fr40, obtidos de folhas de E. macrophyllus.
O EAEm foi produzido por infusão das folhas, filtração e liofilização, submetido a fracionamento
em coluna LH-20 eluída com etanol 20% e 40% gerando as frações Fr20 e Fr40. O EHEm foi preparado por maceração com hexano 95%, evaporação e analisado por GC-MS. O EAEm e frações
foram analisados por HPLC-DAD e todas as amostras avaliadas por TLC reveladas com NP-PEG.
Camundongos SW (25-30 g) foram colocados individualmente sobre a placa aquecida a 55±1°C e
o tempo de latência (reflexo de lamber as patas traseiras) foi registrado após administração (v.o.)
prévia dos extratos/frações, morfina e veículo. Foram aplicados 30 µL de xilol nas faces interna/
externa da orelha direita de camundongos DBA-1 (25-30 g) sedados (s.c.) 30 min antes do tratamento com fenobarbital, sendo a orelha esquerda o controle de cada animal. Foi realizado o tratamento (i.p.) com os extratos e frações em diferentes doses, com o veículo (salina) e indometacina
e medida a diferença entre os pesos das orelhas. A análise por HPLC-DAD mostrou complexidade
similar do EAEm e da Fr20, enquanto a Fr40 apresentou menor número de substâncias, com maior
polaridade, o que foi confirmado por TLC. No modelo de placa quente, o EHEm não foi capaz de
produzir efeito antinociceptivo em fêmeas SW, observando-se entretando efeito nas maiores doses
em camundongos SW machos. Observou-se grande efeito antinociceptivo do EAEm e Fr20 neste
modelo de analgesia térmica. Observou-se ação anti-inflamatória neurogênica no modelo de edema de orelha induzido por xilol; o EAEm reduziu o edema nas maiores doses, assim como a Fr20; a
Fr40 reduziu o edema apenas na menor dose; o EHEm apresentou uma resposta em “U”, com maior
redução na intermediária e na maior dose. Os extratos/frações de E. macrophyllus mostraram ação
antinociceptiva e anti-inflamatória neurogênica. .
palavras-chave: Nocicepção; inflamação neurogênica; fitoquímica.

Echinodorus macrophyllus (Kunth) Mich., Alismataceae, is a medicinal plant, used in the
treatment of various pathologies and known as chapéu de couro. Its pharmacological effects include diuretic, depurity, inflammatory actions, etc. Phytochemical analysis of the hexanic extract
(HEEm), aqueous extracts (AEEm) and its fractions Fr20 and Fr40 obtained from E. macrophyllus
leaves were performed and its antinociceptive potential and neurogenic anti-inflammatory effect
were evaluated. AEEm was produced by infusion of leaves, filtration and lyophilization, fractionated on LH-20 column eluted with 20% or 40% ethanol, given the fractions Fr20 and Fr40. The
HEEm was prepared by maceration with hexane 95%, evaporation and been examined by GC-MS.
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The AEEm/fractions were analyzed by HPLC-DAD and all the samples evaluated by TLC revealed
with NP-PEG. SW mice (25-30 g) were placed individually on the heated plate at 55 ± 1°C and the
latency time (licking legs reflex) was recorded after administration (p.o.) of the extracts/fractions,
morphine or vehicle. Xylene (30 µL) were applied to the inner/outer faces of the right ear of DBA1 mice (25-30 g) (s.c.) 30 min before treatment with phenobarbital, the left ear being the control of
each animal. The i.p. treatment with the extracts and fractions in different doses, with the vehicle
(Salina) and indomethacin was performed and the difference between the weights of the ears was
measured. The HPLC-DAD analysis showed similar complexity of AEEm and FR20, while Fr40
presented fewer substances, with greater polarity, which was confirmed by TLC. In the hot plate
model, HEEm was not able to produce antinociceptive effect on SW females. However, this effect
was observed on the higher doses in SW male mice. High antinociceptive effect was observed for
AEEm and FR20 in this thermal model of analgesia. A neurogenic anti-inflammatory action was
observed in the xylene-induced ear edema model; AEEm reduced the edema in the highest doses,
as well as the FR20; Fr40 reduced the edema only in the smallest dose; HEEm exhibited a “U” response, with greater reduction in the intermediate and in the highest dose. The extracts/fractions
from E. macrophyllus showed antinociceptive and neurogenic anti-inflammatory actions.
keywords: Nociception; neurogenic inflammation; phytochemistry.
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Estudo do potencial anti-inflamatório e analgésico de princípios ativos isolados de Pterodon
polygalaeflorus Benth Autor: David Leonardo Ferreira de Medeiros Orientador: Marsen Garcia
Pinto Coelho (CB/IBRAG) O gênero Pterodon (Leguminosae) compreende cinco espécies distribuídas no Brasil. A espécie Pterodon polygalaeflorus Benth., conhecida popularmente como
sucupira, vem sendo amplamente empregada na medicina popular por apresentar efeito analgésico, anti-inflamatório agudo e crônico, dentre outros. Dito isso, os objetivos deste trabalho são
determinar a composição química de princípios ativos isolados de extratos de frutos de P. polygalaeflorus e avaliar os seus efeitos anti-inflamatórios agudos e analgésicos in vivo. Para isso, os seus
frutos foram macerados em hexano 95% ou diclorometano e após evaporação, obteve-se o EHPpg
e EDPpg. O diterpeno 6α, 7β-diidroxivouacapano-17β-oato de metila (Ppg-01) e a mistura de isômeros de diterpenos furânicos 6α-hidroxi-7β-acetoxi-17β-vouacapano-oato de metila e 6α-acetoxi-7β-hidroxi-17β-vouacapano-oato de metila (Ppg-02) foram isolados do EDPpg e do EHPpg,
respectivamente. O modelo de edema de patas induzido por carragenina foi utilizado para as duas
amostras para avaliar os potenciais anti-inflamatórios. Já para a avaliação dos efeitos analgésicos,
as duas amostras foram estudadas pelo modelo de formalina e, adicionalmente, a Ppg-02 também
foi investigada pelos modelos de placa quente e contorção. Os extratos brutos e substâncias isoladas
foram avaliados por cromatografia de fase gasosa acoplada a espectrômetro de massas (GC-MS) e
por cromatografia em camada delgada (TLC) revelada com vanilina sulfúrica. Foi observado que
no modelo de carragenina, o tratamento com Ppg-01 nas doses 0,002 mg/kg, 0,02 mg/kg e 0,2 mg/
kg foi capaz de inibir o edema em 3 h em 48,1%, 31,2% e 53,8%, respectivamente, em relação ao
grupo controle. Já no tratamento dos animais com Ppg-02 houve redução significativa de 40% do
edema apenas nas doses de 0,002 mg/kg e 0,02 mg/kg no tempo de 3 h. No modelo de formalina
as amostras tiveram resultados significativos apenas na primeira fase (neurogênica). No modelo de
contorção, todas as doses tiveram efeitos significativos, tendo a maior dose apresentando o maior
efeito e no modelo de placa quente, apenas a maior dose (2 mg/kg) apresentou efeitos antinociceptivos em 30 e 60 min de ensaio. Com isso, pode-se afirmar que os princípios ativos isolados dos
extratos brutos de Pterodon polygalaeflorus apresentaram potencial anti-inflamatório e analgésico
nos modelos avaliados.
palavras-chave: Nocicepção; Inflamação; Fitoquímica

Study of the anti-inflammatory and analgesic potential of isolated active ingredients from
Pterodon polygalaeflorus Benth Author: David Leonardo Ferreira de Medeiros Advisor: Marsen Garcia Pinto Coelho (CB/IBRAG) The Pterodon genus (Leguminosae) comprises five species
found all across Brazil. The Pterodon polygalaeflorus Benth. species, popularly known as sucupi-
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ra, has been largely used in folk medicine for its analgesic, acute and chronic anti-inflammatory
effects, among others. Hence, this work aims at determining the chemical composition of active
ingredients isolated from fruit extracts of P. polygalaeflorus and evaluating their acute anti-inflammatory and analgesic effects in vivo. To accomplish that, fruits of Pterodon polygalaeflorus
were macerated in either 95% hexane or dichloromethane, and EHPpg or EDPpg were obtained
after evaporation. The diterpene methyl 6α-7β-dihydroxyvouacapan-17β-oate (Ppg-01) and the
mixture of isomers of furan diterpenes methyl 6α-hydroxy-7β-acetoxy-17β-vouacapanoate and
methyl 6α-acetoxy-7β-hydroxy-17β-vouacapanoate (Ppg-02) were isolated from EDPpg and EHPpg, respectively. Both samples were assessed for their anti-inflammatory potential according to the
carrageenan-induced foot edema model. For the evaluation of the analgesic effects, in turn, the two
samples were assessed according to the formalin model. In addition, Ppg-02 was also assessed via
hot-plate test and contortion assay. The crude extracts and isolated substances were evaluated by
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and by thin-layer chromatography (TLC) developed with sulfuric vanillin. In the carrageenan model, treatment with Ppg-01 at doses of 0.002
mg/kg, 0.02 mg/kg and 0.2 mg/kg was able to inhibit edema within 3 h by 48.1%, 31.2% and 53.8%,
respectively, in relation to the control group. Animals treated with Ppg-02 showed significant edema reduction by 40% only at the doses of 0.002 mg/kg and 0.02 mg/kg within a period of 3 h. In the
formalin model, the samples exhibited significant results only in its first phase (neurogenic phase).
In the contortion assay all doses presented significant effects, the highest of them exhibiting improved effect; on the other hand, only the highest dose 92 mg/kg) showed antinociceptive effects
after 30 and 60 min in the hot-plate test. Thus, we can say that the active ingredients isolated from
the crude extracts of Pterodon polygalaeflorus exhibited anti-inflammatory and analgesic potential
in the evaluated models.
keywords: Nociception; Inflammation; Phytochemistry
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Macrófagos (Mphi) possuem papel crucial em várias etapas do processo inflamatório. Dependendo do tipo de estímulo, Mphi podem assumir diferentes fenótipos funcionais, com propriedades específicas para cada perfil de ativação. No contexto tumoral, Mphi têm suas funções
modificadas, de modo a agir contra o organismo e em prol do tumor. Nosso grupo demonstrou que
a lipoxina (LX), importante mediador pró-resolutivo, possui efeitos anti-tumorais através da inibição do perfil M2 em Mphi tumorais (TAMs). Estas ações são seletivas e específicas na modulação do
perfil M2 em TAMs, já que a LX não altera o fenótipo de Mphi estimulados com outros estímulos
M2, tais como IL-4 e TGF-β, enquanto induz um perfil M2 em Mphi com fenótipo M1, sugerindo que LX possui efeitos seletivos frente a diferentes estímulos inflamatórios que são modulados
por vias de sinalização diferentes. No entanto, os mecanismos envolvidos nessa regulação diferencial ainda não estão estabelecidos. Dessa forma, objetivamos nesse projeto investigar os principais
mecanismos moleculares envolvidos na polarização diferencial de Mphi em resposta a diferentes
estímulos inflamatórios/tumorais, bem como os efeitos da LX na modulação destes mecanismos.
Para obtenção de TAMs, Mphi derivados de monócitos humanos foram incubados por 72 horas
com meio condicionado de MV3, uma linhagem de melanoma humano. Vimos que, apesar de não
alterar a produção de VEGF por TAMs, a LX modula o perfil de TAMs de maneira dependente
do VEGF liberado por células tumorais. Vimos, ainda, que a ativação de STAT-3 em TAM não é
dependente da ativação de TAMs pelo VEGF, sugerindo que os efeitos da LX modulando as ações
do VEGF não estão relacionados com a fosforilação de STAT-3. Dados da literatura mostram que
TAMs apresentam altos níveis de fosforilação de VEGFR-1, o receptor de VEGF presente em
Mphi, e baixa expressão de SHP-1, uma importante fosfatase que diminui a ativação do VEGFR-1.
Em nossos resultados, observamos que LX diminui a fosforilação de VEGFR-1 enquanto aumenta
a expressão de SHP-1 em TAMs, sugerindo que o efeito da LX regulando negativamente o receptor
VEGFR-1 em TAMs é via SHP-1. Nossos resultados aqui apresentados sugerem que a LX modula a
polarização de TAMs modulando importantes eventos ativados por macrófagos no microambiente
tumoral, como a ação de fatores de crescimento e ativação de fosfatases.
palavras-chave: cancer; inflammation; macrophage

The relationship between inflammatory response and cancer has been extensively studied.
Macrophages (Mphi) in the tumor microenvironment primarily pro-inflammatory (M1) acquire
anti- inflammatory and pro -tumor (M2-like) characteristic, and is now called TAM (macrophage
-associated tumor). Recently our group has demonstrated that lipoxins (LX), a lipid mediator with
anti-inflammatory and pro-resolving activity in mononuclear cells, has anti-tumor effects by M2
profile inhibition in TAMs. These actions are specifics and selective in modulation of M2 TAMs
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profile, since LX does not change the Mphi phenotype stimulates with others M2 stimulus, as IL-4
and TGF-β, while induces an M2 profile in M1 phenotype, suggesting that LX has selective effects
compare to different inflammatory stimulus modulated by others signaling pathway. However,
the mechanisms involved in this differential regulation are not yet established. Our purpose is
to investigate the molecular mechanism involved on polarization of Mphi in inflammatory and
tumor stimulation, and analyze the effects of lipoxin on the modulation of this mechanism. To
obtain TAMs, human blood monocytes were isolated and incubated for 72 hours with conditioned
medium of MV3. We analyze that, although do not alter the production of VEGF by TAMs, LX
modulates TAM profile in a VEGF dependent-manner. We have also seen that VEGF is not related with phosphorylation of STAT-3, an important transcription factor present in tumor. These
data suggest that the effects of LX downregulating the action of VEGF are not related to the phosphorylation of STAT-3. TAMs exhibit high levels of phosphorylation and activation of VEGFR-1,
a VEGF receptor expressed in Mphi, as well lower expression of SHP-1, an important phosphatase involved in VEGFR downregulation. In our study, we observed that LX decreases VEGFR-1
phosphorylation and increases SHP-1 expression in TAMs, suggesting that the effect of LX on the
modulation of VEGF in TAMs depends on SHP-1 expression. Our results suggest that LX modulates the polarization of TAMs modulating important events activated by macrophages present in
tumor microenvironment, such as growth factors and phosphatases activities.
keywords: cancer; inflammation; macrophage
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A hipóxia-isquemia pré-natal (HI), provocada pela redução do aporte de oxigênio e nutrientes na circulação uterina durante a gestação, pode provocar neuropatologias na vida adulta.
Eventos estressantes neonatais também podem provocar psicopatologias e déficit na aprendizagem
e memória na vida adulta, sendo a separação materna neonatal (SM) um modelo experimental em
ratos para estudar esses eventos. O presente estudo avaliou os efeitos do duplo estresse perinatal,
constituído pela HI e pela SM, sobre a memória visual de ratos subadultos através do paradigma do
reconhecimento de objetos. Ratos experimentais (HI) foram submetidos ao insulto isquêmico através do clampeamento das artérias uterinas da progenitora, por 45 minutos, no décimo oitavo dia
gestacional (E18). O controle cirúrgico (SHAM) foi submetido às mesmas condições de cirurgia,
exceto pela oclusão das artérias uterinas. O controle de manipulação (CN) não sofreu intervenções
na gestação. Cada grupo foi subdivido em dois: separados da mãe (SM) e não separados (NS). O
grupo SM foi separado da mãe por 15 minutos de P1 a P7 (nascimento = P0). Os testes comportamentais foram realizados em P30, durante três dias seguidos, duas vezes ao dia, intervalados por
3 horas em cada dia. Após adaptação ao ambiente, foram apresentados dois objetos. No último
teste, um dos objetos foi reapresentado (objeto conhecido, OC) e o outro foi trocado por um objeto
novo (ON). Foram registradas as latências de exploração de cada objeto e o tempo dispendido na
exploração de cada objeto. Os resultados foram analisados através do teste two way ANOVA, sendo
considerados como fatores a HI e a SM; e de one way ANOVA para cada fator isolado. Não foram
observadas diferenças significativas entre os grupos, e nem efeitos isolados da HI ou da SM. Entretanto, os resultados sugerem que há aumento na entropia dos dados do grupo HI-SM em relação
aos demais, aumento esse que deve ser investigado.
palavras-chave: Hipóxia isquêmica; Separação materna; Memória

Prenatal hypoxia-ischemia (HI), caused by reduced blood flow during pregnancy, causes
neuropathologies in adult life. Neonatal events can also lead to psychopathologies and deficits in
learning and adult life, with neonatal maternal separation (SM) being an experimental model in
rats for events. The present study evaluated the effects of perinatal stress, consisting of HI and SM,
on the visual memory of sub adult rats through the object recognition paradigm. Experimental
rats (HI) underwent ischemic insult by clamping the progenitor’s uterine arteries for 45 minutes
on the eighteenth gestational day (E18). The surgical control (SHAM) was mediated until the conditions of surgery, besides the occlusion of the uterine arteries. The control of manipulation (CN)
did not undergo the predictions during gestation. Each group was subdivided into two: separated
from the mother (SM) and not separated (NS). The SM group was separated from the mother for
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15 minutes from P1 to P7 (birth = P0). The tests were performed at P30, for three consecutive
days, twice a day, intervals for 3 hours each day. After adaptation to the environment, two objects
were presented. In the last test, one goal was re-presented (known object, OC) and the other was
replaced by a new object (ON). The exploration latencies of each object and the time distributed
in the exploration of each object were recorded. The results were analyzed using the ANOVA two
way test, considering factors such as HI and SM; and one-way ANOVA for each number factor.
No difference was observed between groups, or under the effect of HI or MS. However, the results
show that there is an increase in the entropy of the HI-SM group data in relation to the others,
which should be investigated.
keywords: Ischemic hypoxia; maternal separation; memory
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Na defesa do organismo, os neutrófilos polimorfonucleares (PMNs), agem na primeira linha
de defesa do sistema imune. Igualmente aos macrófagos, são capazes de polarizar em diferentes
perfis: N1, pró-inflamatório e anti-tumoral, e N2, imunossupressor e pró-tumoral. Sabe-se que,
como macrófagos M1, os PMNs N1 apresentam um metabolismo glicolítico, enquanto macrófagos
M2 são dependentes do metabolismo oxidativo. Entretanto, o metabolismo dos PMNs N2 não
está elucidado. Logo, nos questionamos como estaria o metabolismo energético de PMNs N2. O
objetivo deste trabalho foi avaliar o metabolismo energético dos neutrófilos N2, comparados ao
neutrófilo N1. Para tanto, PMNs de sangue periférico humano foram isolados, estimulados com
RPMI (N0), LPS (N1) ou TGFβ (N2) e incubados por 3hrs para polarização. Em seguida, os sobrenadantes foram recolhidos para dosagem de lactato e as células foram lisadas para analisar a expressão de Arginase-1 (ARG-1), GLUT-1 por Western Blott. O mRNA foi extraído, realizado o qPCR
e avaliada a expressão gênica da hexoquinase (HK) e glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD). A
análise da produção da ROS foi constatada através da sonda H2DCFDA e o consumo de Oxigênio
pela medição através de um oxígrafo. Nossos resultados mostram uma alta expressão de ARG-1
em PMNs N2 comprovando o modelo da polarização. Por outro lado obtiveram menor expressão
de GLUT-1, HK e baixa secreção de lactato sugerindo uma redução do metabolismo glicolítico
quando comparado aos PMNs N1. Além disso, os PMNs N2 apresentaram menor expressão de
G6PD, uma enzima chave para a produção de NADPH envolvido na produção de ROS. Por consequência observamos uma redução de ROS quando comparados aos PMNs N1. Já está descrito na
literatura que PMNs N1 praticamente não apresentam metabolismo oxidativo. No nosso modelo
observamos uma capacidade respiratória máxima aumentada o que sugere que PMNs N2 podem
apresentar alguma atividade oxidativa. Em conjunto, nossos resultados indicam uma diferença no
metabolismo dos PMNs N2, menos glicolílico, em relação ao PMNs N1, sugerindo uma capacidade
oxidativa desse perfil.
palavras-chave: Neutrófilo; Metabolismo Energético; Neutrófilo N2

In the defense of the organism, neutrophils polymorphonuclear (PMNs), act in the first
line of defense in the immune system. Like macrophages, they are able to polarize into different
profiles: N1, pro-inflammatory and anti-tumor, and N2, immunosuppressive and pro-tumor. It is
known that as M1 macrophages, PMNs N1 has a metabolism dependent of the glycolytic pathway,
whereas, M2 macrophage are dependent on an oxidative metabolism. However, the metabolism of
PMNs N2 is unknow. Therefore, we asked ourselves how the energy metabolism of neutrophil N2
would happen. The aim of this study was to evaluate the energetic metabolism of N2 neutrophils

90

compared to neutrophil N1. For that, human peripheral PMNs from healthy donors were isolated, stimulated with RPMI (N0), LPS (N1) or TGFβ (N2) and incubated for 3hrs for polarization.
After that, the supernatants were collected for lactate dosing, and the cells were lysed to analyze
the expression of Arginase-1 (ARG-1) and GLUT-1 by Western Blott. In addition, the mRNA
was extracted to evaluate the genic expression of hexokinase (HK) and glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) by qPCR. The analysis of the ROS production was verified through the H2DCFDA probe and the oxygen consumption measured by an oxygraph. We found out that PMNs
N2 obtained an increase in ARG-1 proving that the polarization was correct. Meanwhile, it was
observed a decrease in GLUT-1 expression, HK and a reduction in lactate production, suggesting a
decrease in glycolytic metabolism compared to PMN N1.Besides that, PMNs N2 shown a decrease
in the genic expression of G6PD, a relevant enzyme to ROS production when compared to PMNs
N1. As it’s seen in the literature, PMNs N1 doesn’t show a high oxidative metabolism. Our protocol suggests a high maximum respiratory capacity. Herewith, our results indicate an difference in
PMNs N2 metabolism, less glycolytic, in comparison to PMNs N1, showing an oxidative capacity
in that profile.
keywords: Neutrophil; Oxidative Metabolism; N2 Neutrophil
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A obesidade têm se tornado um problema de saúde pública mundial e a principal causa desta
epidemia é o desequilíbrio entre a ingestão alimentar e o gasto energético. A principal função do
tecido adiposo marrom (TAM) é a regulação da termogênese e o gasto energético. O TAM é capaz
de captar e utilizar ácidos graxos e glicose como substratos. Diversos hormônios modulam a oxidação de ácidos graxos, como a grelina, um hormônio orexigênico que tem ação central e periférica.
O objetivo foi Investigar a ação da grelina acilada sobre os parâmetros bioquímicos e a respiração
mitocondrial no TAM de animais adultos. Utilizaram-se camundongos Swiss hiperalimentados
na lactação através do método de redução de ninhada. Aos 120 dias os animais receberam injeção
intraperitoneal de grelina (3nM), ou salina e após 1 hora foram eutanasiados, formando 4 grupos:
Grupo controle salina (GC-Sal), grupo controle grelina (GC-Grel), grupo hiperalimentado salina
(GH-Sal) e Grupo hiperalimentado grelina (GH-Grel). Avaliamos os seguintes parâmetros: peso
corporal e visceral, glicemia, dosagem bioquímica e hormonal do sangue. No TAM foram analisados: morfologia, respirometria de alta resolução e conteúdo da CPT1 e PGC1α por Western Blotting. Estatística: testes t-student e Anova two-way, utilizando nível de significância de p<0,05, n=7.
Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. Os animais hiperalimentados
apresentaram ganho de peso corporal (50%) e aumento da gordura visceral. Nos animais GH-Grel
houve diminuição da glicemia e aumento de 50% da grelina acilada comparando-se ao GH-Sal. Os
níveis de triglicerídeos não apresentaram alterações significativas nos 4 grupos. Observamos diminuição no conteúdo de CPT-1 no TAM do GH-Grel comparado ao grupo GH-Sal, em contrapartida obteve-se um aumento no conteúdo de PGC1α no GH-Grel. A hiperalimentação reduziu a oxidação de carboidratos, mas não alterou a oxidação de ácidos graxos. Houve aumento da oxidação
de carboidratos no GH-Grel comparado ao GH-Sal. A administração aguda da grelina proporciona
uma melhora da sensibilidade à insulina, redução dos níveis de colesterol total e promove aumento
da oxidação de substratos energéticos no TAM de animais obesos. Estes resultados sugerem que a
grelina é um importante modulador do metabolismo no energético do TAM.
palavras-chave: Grelina; Tecido adiposo marrom; Hiperalimentação

Obesity has become a worldwide public health problem and the main cause of this epidemic
is the imbalance between food intake and energetic expenditure. The main function of brown adipose tissue (BAT) is the regulation of thermogenesis and energy expenditure. BAT use fatty acids
and glucose as energetic substrates. Several hormones modulate the oxidation of fatty acids, such as

92

ghrelin, an orexigenic hormone that has central and peripheral action. The aim of this study was to
investigate the action of acylated ghrelin on biochemical parameters and mitochondrial respiration
in BAT of adult animals.. We used Swiss mice overfed during lacation by the litter size reduction
model. At 120 days old, animals received an intraperitoneal injection of ghrelin (3nM) or saline and
subsequently were euthanized, forming 4 groups: Control group saline (CG-Sal), control group
ghrelin (CG-Ghrel), overfed group saline (OG-Sal) and overfed group ghrelin (OG-Ghrel). We
evaluated the following parameters: body and visceral weight, glycemia, blood biochemical and
hormonal levels. BAT morphology, high resolution respirometry and CPT1 and PGC1α content
were analyzed by Western Blotting . Statistics: we used the t-student test and the ANOVA twoway, with significance level of p<0,05, n=7. The results were expressed as mean ± standard error
of mean. In the OG-Grel animals there was a decrease in glycemia and a 50% increase in acylated
ghrelin compared to OG-Sal. Triglyceride levels did not show significant changes in the 4 groups.
We observed a decrease in the content of CPT-1 in OG-Grel compared to the OG-Sal group, in
contrast PGC1α was increased in BAT of OG-Grel. Overfeeding reduced carbohydrate-related oxidation, but not altered the fatty acids oxidation. There was no increase in carbohydrate oxidation
in OG-Grel compared to OG-Sal. Acute administration of ghrelin provides an improvement in insulin sensitivity, reduction of total cholesterol levels and promotes increased oxidation of energetic
substrates in BAT of obese mice. These results suggest that ghrelin is an important modulator of
energetic metabolism of BAT.
keywords: Ghrelin; Brown adipose tissue; Overfeeding
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Mães que fumam aumentam o risco para o desenvolvimento de obesidade em seus filhos. A
obesidade, é um problema de saúde publica mundial, que está associada a várias disfunções no organismo, dentre elas estão as hormonais. Em um modelo de programação metabólica, na qual é feita
uma exposição pós-natal de ratos à fumaça de cigarro, observamos um aumento no depósito de
gordura abdominal e a disfunção de alguns sistemas hormonais na prole adulta de ambos os sexos.
Sabendo que os glicocorticóides e a vitamina D alteram a lipogênese e a adipogênese, aqui objetivamos avaliar o metabolismo desses dois hormônios no tecido adiposo visceral (TAV) e fígado de
ratos adultos que foram expostos à fumaça do cigarro durante a amamentação. Para isso, do 3º dia
pós-natal (PN3) até o 21º dia pós-natal (PN21), mães e filhotes de ambos os sexos foram expostos
a uma máquina de fumaça, 4x / dia / 1h (grupo - Fumaça) ou não expostos (grupo - Controle). A
exposição a fumaça do tabaco foi realizada utilizando o cigarro 3R4F (nicotine = 0.73 mg/cigt) em
cada exposição. A prole foi eutanasiada e avaliada na idade adulta (PN180). A corticosteronemia
foi menor no sexo masculino e maior no sexo feminino do grupo Fumaça, sem alteração em seu
metabolismo e receptor de glicocorticoide (GRα) periféricos. O receptor de melanocortina tipo 2
(MC2r) na adrenal foi maior no grupo Fumaça de ambos os sexos. Com relação a vitamina D, o
grupo Fumaça de ambos os sexos, não apresentou alterações a nível sérico, porém a 25-hidroxilase
hepática foi maior em ambos os sexos, e somente os machos desse grupo apresentaram aumento
na 1α hidroxilase no TAV. Assim, a exposição ao tabaco durante a lactação induz a obesidade
abdominal em ambos os sexos por mecanismos distintos. Tanto machos quanto fêmeas parecem
desenvolver uma disfunção do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) em vez de alterações no
metabolismo e ação periférica dos glicocorticoides. Já o status de vitamina D é mais influenciado
pela exposição pós-natal ao fumo nos machos do que nas fêmeas.
palavras-chave: Tabaco; hormonios; adiposidade

Maternal smoking increases the risk of the development of obesity in the progeny. Obesity,
is a global public health problem, which is associated with various dysfunctions in the body, among
them are the hormonal. In a metabolic programming model, in which a post-natal exposure of
rats to cigarette smoke is made, we reported a higher central fat depot and disruption of some
hormonal systems in the adult offspring of both genders. As glucocorticoids and vitamin D alter
lipogenesis and adipogenesis, here we aimed to evaluate the metabolism of these two hormones
in visceral adipose tissue (VAT) and liver in adult rats that were exposed to tobacco smoke during
their breastfeeding. For this, at postnatal day 3 (PN3) until the postnatal day 21 (PN21), dams and
offspring of both sexes were exposed to a smoking machine, 4x/day/1h (S - group) or not exposed
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(C - group). The tobacco smoke was performed using the cigarette type 3R4F (nicotine = 0.73 mg/
cigt) at a time. Offspring were euthanized and evaluated in adulthood at PN180. Corticosteronemia
was lower in male and higher in female offspring from S group, without alteration in peripheral
glucocorticoid metabolism and receptor (GRα). Adrenal type 2 melanocortin receptor (MC2r) was
higher in S group from both genders. Regarding to vitamin D, the S group from both genders did
not present changes at serum level, however, liver 25-hydroxylase was higher, and only the males
presented higher 1α-hydroxylase in VAT. Therefore, tobacco exposure during lactation induces
abdominal obesity in both genders by distinct mechanisms. Both male and female seem to develop
a hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) dysfunction instead of changes in peripheral glucocorticoid metabolism and action. Vitamin D status are more influenced by postnatal smoke exposure in the males than in females.
keywords: Tobacco; hormones; adiposity
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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FISIOLOG IA
046. ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS E NA BIOENERGÉTICA
MITOCONDRIAL CARDÍACA DE CAMUNDONGOS FILHOTES E ADULTOS
PROGRAMADOS POR HIPERNUTRIÇÃO NA LACTAÇÃO
Autor: 		
Stephanie da Silva Santos
Colaborador(es):
Lucas Santos Barbosa de Lima
				Fabiana Alves Neves
Orientador:		
Anibal Sanchez Moura (CBI / IBRAG)
Coorientador:		
Érica Patricia Garcia de Souza

Sabe-se que a hiperalimentação no inicio de vida pode desencadear o desenvolvimento da
obesidade e prejuízos no metabolismo energético cardíaco. O objetivo foi analisar os efeitos da hiperalimentação sobre o metabolismo energético cardíaco em camundongos filhotes e adultos. Para
programar os camundongos foi realizado o método de redução de ninhada no período de lactação
gerando animais obesos. Para os parâmetros biométricos foi avaliado o peso corporal das ninhadas
do grupo controle e grupo hiperalimentado aos 3, 10, 21, 30, 60 e 90 dias de vida. Foram coletadas
amostras de sangue dos animais dos grupos controle e hiperalimentado para avaliação da glicemia
e quantificação da insulina plasmática. Foram avaliados peso do fígado, da gordura visceral e do
ventrículo esquerdo, comprimento naso-anal e da tíbia. A analise dos níveis de CPT1,UCP3 e
PGC1α no coração foi realizada por Imunoblotting. Com o objetivo de avaliar a morfologia do
coração e a ultraestrutura de cardiomiócitos foram utilizadas a microscopia de luz e a eletrônica de
transmissão. O grupo hiperalimentado obteve aumento do peso corporal, gordura epididimária,
retroperitoneal e colesterol total nos dias 21, 60 e 90. Nos 21° e 90° dia, a glicemia de jejum, insulina
e triglicerídeos estavam aumentados. Houve a diminuição da CPT1 e aumento da UCP2, aos 21 e
90 dias, e diminuição da PGC1-α, aos 60 e 90 dias no coração do grupo hiperalimentado. Foram
observadas alterações morfológicas cardíacas assim como mudanças na ultraestrutura mitocondrial
dos cardiomiócitos, em todas as idades. Logo, a hiperalimentação na lactação foi capaz de induzir
obesidade e alterações no metabolismo energético cardíaco, além de alteração na morfologia e mitocôndrias dos cardiomiócitos, do desmame até a vida adulta.
palavras-chave: Coração; Hipernutrição na lactação ; Disfunção mitocondrial

It is well established that overnutrition in early life may trigger the development of obesity
and impairment of cardiac energy metabolism. The objective of this study was to analyze the effects of overnutrition on heart energetic metabolism in pups and adults. The litter reduction method was performed in the lactation period, producing obese animals. For the biometric parameters,
the body weight of the control group and overfed group was evaluated at 3, 10, 21, 30, 60 and 90
days of life. Blood samples were collected from the animals of both groups for evaluation of plasma
glucose and quantification of plasma insulin. Liver, visceral fat and left ventricle weights, naso-anal
length and tibia were evaluated. Analysis of CPT1, UCP3 and PGC1α levels in the heart was performed by Immunoblotting. In order to evaluate heart morphology and the ultrastructure of cardiomyocytes, light microscopy and the electronics transmission microscopy were performed. The
overfed group had an increase in body weight, epididymal fat, retroperitoneal fat and total choles-
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terol on days 21, 60 and 90. On the 21st and 90th days, fasting glycemia, insulin and triglycerides
were increased. There was a decrease in CPT1 and an increase in UCP2, at 21 and 90 days, and a
decrease in PGC1-α at 60 and 90 days in the heart of the overfed group. Cardiac morphological
changes were observed as well as changes in the mitochondrial ultrastructure of cardiomyocytes at
all ages. Therefore, overnutrition in lactation was able to induce obesity and impairment in cardiac
energy metabolism, as well as alterations in cardiomyocyte morphology and mitochondria, from
weaning to adult life.
keywords: Heart; Hypernutrition in lactation; ; Mitochondrial dysfunction
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES
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FISIOLOG IA
047. ANÁLISE DO RECEPTOR DE LEPTINA (OBR) EM RATOS WISTAR
MACHOS EM DIFERENTES IDADES EM UM MODELO DE RESTRIÇÃO
PROTEICA MATERNA DURANTE A LACTAÇÃO
Autor:
Sofia Matos de Souza Cascardo
Colaborador(es):
Juliana de Oliveira Silva
				Alex Christian Manhães
Orientador:		
Bruna Messias Lotufo (N/D / N/D)

A desnutrição neonatal em ratos resulta em alterações metabólicas e endócrinas nas proles
a curto e a longo prazo. A leptina é um hormônio produzido principalmente pelo tecido adiposo e
circula no plasma em quantidades proporcionais ao conteúdo de gordura corporal. A leptina atua
em seu receptor, ObR, que é altamente expresso em diversas regiões do sistema nervoso central,
incluindo a amígdala, o cerebelo, tronco cerebral e o hipocampo. A leptina possui um possível
papel na modulação sináptica e memória e aprendizado. Avaliamos em ratos Wistar os efeitos da
programação pela restrição protéica materna durante a lactação sobre o conteúdo do receptor de
leptina (ObR) em diferentes idades ao longo do desenvolvimento. Ao nascimento das suas proles as
progenitoras foram separadas em: Grupo restrição protéica (RP) - que recebeu ração hipoprotéica
(8% de proteína) do nascimento ao desmame [dia pós-natal (PN) 21], e Grupo CONT (controle)
- que recebeu ração normoprotéica neste período. Nas idades de PN21, PN45, PN90 e PN180 (n =
5 a 8 por grupo), os animais foram eutanasiados e o hipocampo coletado para análise do conteúdo
do ObR através de “Western blotting”. Todas as comparações apresentadas a seguir dizem respeito
a um valor de prova com p < 0,05 (ANOVAs seguidas de FPLSD nas comparações par a par). Não
foram observados efeitos significativos de GRUPO e IDADE, assim como não foram observadas
interações significativas entre GRUPO e IDADE. Não observamos diferenças significativas entre
os grupos controle e restrição proteica no conteúdo do receptor de leptina (ObR) em ambas as idades analisadas. Nossos resultados indicam que a restrição proteica materna durante a lactação em
ratos não afetou o conteúdo do receptor de Leptina no hipocampo da prole nas diferentes idades
estudadas.
palavras-chave: Desnutrição; Lactação; Receptor de Leptina

The neonatal undernutrition in rats results in short- and long-term metabolic and endocrine alterations in the offspring. Leptin is a hormone produced primarily by the adipocytes and
circulates in the plasma in a concentration that is proportional to the amount of body fat. The leptin receptor (ObR) is expressed in many brain regions, including the amygdala, cerebellum, brain
stem and hippocampus. Leptin has a potential role in synaptic modulation, as well as in learning
and memory. In the present work, we analyzed, in male Wistar rats, the effects of dietary protein
restriction programming during lactation on the leptin receptor (ObR) content at different time
points during development and maturation. Progenitors were separated into two groups after
delivery: PR Group (protein-restriction group) – which received a hipoproteic chow (8% protein) from birth to weaning [postnatal day (PN) 21], and CONT Group (control group) – which
received a normoprotein chow during this period. At PN21, PN45, PN90 and PN180 (n = 5-8 per
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group) animals were euthanized and the hippocampus collected to measure the ObR content by
Western blotting. All significant comparisons shown below relate to a value of p < 0.05 (ANOVAs followed by FPLSD in all pairwise comparisons). Our data indicate no significant effects of
GROUP and AGE, and interaction between GROUP and AGE were not observed. We did not observe differences between the control and protein restriction group on the leptin receptor content
at all ages analyzed. We can conclude that protein restriction during lactation in rats did not affect
the leptin receptor content in the offspring’s hippocampus at different ages that were analyzed.
keywords: Undernutrition; Lactation; Leptin Receptor
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES;SR-2
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FISIOLOG IA
048. ANÁLISE DO RECEPTOR DE LEPTINA (OBR) EM RATOS WISTAR
MACHOS EM DIFERENTES IDADES EM UM MODELO DE RESTRIÇÃO
PROTEICA MATERNA DURANTE A LACTAÇÃO
Autor: 		
Julia de Oliveira Midão
Colaborador(es):
Juliana de Oliveira Silva
				Alex Christian Manhães
Orientador:		
Bruna Messias Lotufo (N/D / N/D)

A desnutrição neonatal em ratos resulta em alterações metabólicas e endócrinas nas proles
a curto e a longo prazo. A leptina é um hormônio produzido principalmente pelo tecido adiposo e
circula no plasma em quantidades proporcionais ao conteúdo de gordura corporal. A leptina atua
em seu receptor, ObR, que é altamente expresso em diversas regiões do sistema nervoso central,
incluindo a amígdala, o cerebelo, tronco cerebral e o hipocampo. A leptina possui um possível
papel na modulação sináptica e memória e aprendizado. Avaliamos em ratos Wistar os efeitos da
programação pela restrição protéica materna durante a lactação sobre o conteúdo do receptor de
leptina (ObR) em diferentes idades ao longo do desenvolvimento. Ao nascimento das suas proles as
progenitoras foram separadas em: Grupo restrição protéica (RP) - que recebeu ração hipoprotéica
(8% de proteína) do nascimento ao desmame [dia pós-natal (PN) 21], e Grupo CONT (controle)
- que recebeu ração normoprotéica neste período. Nas idades de PN21, PN45, PN90 e PN180 (n =
5 a 8 por grupo), os animais foram eutanasiados e o hipocampo coletado para análise do conteúdo
do ObR através de “Western blotting”. Todas as comparações apresentadas a seguir dizem respeito
a um valor de prova com p < 0,05 (ANOVAs seguidas de FPLSD nas comparações par a par). Não
foram observados efeitos significativos de GRUPO e IDADE, assim como não foram observadas
interações significativas entre GRUPO e IDADE. Não observamos diferenças significativas entre
os grupos controle e restrição proteica no conteúdo do receptor de leptina (ObR) em ambas as idades analisadas. Nossos resultados indicam que a restrição proteica materna durante a lactação em
ratos não afetou o conteúdo do receptor de Leptina no hipocampo da prole nas diferentes idades
estudadas.
palavras-chave: Desnutrição; Lactação; Receptor de Leptina

The neonatal undernutrition in rats results in short- and long-term metabolic and endocrine alterations in the offspring. Leptin is a hormone produced primarily by the adipocytes and
circulates in the plasma in a concentration that is proportional to the amount of body fat. The leptin receptor (ObR) is expressed in many brain regions, including the amygdala, cerebellum, brain
stem and hippocampus. Leptin has a potential role in synaptic modulation, as well as in learning
and memory. In the present work, we analyzed, in male Wistar rats, the effects of dietary protein
restriction programming during lactation on the leptin receptor (ObR) content at different time
points during development and maturation. Progenitors were separated into two groups after
delivery: PR Group (protein-restriction group) – which received a hipoproteic chow (8% protein) from birth to weaning [postnatal day (PN) 21], and CONT Group (control group) – which
received a normoprotein chow during this period. At PN21, PN45, PN90 and PN180 (n = 5-8 per
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group) animals were euthanized and the hippocampus collected to measure the ObR content by
Western blotting. All significant comparisons shown below relate to a value of p < 0.05 (ANOVAs followed by FPLSD in all pairwise comparisons). Our data indicate no significant effects of
GROUP and AGE, and interaction between GROUP and AGE were not observed. We did not observe differences between the control and protein restriction group on the leptin receptor content
at all ages analyzed. We can conclude that protein restriction during lactation in rats did not affect
the leptin receptor content in the offspring’s hippocampus at different ages that were analyzed.
keywords: Undernutrition; Lactation; Leptin Receptor
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES;SR-2
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FISIOLOG IA
049. AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS PERFIS FENOTÍPICOS
COMPORTAMENTAIS DE CAMUNDONGOS SUÍÇOS ADOLESCENTES
E ADULTOS SOBRE PARÂMETROS ASSOCIADOS AOS PADRÕES DE
CONSUMO DE ETANOL E NICOTINA.
Autor: 		
Orientador:		

Maria Fernandes Freire de Sá
Anderson Ribeiro Carvalho (CEH / FFP)

A dependência como problema de saúde pública e suas consequências na convivência social
e saúde do indivíduo impulsionam investigações sobre os mecanismos neurais que contribuem
para esse problema. No presente estudo, temos o objetivo de avaliar a influência de perfis fenotípicos comportamentais nos parâmetros associados à susceptibilidade ao etanol e nicotina, como
também nos padrões de consumo destas drogas em camundongos adolescentes e adultos. Para
avaliar o papel dos perfis comportamentais no consumo de nicotina e etanol, 200 camundongos
Suíços foram caracterizados de acordo com seu perfil fenotípico nos testes do campo vazado, labirinto de cruz elevado, teste de sociabilidade de 3 câmaras, nado forçado e preferência por sacarose.
Em seguida, os animais foram expostos ao teste de livre escolha entre soluções de etanol (10%) e
água ou soluções de nicotina (10 µg/mL) e água. Nossos dados apontam diferenças marcantes entre
adolescentes e adultos. Adolescentes apresentaram maior consumo de nicotina quando comparados com animais adultos. Além disso, adolescentes possuem maior comportamento de busca pela
novidade, menor ansiedade e maior sociabilidade. O perfil com grande preferência pelo consumo
de sacarose apresentou maior preferência para o consumo de nicotina e etanol durante a adolescência. Considerando que o consumo de sacarose é indicativo do comportamento motivacional em
função de uma recompensa natural, este resultado indica que existe em adolescentes uma relação
entre a susceptibilidade a recompensas naturais e uso de drogas. Durante a adolescência, animais
com alto grau de sociabilidade apresentaram maior preferência para o consumo de nicotina e etanol. Interessantemente, em adultos a influência da sociabilidade foi oposta em relação ao consumo
de etanol, onde animais considerados de baixa sociabilidade apresentaram maior consumo. Desta
forma, o papel do comportamento social no consumo de drogas parece ser dependente da fase da
vida em que o indivíduo está exposto. Os resultados parciais do estudo indicam que o perfil fenotípico em adolescentes está associado ao consumo de drogas. Além disso, os dados indicam que entre
os comportamentos típicos da adolescência, o comportamento social parece ser o mais relevante
no estabelecimento do perfil de consumo de nicotina e etanol.
palavras-chave: Etanol. ; Nicotina.; Padrão de consumo.

Dependence as a public health problem and its consequences on the social coexistence and
health of the individual impel investigations on the neural mechanisms that contribute to this
problem. In the present study, the objective of this study was to evaluate the influence of behavioral phenotypic profiles on the parameters associated with ethanol and nicotine susceptibility, as well
as the patterns of consumption of these drugs in adolescent and adult mice. To evaluate the role of
behavioral profiles in the consumption of nicotine and ethanol, 200 Swiss mice were characterized
according to their phenotypic profile in the holeboard test, elevated plus-maze teste, 3-chamber
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sociability test, forced swim test and sucrose preference. Then the animals were exposed to the
2-bottle choice test between ethanol (10%) solutions and water or nicotine solutions (10 μg / ml)
and water. Our data point to striking differences between adolescents and adults. Adolescents had
higher consumption of nicotine when compared to adult animals. In addition, adolescents have
greater novelty search behavior, less anxiety and greater sociability. The profile with high preference for sucrose consumption had a higher preference for nicotine and ethanol consumption
during adolescence. Considering that the consumption of sucrose is indicative of the motivational
behavior due to a natural reward, this result indicates that there is in adolescents a relation between the susceptibility to natural rewards and drug use. During adolescence, animals with a high
degree of sociability had a higher preference for nicotine and ethanol consumption. Interestingly,
in adults the influence of sociability was opposite in relation to ethanol consumption, where animals considered of low sociability presented higher consumption. In this way, the role of social
behavior in drug use appears to be dependent on the stage of life in which the individual is exposed.
Partial results of the study indicate that the phenotypic profile in adolescents is associated with
drug use. In addition, the data indicate that among typical behaviors of adolescence, social behavior
seems to be the most relevant in establishing the profile of consumption of nicotine and ethanol.
keywords: Ethanol. ; Nicotine.; Consumption pattern.
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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FISIOLOG IA
050. COMPORTAMENTO MOTOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE
FÍSICA VOLUNTÁRIA EM DIFERENTES IDADES EM RATAS WISTAR
Autor: 		
Orientador:		

Maria Eduarda Costa Matos
Fabiele Alves Hoelbriegel Caramez (N/D / N/D)

A atividade física voluntária consiste em realizar atividade física motivada por um estímulo
intrínseco, que pode ser diferente tanto em humanos quanto em animais. Nosso objetivo foi avaliar
o comportamento motor para prática de atividade física voluntária em diferentes idades ao longo
da vida. Ratas Wistar fêmeas foram avaliadas quanto ao nível de atividade de voluntária, na roda
de atividade aos 30, 90 e 150 dias de idade. Os animais foram alocados em caixas individuais com
acesso livre à roda e, ao final de 10 dias, os valores apresentados pelos animais foram distribuídos
em ordem crescente do número de giros. Após a distribuição, o n total foi dividido em tercis e então o primeiro tercil foi classificado como o grupo com menor atividade (Low) e o terceiro, com
maior atividade (High). Aos 30 dias de idade, os animais do grupo high apresentaram número de
giros (58.828 giros ± 9.207) significativamente maior (12,3 vezes) do que o grupo low (4.768 giros
± 1.525). Aos 90 dias, os animais do grupo high apresentaram número de giros (32.590 giros ±
5.205) significativamente maior (5,14 vezes) do que o grupo low (6,337 giros ± 617). Aos 150 dias,
os animais do grupo high apresentaram número de giros (11.658 giros ± 1.391) significativamente
maior (3.97 vezes) do que o grupo low (2.932 giros ± 335). Ao compararmos os valores apresentados pelos grupos Low e High nas idade avaliadas, identificamos que os animais dos grupo Low,
aos 150 dias, apresentam número de giros significamente menor (2,16 vezes) quando comparados
à idade de 90 dias. Entre os animais dos grupos High, os animais com 150 dias tambem realizaram
menor número de giros comparando-os aos 30 (2,79 vezes) e 90 (5,04 vezes) dias de idade. Os dados mostram uma clara diferença entre animais para voluntariedade em realizar ou não atividade
física e isto perdura ao longo da vida. Além disso, este comportamento mostra que com o passar
da idade, mesmo entre animais que são voluntariamente mais ativos, existe uma redução considerável no nível de atividade física realizada, demonstando uma tendência natural ao sedentarismo
conforme o avançar da idade.
palavras-chave: atividade física voluntária; envelhecimento; sedentarismo

Voluntary physical activity consists of performing physical activity motivated by an intrinsic stimulus, which may be different in both humans and animals. Our objective was to evaluate
motor behavior to practice voluntary physical activity at different ages throughout life. Female
Wistar rats were evaluated for the level of volunteer activity in the activity wheel at 30, 90 and 150
days of age. The animals were allocated to individual boxes with free access to the wheel and, at
the end of 10 days, the values presented by the animals were distributed in ascending order of the
number of turns. After distribution, the total n was divided into tertiles and the first tertile was
classified as the group with the lowest activity (Low) and the third with the highest activity (High).
At 30 days of age, the animals in the high group had a significantly higher number of spins (58,828
spins ± 9,207) (12.3 times) than the low group (4,768 spins ± 1,525). At 90 days, animals in the high
group had a significantly higher number of spins (32,590 spins ± 5,205) (5.14 times) than the low
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group (6,337 spins ± 617). At 150 days, animals in the high group had a significantly higher number of spins (11,658 spins ± 1,391) (3.97 times) than the low group (2,932 spins ± 335). When comparing the values presented by the Low and High groups in the evaluated ages, we identified that
the animals of the Low group, at 150 days, presented a significantly smaller number of twists (2.16
times) when compared to the age of 90 days. Among the animals in the High groups, animals with
150 days also performed fewer rotations comparing them to 30 (2.79 times) and 90 (5.04 times)
days of age. The data show a clear difference between animals for willingness to perform or not
physical activity and this lasts throughout life. In addition, this behavior shows that with age, even
among animals that are voluntarily more active, there is a considerable reduction in the level of
physical activity performed, demonstrating a natural tendency to sedentarism as the age advances.
keywords: voluntary physical activity; aging; sedentary lifestyle
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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FISIOLOG IA
051. COMPORTAMENTO SOCIAL EM CAMUNDONGOS EXPOSTOS AO
ETANOL OU ÁCIDO VALPRÓICO DURANTE O DESENVOLVIMENTO
Autor: 		
Orientador:		

Patricia Araujo de Oliveira
Claudio Carneiro Filgueiras (CBI / IBRAG)

A exposição gestacional ao valproato de sódio (VPA) ou ao etanol (ETOH) estão associadas à
desordem do espectro autista (ASD), um distúrbio caracterizado por graus variados de inabilidade
para interagir socialmente, dificuldade de comunicação (verbal e não-verbal) e a apresentação de
padrões de comportamentos estereotipados e repetitivos. Embora a grande maioria dos estudos
indique que a primeira metade da gestação seja um período crítico para a manifestação do ASD,
estudos recentes realizados em furões sugere que o período de surto de crescimento cerebral, que
ocorre em humanos durante terceiro trimestre da gestação humana e em roedores durante os 10
primeiros dias de vida pós-natal pode contribuir para alterações neurocomportamentais observadas na ASD. Neste estudo avaliamos o comportamento social e as características bioquímicas associadas com a ASD de camundongos adolescentes expostos ao etanol ou valproato de sódio durante
o surto de crescimento cerebral. Para tanto, camundongos Suíços receberam, em dias alternados
do segundo dia pós-natal (PN2, PN1 = dia do nascimento) até PN8, injeções ip de 5μl/g de ETOH,
de VPA (200mg/kg) ou um volume equivalente de NaCl a 0,9% (grupo CONT). O comportamento
social foi avaliado em PN30 e 31, pelo teste de interação social recíproca. A partir de PN33 os níveis
de serotonina no plasma e de dopamina e seus metabólitos no córtex cerebral foram avaliados pelo
HPLC. O comportamento social dos animais dos grupos ETOH e VPA foi menor que o do grupo
CONT. Os níveis de serotonina plasmática dos animais do grupo VPA foram maiores do que os dos
grupos CONT e ETOH. Os níveis de catecolaminas não diferiram entre os grupos. Os resultados
obtidos neste estudo suportam a ideia de que o período de surto de crescimento cerebral pode ser
um período critico para a manifestação dos déficits neurocomportamentais associados com o ASD
induzidos pela exposição à agentes neurotóxicos como o VPA e o ETOH.
palavras-chave: Comportamento social; Alcoolismo; Anticonvulsivante

Gestational exposure to sodium valproate (VPA) or ethanol (ETOH) is associated with autism spectrum disorder (ASD), which is characterized by varying degrees of inability to socially
interact, communication difficulties (verbal and non-verbal) and presentation of patterns of stereotyped and repetitive behavior. Although most studies indicate that the first half of gestation is
a critical period for the manifestation of ASD, recent findings in ferrets suggest that the period of
brain growth spurt, which occurs in humans during the third trimester of human gestation and
in rodents during the first 10 days of postnatal life may be critical for neurobehavioral changes
observed in ASD. Here we evaluated both the behaviors and neurochemical associated with ASD
in infants, adolescents and adults exposed to ethanol or sodium valproate during the brain growth
spurt. Here, we evaluated both the behavior and the neurochemical characteristics associated with
ASD in adolescent mice exposed to ETOH or VPA during the brain growth spurt. Swiss mice
received ETOH (5 μL/g ip), VPA (200mg / kg) or saline solution (NaCl 0,9%, CONT group), on
alternate days from the second postnatal day (PN2, PN1 = day of birth) to PN8. The social behavior
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was evaluated during during adolescence (PN30 and 31) by the test of reciprocal social interaction.
At PN33, plasmatic serotonin levels and neocortical catecholamine levels and their metabolites
were evaluated by HPLC. The social behavior of the ETOH and VPA groups was lower than that
of the CONT group. The Plasmatic serotonin levels of the VPA group were higher than that the
CONT and ETOH groups. The cortical catecholamine levels did not differ between groups. The
results obtained in this study support the idea that the period of brain growth spurt may be a
critical period for the manifestation of neurobehavioral deficits associated with ASD induced by
exposure to neurotoxic agents such as VPA and ETOH.
keywords: Social Behavior; Alcoholism; Anticonvulsant
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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FISIOLOG IA
052. EFEITO DA NICOTINA NA PREVENÇÃO DO DÉFICIT DE MEMÓRIA E
APRENDIZADO EM UM MODELO ANIMAL DE NEURODEGENERAÇÃO
Autor:			
Anais Bandeira Martins
Colaborador(es):
Natalie Razuck Garrão
				
Yael de Abreu Villaça
				Claudio Carneiro Filgueiras
Orientador:		
Alex Christian Manhaes (CBI / IBRAG)

Existem evidências demonstrando que a nicotina atua como agonista modulando receptores
nicotínicos de acetilcolina, afetando o aprendizado e a memória. O peptídeo β-amilóide se acumula
em placas senis que, junto à formação dos emaranhados neurofibrilares, causa um efeito tóxico
responsável pela disfunção e morte neuronal que pode ser observada em certas doenças neurodegenerativas. O objetivo desse trabalho foi estudar o efeito neuroprotetor da nicotina no desempenho
de memória e aprendizado de camundongos Suíços adultos em um modelo de neurodegeneração.
Os animais foram pré-selecionados através do teste de Esquiva Passiva e expostos a um tratamento
por gavagem de solução salina (0,9%) ou nicotina “free base” (5 mg/kg) do 76º ao 127º dia de vida
pós-natal (PN). Em PN90, os animais foram submetidos a uma cirurgia onde foi implantado uma
minibomba osmótica no dorso do animal que estava ligada ao ventrículo lateral cerebral por uma
cânula. A minibombas eram preenchidas com veículo (Tampão HEPES) ou peptídeo β-amilóide
(Aβ) e liberavam a solução por um período de 28 dias. Para avaliar comportamentos relacionados
à memória e aprendizado, após o período de infusão, os animais passaram pelos seguintes testes
comportamentais: Esquiva Passiva, Reconhecimento de Objetos, Suspensão pela Cauda e Labirinto
em Cruz Elevado Modificado. No teste da Esquiva Passiva, observamos que houve uma retenção
de memória em relação ao período antes do tratamento (teste de pré-seleção). No reteste, o período de latência continuou aumentando ao longo das sessões. No teste de Campo Aberto não foi
observado diferença entre os grupos, ou seja, nenhum dos tratamentos prejudicaram a locomoção
dos animais. No teste de Reconhecimento de Objetos, observamos que o grupo VEH-Aβ diminuiu
a tempo de exploração de novos objetos, enquanto que o pré-tratamento com nicotina retornou
aos níveis controle. Nos testes de Suspensão pela Cauda e Labirinto em Cruz Elevado Modificado
não foram observadas diferenças significativas entre os grupos. Assim, demonstramos em nosso
trabalho que o tratamento com nicotina previne o prejuízo cognitivo induzido pelo peptídeo Aβ,
preservando a memória de curto e longo prazo conforme observamos no teste de Reconhecimento
de Objetos.
palavras-chave: Nicotina; Neurodegeneração; Memória

There is evidence demonstrating that nicotine acts as agonist modulating nicotinic acetylcholine receptors, affecting learning and memory. The β-amyloid peptide accumulates in senile
plaques that, along with the formation of neurofibrillary tangles, causes the toxic effect responsible
for neuronal dysfunction and death that can be observed in certain neurodegenerative diseases.
The objective of this work was to study the putative neuroprotective effect of nicotine on memory
performance and learning in a neurodegeneration animal model. Swiss mice were initially screened
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by the Passive Avoidance test and then exposed to saline (0.9%) or nicotine free base (5 mg/kg) by
gavage treatment from postnatal day (PN) 76 to 127. At PN90, they underwent surgery whereby an
osmotic mini-pump connected to the lateral ventricle of the brain and filled with vehicle (HEPES
Buffer) or amyloid beta peptide (Aβ) was s.c. placed on the back of the animal. To evaluate memory and learning behaviors, after a 28-day infusion of HEPES or Aβ, the animals underwent the
following behavioral tests: Passive Avoidance, Object Recognition, Tail Suspension and Modified
Elevated Plus Maze. In the Passive Avoidance test, we observed that there was a memory retention in relation to the period before treatment (passive avoidance screening session). In retest, the
latency period continued to increase throughout the sessions. In the Open Field test, no difference
was observed between the groups, thus, none of the treatments impaired the animals’ locomotion.
In the Object Recognition test, we observed that the VEH-Aβ group decreased its time of exploration of new objects, whereas the pre-treatment with nicotine returned the exploration time to
the control levels. In the Tail Suspension test and Modified Elevated Plus Maze test, no significant
differences were observed between the groups. Thus, we demonstrated in our work that nicotine
treatment prevents the cognitive impairment induced by the Aβ peptide, preserving the short and
long term memory, as observed in the Object Recognition.
keywords: Nicotine; Neurodegeneration; Memory
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES; SR2-UERJ
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MICROCIRCULAÇÃO, A FUNÇÃO ENDOTELIAL, MARCADORES
MIOGÊNICOS E DE ANGIOGENESE ASSOCIADOS AO ENVELHECIMENTO,
SARCOPENIA E DIABETES MELLITUS
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O envelhecimento provoca alterações endoteliais responsáveis, em parte pela diminuição do
fluxo sanguíneo da musculatura esquelética dos idosos. A redução da massa muscular e o Diabetes
Mellitus são alterações que podem estar associadas a debilidade física de mulheres idosas. L-arginina é um aminoácido semi-essencial precursor da síntese de óxido nítrico (NO), um importante vasodilatador. Este estudo tem como objetivo avaliar o efeito da L-arginina sobre a microcirculação,
a vasoreatividade, biomarcadores séricos miogênicos (miostatina) e de angiogênese (folistatina,
VEGF) de mulheres jovens e idosas com Sarcopenia ou Diabetes Mellitus Tipo2. O presente estudo é um ensaio clínico duplo-cego, randomizado e controlado realizado em 42 mulheres jovens
(Jov) e 92 idosas, com idade 26±2,86 e 72±6,19 anos, IMC 24,36±5,65 e 27,73±4,98 Kg/m², respectivamente. As mulheres idosas foram estratificadas em 3 grupos: Idosas com envelhecimento
bem sucedido, definido como ausência de doenças crônicas cardiometabólicas exceto hipertensão
arterial leve tratada com um anti-hipertensivo (IdosaOK), idosas com sarcopenia (índice de massa
muscular < 6,76 kg/m² fornecida pela densitometria de Fóton duplo, Idosa Sarcop) e idosas com
Diabetes Mellitus Tipo 2 (glicemia de jejum > 99 mg/dl e Hb glicada ≥ 6,5%, IdosaDM2). Todas
realizaram análise bioquímica (glicemia de jejum, uréia, creatinina, lipidograma, insulina, IL-6),
videocapilaroscopia do leito periungueal (VC), pletismografia de oclusão venosa (POV), antes e
após a suplementação durante 14 dias com L-arginina por via oral (sachê com 5 g de L-arginina
pura dissolvida em 200 ml de água em jejum 1x/dia). A análise estatística foi realizada pelo software RSTUDIO. Resultados preliminares mostram após tratamento com L-arginina elevação do
fluxo sanguíneo máximo durante hiperemia reativa na POV nos grupos Jov, IdosaOk e IdosaDM2
com consequente queda da resistência vascular. Houve também aumento do fluxo basal no grupo
IdosaSarcop. A vasodilatação endotélio-independente melhorou nos grupos Jov e IdosaDM2. Não
foram vistas alterações na VC e no padrão bioquímico exceto a glicemia para IdosaDM2. Biomarcadores séricos aguardam análise. Assim, a L-arginina foi capaz de aumentar a vasodilatação endotélio-dependente nas mulheres jovens e idosas saudáveis além das pacientes com Diabetes Mellitus
Tipo 2. Entretanto não foi capaz de melhorar a vasoreatividade na Sarcopenia.
palavras-chave: L-arginina; Envelhecimento; Função endotelial

Aging causes considerable endothelial changes, in part by a decrease in blood flow in the
skeletal muscles of the elderly. Decreased muscle mass and Diabetes Mellitus may be associated
with the physical weakness of older women. L-arginine is a semi-essential aminoacid that is precursor of nitric oxide (NO) synthesis, an important vasodilator. This study aims to evaluate the
effect of L-arginine on microcirculation, vasoreactivity, myogenic serum (myostatin) and angioge-
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nesis biomarkers (folistatin, VEGF) in young and old women with Sarcopenia or Type 2 Diabetes
Mellitus. The present study is a double-blind, randomized, controlled clinical trial performed in 42
young women (Young) and 92 elderly women, aged 26 ± 2.86 and 72 ± 6.19 years, BMI 24.36 ± 5.65
and 27.73 ± 4.98 Kg / m², respectively. Elderly women were stratified into 3 groups: Elderly with
successful aging, defined as absence of chronic cardiometabolic diseases except mild hypertension
treated with one antihypertensive (ElderlyOK), elderly women with sarcopenia (muscle mass index <6.76 kg/m² provided by double photon densitometry, ElderlySarcop) and elderly women
with Type 2 Diabetes Mellitus (fasting glycemia> 99 mg/dl and glycated Hb ≥ 6.5%, ElderlyDM2).
All of them underwent biochemical analysis (fasting glycemia, urea, creatinine, lipidogram, insulin, IL-6), nailfold videocapillaroscopy (NVC), venous occlusion plethysmography (VOP), before
and after 14 days of supplementation with L-arginine orally (sachet with 5 g of pure L-arginine
dissolved in 200 ml of water in fasting 1x/day). Statistical analysis was performed by RSTUDIO
software. Preliminary results have shown after treatment with L-arginine an elevation of the maximum blood flow during reactive hyperemia in the VOP in the groups Young, ElderlyOk and
ElderlyDM2 with consequent decrease in vascular resistance. There was also an increase in basal
flow in the ElderlySarcop group. Endothelial-independent vasodilatation improved in the Young
and ElderlyDM2 groups. There were no changes in NVC and in the biochemical pattern except for
glycemia for ElderlyDM2. Serum biomarkers await analysis. Thus, L-arginine was able to increase
endothelium-dependent vasodilation in healthy young and old women and also in patients with
Type 2 Diabetes Mellitus. However, it was not able to improve the vasoreactivity in Sarcopenia.
keywords: L-arginine; Aging; Endothelial function
Apoio Financeiro:
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A atividade fisica voluntária consiste em realizar a atividade apenas por um estímulo intrínseco e é capaz de modificar a composição corporal em animais eutróficos. Nosso objetivo foi avaliar
o efeito da prática de atividade física voluntária sobre a composição corporal e via de sinalização da
leptina entre animais eutróficos. Ratas Wistar fêmeas foram avaliadas quanto ao nível de atividade
de voluntária, na roda de atividade. Os animais foram alocados em caixas individuais com acesso
livre à roda de atividade e ao final de 10 dias, os valores apresentados pelos animais foram distribuídos em ordem crescente do número de giros e distância percorrida. Após a distribuição, o “n”
total foi dividido em tercis (Fig. 1A) e então o primeiro tercil foi classificado com menor atividade
(Low) e o terceiro, com maior atividade (High). A composição corporal foi avaliada por meio do
equipamento Whole Body Composition Analyzer, Bruker’s Minispec (LF90 TD-MNR, Rheinstetten, Alemanha). O conteúdo das proteínas da via de sinalização da leptina, OBR, pJAK2, pSTAT3
e SOCS3 no núcleo arqueado (ARQ) foi avaliado por western blotting. O grupo High apresentou
número de giros (32.590 giros ± 5.205; Fig. 1B) e distância percorrida (28,65 Km ± 4,57; Fig. 1C)
significativamente maior (5,14 vezes) do que o grupo Low (6,337 ± 617 giros e 5,55 ± 0,54 Km).
Não houve alteração na massa corporal de ambos os grupos após permanência na roda de atividade
(Fig. 2A). Ambos os grupos perderam gordura corporal (Low: -31,4%; High: -40,1%; Fig. 2B) e
ganharam massa magra (Low: +3,8%; High: +4,3%; Fig. 2C) após avaliação por ressonância magnética nuclear. Não houve diferença no conteúdo das proteinas da via de sinalização da leptina no
núcleo arqueado. Animais eutróficos apresentam diferença no nível de atividade fisica voluntária
após 10 dias de acesso à roda de atividade. Este período foi suficiente para provocar modificações na
composição corporal desse animais, sem efeito porém, sobre a via de sinalização central da leptina.
palavras-chave: atividade fisica voluntária; composição corporal; sinalização da leptina

The voluntary physical activity consists of performing the activity only by an intrinsic stimulus and is able to modify the body composition in eutrophic animals. Our objective was to
evaluate the effect of voluntary physical activity on body composition and leptin signaling pathway between eutrophic animals. Female Wistar rats were evaluated for the level of voluntary
activity on the activity wheel. The animals were allocated in individual boxes with free access to
the activity wheel and at the end of 10 days, the values presented by the animals were distributed
in ascending order of the number of turns and distance traveled. After the distribution, total n was
divided into tertiles (Fig. 1A) and then the first tertile was classified with lower activity (Low) and
third with higher activity (High). Body composition was evaluated by Whole Body Composition
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Analyzer, Bruker’s Minispec (LF90 TD-MNR, Rheinstetten, Germany). The protein content of
the leptin signaling pathway, OBR, pJAK2, pSTAT3 and SOCS3, was evaluated by western blotting in the arcuate nucleus (ARQ). The High group presented significantly greater number of spins
(32,590 spins ± 5,205; Fig. 1B) and distance walked (28,65 Km ± 4,57; Fig. 1C) than the Low group
(6,337 ± 617 turns and 5.55 ± 0.54 Km). There was no change in body mass of both groups after
standing on the activity wheel (Fig. 2A). Both groups lost body fat (Low: -31.4%, High: -40.1%, Fig
2B) and gained lean mass (Low: + 3.8%, High: + 4.3%, Fig. 2C) after evaluation by nuclear magnetic
resonance. There was no difference in the protein content of the leptin signaling pathway in the
arcuate nucleus. Eutrophic animals present a difference in the level of voluntary physical activity
after 10 days of access to the activity wheel. This period was sufficient to cause changes in the body
composition of these animals, but without effect, on the central leptin signaling pathway.
keywords: voluntary physical activity; body composition; leptin signaling
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Diferentes hormônios regulam a adiposidade, e o armazenamento ou oxidação de ácidos
graxos. Entre tais hormônios, especial atenção tem sido dada a grelina, um hormônio orexigênico
com ação direta sobre os tecidos periféricos, como o tecido adiposo. Avaliar a ação da grelina acilada sobre parâmetros bioquímicos e análise de proteínas da via de sinalização de insulina no tecido
adiposo branco de animais jovens hiperalimentados na lactação. Utilizaram-se camundongos Swiss
hiperalimentados na lactação através do método de redução de ninhada. Aos 21 dias, os camundongos receberam injeção intraperitoneal de grelina (3nM) ou salina e após 1 hora foram eutanasiados,
formando 4 grupos: Grupo controle salina (GC-Sal), Grupo controle grelina (GC-Grel), Grupo hiperalimentado salina (GH-Sal) e Grupo hiperalimentado grelina (GH-Grel). Os seguintes parâmetros foram avaliados: peso corporal e visceral, glicemia e perfil lipídico do sangue. As análises dos
conteúdos de IRβ, GLUT4 e pAkt/Akt foram realizadas através da técnica de Western Blotting.
Estatística: testes t-student e Anova two-way, utilizando nível de significância de p<0,05, n=6. Os
resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. Observamos que os animais hiperalimentados apresentaram um ganho significativo (50%) de peso corporal e tiveram um aumento
significativo da gordura visceral e glicemia. Nos animais GC-Grel houve aumento significativo da
glicemia e de triglicerídeos comparando-se ao GC-Sal. Além disso, o GC-Grel apresentou também
aumento de IRβ, GLUT4 e Akt comparado ao seu respectivo GC-Sal. Conclusão: A hipernutrição
no início da vida induziu um aumento do peso corporal, gordura e glicemia. A administração aguda
de grelina acilada no grupo controle foi capaz de modular a homeostase glicêmica e aumentar o
conteúdo das proteínas da via de sinalização da insulina no tecido adiposo branco de camundongos
jovens. Assim, nossos dados sugerem que a grelina é um importante modulador da homeostase
glicêmica no tecido adiposo branco.
palavras-chave: Grelina; Tecido Adiposo branco; Hiperalimentação

Different hormones regulate adiposity and the storage or oxidation of fatty acids. Among
such hormones, special attention has been given to ghrelin, an orexigenic hormone with direct
action on peripheral tissues, such as white adipose tissue. To avaliate the action of acylated ghrelin
on biochemical parameters and protein analysis of insulin signaling pathway in white adipose tissue of young overfed animals in lactation. We used Swiss mice overfed during lacation by the
litter size reduction model . At 21 days, mice received intraperitoneal injection of ghrelin (3nM)

114

or saline and after 1 hour were euthanized, forming 4 groups: Saline Control Group (CG-Sal),
Ghrelin Control Group (CG-Grel), Overfed Saline Group (OG- Sal) and ghrelin overfed group
(OG-Grhel). The following parameters were evaluated: body and visceral weight, blood glucose
and lipid profile. Analyzes of IRβ, GLUT4 and pAkt / Akt contents were performed by Western
Blotting. Statistic: t-student and Anova two-way tests, using significance level of p <0.05, n = 6.
The results were expressed as mean ± standard error of the mean. We observed that overfed animals showed a significant gain (50%) of body weight and had a significant increase of visceral fat
and glycemia. there was a significant increase in glycemia and triglyceride in CG-Grel compared
to CG-Sal. In addition, CG-Grel also showed increase of IRβ, GLUT4 and Akt compared to their
respective GC-Sal. Conclusion: Overnutrition in early life induced an increase in body weight, fat
and glycemia. Acute administration of acylated ghrelin in the control group was able to modulate
glycemic homeostasis and increase the protein content of the insulin signaling pathway in white
adipose tissue of young mice. Thus, our data suggest that ghrelin is an important modulator of
glucose homeostasis in white adipose tissue.
keywords: Ghrelin; White adipose tissue; Hyperfeeding
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A obesidade é uma doença multifatorial complexa caracterizada pelo acúmulo excessivo de
gordura corporal com crescente incidência em diversos países, independentemente da classe econômica ou social e de idade. Há uma correlação positiva entre obesidade e doenças cardiovasculares, entre outras. Este trabalho tem como objetivo avaliar e comparar os efeitos de diferentes
tipos de intervenções - dietética, treinamento físicos aeróbicos e jejum intermitente - em relação
ao risco cardiovascular e biomarcadores inflamatórios em animais submetidos ou não a uma dieta
hiperlipídica. Foram utilizados como modelo experimental hamsters sírios (Mesocricetus auratus)
machos e recém desmamados divididos em sete grupos: dois alimentados com ração controle (CT)
e cinco com ração hiperlipídica (HF) para simular um modelo de obesidade. Durante 12 semanas,
os animais tiveram acesso livre à comida e água. A partir da 12ª semana foram realizadas as intervenções de: dieta convencional (HFRC), jejum por 48 horas (HFJ48), jejum por 24 horas duas vezes
por semana (HFJA) e treinamento aeróbico (HFEX e CTEX). Ao final da 20ª semana, foi avaliada
a permeabilidade microvascular da bolsa da bochecha dos animais. Foi observado um aumento de
15,9% no grupo HF em relação ao grupo controle CT (p<0,01, n=11), por outro lado, os grupos
que realizaram jejum (HFJ48 e HFJA) apresentaram redução de 18,57% e 20,18%, respectivamente,
quando comparado ao grupo HF (p<0,01 e p<0,05, n=10 para ambos). Ao comparar os grupos de
restrição calórica – contínua ou intermitente, observamos que não se tem efeito significativo sobre
a permeabilidade microvascular quando comparamos os jejuns (HFJ48 e HFJA) entre si ou ambos
com a dieta convencional (HFRC) (p>0,05, n=11). Assim, podemos afirmar que o consumo da dieta hiperlipídica está relacionado a alterações microvasculares típicas de obesidade na avaliação da
função endotelial. Observamos também que as restrições calóricas intermitentes (HFJ48 e HFJA)
são capazes de restaurar a permeabilidade microvascular tipicamente alterada na obesidade. Por
outro lado, a intervenção por dieta convencional (HFRC) não apresentou dados significativos na
avaliação endotelial quando comparado ao grupo que só se alimentou de dieta hiperlipídica, mostrando que a restrição calórica contínua não foi eficaz de reverter o quadro de disfunção endotelial
nestes animais.
palavras-chave: Obesidade; Jejum intermitente; Fisiologia cardiovascular

Obesity is a complex multifactorial disease characterized by the excessive accumulation of
body fat mass with an increasing incidence in several countries and it is independent of economic and social class or even age. There is a correlation with obesity and cardiovascular diseases,
between others. The aim of this study is to evaluate and compare the effects of different types of
interventions – diets, physical aerobic training and intermittent fasting – in regarding to cardiovascular risk and inflammation biomarkers in animals submitted or not to a hyperlipidic diet. It
was used as an experimental model male Syrian hamster (Mesocricetus auratus) that were freshly
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weaned and divided in seven main groups: two groups fed with control diet (CT) and the other
five groups with hyperlipidic diet (HF) to simulate obesity. Over 12 weeks, the rodents had free
access to water and food. After the 12th week, it was performed the following interventions: conventional diet (HFRC), intermittent fasting for 48 hours (HFJ48), intermittent fasting for 24 hours
twice a week (HFJA) and physical aerobic training (HFEXA and CTEX). At the end of the 20th
week, microvascular permeability of the cheek pouch was assessed. It was observed 15.9% increase
in HF group when compared to CT (p<0.01; n=11). Additionally, the fasting groups (HFJ48 and
HFJA) showed a 18.57% and 20.18% reduction, respectively, when compared to HF group (p<0,01
e p<0,05; n=10 for both). Comparing the caloric restriction groups – continuous or intermittent –
no significant effects in the microvascular permeability were observed between the fasting groups
(HFJ48 x HFJA) or when theses both are compared to the conventional diet (HFRC) (p>0.05;
n=11). Taking it into consideration, the consumption of a hyperlipidic diet is related to typical
obesity microvascular alterations when endothelial function is evaluated. We could also observe
that the intermittent caloric restrictions (HFJ48 e HFJA) are capable of restoring microvascular
permeability usually altered in obesity. On the other hand, conventional diet intervention (HFRC)
did not show significant differences in the endothelial evaluation when compared to the group
fed only a hyperlipidic diet (HF), showing that continuous caloric restriction was not effective in
reverting the endothelial disfunction in those animals.
keywords: Obesity; Intermittent fasting; Cardiovascular physiology
Apoio Financeiro: FAPERJ ; FINEP ; CNPQ
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A nicotina é responsável pelas bases farmacológicas do tabagismo, atuando como principal
psicoestimulante no sistema nervoso central. No Brasil, 11,3% da população maior de 15 anos
consome cigarros diariamente e grande parte dos usuários de cigarro, adultos inicia o uso na adolescência. Entre os jovens, é comum a associação entre nicotina e álcool, dificultando a abordagem
terapêutica da dependência. Neste sentido, o presente estudo teve por objetivo testar o efeito tratamento da dependência com bupropiona em um modelo experimental de exposição na adolescência
à nicotina e/ou ao álcool. Do dia pós-natal (PN) 28 ao PN45, 42 camundongos Suíços adolescentes
de ambos os sexos foram expostos fumaça de cigarro (SMK), gerado por um equipamento automatizado (Teague Enterprises, EUA) ou ar filtrado (AR). Metade dos animais de cada um destes
grupos, em dias intercalados, receberam via intraperitoneal uma solução de álcool (ETOH) a 25%
em salina a 0,9% ou apenas uma solução de salina (SAL). De PN41 a PN45 foi iniciado o tratamento com Bupropiona (30 mg/kg/dia, BUP) ou água (ÁGUA) via gavagem. Ao fim da exposição,
de PN46 a PN56, o grupo BUP recebeu o dobro da dose inicial de Bupropriona (60 mg/kg/dia).
30 dias após o fim do tratamento (PN83), os animais foram submetidos ao teste comportamental
Labirinto em Cruz Elevado (LCE). Os animais do grupo AR+ETOH foram os únicos a apresentar
uma redução no percentual de tempo de permanência no braço aberto (P = 0,015) e no percentual
de entradas no mesmo braço (P = 0,016) quando comparados ao grupo controle. Por sua vez, o tratamento de bupropiona aumentou o número de eventos de entradas no braço fechado (P = 0,004)
e no número de alongamentos (P < 0,001). Este perfil de resultados indica que a exposição somente
ao álcool é ansiogênica um mês depois do encerramento do tratamento e que a bupropiona leva a
um aumento na atividade locomotora no LCE.
palavras-chave: Nicotina; Tratamento ; Comportamento

Nicotine is responsible for the pharmacological bases of smoking, acting as the main psychostimulant of tobacco smoke in the central nervous system. In Brazil, 11.3% of the population
over 15 years of age consumes cigarettes daily and most of the adult cigarette users begin their use
in adolescence. Among young people, it is common the association between nicotine and alcohol,
resulting in a difficult therapeutic approach to dependence. In this sense, the present study had the
objective to test the treatment effect of the dependence with bupropion in an experimental model
of nicotine exposure and/or alcohol during in adolescence. From the postnatal day (PN) 28 to the
PN45, 42 Swiss teenage males of both sexes were exposed to cigarette smoke (SMK), generated
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by automated equipment (Teague Enterprises, USA) or filtered air (AR). Half of the animals from
each of these groups every other day received a 25% alcohol (ETOH) solution in 0.9% saline or
only a saline solution (SAL) (intraperitoneal). From PN41 to PN45, treatment with bupropion (30
mg/kg/day) or water was started via gavage. At the end of the exposure, from PN46 to PN56, the
BUP group received twice the initial dose of bupropion (60 mg/kg/day). 30 days after the end of
treatment (PN83), the animals were submitted to the Elevated Plus Maze (EPM) behavioral test.
The animals of the AR+ETOH group were the only ones to present a reduction in the percentage
of time spent in the open arms (P = 0.015) and in the percentage of entries into he same arm (P =
0.016) when compared to the control group. In turn, bupropion treatment increased the number
of events of entries into the closed arm (P = 0.004) and in the number of stretches (P <0.001). This
profile of results indicates that exposure to alcohol alone is anxiogenic one month after the end of
treatment and that bupropion leads to an increase in locomotor activity in EPM.
keywords: Nicotine; Treatment; Behavioral
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES;SR-2
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058. EXPOSIÇÃO À NICOTINA EM CAMUNDONGOS SUÍÇOS
ADOLESCENTES: AVALIANDO O EFEITO DE DIFERENTES
CONCENTRAÇÕES DE SACARINA NA SOLUÇÃO DE NICOTINA
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A adição de sacarina na solução de nicotina consumida por camundongos na fase de exposição é um aspecto metodológico utilizado no modelo experimental de exposição à nicotina na
adolescência. A sacarina é usada para mascarar o gosto amargo da nicotina, procurando-se evitar
uma hidratação alterada nos animais expostos à droga. A sacarina, por seu sabor doce, pode afetar o
consumo por um efeito hedônico, tornando complexa a interpretação dos resultados de dependência à nicotina. Neste estudo, testamos a hipótese de que diferentes concentrações de sacarina afetam
o consumo de uma solução de nicotina em duas fases experimentais usadas em projetos que abordam a dependência à esta droga: 1) exposição inicial: consumo obrigatório das soluções contendo
nicotina; 2) consumo voluntário (segue-se a exposição): o animal seleciona qual líquido beber. Do
30o dia de vida pós-natal (PN30) a PN46, os animais foram divididos em grupos: 1) H2O, água
filtrada; 2) SAC2, solução de sacarina a 2%; 3) NIC0, solução de nicotina (50 µg/ml) sem sacarina;
4) NIC0,5, solução de nicotina (50 µg/ml) com sacarina a 0,5%; 5) NIC1, sacarina a 1%; 6) NIC2,
sacarina a 2%. De PN49 a PN61 foi realizado o Teste de Escolha entre Garrafas (TEG), onde foram
mantidas duas garrafas à disposição dos animais: a) uma com nicotina, sem sacarina; b) uma com
água filtrada. Os 4 primeiros dias do TEG tiveram concentração de nicotina fixa (50 µg/ml). Estes
foram seguidos de 3 dias com apenas uma garrafa de água. Os 6 últimos dias foram com concentração variada (a cada dois dias): 50, 10 e, finalmente, 2 µg/ml. A análise qualitativa (devido à amostra
parcial) indica que, na exposição, a sacarina não apresenta efeito hedônico (consumo equivalente
à H2O) e permite que, em suas maiores concentrações (N1 e N2), o volume de solução contendo
nicotina seja equivalente à do grupo H2O. No TEG, os resultados sugerem que os grupos N1 e N2
apresentam uma preferência maior pela solução contendo nicotina que os demais. Os resultados
parciais do projeto sugerem que o uso da sacarina é relevante para o consumo adequado da solução
de nicotina durante a exposição.
palavras-chave: Nicotina; Adolescência; Dependência

Adding saccharin to the solution of nicotine consumed by mice is a methodological aspect
utilized on the experimental model of nicotine exposure during adolescence. Saccharin is used to
mask the bitterness of the nicotine taste, looking to avoid an altered hydration of nicotine-exposed
animals. Saccharin, due to its sweetness, can affect the intake due to a hedonic effect, making the
results of nicotine addiction complex to interpretate. Here, we are testing the hypothesis that different saccharin concentrations can affect the intake of a nicotine solution during two experimental
phases used in projects that address nicotine addiction: 1) initial exposure: Mandatory intake of
the nicotine solutions; 2) voluntary intake (follows exposure): The animal chooses which liquid to
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drink. From the 30th postnatal day (PN30) to PN46, animals were divided into groups: 1) H2O,
filtered water; 2) SAC2, saccharin solution at 2%; 3) NIC0, nicotine solution (50mg/L) without
saccharin; 4) NIC0,5, nicotine solution (50mg/L) with saccharin at 0.5%; 5) NIC1, saccharin at
1%; 6) NIC2, saccharin at 2%. From PN49 to PN61, the Two Bottle Choice (TBC) test, in which
two bottles (one filled with nicotine + saccharin, the other filled with H2O) are available to the
animals, was carried out. The first 4 days of TBC had a fixed concentration of nicotine (50mg/L).
These were followed by 3 days with just one bottle of water. The last 6 days had the nicotine concentration changed every two days: 50, 10 and, finally, 2 mg/L. A qualitative analysis (due to the
partial sample) indicates that, during initial exposure, saccharin does not present an hedonic effect
(intake equivalently to H2O) and allows animals, at its highest concentrations (N1 e N2), to drink
a volume of the solution containing nicotine equivalent to that of the H2O group. In the TBC, the
results suggest that the N1 and N2 groups show a higher preference for the solutions that contain
nicotine than the other nicotine exposed groups (N0 and N0.5). The partial results of the project
suggest that the use of saccharine is relevant to the adequate intake of the nicotine solution during
exposure.
keywords: Nicotine; Adolescence; Addiction
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES;SR-2
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059. INFLUÊNCIA DO MOMENTO DA EXPOSIÇÃO NA MANIFESTAÇÃO
DOS DÉFICITS DE APRENDIZADO E MEMÓRIA DE CAMUNDONGOS
EXPOSTOS AO ETANOL DURANTE O PERÍODO NEONATAL
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INFLUÊNCIA DO MOMENTO DA EXPOSIÇÃO NA MANIFESTAÇÃO DOS DÉFICITS
DE APRENDIZADO E MEMÓRIA DE CAMUNDONGOS EXPOSTOS AO ETANOL DURANTE O PERÍODO NEONATAL Autor: Lorrana da Silva e Silva Ferreira Orientador: Anderson
Ribeiro Carvalho A exposição gestacional ao etanol produz um amplo espectro de defeitos neurocomportamentais que podem persistir ao longo da vida. Estudos em roedores vêm demonstrando
que os primeiros 14 dias de vida pós-natal, período em que se dá o surto de crescimento cerebral,
é crítico para a manifestação dos déficits de memória e aprendizado. O objetivo deste estudo foi
avaliar a contribuição relativa da exposição ao etanol em diferentes momentos do período de surto
de crescimento cerebral para a manifestação dos déficits de memória e aprendizado. Camundongos
Suíços receberam 5 g/kg ip de etanol (grupo ETOH) ou solução salina (grupo SAL) no inicio do
período de surto de crescimento (segundo dia pós-natal: PN2), no meio (PN8), no final (PN14) ou
nos três momentos (PN2, PN8 e PN14). Também foram utilizados camundongos que não foram
manipulados no período (grupo NORMAL). De PN27 a PN29, o aprendizado e memória foi avaliado pelo teste de reconhecimento de objetos. A taxa de mortalidade do grupo que recebeu etanol
nas três idades foi maior do que a dos demais grupos. Não houve diferenças no ganho de massa
durante o período de exposição, porém no período dos testes, os animais que receberam etanol nas
três idades, foram mais leves que os dos demais grupos. No teste de reconhecimento de objetos,
o grupo ETOH que recebeu injeções nas três idades apresentou preferência pelo objeto novo na
segunda sessão realizada 3 horas após a primeira sessão, mas não apresentou na terceira sessão
realizada 24 horas após a primeira sessão indicando um prejuízo nos mecanismos de memória de
longo prazo. Nossos dados sugerem que os déficits de memória e aprendizado induzidos pela exposição ao etanol durante o período de surto de crescimento cerebral dependem mais da frequência da
exposição do que do momento da exposição. Palavras-chave: Alcoolismo; teste de reconhecimento
de objetos, comportamento. Apoio Financeiro: CNPq e FAPERJ
palavras-chave: alcoolismo; teste de reconhecimento de objeto; comportamento

The ethanol exposure during pregnancy leads to a series of long-lasting neurobehavioral
disorders in the offspring. Studies in rodents have shown that the first 14 days of postnatal life,
that encompass the brain growth spurt, is critical for the manifestation of learning and memory
deficits. The objective of this study was to evaluate the relative contribution of exposure to ethanol
at different moments of the brain growth spurt period for the manifestation of memory and learning deficits. Swiss mice received 5 g / kg ip of ethanol (ETOH group) or saline solution (SALINE
group) were injected during the brain growth spurt at the beginning (PN2), the middle (PN8),
the end (PN14) and at all three moments (PN2, PN8 and PN14). Animals that were not injected
(NORMAL group) were inserted in the study. Mice were submitted to the object recognition test
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in PN27, PN28 and PN29 to evaluate learning and memory. The mortality rate of the group that
received ethanol at the three ages was higher than that other groups. There were no differences in
body mass gain during the exposure period, but ETOH mice that injected at the three ages were
lighter than those of the other groups during test period. In the object recognition test, the group
that received ETOH at PN2, PN8 and PN14 had a preference for the new object in the second session (performed 3h after the first session), but did not present in the third session (performed 24h
after the first session) indicating an impairment of the long-term memory mechanisms. Our data
suggest that learning and memory deficits induced by ethanol exposure during the brain growth
spurt period may depend on the timing and frequency of exposure. keywords: alcoholism, object
recognition test, behavior Apoio Financeiro: CNPq e FAPERJ
keywords: alcoholism; object recognition test; behavior
Apoio Financeiro: CNPQ
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060. SUPLEMENTAÇÃO MATERNA COM ÓLEO DE OLIVA E ÓLEO DE COCO
ALTERA A COMPOSIÇÃO DO LEITE MATERNO E PROMOVE DISFUNÇÕES
ENDÓCRINO-METABÓLICAS EM PROLES DE RATOS MACHOS ADULTOS
Autor:			
Orientador:

Sthefany da Costa Silva
Elaine de Oliveira (CBI / IBRAG)

Alguns óleos dietéticos considerados saudáveis são comumente utilizados na alimentação,
inclusive em períodos críticos da vida, como a lactação. Sendo assim, avaliamos, neste trabalho, os
efeitos da suplementação materna com o óleo de soja, óleo de oliva, óleo de peixe e óleo de coco
durante o período de lactação sobre a composição do leite materno e no metabolismo das proles
aos 180 dias de vida. Ao nascimento das proles, as mães Wistar e seus filhotes foram divididos em 4
diferentes grupos: 1) Óleo de Soja (OS, n=09); 2) Óleo de Oliva (OO, n=10); 3) Óleo de Peixe (OP,
n=10) e 4) Óleo de Coco (OC, n=10). As mães receberam os respectivos óleos através de gavagem
intra-gástrica (0,5g/kg PC) durante todo o período de lactação. Um dia antes do desmame (dia pós-natal 20, PN20) foi feita a ordenha das mães de cada grupo para obtenção do leite materno que foi
armazenado a -20°C. Aos 180 dias de vida (PN180) ocorreu o sacrifício de todas as proles. Quanto
a composição do leite materno, o grupo OC apresentou maior conteúdo de triglicerídeos no leite
que os outros três grupos. Os grupos OO e OC apresentaram mais colesterol e calorias no leite
que o grupo OS. Quando adultas (em PN180), as proles dos grupos OO e OC apresentaram maior
ganho de peso corporal e adiposidade total e visceral em relação ao grupo OS, no entanto somente
o grupo OC apresentou-se hiperfágico em relação ao grupo OS. Observou-se, ainda, que somente
o grupo OO apresentou maior massa magra que o grupo OS. Foi detectada maior concentração de
leptina no plasma dos grupos OO e OC quando comparado ao grupo OS. Os grupos OO, OP e OC
apresentaram maior concentração de T3 total plasmático, sem alterações nos níveis de T4 livre e
TSH, bem como de marcadores da função tireoideana, como: TRβ1, desiodase 1 (Dio1), desiodase
2 (Dio 2) e UCP-1. Sendo assim, o óleo de oliva e o óleo de coco foram capazes de alterar a composição do leite materno e provocar alterações endócrino-metabólicas nas proles a longo prazo como
obesidade, hiperfagia e disfunção tireoideana.
palavras-chave: Programação metabólica; Obesidade; Óleos dietéticos

Some oils considered healthy has been commonly used in food, even in critical periods of
life, such as lactation. Therefore, here, we studied the effects of maternal supplementation with
soybean oil, olive oil, fish oil and coconut oil during lactation period on the breast milk composition and offspring metabolism at 180 days of life. At birth, Wistar dams and their pups were divided into 4 groups: 1) Soybean oil (SO, n=09); 2) Olive Oil (OO, n=10); 3) Fish Oil (FO, n=10) and
4) Coconut Oil (CO, n=10). Dams received the respective oils through intra-gastric gavage (0.5g/
kg BW) during whole lactation period. One day before the weaning (postnatal day 20, PN20), the
dams of each group were milked to obtain the breast milk that was stored at -20°C. At 180 days of
life (PN180) the offspring were sacrificed. About breast milk composition, the CO group presented
higher triglycerides content in milk than other three groups. The OO and CO groups presented
more cholesterol and calories in milk than SO group. In adulthood (PN180), offspring of OO and
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CO groups presented higher body weight gain and total and visceral adiposity than SO group,
however only CO group presented hyperphagia compared to SO group. It was also observed that
only OO group presented higher lean mass when compared to SO group. The leptin was higher in
plasma of OO and CO groups compared to SO group. The OO, FO and CO groups presented higher plasma total T3, with no changes in free T4 and TSH levels and in thyroid function markers,
such as: TRβ1, deiodinase 1 (Dio 1), deiodinase 2 (Dio 2) and UCP-1. Thus, olive oil and coconut
oil were able to alter the composition of breast milk and to cause endocrine-metabolic changes in
the long-term offspring such as obesity, hyperphagia and thyroid dysfunction.
keywords: Metabolic programming; Obesity; Dietary oils
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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A esquizofrenia é um distúrbio mental que atinge cerca de 1% da população. Seus sintomas
são dividos em positivos (alucinações, hiperatividade), negativos (anedonia, isolamento social) e
cognitivos (déficit na memória atencional e memória de trabalho). A manifestação dos sintomas
ocorre ao final da adolescência e sua fisiopatologia envolve alterações nas vias dopaminérgicas e
glutamatérgicas. O objetivo desse trabalho é validar um modelo farmacológico de indução a esquizofrenia, contribuindo para o melhor entendimento das bases neurobiológicas da esquizofrenia.
Camundongos C57BL/6 de ambos os sexos receberam injeções de fenciclidina (PCP), um antagonista glutamatérgico, via subcutânea (s.c.) nas doses de 5, 10 ou 20mg/kg (PCP5, PCP10 e PCP20)
nos dias 7, 9 e 11 pós-natal (PN). Adicionalmente foram utilizados dois grupos: CONT, que recebeu salina, e NAIVE, que não recebeu injeção. Em PN49 e PN50, 30 minutos antes de serem
submetidos aos Teste de Interação Social (IS) e Teste de Inibição pelo Pré-Pulso (PPI) os animais
receberam tratamento com olanzapina (OLZ) (0,25mg/kg, s.c), salina ou não receberam injeções
(NAIVE). No IS, uma dupla da mesma ninhada, de mesmo sexo, isolados previamente, são colocados na arena para que sejam avaliados duração e número de interações. No PPI, os animais são submetidos a estímulos sonoros sendo registrada a reposta de sobressalto a esses estímulos. Os estímulos apresentados são Pulsos (120dB) precedidos por estímulos de menor intensidade (Pré-pulsos)
de intensidades diferentes: 70dB (PREP70), 75dB (PREP75) ou 80dB (PREP80). No IS não foram
identificadas diferenças significativas entre os grupos experimentais. No PPI, a resposta de sobressalto aos pré-pulsos foram menores que aquelas produzidas pelos pulsos. A presença dos pré-pulsos
antecedendo os pulsos foi capaz de reduzir a resposta a estes últimos e quanto maior a intensidade
do pré-pulso, maior foi o percentual de inibição (PREP70<prep75<=”” font=””></prep75
palavras-chave: Esquizofrenia; Fenciclidina; PPI

Schizophrenia is a mental disorder that affects about 1% of the population. It includes positive (hallucinations, hyperactivity), negative (anedonia, social isolation) and cognitive (attention
deficit and working memory) symptoms. Schizophrenia symptoms emerge at the end of adolescence and its pathophysiology involves changes in the dopaminergic and glutamatergic pathways.
The objective of this work is to validate a pharmacological model of schizophrenia, aiming to
contribute to a better understanding of the neurobiological bases of schizophrenia. Male and female C57BL/6 mice received subcutaneous (s.c.) injections of phencyclidine (PCP), a glutamatergic
antagonist at the doses of 5, 10 or 20mg / kg (PCP05, PCP10 and PCP20) on days 7, 9 and 11 of
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postnatal development (PN). In addition, two groups were used: CONT, which received saline
injections, and NAIVE, which received no injection. At PN49 and PN50, the animals were submitted to the Social Interaction (IS) and Pre-Pulse Inhibition (PPI) Tests respectively. Thirty minutes
before each test, the animals received olanzapine (OLZ) (0.25mg/kg, s.c.), saline or did not receive
an injection. In the IS, two mice from the same litter and same sex that were kept in separate cages
for 24h are placed in together in an arena to evaluate the duration and number of interactions. In
the PPI, the animals are submitted to sound stimuli and the startling response is recorded. The
stimuli presented are pulses (120dB) preceded by stimuli of lower intensity (pre-pulses) at different intensities: 70dB (PREP70), 75dB (PREP75) or 80dB (PREP80). As for the IS, no significant
differences were identified between the experimental groups. In the PPI, the startle response to
the pre-pulses were smaller than those evoked by the pulses. A pre-pulse reduced the response to
a subsequent pulse, and the higher the pre-pulse intensity, the greater the percentage of response
inhibition (PREP70<=”” font=””>
keywords: Schizophrenia; Fenciclidine; PPI
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES
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A esquizofrenia (SCHZ) é uma doença crônica que atinge cerca de 1% da população mundial, constituída pela combinação de 3 tipos de sintomas: positivos (hiperatividade, alucinações e
delírios), negativos (isolamento social e embotamento afetivo) e cognitivos (défcite de atenção e
memória de trabalho). Os primeiros sintomas ocorrem no final da adolescência e início da idade
adulta. As hipóteses dopaminérgica e glutamatérgica são as propostas mais consistentes para explicar a fisiopatologia da doença e o uso de modelos animais pode contribuir para o entendimento da
neurobiologia envolvida na doença. Dessa forma, o projeto tem por finalidade validar um modelo
farmacológico glutamatérgico para induzir alterações comportamentais características da SCHZ
e verificar a atenuação destes pela administração de uma droga antipsicótica atípica, a olanzapina
(OLZ). Os procedimentos a seguir foram aprovados pelo Comitê de Cuidado e Uso de Animais da
UERJ (CEUA033/2018). A fenciclidina (PCP), um antagonista glutamatérgico, foi administrada
(s.c.) nas doses de 5, 10 ou 20mg/kg (PCP05, PCP10 e PCP20 respectivamente), aos 7, 9 e 11 dias
de vida pós-natal (PN), em camundongos C57BL/6, machos e fêmeas. Utilizamos dois grupos adicionais: CONTROLE e NAIVE. Em PN48, os animais são testados no campo aberto para verificar
a expressão de hiperatividade locomotora, um sintoma positivo da SCHZ. Trinta minutos antes do
teste, os animais de cada grupo são subdivididos em 2: o grupo tratado com OLZ (0,25mg/kg, s.c.),
para averiguar a reversão do sintoma associado a SCHZ, e o grupo salina. Assim, os animais foram
separados nos seguintes grupos: NAIVE (fêmea=8, macho=8), CONTROLE (fêmea=4, macho=8),
CONTROLE OLZ (fêmea=6, macho=8), PCP05 (fêmea=8, macho=8), PCP05 OLZ (fêmea=7, macho=7), PCP10 (fêmea=8, macho=8), PCP10 OLZ (fêmea=7, macho=10), PCP20 (fêmea=7, macho=9), PCP20 OLZ (fêmea=8, fêmea=8). Houve um aumento da atividade locomotora nos machos
tratados com PCP10 (2281,2cm) (F3,58=3,9; p≤0,01) quando comparados aos controles (1974,3cm)
(p≤0,05). A olanzapina reduziu a atividade locomotora (1637,0cm) (F1,58=49,6; p≤0,001), revertendo a hiperatividade causada pela dose intermediária de PCP (PCP10 OLZ < PCP10; p≤0.05). Nas
fêmeas, o PCP não causou hiperatividade. Com isso, nossos dados sugerem que a dose intermediária de PCP (10mg/kg) foi capaz de promover uma alteração comportamental característica da
SCHZ, a hiperatividade, representando um sintoma positivo encontrado em humanos.
palavras-chave: Esquizofrenia; Hiperatividade; Fenciclidina

Schizophrenia (SCHZ) is a chronic disease that affects about 1% of the world population,
consisting of the combination of three types of symptoms: positive (hyperactivity, hallucina-
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tions and delusions), negative (social isolation and affective blunting) and cognitive attention and
working memory). Early symptoms develop in the late teens and early adulthood. The dopaminergic and glutamatergic hypotheses are the most consistent proposals to explain the pathophysiology
of the disease and the use of animal models may contribute to the understanding of the neurobiology involved in the disease. The aim of the project is to validate a glutamatergic pharmacological model to induce behavioral alterations characteristic of SCHZ and to verify their attenuation
by administration of an atypical antipsychotic drug, olanzapine (OLZ). The following procedures
were approved by the Animal Care and Use Committee of UERJ (CEUA033 / 2018). Phencyclidine (PCP), a glutamatergic antagonist, was administered subcutaneously (sc) in male and female
C57BL/6 mice at the doses 5, 10 or 20 mg/kg on days 7, 9 and 11 of postnatal development. We
used two additional groups: CONTROL and NAIVE. At PN48, the animals were submitted to the
Open Field test to verify the expression of locomotor hyperactivity, a positive symptom of SCHZ.
Thirty minutes before being submitted to the Open Field test, the animals from each group are
subdivided into 2: the olanzapine-treated group (0.25mg/kg, sc), to investigate the reversal of associated symptoms SCHZ, and the saline group. Thus, the animals were separated into the following
groups: NAIVE (female=8, male=8), CONTROL (female=4, male=8), CONTROL OLZ (female=6,
male=8), PCP05 (female=8, male=8), PCP05 OLZ (female=7, male=7), PCP10 (female=8, male=8),
PCP10 OLZ (female=7, male=10), PCP20 (female=7, male=9), PCP20 OLZ (female=8, male=8).
There was an increase in locomotor activity in males treated with PCP10 (2281.2cm) (F3,58 = 3.9;
p≤0.01) when compared to controls (1974,3cm) (p≤0, 05). Olanzapine reduced locomotor activity
(1637.0 cm) (F1.58 = 49.6; p≤0.001), reversing the hyperactivity caused by the intermediate dose
of PCP (PCP10 OLZ < PCP10; p≤ 0.05). In females, PCP did not cause hyperactivity. Therefore,
our data suggest that the intermediate dose of PCP (10mg/kg) was able to evoke hyperactivity, a
behavioral change characteristic of SCHZ, representing a positive symptom identified in humans.
keywords: Schizophrenia; Hyperactivity; Phencyclidine
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES
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As plantas são utilizadas pelo homem como recurso medicinal, antes mesmodo surgimento
da escrita, por constituírem uma alternativa eficaz para o tratamento de diversas enfermidades
(CARNEIRO et al., 2014). Os conhecimentos sobre os mecanismos de ação das espécies vegetais
têm despertado interesse, uma vez que, as plantas medicinais, possuem um grande potencial farmacológico para síntese de novos produtos. Petiveria alliacea Linné, pertencente à família Phytolacacea é uma angiosperma perene, herbácea subarbustiva com característico odor de alho. Esta
espécie é utilizada na medicina tradicional, para tratamento de diversas patologias, tais como artrite, reumatismo e câncer. O objetivo do presente estudo consiste em avaliar o potencial citotóxico
desta planta. O extrato etanólico de Petiveria foi particionado em ampola de decantação, através de
um método sistemático de fracionamento, utilizando solventes orgânicos de polaridade crescente
(hexano, diclorometano, acetato de etila e n-butanol) visando à separação e, consequentemente,
ao enriquecimento de seus componentes ativos. Após a evaporação rotativa de cada partição, o
material teve sua massa determinada em balança de precisão. Para a realização dos experimentos, o
conteúdo final de cada fração foi diluída em dimetilsulfóxido(DMSO) a 1% e água (SIMÕES et al.,
2010). Para alcançar os objetivos inicialmente foi realizada a avaliação da citotoxicidade induzida
na cepas de Saccharomyces cerevisiae FF18733, selvagem em relação aos mecanismos de reparo de
lesões no DNA. Foi observado que as frações de Hexano, diclorometano e Acetato de Etila foram
capazes de diminuir a viabilidade nas concentrações de 5, 25, 50, 75 e 100 ug/ml na cepa selvagem
de Saccharomyces Cerevisae. A IC 50 foi determinada para cada fração, correspondendo a concentração de 25 µg/mL (Hexano), 75 µg/mL (diclorometano e acetato de etila); As etapas seguints deste estudo serão a avaliação da citototoxicidade na cepa mutante OGG1 de saccharomyces cerevisae
e a determinação do potencial mutagênico em ambas as cepas.
palavras-chave: extratos vegetais; Citotoxicidade; Saccharomyces cerevisiae

The plants are used by man as a medicinal resource, rather than the appearance of writing,
since they are an effective alternative for the treatment of various diseases (CARNEIRO et al.,
2014). Knowledge about the mechanisms of action of plant species has aroused interest, since medicinal plants have a great pharmacological potential for the synthesis of new products. Petiveria
alliacea Linné, belonging to the family Phytolacacea is a perennial, herbaceous angiosperm subbuddy with characteristic garlic odor. This species is used in traditional medicine, for treatment of
several pathologies, such as arthritis, rheumatism and cancer. The objective of the present study is
to evaluate the cytotoxic potential of this plant. The ethanolic extract of Petiveria was partitioned
in a separatory funnel, using a systematic method of fractionation, using organic solvents of increasing polarity (hexane, dichloromethane, ethyl acetate and n-butanol) aiming at the separation
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and, consequently, the enrichment of its active components. After the rotary evaporation of each
partition, the material had its mass determined in a precision scale. For the experiments, the final
content of each fraction was diluted in 1% dimethylsulfoxide (DMSO) and water (SIMÕES et al.,
2010). In order to reach the objectives, the evaluation of induced cytotoxicity in the strains of
Saccharomyces cerevisiae FF18733, wild in relation to mechanisms of repair of lesions in DNA,
was performed. It was observed that the fractions of Hexane, dichloromethane and Ethyl Acetate
were able to decrease viability at the concentrations of 5, 25, 50, 75 and 100æg / ml in the wild
strain of Saccharomyces cerevisae. The IC 50 was determined for each fraction, corresponding to
the concentration of 25 μg / mL (Hexane), 75 μg / mL (dichloromethane and ethyl acetate); The
following steps in this study will be the evaluation of the cytotoxicity in the mutant strain OGG1
of saccharomyces cerevisae and the determination of the mutagenic potential in both strains.
keywords: citotoxicity; plant extracts; Saccharomyces cerevisiae
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Atualmente, a prática de exercícios físicos está aumentando entre as pessoas ao redor do
mundo. Muitos usam nutrição pré-treino através de suplementos dietéticos. Porém, ainda há incertezas acerca desses produtos e o que causam no corpo. Portanto, este projeto consiste em investigar o potencial mutagênico e citotóxico dos suplementos pré-treino Oxyelite, C4 e Jack3D. O
ensaio Salmonella / Microssoma foi utilizado para determinar o potencial mutagênico dos suplementos investigados. As cepas de Salmonella typhimurium TA 97, TA 98 e TA 100 foram utilizadas para os 3 produtos (além de TA 102 e TA 104 para C 4). Houve cinco concentrações em mg
/ mL para Oxielite e C4 (0,005; 0,05; 0,5; 5; 50) e seis concentrações para Jack3D (0,001; 0,005;
0,05; 0,5; 5; 50), diluídas em DMSO e analisadas com e sem ativação metabólica (S9). Realizou-se
o ensaio em triplicata e a mutagenicidade foi observada nas concentrações que possuíam um índice de mutagenicidade (IM = revertentes espontâneos / revertidos induzidos) superior a 2. Além
disso, pela linhagem HepG2, o ensaio de viabilidade (WST) para verificar efeitos hepatotóxicos.
Um ensaio de fosfatase alcalina foi realizado para verificar possíveis distúrbios hepáticos e ósseos.
A porcentagem de sobrevivência celular na WST e a quantidade de fosfatase alcalina por 10.000
células em contato com suplementos em concentrações de 0 a 5 mg / ml foram observadas nos períodos de 24, 48 e 72 h. No ensaio Salmonella / Microssoma, foi encontrado um resultado positivo
para mutagenicidade (MI> 2) para Oxyelite e Jack 3D para TA 98 e TA 100 com S9, e para os três
suplementos para TA 97 com S9. Para o ensaio WST, efeitos citotóxicos ocorreram com Oxyelite
na incubação de 24 h na menor concentração, e todos os três produtos apresentaram citotoxicidade em todas as concentrações em 48 h de incubação. No ensaio de fosfatase alcalina, observou-se
um aumento significativo dessa substância quando em contato qualquer suplemento analisado a
partir do período de 48 horas. Conclui-se que os suplementos analisados têm efeito mutagênico e
citotóxico significativo e os resultados são promissores para um estudo mais aprofundado sobre os
efeitos desses suplementos.
palavras-chave: Suplementos; Mutagênico; Citotóxico

Physical exercise is currently increasing among people around the world. Many use pre-workout nutrition through dietary supplements. However, there are still uncertainties about these products and what they cause in the body. Therefore, this project consists to investigate the
mutagenic and cytotoxic potential of the pre-workout supplements Oxielite, C4 and Jack3D. The
Salmonella / Microsome assay was used to determine the mutagenic potential of the supplements
investigated. The strains of Salmonella typhimurium TA 97, TA 98 and TA 100 were used for the
3 products (besides TA 102 and TA 104 for C 4). There were five concentrations in mg / mL for
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Oxielite and C4 (0.005, 0.05, 0.5, 5.50) and six concentrations for Jack3D (0.001, 0.005, 0.05, 0.5,
5.50), diluted in DMSO and analyzed with and without metabolic activation (S9). The assay was
performed in triplicate and mutagenicity was observed at concentrations that had a mutagenicity
index (IM = reversed spontaneous / induced reverse) greater than 2. In addition, via the HepG2
line, the viability test (WST) for hepatotoxic effects. An alkaline phosphatase assay was performed
to check for possible hepatic and bone disorders. The percentage of cell survival in WST and the
amount of alkaline phosphatase per 10,000 cells in contact with supplements at concentrations of
0 to 5 mg / ml were observed in the 24, 48 and 72 h periods. In the Salmonella / Microsome assay,
a positive result was found for mutagenicity (MI> 2) for Oxyelite and Jack 3D for TA 98 and TA
100 with S9, and for the three supplements for TA 97 with S9. For the WST assay, cytotoxic effects
with Oxielite occurred at the 24 h incubation at the lowest concentration, and all three products
showed cytotoxicity at all concentrations within 48 h of incubation. In the alkaline phosphatase
assay, significant increase of this substance was observed when in contact with any supplement
analyzed from the period of 48 hours. It is concluded that the supplements analyzed have a significant mutagenic and cytotoxic effect and the results are promising for a more in-depth study on
the effects of these supplements.
keywords: Supplements; Mutagenic; Citotoxic
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; UNIRIO; UERJ
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Autor: Carine Gonçalves de Olliveira Orientador: Israel Felzenszwalb (IBRAG) Popularmente conhecido com graviola, a espécie Annona muricata Linnaeus é um fruto da família annonacea, encontrado em regiões tropicais e em baixas altitudes. Este fruto é utilizado pela indústria
alimentício devido ao seu aroma e sabor adocicado. Além disso, todas as partes do vegetal são
utilizadas por populações tradicionais para o tratamento de diversas doenças. Os usos etnofarmacológicos da graviola vão desde inseticida até o efeito hipoglicemiante. Compostos bioativos como
acetogeninas e compostos fenólicos que possuem capacidade citotóxica em células cancerosas e atividade antioxidante respectivamente, podem está envolvidos com as atividades biológicas apresentadas por esta espécie. O presente estudo investigou o teor fenólico total presente em uma fração de
suco da polpa de graviola utilizando os ensaios de Folin-Ciocalteu e de espectro UV-visivel. Para a
obtenção da fração do suco da palpa de graviola uma alíquota de 600g de polpa foi homogeneizada
com água destilada sob agitação magnética, numa proporção de 1:3. A mistura foi centrifugada e
liofilizada. O extrato seco apresentou um rendimento de 5,51% p/p. Para determinação de polifenóis totais foi utilizado o ensaio de Folin-Ciocalteu, em placa de 96 poços. A amostra reagiu com o
reagente Folin durante duas horas. Em seguida a leitura da absorvância foi determinada em leitor
de microplacas a 760nm. Ácido gálico foi utilizado como padrão. Os espectros de UV-visível da
fração do suco da polpa de graviola foram determinados na faixa de comprimento de onda de 200
a 800nm, por meio da adição de uma alíquota de 200 μL da fração a 8 mg/mL em placa de 96 poços. O espectro UV apresentou absorção faixa entre 250 a 320 nm, a qual compreende a banda de
compostos fenólicos. Composto que apresentou teor médio de 10.70 ± 0.97 mg GAE/g no ensaio
de Folin-Ciocalteu. Conclui-se que a amostra apresenta compostos fenólicos em sua constituição
e devido a isso pode apresentar atividades biológicas caracteristica do composto como potencial
antioxidante.
palavras-chave: Annona muricata L.; polifenóis ; UV-visivel

Popularly known as graviola, the Annona muricata Linnaeus is a fruit of the annonacea
family, found in tropical regions and at low altitudes. This food is due to its sweet aroma and taste.
In addition, all parts of the plant are used by therapies for the treatment of various diseases. The
ethnopharmacological uses of soursop range from insecticide to hypoglycemic effect. Bioactive
compounds such as acetogenins and phenolic compounds that have cytotoxic capacity in cancer
cells and antioxidant activity respectively, may be involved with the biological activities presented
by this species. Due to this the present study investigated the total phenolic content present in a
juice fraction of the graviola pulp using the Folin-Ciocalteu and UV-visible spectrum assays. To
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obtain the juice fraction of soursop palpe, an aliquot of 600 g of pulp was homogenized with distilled water under magnetic stirring, in a ratio of 1: 3. The mixture was centrifuged and lyophilized.
The dried extract showed a yield of 5.51% w / w. For the determination of total polyphenols the
Folin-Ciocalteu assay was used In 96-well plate. A sample was reacted with folin reagent for two
hours. The absorption reading was then determined in a microplate reader at 760 nm. Gallic acid
was used as standard. The absorbance reading was then determined in a microplate reader at 760
nm. The UV-visible spectra of the juice fraction of the graviola pulp were determined in the 200
to 800nm wavelength range by adding a 200 μL aliquot of the 8 mg / mL fraction into a 96-well
plate. The UV spectrum showed an absorption range between 250 and 320 nm, which comprises
the band of phenolic compounds. Compounds which had an average content of 10.70 ± 0.97 mg
GAE / g in the Folin-Ciocalteu assay. It is concluded that the sample presents phenolic compounds
in its constitution and due to this can present biological activities characteristic of the compound
as potential antioxidant.
keywords: Annona muricata L.; polyphenols; UV-visible
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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As esponjas habitam todos os ambientes aquáticos, porém predominam nos ambientes marinhos; e apresentam alta variabilidade morfológica, ou plasticidade fenotípica, onde uma mesma
espécie pode ter diferentes formas, dependendo das condições ambientais. A espécie Dragmacidon
reticulatum (Ridley e Dendy, 1886) pertence à família Axinellidae, e apresenta grande variabilidade
morfológica intraespecífica: seu hábito pode ser maciço ou incrustante, a superfície pode se apresentar mais ou menos lisa ou de forma irregular, com cônulos / tubérculos curtos ou com ósculos
circulares e elevados. Esta espécie é amplamente distribuída no Atlântico Tropical Ocidental, da
Carolina do Norte nos EUA, até Santa Catarina no Brasil. As populações do Nordeste do Brasil
(Fernando de Noronha e Atol das Rocas) e do Caribe (Cuba, Martinica e Colômbia) são fenotipicamente mais similares entre si do que com as do Sudeste do Brasil, levantando a dúvida se é apenas
uma espécie muito plástica ou um complexo de espécies. O objetivo foi testar a hipótese de que
Dragmacidon reticulatum na costa brasileira representa mais de uma espécie, utilizando a combinação de técnicas de morfologia e molecular. Foi realizada a extração de DNA genômico total de
63 amostras de D. reticulatum do Brasil, e a amplificação por meio da técnica de reação em cadeia
da polimerase (PCR) de dois marcadores moleculares, um nuclear, ITS2, e um mitocondrial, RNAr
16S. Do total de amostras, todas as amostras tiveram sucesso na extração do DNA genômico, porém apenas 23 amostras (37%) originaram produto na amplificação por PCR do ITS2. Não houve
sucesso na amplificação do marcador molecular RNAr 16S. Os produtos da PCR foram purificados
e sequenciados em sequenciador automático, tendo as sequencias sido limpas, alinhadas e analisadas. Com base na análise das sequencias do ITS2, todas as D. reticulatum do Brasil são pertencentes
a uma mesma espécie.
palavras-chave: Plasticidade fenotípica; RNAr; Polimorfismo Genético

The sponges inhabit all the aquatic environments, but they predominate in the marine environments; and have high morphological variability, or phenotypic plasticity, where the same
species may have different forms, depending on the environmental conditions. The species Dragmacidon reticulatum (Ridley and Dendy, 1886) belongs to the Axinellidae family, and presents
great intraspecific morphological variability: its habit may be massive or encrusting, the surface
may be more or less smooth or irregular, with short tubules / tubers or with circular and elevated
oscules. This species is widely distributed in the Western Tropical Atlantic, from North Carolina
in the USA, to Santa Catarina in Brazil. The populations of Northeastern Brazil (Fernando de No-
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ronha and Atol das Rocas) and the Caribbean (Cuba, Martinique and Colombia) are phenotypically
more similar to each other than those from Southeastern Brazil, raising doubts as to whether it is
only a very plastic species or a species complex. The objective was to test the hypothesis that Dragmacidon reticulatum on the Brazilian coast represents more than one species, using a combination
of morphology and molecular techniques. Total genomic DNA was extracted from 63 samples
of D. reticulatum from Brazil, and the amplification by polymerase chain reaction (PCR) of two
molecular markers, one nuclear, ITS2, and a mitochondrial, 16S rRNA. From the total samples, all
the samples were successful in extracting the genomic DNA, but only 23 samples (37%) resulted
in the PCR amplification of the ITS2. There was no success in the amplification of the 16S RNAr
molecular marker. The PCR products were purified and sequenced in an automated sequencer,
the sequences were cleaned, aligned and analyzed. Based on the analysis of ITS2 sequences, all D.
reticulatum from Brazil belong to the same species.
keywords: Phenotypic plasticity; rRNA; gene polymorphism
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES AUXPE – CIMAR – 1986/2014 nº 23038.004313/2014-19
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Os elasmobrânquios constituem o clado mais diversificado de grandes predadores marinhos
distribuídos por todos os oceanos. Os tubarões e raias, seus principais representantes, desempenham um importante papel ecológico ao atuarem como predadores primários na cadeia alimentar
dos ecossistemas marinhos. Apesar disso, as populações de tubarões estão em declínio devido a
exploração desenfreda de sua carne e barbatana, das quais cerca de 93% das espécies encontram-se
em risco de extinção, de acordo com a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação
da Natureza (IUCN). Portanto, a necessidade de identificar as espécies de forma mais rápida e eficiente para o monitoramento e controle do comércio desses animais levou ao desenvolvimento de
marcadores moleculares de identificação. Uma dessas ferramentas é o SPInDel, que são marcadores
genéticos de inserção e deleção (Indel), o qual foi utilizado nesse trabalho para a identificação das
espécies de tubarão avaliadas. Além disso, verificou-se recentemente que um alto nível de identificação de espécies poderia ser alcançado determinando e combinando o comprimento de regiões
hipervariáveis do DNA mitocondrial (mtDNA) com esses indels. Para este trabalho, cincos pares
de primers foram desenvolvidos com o auxílio da ferramenta “Oligocalc” para a amplificação por
meio da reação em cadeia da polimerase (PCR) de marcadores Indel no gene 16S do mtDNA. Inicialmente, foram realizadas padronizações das PCRs em reações contendo um único par dos cinco
selecionados e, posteriormente, com a junção dos cinco pares, configurando uma reação denominada multiplex. Os produtos da amplificação foram sequenciados pelo método de Sanger para a
confirmação das sequências dos marcadores, cujas sequências consenso foram geradas utilizando
o programa Geneious 4.8.2. A identificação molecular foi realizada através da ferramenta “Blast”,
que calcula a similaridade genética entre as sequências geradas com relação àquelas disponíveis
no “GenBank”. Os resultados sugerem que os marcadores de inserção e deleção são eficientes na
identificação molecular de espécies de tubarão, gerando bons resultados de amplificação do DNA
de Prionace glauca para as cincos regiões selecionadas do mtDNA. Com a implantação das técnicas
moleculares na ciência marinha, será possível uma correta avaliação dos estoques naturais e futuras
ações de conservação e manejo para estas espécies.
palavras-chave: Elasmobrânquios; Indels; Multiplex

The Elasmobranchii is the most diverse clade of large predatory fishes spread all over the
world’s seas. Sharks and rays, their mainly representants, play a crucial ecological role acting as
primary predators in food chain marine ecosystems. However, shark populations are declining due
to unbridled consumption for their meat and ﬁns, several species are considered under high threat
and are now facing extinction, thereat, with about 93% of nominal species included on the IUCN
Red List. Therefore, the need to identify species faster and more efficiently for the monitoring and
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control of trading of these animals led to the development of molecular markers that can serve as
support it. One such tool is the SPInDel, molecular markers of insertion and deletion (InDels), it
was used in this work for specie identification. Then, the aim of this study is the creation and assay
of a insertion-deletion molecular markers panel addressed to identify sharks species. Furthermore,
it was found that a high level of species identification could be achieved by determining and combining the length of hypervariable regions with indels. The standardization step were developed
with Oligocalc tool, for the development of primers. PCR (polymerase chain reaction) of nuclear
targets 16S mtDNA were then performed. The products of PCR were sequenced by the Sanger
method and the consensus sequences were generated using the Geneious 4.8. 2 software. Molecular identification was performed using the “Blast” tool, which calculates the genetic similarity of the
sequences generated in relation to those available in “Genbank”. The results obtained confirm the
successfully amplification of five regions selected from 16S DNAmt target sequences. The results
suggest that molecular markers of insertion and delection (InDels) presents with an efficient tool
for molecular identification of sharks threatened species. Besides the characterization of regional
fisheries exploitation, molecular identification techniques may enable more comprehensive statistics to determine the right exploration levels per species and allowing the implementation of
management plans and organization of fisheries exploitation.
keywords: Elasmobranchii; InDels; Multiplex
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; UERJ

139

GENÉTIC A
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As lulas fazem parte da dieta de populações humanas em todo o mundo desde os tempos
remotos, e tem sido cada vez mais capturadas para suprir a demanda de proteína animal. Além
dessa importância, as lulas também são elementos intermediários de grande importância na teia
trófica nos ambientes onde ocorrem. As lulas apresentam algumas características biológicas que
ocasionam grande flutuação sazonal nos seus tamanhos populacionais. Essas flutuações, somadas
a um cenário de pesca desregulamentada, podem ocasionar severos declínios populacionais. No
Brasil, a espécie de lula mais capturada pela pesca comercial é Doryteuthis plei, sendo capturada
comercialmente entre Cabo Frio (RJ) e Chuí (RS) e são necessários estudos que auxiliem no reordenamento dessa atividade pouco regulamentada no Brasil. Dessa forma, o objetivo desse trabalho
foi avaliar a estrutura genético-populacional de D. plei desde Cabo Frio (RJ) até o Rio Grande do
Sul, empregando o gene COI. Durante o projeto foram coletados indivíduos provenientes de duas
localidades no Brasil: Arraial do Cabo – RJ (N=38) e Laguna – SC (N=47). O DNA foi extraído
com NaCl e a qualidade foi avaliada através da quantificação em Nanodrop. As amplificações do
gene COI foram realizadas empregando os iniciadores universais COI invertF e COI invertR. Dez
amostras provenientes de cada uma das localidades foram escolhidas para o sequenciamento de
DNA. Os eletroferogramas foram editados no programa DNAStar e alinhados no Mega 7. Foram
obtidas sequencias de 620 bp para cada um dos indivíduos. O programa DNAsp foi utilizado para
gerar os índices de diversidade molecular e o programa Network foi empregado para desenhar a
rede de relacionamento entre os haplótipos. De maneira geral, as amostras divergiram pouco entre
si, sem nenhum indicativo de estruturação populacional na área amostrada. Os índices de diversidade molecular indicaram que as duas populações apresentam uma composição (seis haplótipos
em cada localidade) e uma diversidade haplótipica (Arraial do Cabo = 0.7778; Laguna = 0.8444) e
nucleotídica (Arraial do Cabo = 0.00355; Laguna = 0.00272) muito similares. Os resultados obtidos
nesse projeto poderão fornecer subsídios científicos de qualidade para auxiliar na conservação e no
manejo racional da espécie.
palavras-chave: genética pesqueira; genética da conservação; DNA mitocondrial

Squids have been part of the diet of human populations around the world since ancient
times, and have been increasingly captured to supply the demand for animal protein. Besides this
importance, the squids are also intermediate elements of great importance in the trophic web
in the environments where they occur. Squids show some biological characteristics that cause
great seasonal fluctuation in their population sizes. These fluctuations, coupled with a deregulated
fishing scenario, can lead to severe population declines. In Brazil, the most caught species of commercial squid is Doryteuthis plei, being commercially caught between Cabo Frio (Rio de Janeiro)
and Chuí (RS), and studies are needed to reorganize this poorly regulated activity in Brazil. Thus,

140

the objective of this work was to evaluate the population-genetic structure of D. plei from Cabo
Frio (RJ) to Rio Grande do Sul, using the COI gene. During the project, individuals were collected
from two localities in Brazil: Arraial do Cabo - RJ (N = 38) and Laguna - SC (N = 47). The DNA
was extracted with NaCl and the quality was evaluated by quantification in Nanodrop. Amplifications of the COI gene were performed employing the universal COI invertF and COI invertR
primers. Ten samples from each locality were chosen for DNA sequencing. Electropherograms
were edited in the DNAStar program and aligned in Mega 7. Sequences with 620 bp were obtained
for each individual. The DNAsp program was used to generate the molecular diversity indexes and
the Network program was used to design the network of relationship between the haplotypes. In
general, the samples diverged slightly from each other, with no indication of population structure
in the sampled area. The molecular diversity indexes indicated that the two populations present a
composition (six haplotypes in each locality) and a haplotype diversity (Arraial do Cabo = 0.7778;
Laguna = 0.8444) and nucleotide diversity (Arraial do Cabo = 0.00355; Laguna = 0.00272) very
similar . The results obtained in this project could provide scientific subsidies of good quality to
assist in the conservation and rational management of the species.
keywords: fishing genetics; conservation genetics; mitochondrial dna
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O Tubarão Azul (Prionace glauca, Linnaeus 1758) é um dos mais tubarões mais abundantes na zona epipelágica (0-200m) e sua população se encontra distribuída nos oceanos de clima
tropical e temperado.Atualmente,estes animais têm sido considerados alvos de pesca predatória,
sendo classificados como baixo risco/quase ameaçada de extinção,de acordo com a Lista Vermelha
da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).Neste projeto foram analisadas
sequências da região controle do DNA mitocondrial (D-loop), a qual é comumente utilizada para
estudos populacionais, por conter uma alta taxa de variação. Visando estudar aspectos de conservação da espécie, o objetivo deste estudo é analisar através da região D-loop a estrutura populacional
destes indivíduos. A etapa inicial consistiu na análise de sequências de DNA mitocondrial da região
D-loop, de 254 indivíduos da espécie Prionace glauca (Linnaeus, 1758), obtidas a partir do banco
de dados do Genbank, bem como a partir denovas sequências obtidasno laboratório. As sequências
foram alinhadas pelo método ClustalW,através do programa Geneious. Através dos resultados
iniciais, podemos perceber que existem diferença haplotípicas em indivíduos da mesma espécie,
indicando que estes são pertencentes alinhagensdistintas. A diferença observada entre os haplótiposindica que existe um grande potencial migratório dessa espécie. Esse estudo será estendido
com a inclusão de marcadores nucleares, visando a melhor compreensão dos processos atuantes
em nível populacional.
palavras-chave: D-loop/COI; Conservação; Prionace glauca

The Blue Shark (Prionace glauca, Linnaeus 1758) is one of the most abundant sharks in the
epipelagic zone (0-200m). Their population is distributed across oceans with tropical and temperate climates. Currently, these animals are considered as predatory fishing targets and according to
the IUCN Red List, have been classified as low risk or threat of extinction. In this study, we analysed sequences of regional control mitochondrial DNA (D-loop) which are used for populational
studies due to their high variation rate. Aiming to study the conservation aspects of the aforementioned species, the purpose of this study was to analyse the D-loop region of the population genetic
structure. The initial steps consisted in the analyses of sequence mitochondrial DNA of the D-loop
regions of 254 individuals of Prionace glauca (Linnaeus, 1758) species obtained from the Genbank
database, as well as from new sequences obtained from the laboratory. The sequences were aligned
using the ClustalW method, using the Geneious program. In the analysis of the results, we could
see that haplotypical diferences exist between individuals of the same species. This indicates that
they belong to different lineages. Furthermore, the difference observed between these haplotypes
indicates that a high migratory potential exists within the species. This study will be extended to
investigate other molecular markers, looking to better understand other processes within the population level.
keywords: D-loop/COI; Conservation; Prionace glauca
Apoio Financeiro: ; PIBIC-UERJ
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Produtos naturais são substâncias frequentemente constituídas por estruturas químicas complexas e com uma orientação espacial bem definida. Também denominados metabólitos secundários, são característicos e até mesmo únicos para determinados grupos específicos de organismos, e
são sintetizados para interagir com eficácia com seus alvos biológicos, o que os torna atrativos para
a descoberta de novos fármacos e nos processos de desenvolvimento de medicamentos. Recentemente os metabólitos secundários dos hexacorais, principalmente os da ordem Scleractinia, foram
associados a funções ecológicas como defesa e são vistos como fontes de compostos bioativos.
Corais escleractíneos foram ignorados como fontes de produtos naturais, pois não era associado a
produção de metabólitos secundários como uma estratégia de defesa nesses corais duros. O gênero
Tubastraea (Scleractina, Cnidaria) foi provavelmente introduzido na costa brasileira, no final da
década de 1980, quando foram realizados os primeiros registros de incrustações, em plataformas de
petróleo e gás na Bacia de Campos, região norte do estado do Rio de Janeiro. As espécies registradas de corais invasores T. tagusensis e T. coccinea representam ameaça a espécies endêmicas das
regiões. Esse trabalho propõe o uso de extratos orgânicos oriundos desses corais na avaliação de
atividade de proteção contra agentes mutagênicos. Utilizando-se do ensaio de antimutagenicidade
com linhagem de Salmonella enterica serovar Typhimurium geneticamente modificada, amostras
de ambas as espécies em concentrações distintas já definas por ensaio anteriores serão utilizados
em três tempos de exposição (pré-tratamento, co-tratamento e pós-tratamento), criando assim
uma avaliação total da atividade antimutagênica desses extratos. Este trabalho busca por novos
compostos bioativos de origem marinha para a pesquisa farmacológica. Nos resultados com a linhagem TA98, com o extrato bruto metanólico de T. coccinea, obtidos nos três tratamentos e nas
5 concentrações, valores muito similares sem diferença estatística significativa em relação ao grupo
controle foram observados. Sugerimos que este extrato não apresenta atividade antimutagênica
para a linhagem TA98, indicando a incapacidade da amostra de anular uma mutação por adição de
pares de bases G:C.
palavras-chave: T. coccinea; mutagenicidade; citotoxicidade

Natural products are substances often made up of complex chemical structures with well-defined spatial orientation. Also called secondary metabolites, they are characteristic and even
unique to certain specific groups of organisms, and are synthesized to interact effectively with their
biological targets, making them attractive for the discovery of new drugs and drug development
processes. Recently the secondary metabolites of hexacorals, especially those of the order Scleractinia, have been associated with ecological functions as defense and are seen as sources of bioactive
compounds. Scleractin corals were ignored as sources of natural products, as it was not associated
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with the production of secondary metabolites as a defense strategy in these hard corals. The genus
Tubastraea (Scleractin, Cnidaria) was probably introduced on the Brazilian coast in the late 1980s,
when the first records of fouling were carried out on oil and gas platforms in the Campos Basin, in
the northern region of the state of Rio de Janeiro. The recorded species of invasive coral T. tagusensis and T. coccinea represent a threat to species endemic to the regions. This work proposes the
use of organic extracts from these corals in the evaluation of protective activity against mutagenic
agents. Using the antimutagenicity assay with genetically modified Salmonella enterica serovar
Typhimurium lineage, samples of both species in distinct concentrations already defined by previous assays will be used at three exposure times (pretreatment, co-treatment and post-treatment)
, thus creating a total evaluation of the antimutagenic activity of these extracts. This work searches
for new marine bioactive compounds for pharmacological research. In the results with the TA98
lineage, with the methanolic crude extract of T. coccinea, obtained in the three treatments and in
the 5 concentrations, very similar values without significant statistical difference in relation to the
control group were observed. We suggest that this extract does not exhibit antimutagenic activity
for TA98 lineage, indicating the inability of the sample to override a mutation by addition of G: C
base pairs.
keywords: T. coccinea; mutagenicity; cytotoxicity
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Introdução: O DNA mitocondrial (DNAmit) das esponjas (Porifera), em contraste com o
dos bilatérios, pode apresentar genes adicionais, RNAs ribossomais maiores e longas regiões intergênicas (IGRs). Essas IGRs podem ainda abrigar elementos repetitivos formadores de grampos
(RHE), que muito provavelmente invadiram o genoma mitocondrial das esponjas múltiplas vezes
ao longo de sua evolução. Objetivo: Identificar espécies de esponjas marinhas da Ordem Clionaida
por meio de métodos de biologia molecular provenientes de expedições de coleta recentes ao longo das Antilhas Francesas. Para tal, as amostras foram triadas e subamostradas, tiveram seu DNA
genômico total purificado por protocolo estabelecido, e um fragmento do gene gene 28S do rRNA
nuclear está sendo amplificado e sequenciado para fins de identificação específica e reconstrução
filogenética. Metodologia: Este projeto vem sendo executado no Laboratório de Genética Marinha
(LgMar) da UERJ, onde já se encontram disponíveis para processamento cerca de 30 amostras
de espécimes de esponjas marinhas clionaidas de 3 famílias taxonômicas, oriundas das Antilhas
Francesas, no Caribe. O DNA genômico total foi extraído utilizando protocolo estabelecido, quantificado e avaliado quanto a sua pureza e integridade por espectrofotometria e eletroforese em gel
de agarose. Uma região do DNA está sendo amplificada in vitro pela técnica de PCR (Reação em
Cadeia da Polimerase) referente a uma sequência parcial do gene 28S do rRNA nuclear, conforme
protocolos publicados. Resultados: No total, 38 amostras tiveram seu DNA genômico total purificado, destas, 34 das Antilhas Francesas. Em média, a concentração de DNA obtida das amostras
estrangeiras foi de 213,2 ± 159,2 ng/ml. A pureza do DNA em relação a proteínas (OD 260/280)
foi igual a 1,99 ± 0,13, e a compostos aromáticos (OD 260/230) igual a 1,58 ± 0,58, indicando que o
protocolo aplicado foi capaz de obter ácidos nucléicos com um grau de pureza de aceitável a elevado. Na grande maioria dos casos, o DNA purificado das amostras se mostrou altamente degradado
(categorias C e D, na escala utilizada), muito provavelmente devido ao método de preservação das
amostras desde o campo (fixação em etanol 70% a temperaturas ambientes). Contudo, fragmentos
de alto peso molecular puderam ser observados, sugerindo que o DNA genômico total obtidos das
amostras das Antilhas Francesas permitirá, nas fases seguintes do projeto, a sua utilização em procedimentos subsequentes de amplificação in vitro e sequenciamento automático de DNA.
palavras-chave: Extração de DNA.; Sistemática Molecular; Porifera

Introduction: The mitochondrial DNA (mtDNA) of sponges (Porifera), conversely to the
ones from bilateria, may present additional genes, larger ribosomal RNAs and long intergenic
regions (IGRs). Those IGRs may also harbor repetitive hairpin-forming elements (RHE), which
most likely have invaded the mitochondrial genome of sponges multiple times throughout their
evolution. Objective: To identify species of marine sponges belonging to the Order Clionaida by
means of molecular biology methods obtained on recent sampling expeditions through the French
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Antilles. For such, the samples were screened and sub-sampled, had their total genomic DNA purified by an established protocol, and a fragment of the 28S gene of the nuclear rRNA is being amplified and sequenced for specific identification and phylogenetic reconstruction. Methodology: This
project has been carried out in the Marine Genetics Laboratory (LGMar) of UERJ, where about
30 samples of clionaid marine sponges from three taxonomic families from the French Antilles in
the Caribbean are available for processing. Total genomic DNA was extracted using an established
protocol, and quantified and evaluated for its purity and integrity by spectrophotometry and agarose gel electrophoresis. A DNA region is being amplified in vitro by the PCR (Polymerase Chain
Reaction) technique for a partial sequence of the 28S rRNA nuclear gene, according to published
protocols. Results: In total, 38 samples had their total genomic DNA purified; of these, 34 from the
French Antilles. On average, the DNA concentration obtained from the foreign samples was 213.2
± 159.2 ng / ml. The purity of the DNA apart from proteins (OD 260/280) was equal to 1.99 ± 0.13,
and from aromatic compounds (OD 260/230) equal to 1.58 ± 0.58, indicating that the employed
protocol was able to recover nucleic acids with a high to acceptable degree of purity. In the vast
majority of cases, the DNA purified from the samples was highly degraded (categories C and D, on
the scale used), most probably due to the samples’ preserving method from the field (fixation in
70% ethanol at room temperature). However, high molecular weight fragments could be observed,
suggesting that the total genomic DNA obtained from the French Antilles samples will allow, in
the next phases of the project, their use in subsequent in vitro amplification and automatic DNA
sequencing procedures. .
keywords: DNA Extraction; Molecular Systematics; Porifera
Apoio Financeiro:
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A síndrome do X-Frágil (SXF) é a principal causa monogênica de deficiência intelectual, sendo caracterizada pela expansão de repetições de trinucleotídeos CGG (acima de 200 cópias; mutação
completa) na região 5’ não traduzida do gene FMR1 e subsequente silenciamento transcricional.
Em indivíduos transmissores, uma expansão menor das repetições (55-200 CGGs; pré-mutação)
mantem o gene ativo, não gerando DI. Contudo, a faixa de pré-mutação vem sendo relacionada a
um espectro crescente de condições clínicas, chamadas de FRAXopatias. Devido principalmente
à dificuldade de se amplificar produtos longos e regiões ricas em CG, a investigação molecular de
expansões no gene FMR1 é historicamente complexa. O principal objetivo deste estudo foi estabelecer uma nova ferramenta de baixo custo para análise do referido gene, que possa colaborar para
diminuir as taxas de diagnóstico inconclusivo relacionadas à mutação completa (SXF) e às pré-mutações (FRAXopatias). Para este fim, amostras de DNA genômico de pacientes com expansões no
gene FMR1 previamente detectadas em nosso laboratório, incluindo portadores da SXF e familiares, foram isoladas a partir de sangue periférico e a amplificação da região de interesse foi realizada
através da técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR). As concentrações dos reagentes e as
condições de amplificação foram otimizadas, contando com o uso de co-solventes específicos para
potencializar a amplificação e evitar a formação de estruturas secundárias em regiões ricas em CG.
As amostras amplificadas foram separadas através de eletroforese capilar e os resultados foram
comparados com os àqueles obtidos por um kit comercial. Observou-se que a ferramenta de análise
das repetições CGG foi estabelecida com sucesso, apresentando resultados muito similares aos do
kit comercial. A nova metodologia permitiu a amplificação de repetições na faixa de pré-mutação e
até mesmo na faixa de mutação completa, o que não era conseguido pelas metodologias convencionais. Portanto, a metodologia desenvolvida mostrou-se de extrema importância na caracterização
das diferentes categorias alélicas associadas ao gene FMR1, tanto em amostras masculinas, como
femininas, a um custo muito menor. Além disso, a metodologia tem sido de extrema importância
para a caracterização de perfis mutacionais atípicos, até então desconhecidos.
palavras-chave: Síndrome de X-Frágil; FRAXopatias; FMR1

Fragile X syndrome (FXS) is the main monogenic cause of intellectual disability, characterized by the expansion of CGG trinucleotide repeats (over 200 copies, complete mutation) in the 5
‘untranslated region of the FMR1 gene and subsequently transcriptional silencing. In transmitting
individuals, a smaller expansion of the repeats (55-200 CGGs; pre-mutation) keeps the gene active,
not generating ID. However, the pre-mutation range has been related to a growing spectrum of
clinical conditions, called FRAXopathies. Due mainly to the difficulty of amplifying long products
and regions rich in GC, the molecular investigation of expansions in the FMR1 gene is historically
complex. The main objective of this study was to establish a new low-cost tool for the analysis
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of this gene, which could help to reduce the rates of inconclusive diagnosis related to complete
mutation (SXF) and pre-mutations (FRAXopathies). With this purpose, genomic DNA samples
from patients with previously detected FMR1 expansions in our laboratory, including SXF and
familial carriers, were isolated from peripheral blood and the amplification of the target region
was performed by the polymerase chain reaction technique (PCR). Reagent concentrations and
amplification conditions were optimized using specific co-solvents to enhance amplification and
avoid the formation of secondary structures in GC rich regions. The amplified samples were separated by capillary electrophoresis and the results compared to those obtained by a commercial kit.
It was observed that the CGG repeats analysis tool was successfully established, presenting results
very similar to those of the commercial kit. The new methodology allowed the amplification of
repeats in the pre-mutation range and even in the complete mutation range, which is not regularly
achieved by conventional methodologies. Therefore, the methodology developed was extremely
important in the characterization of the different allelic categories associated to the FMR1 gene,
in both male and female samples, at a much lower cost. In addition, the methodology has been
extremely important for the characterization of previously unknown atypical mutational profiles.
keywords: Fragile X syndrome; FRAXopathies; FMR1
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A leucemia aguda em lactentes (LA-l, até 24 meses de idade ao diagnóstico) apresenta alto
índice de incidência e morte envolvendo crianças e seu desenvolvimento é marcado por interações
entre a susceptibilidade genética e a exposição a fatores ambientais, como a exposição transplacentária à carcinógenos. A ocorrência de rearranjos gênicos envolvendo o gene KMT2A é alta
entre lactentes diagnosticados com leucemia linfoblástica aguda (LLA-l) e leucemia mieloide aguda
(LMA-l). Este gene codifica uma proteína importante na regulação da diferenciação hematopoiética. XRCC1 (“X-Ray Cross Complementing Group 1”) e OGG1 (“8-OxoGuanine Glycosylase 1”)
são genes que codificam proteínas pertencentes ao sistema de Reparo por Excisão de Bases (BER).
Variantes polimórficas destes genes estão associadas com o desenvolvimento de alguns tipos de
neoplasias. Polimorfismos em XRCC1 Arg399Gln (rs25487) e Arg194Trp (rs1799782) e OGG1
Ser326Cys (rs1052133) podem afetar a capacidade de reparo de danos no DNA e que, por sua vez,
contribuir para a leucemogênese e rearranjos envolvendo o KMT2A. Neste estudo caso-controle,
buscou-se a associação entre os polimorfismos rs25487, rs1799782 e rs1052133 e o risco para LAl. As amostras foram obtidas por colaboração com o Grupo Colaborativo Brasileiro para Estudo
das Leucemias Agudas do Lactente, advindas de diversas regiões do Brasil e foram analisados 127
pacientes com LLA, 97 com LMA e 290 controles saudáveis por PCR-RFLP. As frequências alélicas, genotípicas e o equilíbrio de Hardy-Weinberg foram calculados no programa GENEPOP 4.2.
“Odds Ratio” bruta (ORb) e OR ajustada por cor de pele e sexo (ORa) foram determinadas usando
o programa SPSS 22.0. As frequências alélicas para o grupo controle dos três polimorfismos estão
em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Foi encontrada forte associação de risco para o polimorfismo
rs25487 e LMA em modelo recessivo (OR: 6,4; p<0.01) e modelo codominante (OR: 5,9; p<0.01).
Já os polimorfismos rs1052133 e rs1799782 não apresentaram nenhuma associação com LA-l,
mesmo estes polimorfismos ocasionando disfunções nas atividades do BER, contribuindo para a
fixação de erros no genoma. Estes resultados sugerem que o polimorfismo rs25487 influencia na
magnitude do risco para leucemia mieloide aguda, enquanto o rs1799782 e rs1052133 não parecem
estar envolvidos na modulação do risco para a LA-l.
palavras-chave: Leucemia aguda do lactente; XRCC1; OGG1

Infant acute Leukemia (iAL, up to 24 months old at diagnosis) represents one of the most
common and severe group of diseases in infants and its development is associated with genetic susceptibility and environmental factors, such as transplacental exposure of carcinogens in fetus life.
The occurrence of rearrangements involving the KMT2A gene (previously termed MLL) is elevated among children both in acute lymphoblastic leukemia (iALL) and in acute myeloid leukemia
(iAML).This gene codes for an important protein in the regulation of hematopoietic differentia-
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tion. XRCC1 (X-Ray Cross Complementing Groups 1) and OGG1 (8-OxoGuanine Glycosylase 1)
are genes coding for proteins that act on base excision repair (BER) pathway. Polymorphic variants
of these genes are associated with the development of some cancers. Common polymorphisms in
XRCC1 (Arg399Gln - rs25487 and Arg194Trp - rs1799782) and OGG1 (Ser326Cys - rs1052133)
might affect the capacity of repair DNA damage, which in turn could lead to leukemogenesis and
KMT2A rearrangements. In this case-control study, we search for associations between rs1052133,
rs1799782 and rs1052133 genetic polymorphisms and iAL susceptibility. The samples from 127
individuals with iALL, 97 with iAML and 290 controls were obtained from the Brazilian Collaborative Study Group of Infant Acute Leukemia and were analyzed using PCR-RFLP. Calculations of
allelic and genotypic frequencies and Hardy-Weinberg equilibrium were done in GENEPOP 4.2.
Crude odds ratios (cORs) and ORs adjusted by skin color (aORs) were calculated using SPSS Statistics 22.0. The allele frequencies among controls in all polymorphisms were in Hardy-Weinberg
equilibrium. We found positive association between rs25487 and iAML in recessive model (OR:
6,4; p<0.01) and codominant model (OR: 5,9; p<0.01). However, for rs1799782 and rs1052133 we
did not found any association with iAL risk, even though these polymorphisms cause impaired
BER system, contributing to the fixation of errors in the genome. Our results suggest that XRCC1
rs25487 variant may affect susceptibility to iAML. The variants rs1799782 and rs1052133 did not
show to modulate the risk for acute leukemia in infants.
keywords: Infant acute leukemia; XRCC1; OGG1
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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A síndrome de Down (SD) é a forma mais comum de retardo mental de etiologia genética.
A maioria dos casos de SD é provocada pela presença de um cromossomo 21 extranumerário, decorrente de falha na segregação cromossômica durante a gametogênese materna. Nos últimos anos,
diversos polimorfismos genéticos têm sido associados ao risco de ter um filho com SD e, embora a
maioria esteja associada a um aumento no risco de gerar uma criança com SD, alguns polimorfismos promovem um efeito protetor. As DNA metiltransferases são fundamentais para a metilação
de novo do DNA, exercendo um papel crucial durante os estágios precoces da embriogênese. Neste
trabalho avaliamos a ocorrência de associação entre os polimorfismos não codificadores -149C>T
(rs2424913); -283T>C (rs6087990) e -579G>T (rs1569686) no gene DNA (citosina-5)-metiltransferase 3B (DNMT-3B) com a ocorrência de DS em uma amostra da população do Rio de Janeiro. O
DNA foi extraído a partir de células do epitélio bucal de 118 mães de crianças com SD e 225 mães
de controles, sendo genotipada através de PCR-RFLP. As frequências do alelo mutante observadas
para os polimorfismos não codificadores -149C>T (rs2424913); -283T>C (rs6087990) e -579G>T
(rs1569686) foram 0,45; 0,53 e 0,56 em casos e 0,54; 0,57 e 0,63 em controles, respectivamente.
Não foi observado desvio a HWE nas amostras de casos ou de controles. A análise individual não
revelou diferenças significativas na distribuição de frequências entre casos e controles para os polimorfismos -283T>C e -579G>T, não havendo associação com SD. Desta forma, nossos resultados
indicam que a presença do alelo mutante em -283T>C e -579G>T não influencia o risco de gerar
uma criança SD. Por outro lado, para o polimorfismo -149C>T foi identificado um efeito protetor
associado ao genótipo TT da ordem de 50% (OR = 0,54; IC95% 0,31-0,96; P=0,04). Neste locus, a
presença do alelo mutante (T) está associada a uma redução de 30% no risco de uma gestação de SD
(OR = 0,69; IC 95%: 0,50-0,96; P = 0,03).
palavras-chave: síndrome de Down; DNMT-3B ; metiltransferase

Down syndrome (DS) is the most common form of mental retardation of genetic etiology.
Most DS cases are caused by the presence of a supernumerary chromosome 21, due to failure of
chromosome segregation during maternal gametogenesis. In recent years, several genetic polymorphisms have been associated with the risk of having a child with DS, and although most of
these polymorphisms are associated with an increased risk of generating a DS child, some of them
promote a protective effect. DNA methyltransferases are essential for de novo DNA methylation,
playing a crucial role during the early stages of embryogenesis. In this work, we evaluated the occurrence of association between the non coding polymorphisms -149C> T (rs2424913); 283T>C
(rs6087990) and -579GT (rs1569686) within DNA (cytosine-5) -methyltransferase 3B (DNMT-3B) with the occurrence of DS in a sample of Rio de Janeiro population. DNA was extracted from
buccal epithelial cells of 118 mothers of children with DS and 225 mothers of controls, and geno-
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typed through PCR-RFLP. The mutant allele frequencies observed for the polymorphisms -149C>
T (rs2424913); 283T>C (rs6087990) and -579G>T (rs1569686) were 0.45; 0.53 and 0.56 in cases
and 0.54; 0.57 and 0.63 in controls, respectively. No deviation was observed for HWE in the case
or control samples. Individual polymorphism analysis did not reveal significant differences in the
frequency distribution between cases and controls for -283T> C and -579G> T polymorphisms,
with no association with SD. Thus, our results indicate that the presence of the mutant allele at
-283T> C and -579G> T does not influence the risk of generating an SD child. On the other hand,
for -149C> T polymorphism a protective effect associated to the TT genotype of the order of 50%
(OR = 0.54; 95% CI 0.31-0.96; P = 0.04) was identified. In this locus, the presence of the mutant
allele (T) is associated with a 30% reduction in the risk of SD gestation (OR = 0.69, 95% CI 0.500.96, P = 0.03). keywords: Down syndrome
keywords: Down syndrome; DNMT-3B; methyltransferase
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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075. REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO DOS GENES DA VIA DE REPARO
DE JUNÇÃO DE EXTREMIDADES NÃO HOMÓLOGAS (NHEJ) POR
METILAÇÃO DE DNA EM MODELO CELULAR DE CÂNCER DE MAMA
Autor: 		
Orientador:
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A agressividade tumoral tem sido relacionada à instabilidade genética e para manter a integridade do dna existem mecanismos de reparo. A Quebra da dupla fita (dsb) é um dos danos mais
deletérios e para restaurar as informações pedidas o reparo não-homologo (nhej) que é altamente
necessário, porem é um mecanismo propenso a erros, o que aumenta a instabilidade genômica.
No entanto, pouco se sabe sobre a regulação dos genes da via nhej em células de câncer da mama.
A metilação é relacionada para regular cerca de 60% de genes humanos onde acontece uma modificação química colvalente na citosina precedida de guanina sem alteração na sequencia. Assim, o
presente estudo tem por objetivo investigar o papel da metilação do dna na regulação da expressão
genica da via nhej em células de câncer de mama mda-mb-231. A previsão de sítios de metilação,
identificado por ilhas cpg, dos genes alvos dclre1c, xrcc5 e lig4 foi realizada in silico pelo software
Methprimer. A demetilação foi avaliada, após 48 horas, por amplificação por pcr, do receptor de
progesterona (pgr), inibido por metilação em células mda- mdb-231 linhagem celular de câncer da
mama. O tratamento foi realizado com 100 uM 5-aza-dc (5-aza-2’-desoxicitidina), durante 48 h. As
alterações dos níveis de mrna foram avaliados por rt-qpcr. Na analise de dclre1c foram identificadas
duas ilhas CpG (de -564bp para -714bp, a partir -767bp a + 90bp), xrcc5 foi identificada uma ilha
CpG (de -783bp a + 105bp) e foi identificado lig4 uma ilha CpG (De -849bp para - 996bp). Embora
os resultados previam ilhas cpg nos genes foi realizada uma análise experimental para confirmar
estes dados. O tratamento com o agente demetilante 5-Aza-C durante 48 h aumentou dclre1c 3.7
vezes (± 1,0), xcrcc5 vezes 1.7 (± 0,1) e lig4 2.4 vezes (± 0,9), os níveis de mrna em comparação com
células não tratadas. Portanto, os nossos dados indicam que as alterações na expressão dos genes
aconteceram em resposta ao tratamento do dna, sugerindo um possível controle epigenético nos
genes da via de reparo nhej em células de câncer de mama.
palavras-chave: câncer; reparo de dna; metilação de dna

Cancer aggressiveness has been liked to genetic instability. For maintain dna integrity cells
has dna repair. Double-strand dna breaks (dsb) is the most deleterious among DNA damage. Although the non-homologous end joining (nhej) dna repair is an error-prone and acts in the interphase, it is highly required for cancer cells.Its belief that nhej increases genomic instability and
malignancy. However, little is known about nhej genes regulation in cancer, especially in breast
cancer cells. For gene expression, dna Methylation is related to regulate about 60% human genes.
Dna methylation is a cytosine modification, inheritable, without nucleotide dna sequence alteration. dna methylation occur in the cpg enriched region, cpg Island, normally in promoter and/
or first exon of gene. Therefore, this study aims to investigate the role of dna methylation in
the regulation of nhej genes expression in the mda-mb-231 breast cancer cell line. The prediction of methylation sites, identified by cpgs islands, in genes lig4, xrcc5, dclre1c was performed
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in silico by Methprimer software. The demethylation was evaluated, after 48h, by pcr amplification, of progesterone receptor (pgr), inhibited by methylation in mda-mbd-231 breast cancer cell
line, used as experimental model. The treatment of line was performed with 100μM 5-Aza-dC
(5-aza-2’-deoxycytidine), for 48h. Alterations in the lig4, xrcc5, dclre1c mrna levels were evaluated
by rt-qpcr. Bioinformatics analysis identified cpg Island on the promoter of dclre1c, xrcc5 e lig4
genes. For dclre1c were identified two cpg Islands (-564bp to -714bp; from -767bp to+90bp), xrcc5
was identified one cpg Island (-783bp to +105bp) e lig4 was identified one cpg Island (-849bp to
-996bp). Although the results predict cpg Island in these genes, experimental analysis to confirm
these data were required. Dna demethylating treatment, with 5-aza-c for 48h, increased dclre1c
3.7-fold (±1.0), xrcc5 1.7-fold (±0.1) and lig4 2.4-fold (±0.9) mrna levels compared to untreated
cells. Taken together, our data indicate cpg Island and gene expression alterations in response to
dna demethylating drugs, suggesting a possible epigenetic control in the nhej repair pathway gene
in breast cancer cell.
keywords: Cancer; dna repair; dna methylation
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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IMUNOLOG IA
076. PESQUISA DA REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO DE BETADEFENSINA-2 HUMANA POR EXOU DURANTE INFECÇÃO IN VITRO POR
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
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Pseudomonas aeruginosa é um importante agente de infecções respiratórias. Esta bactéria
é capaz de expressar diversos fatores de virulência, como ExoU, uma proteína com atividade tipo
fosfolipase A2, que é associada ao mau prognóstico de pacientes com pneumonia adquirida em
ambiente hospitalar. Entre os efetores da imunidade inata, a ß-defensina-2 humana (hBD2) é um
peptídeo antimicrobiano induzível, cuja expressão é regulada por citocinas pró-inflamatórias e fatores de virulência. Estudos mostraram que baixos níveis de expressão ou atividade de hBD-2 contribuem para a patogênese da pneumonia por P. aeruginosa. Neste estudo foi pesquisado a expressão de hBD-2 durante a infecção de células epiteliais respiratórias por P. aeruginosa, assim como
a importância de ExoU e vias de sinalização celular neste processo. Células epiteliais alveolares
humanas da linhagem A549 foram infectadas com a cepa parental PA103 ou sua mutante isogênica
PA103deltaexoU por 1 hora e, em seguida, tratadas com gentamicina por 29 horas. Após extração
do RNA total e síntese de cDNA, as amostras foram submetidas a RT-qPCR para avaliação da expressão de hBD-2. A importância de NF-κB foi avaliada pelo tratamento com wedelolactona (ou
DMSO), cujo não afetou os níveis de mRNA de hBD-2 nas células infectadas pela cepa parental,
mas reduziu parcialmente a indução de expressão de hBD-2 mediada pela cepa mutante. Não foram
observadas diferenças significativas na expressão de hBD-2 quando as culturas celulares pré-tratadas com o inibidor de AKT foram comparadas às culturas tratadas apenas com DMSO. A maior
diferença observada foi após tratamento com inibidor de JNK, SP600125, que inibiu a expressão de
hBD-2 as células infectadas tanto pela cepa parental, como pela cepa mutante, abolindo a diferença
de expressão entre células infectadas pela cepa parental, células infectadas pela cepa mutante e células controle. Em conjunto, os resultados obtidos através da técnica de RT-qPCR mostraram que a
infecção por P. aeruginosa ativa a expressão de hBD-2 nas células epiteliais respiratórias infectadas
por P. aeruginosa, mas ExoU inibe parcialmente esta ativação. A indução da expressão de hBD-2
mediada pela cepa de P. aeruginosa não produtora de ExoU é dependente de JNK, parcialmente
dependente de NF-kB e independente de AKT.
palavras-chave: Pseudomonas aeruginosa; hBD-2; Exo-U

Pseudomonas aeruginosa is an important agent of respiratory infections. This bacterium
is capable of expressing several virulence factors, such as ExoU, a phospholipase A2-like protein,
which is associated with poor prognosis in patients with hospital-acquired pneumonia. Among the
effectors of innate immunity, human beta-defensin-2 (hBD2) is an inducible antimicrobial peptide
whose expression is regulated by proinflammatory cytokines and virulence factors. Studies have
shown that low levels of hBD-2 expression or activity contribute to the pathogenesis of P. aerugi-

155

nosa pneumonia.In this study the expression of hBD-2 was investigated during respiratory epithelial cells infection by P. aeruginosa, as well as the importance of ExoU and cell signaling pathways
in this process. Human alveolar epithelial cells of the A549 strain were infected with the PA103
parent strain or its isogenic mutant PA103deltaexoU for 1 hour and then treated with gentamicin
for 29 hours. After RNA extraction and cDNA synthesis, the samples were submitted to RT-qPCR
for evaluation of hBD-2 expression. After extraction of total RNA and cDNA systole, they were
submitted to RT-qPCR for the evaluation of hBD-2 expression. The significance of NF-kB was
assessed by treatment with wedelolactone (or DMSO), which did not affect hBD-2 mRNA levels
in cells infected by the parent strain, but partially reduced the induction of hBD-2 expression mediated by the mutant strain . No significant differences in hBD-2 expression were observed when
cell cultures pretreated with the AKT inhibitor were compared to cultures treated with DMSO
alone. The greatest difference observed was after treatment with JNK inhibitor, SP600125, which
inhibited the expression of hBD-2 in cells infected by both the parent and mutant strain, abolishing
the difference in expression between cells infected by the parent strain, cells infected by the mutant strain, and control cells. Taken together, the results obtained using the RT-qPCR technique
showed that P. aeruginosa infection activates the expression of hBD-2 in respiratory epithelial cells
infected with P. aeruginosa, but ExoU partially inhibits this activation. Induction of the expression
of hBD-2 mediated by the non-ExoU-producing P. aeruginosa strain is dependent on JNK, partially dependent on NF-kB and independent of AKT.
keywords: Pseudomonas aeruginosa; hBD-2; Exo-U
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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077. ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE PROTOCOLOS DE OBTENÇÃO
DOS EXTRATOS PROTEICOS DE MICROPARTÍCULAS DE CÉLULAS
ENDOTELIAIS: APLICAÇÃO NO ESTUDO PROTEÔMICO DA INTERAÇÃO
DO ASPERGILLUS FUMIGATUS COM HUVECS.
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O Aspergillus fumigatus é o principal agente etiológico da aspergilose invasiva. Uma infecção fúngica grave que acomete principalmente pacientes neutropênicos. Durante a infecção o
fungo, após inalado, invade os vasos sanguíneos pulmonares, podendo se disseminar para outros
órgãos. Nosso grupo tem buscado, através de estudos proteômicos, elucidar os mecanismos moleculares envolvidos na interação do A. fumigatus com células endoteliais utilizando o modelo de
células da veia umbilical humana (HUVECs). Sabe-se, que o endotélio vascular, sob condições de
estresse, tem seus níveis de MPs aumentados. No entanto, nenhum estudo foi realizado para investigar as micropartículas (MPs) secretadas por células endoteliais, em resposta ao A. fumigatus.
O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento de estudos proteômicos de MP de células
endoteliais, para aplicar este conhecimento na padronização da obtenção dos extratos proteicos de
MPs secretadas por HUVECs, em resposta ao A. fumigatus. Primeiramente, testamos o cultivo de
HUVECs sem soro fetal bovino (SFB) ou com soroalbumina bovina (BSA) 0,1%, em substituição
ao SFB, para evitar contaminação por componentes do SFB nas análises proteômicas. O isolamento das MPs foi através de centrifugação do meio condicionado (MC) de HUVECs mantidas durante
16h com diferentes cepas de A. fumigatus e, como controle, HUVECs não infectadas. Em seguida,
as MP foram tratadas com tampão de lise e, os extratos proteicos obtidos, foram precipitados por
TCA/Acetona, ressolubilizados e quantificados (Bradford). Verificou-se que as culturas de HUVECs apresentaram morfologia alterada e boa parte da cultura não resistiu ao período de 16h de
cultivo na ausência de SFB, mesmo quando substituído por BSA. Optamos por manter o SFB nas
culturas de HUVECs e prosseguir com o preparo dos extratos de MPs. No entanto, verificamos,
que é possível que existam proteínas de MPs oriundas do SFB nestes extratos Assim, foi necessário
buscar estratégias para melhoramento da metodologia de obtenção de MPs. Dentre as alternativas,
está realizar os ensaios de interação sem SFB durante 3h; ou substituir o soro por meios de cultura
que contenham os fatores de crescimento necessários para a manutenção das HUVECs. Portanto,
com as informações obtidas neste levantamento bibliográfico, será possível o rearranjo de nossos
protocolos.
palavras-chave: Micropartículas; HUVECs; A. fumigatus

Aspergillus fumigatus is the main etiological agent of invasive aspergillosis. A serious fungal
infection that mainly affects neutropenic patients. During the infection the inhaled fungus invades the pulmonary blood vessels and can spread to other organs. Our group has sought, through
proteomic studies, to elucidate the molecular mechanisms involved in the interaction of A. fumi-
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gatus with endothelial cells, using the human umbilical vein cell model (HUVECs). It is known
that vascular endothelium has MP levels increased under stress conditions. However, there are no
studies that investigates the microparticles (MPs) secreted by endothelial cells in response to A.
fumigatus. The aim of this study was to perform a survey of proteomic studies of endothelial cell
MP to apply this knowledge in standardization of protocols to obtain protein extracts of MP secreted by HUVECs in response to A. fumigatus. First, we tested the culture of HUVECs without fetal
bovine serum (FBS) or replaced with 0.1% bovine serum albumin (BSA), to avoid contamination
with FBS components in our proteomic analyzes. Isolation of the MPs was by centrifugation of the
conditioned medium (MC) of HUVECs maintained for 16h with different strains of A. fumigatus,
as control, uninfected cells were maintained in same conditions. Then the MPs were treated with
lysis buffer and the protein extracts obtained were precipitated by TCA / Acetone, solubilized and
quantified (Bradford). The cultures of HUVECs presented altered morphology and large number
of dead cells after 16h in the absence of FBS, even when replaced by BSA. We chose to maintain
SFB in the HUVEC cultures and to proceed with MPs extracts preparation. However, we verified
that it is possible that there are MP proteins from SFB in these extracts. Thus, it was necessary
search strategies to improve the methodology to obtain MPs. Among the alternatives, it is possible
to perform the interaction essay without FBS for 3h; or replace the serum by culture media containing the growth factors necessary for HUVECs maintenance. Therefore, with the information
obtained in this bibliographic survey, it will be possible to rearrange our protocols.
keywords: Microparticles; HUVECs; A. fumigatus
Apoio Financeiro: FAPERJ ;

158

MICROB I O LOG I A
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Autor: Thayana Oliveira dos Santos Orientador: Prof.a Dra. Leila Maria Lopes Bezerra A
esporotricose é uma infecção fúngica subaguda ou crônica causada por fungos patogênicos do clado
Sporothrix schenckii. Esta infecção ocorre como consequência da inoculação traumática do micro-organismo na pele, podendo disseminar-se para o sistema osteo-articular. A doença caracteriza-se
ainda como uma zoonose, sendo transmitida por mordeduras ou arranhões de animais infectados,
em especial gatos domésticos (Felis catus). O diagnóstico clássico da esporotricose se dá pelo isolamento do fungo da lesão e identificação do mesmo em cultura. Alternativamente, em nosso laboratório, foi desenvolvido um teste para diagnóstico através da técnica de ELISA. O presente trabalho
foi realizado com o objetivo de aplicarmos o teste de ELISA com antígeno SsCBF, no diagnóstico e
acompanhamento dos pacientes com suspeita de esporotricose, da área metropolitana II, atendidos
no ambulatório de referência para esporotricose do Hospital Universitário Antônio Pedro (Universidade Federal Fluminense). Este teste baseia-se na detecção de anticorpos do tipo IgG, no soro
de pacientes infectados, reativos contra a fração SsCBF. Esta fração foi isolada da parede celular do
S. schenckii. Sendo assim determinamos por ELISA o título de IgG a partir de diluições seriadas do
soro de pacientes monitorados clinicamente pela equipe do HUAP/UFF, utilizando dois controles
do teste. Um controle negativo (pool de indivíduos saudáveis) e um pool de pacientes com esporotricose (padrão-ouro) e sorologia positiva. Os pacientes do HUAP/UFF (n=140) foram analisados
antes de iniciarem o tratamento, tendo também sido diagnosticados pela cultura micológica. Foi
observada uma diminuição significativa nos níveis de IgG contra Ag SsCBF no soro de pacientes
após tratamento com itraconazol por alguns meses, caracterizados como cura clínica. Foram analisados 29 soros diagnosticados com Leishmaniose spp. por raspado da lesão cutânea e coloração
de Giemsa. Demonstrando que o teste não apresenta reatividade cruzada quando comparados com
os soros de pacientes com Esporotricose confirmados (padrão ouro). Demonstramos que o método de diagnóstico sorológico por ELISA com o antígeno SsCBF é uma ferramenta importante no
diagnóstico da esporotricose em indivíduos com diversas manifestações clínicas e, principalmente,
quando o resultado da cultura fúngica (padrão-ouro) diverge da clínica apresentada.
palavras-chave: Esporotricose; teste de ELISA; antígeno SsCBF

Application of the SsCBF-ELISA test in the pro-diagnosis and / or therapeutic follow-up
of patients from the HUAP / UFF sporotrichosis outpatient clinic Author: Thayana Oliveira dos
Santos Advisor: Prof. Leila Maria Lopes Bezerra Sporotrichosis is a subacute or chronic fungal
infection caused by pathogenic fungi of the clade Sporothrix schenckii. This infection occurs as
a consequence of the traumatic inoculation of the microorganism in the skin, and can spread to
the osteo-articular system. The disease is also characterized as a zoonosis, being transmitted by
bites or scratches of infected animals, especially domestic cats (Felis catus). The classical diagnosis
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of sporotrichosis is by the isolation of the fungi from the lesion and its identification in culture.
Alternatively, in our laboratory, a diagnostic test was developed using the ELISA technique. The
present work was carried out with the objective of applying the ELISA test with SsCBF antigen, in
the diagnosis and follow up of patients with suspected sporotrichosis, from the metropolitan area
II in State Rio de Janeiro, attended at the reference outpatient clinic for sporotrichosis of the Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF). This test is based on the detection of IgG antibodies in
the serum of infected patients reactive against the SsCBF fraction.This fraction was isolated from
the cell wall of S. schenckii. Thus, we determined by ELISA the IgG titer from serial dilutions of
serum from patients monitored clinically by the HUAP / UFF team, using two controls of the test.
A negative control (pool of healthy individuals) and a pool of patients with sporotrichosis (gold
standard) and positive serology. Patients at the HUAP / UFF (n = 140) were analyzed before starting the treatment and were also diagnosed by the mycological culture. A significant decrease in
IgG levels against SsCBF Ag in serum of patients after treatment with itraconazole for a few months, characterized as clinical cure, was observed. We analyzed 29 sera diagnosed with Leishmaniose
spp. by scraping the cutaneous lesion and staining of Giemsa. Demonstrating that the test does not
present cross-reactivity when compared to sera from patients with confirmed sporotrichosis (gold
standard). We demonstrated that the serological diagnostic method by ELISA with the SsCBF
antigen is an important tool in the diagnosis of sporotrichosis in individuals with different clinical
manifestations and, especially, when the result of the fungal culture (gold standard) differs from
the clinical presentation.
keywords: Sporotrichosis; ELISA test; SsCBF antigen
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A antibioticoterapia é uma das principais formas de combate às infecções bacterianas em
seres humanos, no entanto, a constante exposição dos micro-organismos a estes fármacos levou a
um aumento do número de cepas resistentes aos antimicrobianos. Isso se deve principalmente ao
uso errôneo destes medicamentos. Torna-se necessário a busca de novas alternativas de tratamento, incluindo estudos em extratos naturais, tendo em vista que estes produtos podem ser fontes de
metabolitos com promissora atividade antimicrobiana. O estudo de FERNANDES, 2015 avaliou o
potencial mutagênico do extrato do musgo amazônico Leucobryum laevifolium e nenhuma atividade mutagênica foi encontrada nos extratos aquoso, etanólico e hidroalcoólico do musgo, porque
o maior IM foi 1,5, sendo o IM maior ou igual a 2 o critério para mutagenicidade. Estes resultados
tornaram interessante a avaliação do potencial antimicrobiano dos extratos de L. laevifolium. Este
trabalho objetiva avaliar o potencial antimicrobiano, seletividade e espectro de ação dos extratos
aquosos, hidroalcoólicos e etanólicos do musgo L. laevifolium. Utilizamos o ensaio Concentração
Inibitória Mínima com as cepas (gram-positiva) ATCC 25923 de Staphylococcus aureus e (gram-negativa) ATCC 25922 de Escherichia coli, cedidas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) da Fundação Oswaldo Cruz. Os extratos que apresentaram atividade
inibitória nas amostras testadas nos testes de CMI foram selecionados para avaliação do potencial
bactericida. O extrato aquoso do musgo L. laevifolium demonstrou inibição parcial do crescimento
de S. aureus de 0,01 mg/mL a 3 mg/mL, sendo a CMI de 0,01 mg/mL. O extrato hidroalcoólico
do musgo L. laevifolium demonstrou inibição parcial do crescimento de S. aureus nas concentrações de 0,04 mg/mL a 3 mg/mL, sendo a CMI de 0,04 mg/mL. O extrato etanólico do musgo L.
laevifolium demonstrou atividade bactericida nas concentrações de 0,004 mg/mL à 0,04 mg/mL, e
atividade bacteriostática nas concentrações de 0,11 mg/mL a 3 mg/mL, sendo a CMI igual à 0,004
mg/mL. Nenhum dos extratos naturais exerceu efeito inibitório em E. coli. Pode-se concluir que
o extrato etanólico de L. laevifolium possui alto potencial antimicrobiano, portanto é considerado
um promissor medicamento contra cepas de bactérias resistentes aos antibióticos convencionais e
uma promessa contra as superbactérias.
palavras-chave: antimicrobianos; Extratos naturais; musgo amazônico

Antibiotic therapy is one of the main ways of fighting bacterial infections in humans, however, the constant exposure of the microorganisms to these drugs has led to an increase in the number of antimicrobial resistant strains. This is mainly due to misuse of these drugs. It is necessary to
search for new treatment alternatives, including studies on natural extracts, since these products
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may be sources of metabolites with promising antimicrobial activity. The study of FERNANDES,
2015 evaluated the mutagenic potential of the Amazon moss extract Leucobryum laevifolium and
no mutagenic activity was found in the aqueous, ethanolic and hydroalcoholic extracts of the moss,
because the highest MI was 1.5, and the MI was greater than or equal to 2 the criterion for mutagenicity. These results made interesting the evaluation of the antimicrobial potential of L. laevifolium
extracts. This work aims to evaluate the antimicrobial potential, selectivity and action spectrum
of aqueous, hydroalcoholic and ethanolic extracts of L. laevifolium moss. We used the Minimum
Inhibitory Concentration assay with Staphylococcus aureus (Gram-positive) ATCC 25923 and Escherichia coli (gram-negative) ATCC 25922 strains, provided by the National Institute for Quality
Control in Health (INCQS) of the Oswaldo Cruz Foundation. The extracts that showed inhibitory
activity in the samples tested in the MIC tests were selected to evaluate the bactericidal potential.
The aqueous extract of L. laevifolium moss demonstrated partial inhibition of S. aureus growth
from 0.01 mg / mL to 3 mg / mL, with MIC being 0.01 mg / mL. The hydroalcoholic extract of L.
laevifolium moss demonstrated partial inhibition of S. aureus growth at concentrations of 0.04 mg
/ mL to 3 mg / mL, with MIC being 0.04 mg / mL. The ethanolic extract of L. laevifolium moss
showed bactericidal activity at concentrations of 0.004 mg / mL to 0.04 mg / mL, and bacteriostatic
activity at concentrations of 0.11 mg / mL to 3 mg / mL, with MIC being 0.004 mg / mL. None of
the natural extracts exerted an inhibitory effect on E. coli. It can be concluded that the ethanolic
extract of L. laevifolium has high antimicrobial potential, therefore it is considered a promising
drug against strains of bacteria resistant to conventional antibiotics and a promise against the superbacterias.
keywords: antimicrobials; natural extracts; Amazonian moss
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Corynebacterium striatum constitui importante agravo, pois, nas infecções relacionadas a
assistência médica, aumenta as taxas de mortalidade e morbidade e prolongam internações causando prejuízos econômicos e sociais. A disponibilidade de micronutrientes pode influenciar infecções
por inibição/desrepressão de vias metabólicas e/ou pela modulação da expressão de atributos de
virulência. Avaliar a habilidade de formação de biofilme e a influência do ferro sobre células sésseis
de C. striatum isoladas no surto nosocomial ocorrido de agosto de 2009 a abril de 2010 foi objetivo
deste trabalho. Selecionamos quatro cepas de C. striatum representantes dos tipos I a IV identificados por PFGE. As cepas foram analisadas quanto a susceptibilidade a 21 antimicrobianos. As cepas
BR1987/I e 2369/II mostraram-se multirresistentes (MDR) e sensíveis à vancomicina e tetraciclina, e BR1961/III e BR1954/IV foram multissensíveis (MDS) e resistentes a fosfomicina, mupirocina e ticarcilina/clavulanato. Todas as cepas foram capazes de aderir à superfície de poliuretano
com maior viabilidade para a cepa BR1987/I-MDR; as demais não diferiram quanto à viabilidade,
o mesmo foi observado em relação ao vidro. Todas as cepas, apresentaram perfil de aderência do
tipo I, exceto BR1954/IV-MDS (perfil III). Sob privação de ferro, BR1987/I-MDR e BR2369/II-MDR sofreram inibição da aderência ao vidro (perfil IV), BR1961/III-MDS sofreu redução (perfil
III) e BR1954/IV-MDS aumentou sua produção de biofilme (perfil II). A suplementação de ferro
não mudou a aderência ao vidro para BR1987/I-MDR, enquanto que BR2369/II-MDR e BR1961/
III-MDS sofreram redução (perfil III) e BR1954/IV-MDS aumento da produção de biofilme (perfil
II). A privação e a suplementação de ferro não afetaram a aderência e produção de biofilme em
poliestireno por BR1987/I-MDR. As demais cepas sofreram redução da aderência. Quanto à viabilidade no biofilme, BR1987/I-MDR apresentou as maiores contagens. Todas as cepas sofreram
aumento da viabilidade sob privação de ferro, exceto BR1961/III-MDS, que sofreu redução. A
suplementação de ferro produziu efeitos distintos: BR1987/I-MDR não foi afetada, BR2369/IIMDR e BR1954/IV-MDS revelaram aumento e BR1961/III-MDS sofreu redução da viabilidade.
O ferro modulou a adesividade em C. striatum. Esse micróbio não deve ser subestimado ou descartado como contaminante nos laboratórios e esforços devem ser empenhados no monitoramento,
prevenção, controle e tratamento dessas infecções.
palavras-chave: Corynebacterium striatum; infecções relacionadas à assistência em saúde; virulência

Corynebacterium striatum is an important pathogen, because has been associated with healthcare-associated infections when it increases mortality and morbidity rates and prolong hospita-
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lizations causing economic and social damages. The bioavailability of micronutrients can influence
infections by inhibition/derepression of metabolic pathways and/or by virulence attributes modulation. We aimed to analyze the ability of biofilm formation and the influence of different concentrations of iron on sessile cell forms of C. striatum using strains isolated from the nosocomial
outbreak occurred from August 2009 to April 2010 at Hospital of the University of the State of
Rio de Janeiro - HUPE / UERJ. Four strains of C. striatum represent the types I to IV identified
by PFGE were analyzed. Initially the strains were submitted to the disc diffusion susceptibility
test with twenty-one antimicrobial agents. The BR1987/I and 2369/II strains presented a multiresistance profile (MDR) and were sensitive to vancomycin and tetracycline, and BR1961/III and
BR1954/IV presented multisensitive profile (MDS) and with resistance to fosfomycin, mupirocin
and ticarciline/clavulanate. All strains were able to adhere to the polyurethane surface with greater viability for the BR1987/I-MDR strain; the others did not differ in the viability, the same was
observed in relation to the glass. All strains presented a type I adhesion profile, except BR1954/
IV-MDS (profile III). BR1987/I-MDR and BR2369/II-MDR glass adhesion were inhibited (profile
IV) by iron deprivation while BR1961/III-MDS decreased (profile III) and BR1954/IV-MDS increased their biofilm production (profile II). The iron supplementation did not affect the adhesion
to the glass adhesion for BR1987/I-MDR, whereas BR2369/II-MDR and BR1961/III-MDS suffered reduction (profile III) and BR1954/IV-MDS increased biofilm production (profile II). Iron
deprivation and supplementation had no effect on adhesion and production of polystyrene biofilm
by BR1987/I-MDR while the other strains presented a reduction in adhesion. Regarding biofilm
cellular viability, BR1987/I-MDR presented the highest bacterial counts. All strains suffered increased viability under iron deprivation, except BR1961/III-MDS, which presented reduction on
cellular viability. Iron supplementation had different effects: BR1987/I-MDR was not affected,
BR2369/II-MDR and BR1954/IV-MDS showed increase and BR1961/III-MDS suffered a reduction in viability. Iron modulates adhesive properties in C. striatum. This microbe should not be
underestimated or discarded as a contaminant by health professionals. Efforts should be made to
the monitoring, prevention, control and treatment of C. striatum infections.
keywords: Corynebacterium striatum; health-care associated infections; virulence
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES
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Entre os diversos tipos de poluentes aquáticos, talvez os mais preocupantes sejam os efluentes líquidos provenientes de despejos domésticos, por levar a estas águas microrganismos patogênicos; e os resíduos sólidos que além de causar a morte de organismos marinhos e a degradação
da paisagem cênica do ambiente, pode servir de substrato para colonização de microrganismos
e contribuir para a dispersão de espécies invasoras, inclusive causadoras de doenças. Buscando
avaliar o papel dos resíduos sólidos, em especial os plásticos, como dispersores de microrganismos
patogênicos, fragmentos deste tipo de resíduo, presentes em regiões da Baía de Guanabara, RJ, foram coletados e estão sendo avaliados quanto a quantidade de bactérias heterotróficas e a presença
de Escherichia coli e Vibrio spp. por testes bioquímicos e pela metodologia da Reação em Cadeia
da Polimerase. Do total das amostras de águas analisadas, apenas a água da APA de Guapimirim
se mostrou dentro dos padrões aceitáveis pela legislação para balneabilidade. Não houve diferença
significativa entre as contagens de coliformes termotolerantes das amostras de água dos locais coletados, mas sim entre a água da APA de Guapimirim e o resíduo plástico coletado no mesmo local.
Foram isoladas e caracterizadas fisiologicamente, 59 estirpes da espécie E. coli e 61 de Vibrio spp
coli que estão aguardando a confirmação molecular por PCR. Os resultados obtidos até o momento
apontam que os resíduos plásticos servem como substrato para a formação de biofilmes contendo
bactérias, entre elas, potenciais patógenos, e que estas podem estar sendo dispersas para ambientes
que não apresentem contaminação fecal recente, colocando em risco a saúde da população que
entre em contato com esta água.
palavras-chave: patógenos; lixo marinho; baía de Guanabara

Among the various types of aquatic pollutants, perhaps the most worrisome are the effluents from domestic wastewater, because they lead to these waters pathogenic microorganisms; and
solid waste that, in addition to causing the death of marine organisms and the degradation of the
scenic landscape of the environment, can serve as a substrate for colonization by microorganisms, contributing to the dispersion of invasive species, including diseases. In order to evaluate the
potential of marine litter as a dispersing agent for microorganisms, mainly pathogenic, fragments
of plastics found in different regions of Guanabara Bay (BG) as well as water from these sites, are
being analyzed for thermotolerant coliform (TC) total heterotrophic bacteria (BH) and presence
of Vibrio spp. and Escherichia coli by conventional and molecular methodology. From the total of
the analyzed water samples, only Guapimirim’s APA water was within acceptable standards by the
legislation for bathing. There was no significant difference between the thermotolerant coliform
counts of the water samples of the collected sites, but between the Guapimirim APA water and
the plastic residue collected at the same site. Physiologically, 59 strains of the E. coli and 61 strains
of Vibrio spp coli were isolated and characterized, which are awaiting molecular confirmation by
PCR. The results obtained to date indicate that plastic waste serves as a substrate for the formation
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of biofilms containing bacteria, among them potential pathogens, and that these may be dispersed
to environments that do not present recent fecal contamination, putting in risk the health of the
population that comes in contact with this water.
keywords: pathogens; marine debris; Guanabara bay
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Introdução: Streptococcus agalactiae ou estreptococos do grupo B (EGB) são patógenos humanos classificados em dez sorotipos (Ia, IB, II-IX), de acordo com seu polissacarídeo capsular. Os
sorotipos III e V estão associados com infecções invasivas em neonatos e adultos portadores de
doenças crônicas como doenças hepáticas, diabetes melittus e câncer. Estudos prévios demonstraram que a incidência de doenças invasivas por EGB tem aumentado de 3,6 para 7,3 casos/100.000
adultos, sendo a diabetes considerada o principal fator de risco para infecções pelo microrganismo. As razões para o aumento da incidência do EGB ainda não são bem compreendidas. Dentre
as doenças associadas às infecções pelo EGB, a diabetes é a mais comum. A resistência à insulina
está associada com o aumento da susceptibilidade às infecções bacterianas invasivas. Objetivos:
Estudar a capacidade de disseminação do patógeno in vivo utilizando modelo murino de diabetes
induzida. Metodologia: Indução da diabetes em camundongos usando estreptozotocina e infecção
dos animais com a amostra de Streptococcus agalactiae GBS90356, pertencente ao tipo capsular III
e sequência-tipo 17, isolada de líquor de paciente recém-nascido por via intranasal para posterior
análise da disseminação bacteriana nos macerados pulmonares e cardíacos através da contagem
de unidades formadoras de colônias (UFC/mL), bem como a preparação de lâminas para estudo
histológico. Resultados: Os dados demonstraram que houve contagem bacteriana nos pulmões e
no coração. Além disso, houve um maior número de bactérias no coração dos animais diabéticos
infectados em relação aos animais infectados não-diabéticos. Os resultados histológicos demonstraram diferenças entre os grupos de animais diabéticos e não diabéticos infectados pelo EGB,
onde o grupo de animais infectados foi o que apresentou maior extravasamento de hemácias sem
desenvolvimento de fibrose. Contudo, foi observado um aumento de células inflamatórias nos animais diabéticos infectados, bem como maior ruptura dos septos alveolares e menor espessamento
dos mesmos. Conclusão: Os dados demonstram que o EGB apresenta capacidade de disseminação
em órgãos como coração e pulmões dos camundongos com diabetes mellitus, demonstrando que
os animais diabéticos se tornam mais susceptíveis a desenvolver infecções do trato pulmonar e
cardíaco.
palavras-chave: streptococcus agalactiae; diabetes; modelo murino

Introduction: Streptococcus agalactiae or group B streptococci (GBS) are human patho-gens classified in ten serotypes (Ia, IB, II-IX), according to their capsular polysaccharide. Serotypes III and V are associated with invasive infections in neonates and adults with chronic diseases
such as liver disease, diabetes mellitus and cancer. Previous studies have shown that the incidence
of invasive GBS has increased from 3.6 to 7.3 cases / 100,000 adults, with diabetes, the main risk
factor for microorganism infections. The rea-sons for increasing the incidence of GBS are not
well understood. Among the diseases associated with GBS infections, diabetes is the most common. Insulin resistance is asso-ciated with increased susceptibility to invasive bacterial infections.
Objectives: Study of GBS dissemination in diabetic murine model. Methodology: Induction of dia-
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betes in mice using streptozotocin and infection of animals with GBS 90356 strain, belonging to
capsu-lar type III and sequence-type 17, isolated from newborn patient by intranasal route. Col-ony-forming units per milliliter count (CFU / mL) and histological study showed bacterial spread
in pulmonary and heart macerates. Results: Data showed bacterial count in the lungs and heart.
In addition, the number of bacteria in the heart of infected diabetic ani-mals was higher when
compared to the non-diabetic infected animals. Histological re-sults showed differences between
diabetic and non-diabetic animals infected by GBS, where the group of infected animals presented
the high extravasation rate of red blood cells without development of fibrosis. However, an increase of inflammatory cells in in-fected diabetic animals was observed, as well as increased rupture of
the alveolar septum and less thickening of the alveolar septa. CONCLUSIONS: Data demonstrate
that GBS is capable of spreading to organs such as heart and lungs of mice with diabetes mellitus,
demonstrating that diabetic animals become more susceptible to developing of lung and cardiac
infections.
keywords: streptococcus agalactiae; diabetes; murine model
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES
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Fungos do gênero Sporothrix são termo-dimórficos, apresentando-se na forma de micélio
(saprofítica) quando cultivados na temperatura ambiente (25ºC), e na fase leveduriforme (parasitária) quando cultivados à temperatura de 35 a 37ºC. Recentemente, foi descrito um clado de espécies
patogênicas pertencentes ao gênero Sporothrix, que inclui o S. schenckii, S. brasiliensis, S. globosa
e S. luriei. A esporotricose é uma micose distribuída mundialmente, com maior incidência em
países com clima tropical e subtropical.A infecção ocorre pela inoculação traumática subcutânea
de fragmentos de hifas ou conídios desse fungo, através de matéria orgânica contaminada ou pela
transmissão zoonótica por animais infectados. Em relação à transmissão zoonótica, destaca-se o
Felis catus, principal animal responsável pela transmissão da doença. A esporotricose é uma doença
polimórfica, caracterizada por apresentar diferentes formas clínicas. As formas clínicas dependem
de vários fatores como, tamanho do inóculo, carga fúngica, profundidade da inoculação traumática, tolerância térmica, virulência da cepa e o estado imunológico do hospedeiro.Neste contexto,
sabe-se que a modulação do sistema imune contribui para o estabelecimento e evolução da doença,
visto a heterogeneidade de manifestações clínicas. Desta forma, o presente estudo buscouinvestigar
os mecanismos celulares envolvidos na interação de macrófagos humanos a leveduras de S. schenckii e S. brasiliensis, as duas espécies de maior importância epidemiológica no estado do Rio de
Janeiro e no Brasil. Foram realizados ensaios de fagocitose e de citotoxidade. Este trabalho mostrou
que a taxa de fagocitose de S. brasiliensis é significativamente maior que a taxa de S. schenckii e
que leveduras de S. brasiliensis são mais citotóxicas aos macrófagos que leveduras de S. schenckii.
Além disso, foi verificado que fatores termolábeis do soro humano e diferentes tempos de cultivo
de leveduras de Sporothrix spp. impactam na sua fagocitose por macrófagos humanos.
palavras-chave: Macrófagos humanos ; Sporothrix schenckii; Sporothrix brasiliensis

Sporotrichosis is a subcutaneous mycosis that was firstly described by Benjamin Schenck in
1898. This disease affects both humans and felines, being nowadays considered an epidemic disease
in the state of Rio de Janeiro. It is known that different pathogenic species can cause sporotrichosis, and they all belong to the pathogenic clade of the genus Sporothrix (S. schenckii,S. brasiliensis,
S. globosa e S. luriei). The infection begins with the traumatic inoculation of elements from the
fungus mycelium or by traumatic zoonotic transmission in the skin. Different species from Sporothrix present differences related to the cell wall morphology, drug resistance and can induce
different immunological responses by the host. However, poorly is known about the host immunological response against Sporothrix spp. As well as in other fungal infections, the innate immune
response seems to present a central role against these pathogenic microorganisms. Nevertheless, it
is still unknown the specific contribution of the innate immunity the response against Sporothrix
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spp. In this sense, the present work aims to investigate the molecular mechanisms involved in the
interaction of human macrophages with yeasts from S. schenckii e S. brasiliensis. These species
are the main important epidemiologic species in Brazil. We hereby show that hMac exhibited a
distinct ability to uptake S. schenckii and S. brasiliensis and that the recognition of each species by
hMAc is also impaired by the yeast cell growth condition. Besides, an important modulation of the
Sporothrix uptake was observed when the interaction assay was performed in the presence of heat
inactivated human serum. Nevertheless, hMac cytotoxicity mediated by S. brasiliensis was higher
and dependent on the pathogen phagocytosis. To our knowledge, this is the first report to describe
the interaction of primary cell culture human macrophages with the parasitic phase of S. schenckii
and S. brasiliensis.
keywords: Human macrophage; Sporothrix schenckii ; Sporothrix brasiliensis
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O gênero Corynebacterium consiste de 132 espécies e 11 subespécies, acima de 60 espécies
são capazes de colonizar/infectar o ser humano ou de serem transmitidas por contato zoonótico.
Os corineformes podem causar processos infecciosos associados tanto a circunstâncias específicas,
quanto em pacientes imunocomprometidos. Dentre as bactérias deste gênero, C. matruchotii e C.
durum podem ser isolados da cavidade oral e do trato respiratório humano. Tais micro-organismos foram investigados principalmente pela capacidade de calcificar o biofilme e foram reconhecidos durante muito tempo como agentes etiológicos de cálculo dental. C. durum foi descrito pela
primeira vez por Riegel em 1997, isolada do trato respiratório humano. Contudo, em 2001, Barrett
e cols. descreveram o isolamento desta bactéria de outros sítios incluindo a cavidade oral. Apesar de
ambas as espécies serem apontadas como importantes no processo de calcificação do biofilme oral,
poucos estudos foram desenvolvidos recentemente para analisar seu comportamento fenotípico
e a correlação da sua presença no processo de mineralização do biofilme e a formação do cálculo
dental. O objetivo do trabalho consiste no isolamento de cepas de C. durum oriundas de amostras
de cálculo dental, sua identificação e caracterização bioquímica. Para a realização do experimento
foram isoladas três cepas de cálculo dental de três pacientes, através do meio e protocolo de isolamento desenvolvido e apresentado na 26º SEMIC, e utilizado uma cepa de C. durum isolada de
hemocultura e armazenada na coleção microbiológica do Laboratório de Difteria e Corinebactérias
de Importância Clínica (LDCIC- UERJ). As amostras foram analisadas por coloração de Gram,
morfologia colonial, API-Coryne System e MALDI-TOF. Em cada uma das três amostras testadas,
houve o isolamento e caracterização de uma cepa de C. durum. As três cepas isoladas de cálculo
junto com a de hemocultura, comportaram-se bioquimicamente de forma semelhante e, dentre as
características marcantes desta espécie, destacam-se a capacidade de fermentar o manitol e hidrolisar a esculina (característica presente em todas as cepas analisadas). Pode-se concluir que a utilização do meio seletivo desenvolvido no LDCIC, foi eficiente para o isolamento seletivo de C. durum,
caracterizando o cálculo dental como um sítio de isolamento desta espécie.
palavras-chave: Corynebacterium durum; Cálculo dental; Meio seletivo

The genus Corynebacterium consists of 132 species and 11 subspecies. Over 60 species are
capable of colonizing/infecting humans or being transmitted by zoonotic contact. Coryneforms
may cause infectious processes associated with both specific circumstances and in immunocompromised patients. Amongst the species of this genus, C. matruchotii and C. durum can be isolated
from the oral cavity and human respiratory tract. Such microorganisms were investigated mainly
for the ability to calcify the biofilm and were a long time ago recognized as etiological agents of
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dental calculus. C. durum was first described by Riegel in 1997, isolated from the human respiratory tract. However, in 2001, Barrett et al. have described the isolation of this bacterium from other
sites including the oral cavity. Although both species are considered important in the calcification
process of the oral biofilm, few studies have been recently developed to analyze this phenotypic
behavior and the correlation of its presence in the process of biofilm mineralization and dental
calculus formation. The objective of this investigation was to isolate C. durum strains from dental calculus samples, their identification and biochemical characterization. Three strains of dental
calculus of each of the patients were isolated, through the medium and protocol isolation developed earlier and presented in the 26º SEMIC. One strain of C. durum, isolated from blood culture,
and stored in the culture collection of the Laboratory of Diptheria and Corinebacteria of Clinical
Importance (LDCIC-UERJ) were used in this study. The strains were analyzed by Gram staining,
colonial morphology, API-Coryne System and MALDI-TOF. RESULTS: All of the strains were
identified as C. durum. The three strains isolated from dental calculus, along with the strain from
blood culture, behaved biochemically in a similar way and, amongst the characteristics of this species, they had the ability to ferment mannitol and hydrolyze esculin (characteristic present in all
strains). The use of the selective medium developed in the LDCIC, was efficient for the selective
isolation of C. durum, characterizing the dental calculus as a site of isolation of this species.
keywords: Corynebacterium durum; Dental calculus; Selective medium
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES, SR2/UERJ
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Os estreptococcos do grupo B (EGB) são patógenos causadores de pneumonia, sepse e meningite, em neonatos e adultos imunocomprometidos. Para o desenvolvimento de infecções invasivas, é necessário que o EGB seja capaz de aderir à superfície endotelial, invadir e alcançar a corrente
sanguínea. Estudos realizados por nosso grupo demonstraram que durante as etapas de aderência e
invasão de células endoteliais in vitro, os EGB induzem a reorganização dos microfilamentos, e essa
reorganização está acompanhada da fosforilação de proteínas em resíduos de tirosina. Entretanto,
os mecanismos envolvidos no processo de interação EGB-endotelio permanecem incompreendidos. Dados da literatura demonstram que a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) podem
inativar fosfatases, favorecendo assim a ativação de receptores tirosina quinase (RTK), o que pode
sugerir a relação entre ROS e os RTK. Dentro deste contexto, e sabendo-se que a enzima NADPH
oxidase é uma das principais enzimas produtoras de ROS, nosso estudo tem como objetivo analisar
o envolvimento da NADPH oxidase na interação EGB-célula endotelial da veia do cordão umbilical
(HUVEC). O envolvimento da NADPH oxidase na interação EGB-HUVEC foi avaliada utilizando
DPI e Apocinina (inibidores de NADPH oxidase) e o envolvimento da PI3K foi avaliada utilizando
LY294002 (inibidor PI3K). A interação do EGB com células endoteliais foi analisada através da
técnica de exclusão da gentamicina. Os níveis de produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) e
peroxinitrito (OONO-) durante a interação EGB-HUVEC foram avaliados através da utilização de
sonda CM-H2DCFDA e HPF respectivamente. Os dados obtidos neste trabalho demonstraram que
a invasão dos EGB nas HUVEC estão associados com a atividade da NADPH oxidase e da PI3K. Os
EGB foram capazes de induzir a formação de H2O2 e OONO- pelas HUVEC durante a interação,
sendo esta produção de reduzida na presença de DPI ou Apocinina. Nossos dados sugerem o envolvimento da enzima NADPH oxidase e da PI3K na interação EGB-HUVEC e a capacidade dos EGB
em induzir a formação de ROS pelas HUVEC, no entanto estudos adicionais são necessários para
confirmar a habilidade de EGB em estimular a produção de ROS via NADPH oxidase e o envolvimento dessas ROS na reorganização dos microfilamentos.
palavras-chave: Estreptococos do grupo B; interação EGB-endotélio; espécies reativas de oxigênio

Group B streptococci (GBS) are leading cause of pneumonia, sepsis and meningitis, especially in neonates and immunocompromised adults. During invasive infections it is necessary that
GBS adhere to the endothelial surface, invade and reach the bloodstream. Our group demonstrated
that GBS adhere and invade endothelial cells in vitro, promoted actin cytoskeleton reorganization
and induced alterations in the tyrosine phosphorylation profile of cellular proteins. However, the
molecular mechanisms underlying entry of GBS into human endothelial cells are not yet fully understood. Literature data show that the production of reactive oxygen species (ROS) can inactivate
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phosphatases, favoring the activation of receptor tyrosine kinase (RTK), what can be suggesting
the relationship in between ROS and RTK. In this context, knowing that enzyme NADPH oxidase
is one of the main producing enzymes of ROS, we analyzed the involvement of NADPH oxidase
and ROS in GBS-endothelial cell (HUVEC) interaction. The involvement of NADPH oxidase on
GBS-HUVEC interaction was evaluated using DPI and apocynin (NADPH oxidase inhibitors).
The involvement of PI3K on GBS-endothelial cell interaction was evaluated using LY294002
(PI3K inhibitor). The adhesion and invasion of strain 90356 were analyzed by exclusion technique
of gentamicin in presence or not of DPI apocynin and LY294002. Measurement of intracellular
H2O2 and OONO- were analysed using CM-H2DCFDA and HPF respectively. In the present
study, we showed GBS invasion of endothelial cells are associated with NADPH oxidase activity
and PI3K activity. GBS are able to induce H2O2 e OONO- production by endotheial cells, and this
production were reduced by DPI and apocynin. ROS generation via activation of NADPH oxidase
contributes to invasion of GBS in human endothelial cells but more studies are necessary.
keywords: group B streptococci; GBS-endothelium interaction; reactive oxygen species
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Introdução: Aspectos investigados anteriormente mostraram que o choque frio modulou a
expressão de proteínas ribossomais, a aderência de C. diphthaeriae a culturas de células, eritrócitos,
a expressão de genes relacionados ao choque frio (cspA e cspB), além da formação de biofilmes pelo
micro-organismo. Objetivo: esta investigação analisou a expressão de CspA em mutantes oxyR–
de C. diphtheriae obtidos por interrupção do gene (inserção de plasmídeo). Metodologia: Para a
análise da expressão de cspA, a cepa C. diphtheriae que sofreu a mutação por inserção em oxyR,
incapaz de expressar OxyR (LDCIC-L2), e a cepa selvagem (CDC-E8392), foram submetidas ou
não ao choque frio (banho de gelo ~ 4ºC) por 2 horas e em seguida tiveram os mRNAs extraídos
através de metodologia empregando fenol/ácido. Após o processo, 10ng do RNA foi convertido
em cDNA por transcrição reversa, seguindo os protocolos previamente estabelecidos. Em sequencia, foi realizada a reação de PCR em tempo real (qPCR), visando a quantificação do mRNA dos
micro-organismos mantidos a 37ºC ou após a submissão ao banho de gelo por duas horas, para a
detecção quantitativa de cspA. A expressão de cspA foi comparada através do programa GraphPad
Prism 6.0, utilizando o gene dtxR como referência (housekeeping). Resultados: Quando ambas as
cepas foram submetidas apenas a 37ºC, não ocorreu diferença significativa na expressão de cspA
entre as cepas mutante (LDCIC-L2) e selvagem (CDC-E8392). Entretanto, quando submetidas ao
banho de gelo por duas horas, a expressão de cspA pela mutante foi significativamente maior quando comparada à cepa selvagem (p< 0.05). Resultados anteriores haviam mostrado que nem todas as
cepas de C. diphtheriae aumentavam a expressão de cspA quando da submissão ao choque frio. Tais
resultados induziram a busca por genes relacionados ao estresse fisiológico. No caso o oxyR, gene
ativo em outros modelos microbianos quando os mesmos são submetidos ao estresse oxidativo,
pareceu estar envolvido também na resposta ao choque frio em C. diphtheriae. Conclusão: O gene
oxyR é capaz de modular/regular a expressão do gene cspA em C. diphtheriae, provavelmente em
resposta à submissão do micro-organismo ao estresse frio.
palavras-chave: Corynebacterium diphtheriae; choque frio; OxyR

Introduction: Previous aspects investigated by us showed that cold shock modulated the
expression of ribosomal proteins, adhesion of C. diphthaeriae to cell cultures, erythrocytes, the
expression of genes related to cold shock (cspA and cspB), besides the formation of biofilms by
the microorganism. Aim: This study evaluated the expression of CspA in oxyR- mutants of C.
diphtheriae obtained by gene disruption (plasmid insertion). Method: For the analysis of cspA
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expression, both C. diphtheriae oxyR mutant strain, unable to express OxyR (LDCIC-L2), and the
wild type strain (CDC-E8392), were subjected to cold shock (ice bath ~ 4 ° C) for 2 hours and then
submitted to mRNAs extraction employing phenol / acid methodology. Thereafter, 10ng of the
RNA was converted into cDNA by reverse transcription, following previously established protocols. Then, the real-time PCR reaction (qPCR) was carried out, for quantification of the mRNA
of the microorganisms maintained at 37ºC or after being submitted to the ice bath for two hours,
for the quantitative detection of cspA. The expression of cspA was compared through the program
GraphPad Prism 6.0, using the gene dtxR as housekeeping gene. Results: After submission of both
strains only at 37°C, there was no significant difference in cspA expression between the mutant
(LDCIC-L2) and wild-type (CDC-E8392) strains. However, when subjected to the ice bath for
two hours, the expression of cspA by the mutant strain was significantly higher when compared
to the wild type strain (p<0.05). Previous results had shown that not all strains of C. diphtheriae
increased cspA expression upon submission to cold shock. These results stimulated the search for
genes related to physiological stress. In the case of oxyR, a gene active in other microbial models
when subjected to oxidative stress also appeared to be involved in the cold shock response in C.
diphtheriae. Conclusion: The oxyR gene is able to modulate/regulate the expression of the cspA
gene in C. diphtheriae in response to the submission of the microorganism to cold stress.
keywords: Corynebacterium diphtheriae; cold shock; OxyR
Apoio Financeiro: CNPQ
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Infecções pulmonares por Pseudomonas aeruginosa (PA) são a principal causa de morbi-mortalidade em pacientes com fibrose cística (FC) e estão associadas à deterioração da função
pulmonar, cronicidade e aumento de óbitos. No estágio crônico, ocorrem mudanças fenotípicas e
moleculares em resposta adaptativa às condições de stress ambiental, como por exemplo o aumento das taxas de mutação, que levam ao fenótipo hipermutante, que pode também estar associado
a resistência aos antimicrobianos. O presente estudo avaliou em PA a ocorrência de cepas hipermutáveis (HPM) pela determinação da frequência de mutação após a exposição à rifampicina; a
concentração inibitória mínima (CIM) para os antimicrobianos meropenem (MEN), doripenem
(DOR) e imipenem (IMP) e a pesquisa dos genes blaVIM, blaIMP, blaKPC, blaNDM e blaSPM,
codificadores de carbapenemases, pela reação em cadeia da polimerase. Foram incluídos no estudo
79 amostras de PA, não sensíveis a pelo menos um carbapenêmico (imipenem ou meropenem),
previamente determinadas pelo teste de disco-difusão. As amostras foram obtidas de 8 pacientes
colonizados cronicamente e atendidos em dois centros hospitalares de referência para FC no Rio
de Janeiro. Destas, 4 amostras (5%) eram HPM, e provenientes de 4 pacientes distintos. Os percentuais de amostras não sensíveis aos carbapenemicos foi de 54,4% para MEN, 48,1% para DOR e
92,4% para IPM. Embora os percentuais de resistência tenham sido elevados no total de amostras,
apenas uma das 4 amostras HPM, apresentou CIM aumentada para os carbapenemicos. Não foram
detectados os genes blaVIM, blaIMP, blaKPC, blaNDM e blaSPM. Os baixos percentuais de amostras HPM associado a CIM não expressivas em nossa amostragem, não nos permite correlacionar a
ocorrência de HPM com aumento de resistência aos carbapanêmicos. Outros mecanismos podem
estar envolvidos na adaptação de P. aeruginosa à condição de infecção pulmonar crônica.
palavras-chave: Pseudomonas aeruginosa; Resistência aos carbapenêmicos; Fibrose cística

Pseudomonas aeruginosa (PA) pulmonary infections are the leading cause of morbidity and
mortality in patients with cystic fibrosis (CF) and are associated with deterioration of lung function, chronicity, and death. In the chronic stage, phenotypic and molecular changes occur in an
adaptive response to stress conditions, such as increased mutation rates. These changes lead to
the hypermutant phenotype, which is associated with antimicrobial resistance. This study evaluated the occurrence of hypermutable strains (HPM) in PA by determining the frequency of mutation after exposure to rifampicin; the minimum inhibitory concentration (MIC) for meropenem
(MEN), doripenem (DOR) and imipenem (IMP) e and the search of the blaVIM, blaIMP, blaKPC,
blaNDM and blaSPM genes, encoding carbapenemases, by the polymerase chain reaction. The study analyzed 79 samples of PA non- susceptibleat least one carbapenem (imipenem or meropenem),
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previously determined by the disc- diffusion test. Samples were obtained from 8 patients chronically colonized who attended to two CF reference hospitals in Rio de Janeiro. Of the 79 samples, 4
(5%) were HPM in 4 different patients. The percentage of non-susceptible isolates were 54.4% for
MEN, 48.1% for DOR and 92.4% for IPM. Although resistance percentages were high in the total
number of isolates, only one of the 4 HPM showed increased MIC for carbapenems. The blaVIM,
blaIMP, blaKPC, blaNDM and blaSPM genes were not detected. The low percentages of HPM
samples associated with MICs that are not expressive in our sample did not allow us to correlate
the occurrence of HPM with increased resistance to carbapenems. Other mechanisms may have
been involved in the adaptation of P. aeruginosa to the condition of chronic lung infection.
keywords: Pseudomonas aeruginosa; carbapenems; Cystic fibrosis
Apoio Financeiro: CNPQ
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Os alimentos são implicados como veículos de disseminação de bactérias com potencial patogênico e/ou marcadores de resistência aos antimicrobianos. Os vegetais folhosos frescos e minimamente processados merecem destaque por serem, frequentemente, consumidos sem cocção. O
objetivo deste estudo foi determinar o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos em 90 cepas
de Escherichia coli recuperadas de amostras de salsa (Petroselinum crispum) fresca e minimamente
processada adquiridas em supermercados do município de Bom Jesus do Itabapoana (Rio de Janeiro). As cepas estudadas foram previamente isoladas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos
do Instituto Federal Fluminense campus Bom Jesus do Itabapoana e, posteriormente, identificadas
por provas bioquímicas convencionais no laboratório de Microbiologia da Faculdade de Ciências Médicas/UERJ e mantidas em Skim-Milk glicerol (10%) a -20ºC. O teste de susceptibilidade
aos antimicrobianos foi realizado por disco difusão de acordo com as recomendações e critérios
de leitura preconizados pelo CLSI (2016) e EUCAST (2016) para tigeciclina. Foram testados 20
antimicrobianos (OXOID), a saber: amoxicilina (AML), aztreonam (ATM), cefotaxima (CTX),
cefepime (FEP), cefoxitina (FOX), imipenem (IPM), meropenem (MEM), ertapenem (ETP), amoxicilina/ácido clavulânico (AMC), gentamicina (CN), tobramicina (TOB), amicacina (AK), tetraciclína (TET), composto sulfonamida (S3), trimetoprim (W), ciprofloxacina (CIP), ácido nalidixico
(NA), nitrofurantoína (F), cloranfenicol (C) e tigeciclina (TGC). As cepas que apresentaram halo
de inibição na categoria intermediário foram consideradas não susceptíveis. Todas as cepas foram
susceptíveis aos antimicrobianos cefoxitina, imipenem, meropenem, ciprofloxacina, gentamicina,
cloranfenicol e tigeciclina. Os maiores percentuais de não susceptibilidade foram para amoxacilina
(13%; n=12) e tetraciclina (4,5%; n=4). O perfil de não susceptibilidade a cinco drogas foi observado
na cepa 23I (AML-ATM-FEP-CTX-ERT), isolada de salsa fresca. A multirresistência (Magiorakos
et al., 2012) foi observada em três cepas (23I, 35I, 44MP; 3,4%), duas isoladas de salsa fresca e uma
de salsa minimamente processada. Foi observada não susceptibilidade às cefalosporinas de 3ª. geração (cefotaxima) e aztreonam, sugestivo de produção de beta-lactamases de espectro estendido
(cepas 23I e 7MP), como já descrito na literatura (Veldman et al, 2014), assim como aos carbapenêmicos (ertapenem). Os nossos resultados demonstraram que a salsa comercializada em Bom Jesus
de Itabapoana (RJ) pode veicular cepas de E. coli com marcadores de resistência aos antimicrobianos importantes para a saúde humana.
palavras-chave: salsa; E. coli; resistência aos antimicrobianos

The foods are implicated as vehicles for disseminating bacteria with pathogenic potential
and/or antimicrobial resistance markers. Fresh and minimally processed leafy vegetables deserve
special mention because they are often consumed without cooking. The aim of this study was to
determine the antimicrobial susceptibility profile in 90 strains of Escherichia coli recovered from
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fresh and minimally processed of parsley (Petroselinum crispum) samples purchased from supermarkets in the city of Bom Jesus do Itabapoana (Rio de Janeiro). The strains studied were previously isolated in the Food Microbiology Laboratory of the Instituto Federal Fluminense campus Bom
Jesus do Itabapoana and later identified by conventional biochemical tests in the Microbiology Laboratory of Faculdade de Ciências Médicas/UERJ and maintained in Skim- Milk glycerol (10%) at
-20°C. Antimicrobial susceptibility testing was performed by disk diffusion according to the recommendations and read criteria recommended by the CLSI (2016) and EUCAST (2016) to tigecycline.
A total of 20 antimicrobials (OXOID) were tested, namely: amoxicillin (AML), aztreonam (ATM),
cefotaxime (CTX), cefepime (FEP), cefoxitin (FOX), imipenem (IPM), meropenem (MEM), ertapenem (ETP), amoxicillin/clavulanic acid (AMC), gentamicin (CN) tobramycin (TOB), amikacin
(AK), tetracycline (TET), sulfonamide compound (S3), trimethoprim (W), ciprofloxacin (CIP),
nalidixic acid (NA), nitrofurantoin (F), chloramphenicol (C) and tigecycline (TGC). Strains that
showed inhibition halo in the intermediate category were considered not susceptible. All strains
were susceptible to antimicrobials cefoxitin, imipenem, meropenem, ciprofloxacin, gentamicin,
chloramphenicol and tigecycline. The highest percentages of non-susceptibility were for amoxicillin (13%; n = 12) and tetracycline (4.5%; n = 4). The non-susceptibility profile to five drugs was
observed in strain 23I (AML-ATM-FEP-CTX-ERT), isolated from fresh parsley. Multidrug resistance (Magiorakos et al., 2012) was observed in three strains (23I, 35I, 44MP; 3.4%), two isolated
from fresh parsley and one from minimally processed parsley. Was observed non-susceptibility to
cephalosporins of 3rd. generation (cefotaxime) and aztreonam, suggestive of extended-spectrum
beta-lactamases production (23I and 7MP strains), as already described in the literature (Veldman
et al, 2014), as well as carbapenems (ertapenem). Our results showed that the commercialized
parsley in Bom Jesus de Itabapoana (RJ) can carry strains of E. coli with antimicrobial resistance
markers important for human health.
keywords: parsley; E. coli; antimicrobial resistance
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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De acordo com a posição da Sociedade Européia de Hipertensão em 2009, o espessamento
da túnica íntima-média das artérias carótidas está associado com alto risco cardiovascular. As alterações estruturais e funcionais na parede arterial tem início simultâneo ou consecutivo ao aumento
da pressão arterial. Desta forma, objetivamos analisar as alterações histológicas e ultraestruturais
na carótida de ratos Wistar induzidos à hipertensão renovascular pelo modelo 2R1C, após o tratamento com o inibidor direto da renina (Alisquireno). Os animais foram separados em 4 grupos:
2R1C, 2R1C+ alisquireno (2R1C+A), Sham e Sham + alisquireno (Sham+A). Fragmentos da carótida foram processados para microscopia de luz na qual foram realizadas as técnicas histológicas
para Resorcina fucsina de Weigert com e sem oxidação, Picro Sirius Red, Imuno-histoquímica para
colágeno I e α-actina de musculo liso, além do processamento para microscopia eletrônica. Nossos
resultados mostram um aumento do colágeno, observado pela coloração Picro Sirius e confirmados pela imunohistoquímica para o colágeno I, distribuído mais intensamente na túnica adventícia
e em menor quantidade na túnica média dos grupos hipertensos. Em relação às fibras do sistema
elástico, evidenciadas pela coloração de Weigert com e sem oxidação, o grupo SHAM apresentou
forte marcação para fibras oxitalânicas e elásticas na túnica média quando comparado aos demais
grupos, havendo uma tendência no aumento de fibras elásticas também no grupo 2R1C, porém
este dado não encontrou significância estatística. Além disso, os grupos SHAM e SHAM+A apresentaram marcação intensa para alfa actina de músculo liso, nas células musculares lisas da túnica
média, quando comparado aos grupos hipertensos. A microscopia eletrônica revelou que no grupo
2R1C a túnica média foi constituída por lamelas elásticas intercaladas às fibras musculares lisas em
padrão diferenciado dos demais grupos, contendo lamelas elásticas fragmentadas, semelhante ao
observado na microscopia de luz e algumas fibras musculares lisas com perfil secretório, arredondadas e conteúdo citoplasmático volumoso contendo muitas vesículas de exocitose. As carótidas
do grupo 2R1C+A mostraram características estruturais e ultraestruturais semelhantes ao grupo
2R1C. Nossos resultados sugerem que a hipertensão promove alterações na camada média da carótida, no padrão das fibras do sistema elástico e perfil das células musculares lisas.
palavras-chave: Artéria Carótida; Hipertensão Renovascular; Alisquireno

According to the European Society of Hypertension in 2009, thickening of the intima-media tunica in the carotid artery is associated with high cardiovascular risk. Structural and functional changes in the arterial wall begin simultaneously or consecutively to blood pressure increase.
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Therefore, we aimed to analyze histological and ultrastructural alterations in the carotid of Wistar
rats with renovascular hypertension induced by the 2K1C model after the treatment with the
direct renin inhibitor (Aliskiren). The animals were separated into 4 groups: 2R1C, 2R1C + Aliskiren (2R1C+A), Sham and SHAM + Aliskiren (SHAM+A). Carotid fragments were processed
for light microscopy using the following histological techniques: Weigert’s Resorcin fuchsin with
and without oxidation, Picro Sirius Red, immunohistochemistry for collagen I and α-smooth muscle actin (α-SMA), as well as processing for electron microscopy. Our results from Picro Sirius
staining show an increase in collagen fibers, confirmed by immunohistochemistry for collagen
type I, with a higher distribution in the tunica adventitia, and in a lesser extent in the tunica media
of hypertense groups. Regarding elastic system analyses using Weigert staining with and without
oxidation, the Sham group displayed intense staining for oxytalanic and elastic fibers in the tunica
media compared to other groups. There was a trend for an increase in elastic fibers in the 2R1C
group, without statistical significance. Furthermore, SHAM and SHAM+A groups presented intense staining to α-SMA in the tunica media smooth muscle cells, when compared to hypertense
groups. Electron microscopy showed that the tunica media of 2R1C group had elastic lamellae
intercalated with smooth muscle fibers, in a distinct pattern from other groups, with fragmented elastic lamellae, similar to light microscopy findings. Smooth muscle fibers with a secretory
profile, rounded shape and increased cytoplasm volume, with numerous exocytosis vesicles were
also observed. Carotids from the 2R1C+A group showed the same structural and ultrastructural
characteristics seen in the nontreated 2R1C group. Our results show that hypertension promotes
changes in the carotid tunica media, especially in the pattern of elastic system fibers and in the
smooth muscle cells profile.
keywords: Carotid Artery; Renovascular hypertension; Aliskiren
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Há algum tempo temos estudado a participação dos receptores beta adrenérgicos no reparo.
Os receptores beta-1 e beta-2 adrenérgicos participam ativamente do processo de cicatrização, e o
seu bloqueio retarda este processo. Porém, a participação do receptor beta-3 adrenérgico no reparo
ainda não é bem conhecida. Neste trabalho buscamos investigar os efeitos de um antagonista beta-3
adrenérgico sobre o reparo cutâneo de lesões agudas excisionais em camundongos. Foram utilizados camundongos machos, Swiss com 2 meses de idade. Um dia antes da lesão um grupo de animais
começou a ser tratado por gavagem com SR5923OA, um antagonista seletivo do receptor beta-3
adrenérgico (0,2 mg/kg), diariamente até o final do experimento. O grupo controle foi tratado com
o veículo. Foram realizadas duas lesões no dorso de cada animal, usando um punch de biópsia de
8 mm sob anestesia. A lesões foram fotografadas e medidas 3 e 7 dias após a realização lesão. No
sétimo dia após a lesão os animais foram anestesiados e sacrificados. Em cada animal uma lesão foi
processada para análises histológicas e outra preservada para análises bioquímicas, o destino de
cada lesão foi determinado aleatoriamente. Foi realizada também cultura de células de fibroblastos
humanos para demonstrar o efeito do uso do antagonista beta-3 no estresse. As células foram tratadas com 56nM de epinefrina (para mimetizar o estresse) ou com 56 nM de epinefrina e SR59230A.
Foi observado que o grupo tratado com antagonista apresentou fechamento da lesão mais rápido
e maior re-epitelização da lesão, além de uma menor área do tecido de granulação em comparação
ao grupo controle. O tratamento com o antagonista beta3 também promoveu a angiogênese. Na
cultura de células não houve diferença entre os grupos na expressão de alfa actina de músculo liso
ou fator de crescimento transformante beta (TGFbeta). De acordo com os resultados obtidos até o
momento sugerimos que o bloqueio dos receptores beta-3 adrenérgicos pode promover o reparo
tecidual cutâneo, porém parece não afetar os fibroblastos dérmicos em condições de estresse.
palavras-chave: Estresse; Receptor Adrenérgico; Reparo

We have been studying the participation of beta adrenergic receptors in the repair. Beta-1
and beta-2 adrenergic receptors actively participate in the healing process, their blockage slows
this process. However, beta-3 adrenergic receptor is still poorly studied in the repair. In this work
we investigated the effects of a beta-3 adrenergic antagonist on cutaneous repair of acute excisional
lesions in mice. Male Swiss mice, 2 months of age, were used. One day prior to injury a group of
animals started treatment by gavage with SR5923OA, a selective beta-3 adrenergic receptor antagonist (0.2 mg / kg), daily until the end of the experiment. The control group was treated with
vehicle. Two lesions were performed on the back of each animal, using an 8 mm biopsy punch
under anesthesia. The lesions were photographed and measured 3 and 7 days after the lesion.
On the seventh day after the injury the animals were anesthetized and sacrificed. In each animal
one lesion was processed for histological analysis and another preserved for biochemical analysis,
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the destination of each lesion was determined randomly. Human fibroblast cell culture was also
performed to demonstrate the effect of the beta-3 antagonist on stress. Cells were treated with
56nM epinephrine (to mimic stress) or with 56nM epinephrine and SR59230A. It was observed
that the antagonist group showed a faster lesion closure and a greater re-epithelialization of the
lesion, besides a smaller area of granulation tissue compared to the control group. Treatment with
the beta-3 antagonist also promoted angiogenesis. In cell culture there was no difference between
groups on alpha smooth muscle or transforming growth beta (TGF beta). According to the results
obtained so far, we suggest that blockade of beta-3 adrenergic receptors may promote cutaneous
tissue repair, but it does not appear to affect dermal fibroblasts under stress conditions.
keywords: Stress; Adrenergic Receptors; Repair
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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A obesidade tornou-se uma epidemia mundial, a qual pode levar o indivíduo a síndrome
metabólica, que possui fator de risco múltiplo, pois pode gerar doença cardiovascular e resistência
a insulina. Estudos ratificam a utilização de fitoterápicos no tratamento de doenças crônicas. A
Pterodon polygaleoforus (sucupira), possui diferentes propriedades, como a antineoplásica, a antiinflamatória e analgésica. Com base nessas informações, o objetivo deste projeto é avaliar o efeito
do extrato hexânico de Pterodon polygaleoforus na aorta de camundongos C57BL/6 no modelo de
síndrome metabólica. O experimento foi realizado ao longo de 18 semanas com 32 camundongos
C57Bl/6, com 3 meses de idade. Os animais foram divididos até 14ª semana em dois grupos, grupo
controle (dieta controle) e grupo hiperlipídico (dieta com 55% de lipídios). Depois, estes grupos
foram subdivididos em quatro subgrupos para o tratamento (realizado através da gavagem orogástrica): controle (SC), controle tratado (SC-SU), hiperlipídico (HF) e hiperlipídico tratado (HF-SU).
SC e HF foram gavados com água e SC-SU e HF-SU com extrato de sucupira (50 mg/kg). Foi realizada aferição diária do resto de ingestão e semanalmente da massa corporal dos animais. Como
esperado, os animais alimentados com dieta hiperlipídica tiveram aumento de massa corporal. Na
análise da expressão de Pgc1-α observou-se maior marcação nos grupos tratados com sucupira,
corroborando com a análise da microscopia eletrônica. Através da análise ultraestrutural, observamos que o grupo HF apresentou migração de célula muscular lisa e poucas mitocôndrias, enquanto
o HFSC evidenciou efeito benéfico do tratamento, com vesículas menores, muitas mitocôndrias
e lâminas elásticas mais eletrodensas. O Citocromo C apresentou maior marcação no grupo HF
indicando que as células da aorta poderiam estar em apoptose. Com estes resultados, concluímos
que o tratamento com sucupira induz efeitos benéficos na histologia e ultraestrura das aortas de
camundongos com síndrome metabólica.
palavras-chave: Sucupira; Aorta; Fitoterápico

Obesity has become a worldwide epidemic, which can lead to metabolic syndrome, which
has a multiple risk factor, such as the cardiovascular disease and insulin resistance. Several studies
confirm the use of herbal medicines in the treatment of chronic diseases. Pterodon polygaleoforus
(sucupira) has different properties, such as antineoplasic, anti-inflammatory and analgesic. Based
on this information, the objective of this project is to evaluate the effect of the hexanic extract of
Pterodon polygaleoforus on the aorta of C57BL/6 mice in the model of metabolic syndrome. The
experiment was performed over 18 weeks with 32 C57Bl/6 mice, at 3 months age. The animals
were divided in two groups until the 14 weeks, control (control diet) and hyperlipid group (diet
with 55% lipids). Then, these groups were subdivided in four subgroups for treatment (performed
through orogastric gavage): control (SC), treated control (SC-SU), hyperlipidic (HF) and treated
hyperlipidic (HF-SU). SC and HF received water and, SC- SU and HF-SU received sucupira extract
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(50 mg/kg). The rest of the daily intake and weekly body mass of the animals were measured. As
expected, animals fed with a hyperlipid diet presented an increase in body mass. In the analysis of
the expression of PGC1-α an intense labeling was observed in the groups treated with sucupira,
corroborating with the electron microscopy. Through the ultrastructural analysis, we observed
that the HF group presented smooth muscle cell migration and few mitochondria, whereas HFSC
showed a beneficial effect of the treatment, with smaller vesicles, many mitochondria and more
eletrondense elastic lamin. Cytochrome C showed labeling in the HF group indicating that the
aortic cells could be in apoptosis process. With these results, we conclude that treatment with
sucupira induces beneficial effects on the histology and ultrastructure of the aortas of mice with
metabolic syndrome.
keywords: Aorta; Sucupira; Herbal medicine
Apoio Financeiro:

186

MORFOLO GI A
092. AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO EXTRATO HEXÂNICO DE PTERODON
POLYGALEOFORUS NA TÚNICA MÉDIA DE CAMUNDONGOS C57BL/6
ALIMENTADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA
Autor: 		
Orientador:

Vicky Goldbach Melgar
Jorge Jose de Carvalho (CBI / IBRAG)

A alta incidência de obesidade se tornou um problema de saúde global. Em consequência,
o indivíduo pode apresentar síndrome metabólica, causando diversas patologias. Muitos estudos
corroboram para a utilização de fitoterápicos no tratamento de doenças crônicas. A Pterodon polygaleoforus, também conhecida como sucupira branca, possui propriedades anti-oxidantes, antiinflamatórias, antinociceptivas e antineoplásicas em sua composição. O objetivo do estudo foi avaliar
o efeito da Sucupira no remodelamento da parede da aorta de camundongos C57BL/6 alimentados
com dieta hiperlipídica. Foram avaliados aspectos estruturais e bioquímicos afim de estudar a ação
deste extrato nos efeitos deletérios da dieta. O experimento foi realizado por 18 semanas, com 32
animais com 3 meses idade. Os animais foram divididos em quatro subgrupos de acordo com a
dieta e tratamento: Grupo controle (SC), controle tratado (SC-SU), hiperlipídico (HF) e hiperlipídico tratado (HF-SU). Foram realizados a biometria, TOTG, histoquímica, imunohistoquímica,
morfometria e estereologia nas amostras. A partir da segunda semana o grupo hiperlipídico teve
aumento significativo na massa corporal em relação ao grupo controle. Na área sob à curva de
glicose, houve diferença estatística no pré e pós tratamento entre os grupos HF-SU e HF. O grupo
HF teve o colesterol aumentado comparado aos demais grupos. O TNF-α é é uma citocina pró-inflamatória, que teve expressão aumentada no grupo HF, e reduzida no SC-SU. O TNF-α favorece
a migração de células musculares lisas para o endotélio. Pelas colorações de PAS e Tricrômico de
Gomori, foi confirmada esta migração das células musculares. A α-Actina de músculo liso apresentou uma marcação intensa com projeções na túnica íntima do grupo HF. Houve maior expressão
da proteína CD68 no endotélio da aorta dos animais tratados com sucupira A alta expressão de
TNF-α e α-actina nos animais obesos sugere quadro inflamatório. Os animais tratados com Sucupira apresentaram uma diminuição da expressão desses imunomarcadores, devido às propriedades
anti-inflamatórias que a Sucupira apresenta.
palavras-chave: Aorta; Pterodon polygaleoforus; C57Bl/6

STRUCTURAL EVALUATION OF THE HEXANIC EXTRACT OF PTERODON POLYGALEOFORUS IN THE TUNICA MEDIA OF C57BL/6 MICE FED WITH HYPERLIPIDIC
DIET The high incidence of obesity has become a global health problem. As a consequence, the
individual can develop metabolic syndrome, causing several pathologies. Many studies corroborate the use of phytotherapics for the treatment of chronic diseases. Pterodon polygaleoforus, also
known as white sucupira, have anti-oxidant, anti-inflammatory, antinociceptive and antineoplastic properties in its composition. The objective of this study was to evaluate the effect of Sucupira
on the remodeling of the aorta wall of C57BL/6 mice fed with the high fat diet. Structural and
biochemical aspects were evaluated in order to study the effect of this extract on the deleterious
effects caused by high fat diet. The experiment ocurred in 18 weeks with 32 animals at 3 months
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age. The mice were divided in four subgroups according to diet and treatment: Group control(SC),
treated control(SC-SU), high fat(HF) and treated high fat(HF-SU). Biometrics, TOTG, histochemistry, immunohistochemistry, morphometry and stereology were accomplished. From the second
week, the HF group had a significant increase in body mass in relation to SC. At area under the
glucose curve, there was a statistical difference in pre and post treatment between the HF-SU and
HF groups. The HF group presented increased cholesterol compared to the other groups. TNF-α
is a pro-inflammatory cytokine, which was increased in HF and reduced in SC-SU group. TNF-α
favors the migration of smooth muscle cells into the endothelium. By PAS and Gomori stainning,
this migration of muscle cells was confirmed. The α-Actin smooth muscle showed an intense labeling with projections in the tunica intima of HF group. The animals treated with sucupira presented
major labeling to CD68 protein at the endothelium of the aorta. The increase in the expression of
TNF-α and α-actin at HF group suggests an inflammatory condition. In the animals treated with
Sucupira, there were a decrease in the expression of these immunomarkers, due to the sucupira
anti-inflammatory properties.
keywords: aorta; Pterodon polygaleoforus; C57Bl/6
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; SR2-UERJ
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A estenose ou oclusão de artérias renais resulta em nefropatia isquêmica, doença progressiva que associada à hipertensão renovascular compõe o quadro de doença renal crônica. Nas fases
avançadas, a única alternativa de tratamento é a terapia substitutiva. De acordo com a ABTO, em
março de 2015, havia 18.818 pessoas à espera do transplante renal. Nos últimos anos o uso da terapia celular com células-tronco no tratamento dessa doença surge como uma alternativa promissora
baseada na capacidade regenerativa dessas células. O presente trabalho visa obter e caracterizar as
células-tronco mesenquimais do tecido adiposo (CTA) e estudar os efeitos do tratamento com essas
células em rim de ratos com nefropatia isquêmica. O tecido adiposo subcutâneo de ratos Wistar
foi coletado e passou por digestão enzimática com colagenase tipo II. As células obtidas foram plaqueadas em garrafas de cultura. Após três passagens, as células-tronco foram mantidas em meio de
diferenciação tanto para linhagem osteogênica e quanto para adipogênica para confirmação de sua
natureza mesenquimal. A nefropatia isquêmica foi estabelecida pelo modelo experimental 2Rim-1Clipe de Goldblatt, em ratos Wistar machos com três meses de idade. Foram formados 3 grupos
experimentais: Sham; 2R1C; 2R1C+CTA. A pressão arterial (PAS) foi aferida semanalmente durante 6 semanas. Fragmentos de rins foram processados para inclusão em parafina. Os cortes histológicos foram corados por HE e Picro Sirius Red para análise da organização estrutural e deposição
de colágeno, respectivamente. Os dados foram apresentados como a média±desvio padrão e analisados por ANOVA two-way ou one-way com pós-teste de Bonferroni ou Tukey usando nível de
significância de p≤0,05. Os nossos resultados demonstraram que nos animais 2R1C foi observado
um aumento significativo da PAS de 164±11 para 219±16mmHg na 4ª semana, quando foi realizado o tratamento. Na 6ª semana houve redução significativa da PAS com valor de 174±11mmHg no
grupo 2R1C+CTA. O parênquima renal dos animais 2R1C apresentou desorganização histológica
e maior deposição de colágeno no interstício, o que constitui um indicativo de fibrose no tecido
renal. Nos animais 2R1C+CTA foi observada menor deposição de colágeno ao redor dos túbulos
e dos glomérulos preservados, semelhante ao grupo Sham. Portanto, concluiu-se que CTA usadas
como tratamento contribuíram para restaurar o nível de PAS e preservar o parênquima renal de
animais com nefropatia isquêmica.
palavras-chave: nefropatia isquêmica; células-tronco mesenquimais; tecido adiposo

Renal artery stenosis or occlusion results in ischemic nephropathy, a progressive disease that,
together with renovascular hypertension, constitutes chronic renal disease. In advanced stages, the
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only alternative treatment is substitution therapy. According to ABTO, in March 2015, there were
18.818 people waiting for kidney transplantation. In recent years the use of stem cell therapy in
the treatment of this disease appears as a promising alternative based on the regenerative capacity
of these cells. The aim of the present work is to obtain and characterize the mesenchymal stem
cells of adipose tissue (ASC) and to study the effects of treatment with these cells in the kidney of
rats with ischemic nephropathy. Subcutaneous adipose tissue from Wistar rats was collected and
underwent enzymatic digestion with type II collagenase. The cells obtained were plated in culture
bottles. After three passages, stem cells were maintained in differentiation medium for both osteogenic and adipogenic lineage to confirm their mesenchymal nature. Ischemic nephropathy was
established by the Goldblatt 2Kidney-1Clipe experimental model in three-month-old male Wistar
rats. Three experimental groups were formed: Sham; 2K1C; 2K1C + CTA. Blood pressure (SBP)
was measured weekly for 6 weeks. Kidney fragments were processed for inclusion in paraffin. The
histological sections were stained by HE and Picro Sirius Red for structural organization analysis and collagen deposition, respectively. Data were presented as mean ± standard deviation and
analyzed by two-way or one-way ANOVA, with Bonferroni or Tukey post-test using significance
level of p≤0.05.Our results demonstrated that in 2K1C animals a significant increase of SBP was
observed from 164 ± 11 to 219 ± 16 mmHg at the 4th week, when the treatment was performed.
In the 6th week there was a significant reduction of SBP with a value of 174 ± 11mmHg. The renal
parenchyma of the 2K1C animals presented histological disorganization and increased deposition
of collagen in the interstitium, which is indicative of fibrosis in renal tissue. In the 2K1C + ASC
animals, lower deposition of collagen was observed around the preserved tubules and glomeruli,
similar to the Sham group. So it was concluded that ASC used as a treatment contributed to restore
the level of SBP and to preserve the renal parenchyma of animals with ischemic nephropathy.
keywords: ischemic nephropathy; mesenchymal stem cells; adipose tissue
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A tubulogênese é a formação de estruturas com lúmen por células endoteliais em cultura,
geralmente estudada em sistemas tridimensionais (cultivo em géis de colágeno, fibrina ou lâmina
basal). Esses modelos são úteis para se investigar fatores que interfiram com a formação de brotamentos, ramos e de lúmens endoteliais. Defeitos no processo de tubulogênese estão na base de patologias como a angiogênese tumoral e os cavernomas cerebrais. Pretendemos produzir linhagens
endoteliais fluorescentes, silenciadas para a expressão de proteínas reguladoras da tubulogênese
endotelial, para estudos da morfogênese endotelial nesses contextos patológicos. Um dos objetivos
é gerar células miméticas do fenótipo cavernomatoso e com hiperativação na via de RhoA/ROCK,
que afeta a polimerização de actina e a permeabilidade endotelial. Na primeira etapa, estamos padronizando as condições de transfecção, usando plasmídeos para expressão de proteínas fluorescentes para monitorar a eficiência da técnica de transfecção. Células submetidas a este procedimento serão comparadas quanto aos diversos aspectos funcionais relacionados ao comportamento
angiogênico e/ou invasivo. Já foram realizadas as primeiras transfecções com as células endoteliais
de veia umbilical humana (HUVECs) e com a linhagem HMEC-1 (células endoteliais microvasculares, derivada da derme humana). Como resultados preliminares, foram obtidas linhagens fluorescentes pela transferência do plasmídeo pMAX-GFP para HUVECs e HMEC-1, sendo 2 ou 5µg
para células endoteliais de veia umbilical humana e 5µg para linhagem HMEC-1. A transfecção
das células HUVECs, apresentaram uma taxa de eficiência (TE) de 25% (5µg do plasmídeo) e 27%
(2µg do plasmídeo). Nas células HMEC-1, o procedimento TE de 56% (5 µg do plasmídeo). Nas
próximas etapas do trabalho, focaremos no silenciamento da expressão da proteína CCM3, que
está envolvida na forma mais severa deste tipo de malformação vascular. Utilizaremos a técnica de
siRNA. As células serão também transduzidas com baculovirus BacMam 2.0 para superexpressão
de diversas proteínas celulares fusionadas a GFP (fluorescência verde) ou RFP (fluorescência vermelha), com destaque para a actina, cuja organização se altera em células silenciadas para CCM3.
A tubulogênese nessas células será monitorada em tempo real, a fim de caracterizar esta cultura 3D
como modelo para o estudo de eventos celulares e moleculares dos cavernomas cerebrais.
palavras-chave: células endoteliais; tubulogênese; transfecção

The formation of tube-like structures bearing lumen by endotelial cells in vitro is called
tubulogenesis. Generally studied in tridimensional cultures (in collagen, fibrin or basement membrane gels), tubulogenesis assays are useful tools for investigating factors that affect endothelial
cell sprouting and lumen formation. Defects in tubulogenesis have been related to a number of
pathologic events, such as cancer angiogenesis and cerebral cavernomas. Our major objective is to
generate fluorescent endothelial cells genetically manipulated to over- or down express angiogenic
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regulatory proteins, to be used in time-lapse studies on endothelial cell morphogenesis. As a first
goal, we intend to produce endothelial cells bearing exacerbated RhoA/ROCK signaling pathway,
by silencing the expression of CCM3 protein, which is related to the most aggressive form of
cavernomas. We started by performing the standardization of transfection protocols for two different endothelial cell types selected for this work: human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and a cell line derived from human microvascular dermal cells (HMEC-1), by electroporation
transfer of the pMAX-GFP plasmid. Efficiency transfer rates (ETR) were calculated after microscope evaluation of GFP-positive cells. Preliminary data showed that ETR of primary HUVECs
was 25% and 27%, when using 5µg and 2µg of pMAX-GFP plasmid, respectively. With HMEC-1
cells, ETR of 56% was achieved when using 5µg of plasmid. In the next steps, we may focus on the
generation of CCM3-defective cells, using siRNA-mediated expression silencing. These cells will
be also transduced with baculovirus BacMam 2.0 system, for overexpression of several cellular
proteins fused either with GFP (green fluorescence) or RFP (red flurorescence), with particular
focus on actin filaments, which structure and organization are heavily regulated by CCM3 protein.
Tubulogenesis in these cells will be monitored in time-lapse experiments, in order to characterize
this 3D culture as a model for investigating cellular and molecular events in cerebral cavernomas.
keywords: endothelial cells; tubulogenesis; transfection
Apoio Financeiro: FAPERJ ; FINEP ; CNPQ ; Ministério da Saúde/DECIT
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Desenvolvimento de um modelo experimental de lesão oral no Laboratório de Reparo Tecidual-UERJ Autor: Regina Viana de Carvalho Faria Orientador: Bruna Romana de Souza (IBRAG)
Coorientador: Andréa Monte Alto Costa (IBRAG) Há algum tempo tem-se estudado o reparo
tecidual cutâneo, porém com pouca abordagem para a cicatrização da mucosa oral. A mucosa oral
está sempre submetida à saliva e a outras substâncias que não estão presentes na pele, formando
um ambiente que pode alterar a sua cicatrização. O objetivo do estudo foi desenvolver um modelo
químico de lesão na mucosa oral de camundongos através da aplicação tópica de ácido acético. Para
isto, nove camundongos Swiss machos com 3 meses foram anestesiados com xilazina e cetamina.
Para induzir a lesão oral, um molde de papel de filtro com 3 mm de diâmetro embebido de ácido
acético a 20% foi posicionado sobre a mucosa oral do lábio inferior entre os dois incisivos centrais
inferiores durante 30 segundos. Após 7, 14 ou 21 dias (três animais por dia), as lesões foram coletadas, fixadas em formaldeído, processadas e incluídas em parafina. Para análise histológica, os cortes
foram corados em hematoxilina e eosina. Para avaliar a distribuição de miofibroblastos os cortes
foram imunomarcados com α-actina de músculo liso. No sétimo dia foi observado, na área de lesão, um epitélio hipertrófico, principalmente o estrato granuloso, contendo queratinócitos basais
com núcleo picnótico. O tecido de granulação apresentava intenso infiltrado inflamatório. Após 14
dias, o epitélio permanecia hipertrófico, principalmente o estrato granuloso. Contudo, o tecido de
granulação apresentava uma redução no infiltrado inflamatório, mas uma grande quantidade de capilares sanguíneos. Após 21 dias, a hipertrofia do epitélio ainda era observada, principalmente o estrato granuloso. Contudo, o tecido de granulação apresentava poucos capilares sanguíneos e células
inflamatórias. Na imunohistoquímica contra α-actina de músculo liso foram observados poucos
miofibroblastos na área lesada em todos os dias estudados. Portanto, de acordo com os resultados
obtidos, o modelo químico em camundongos é eficiente para a indução de lesão oral e padronização do reparo na mucosa oral. palavras-chave: Lesão oral; Modelo químico; Reparo tecidual
palavras-chave: Lesão oral; Modelo químico; Reparo tecidual

Cutaneous wound healing has been studied for a long time; however, the healing of oral
mucosa has received little attention. The oral mucosa is always in contact to saliva and other substances, which do not that are not present in skin, and this environment may influence its healing.
The aim of this study was to develop a chemical model of oral mucosa lesion in mice through
topical application of acetic acid. For this, nine Swiss mice with 3 months of age were anesthetized with xylazine and ketamine. To induce oral lesion, one template of filter paper with 3-mm
diameter embedded in 20% acetic acid was placed on oral mucosal of inferior lip between two
inferior central incisors during 30 seconds. After 7, 14 or 21 days (three animals per day), lesions
were collected, formaldehyde-fixed, processed and paraffin-embedded. For histological analysis,
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sections were stained with hematoxylin-eosin. To evaluate the distribution of myofibroblasts, sections were immunostained with α-smooth muscle actin. In seventh day, it was observed in wound
area a hypertrophic epithelium, mainly granular layer, containing basal keratinocytes with picnotic
nucleus. Granulation tissue presented intense inflammatory infiltrate. After 14 days, epithelium
stayed on hypertrophic, mainly in granulous layer. Nevertheless, granulation tissue presented a
reduction of inflammatory infiltrate, but a great amount of blood capillaries. After 21 days, the
hypertrophy of epithelium was still observed, mainly in granulaous layer. Nonetheless, granulation tissue presented a few blood capillaries and inflammatory cells. In the immunohistochemistry
against α-smooth muscle actin, it was observed a few myofibroblasts in wound area in all studied
periods. Thus, based on obtained results, chemical model in mice is efficient to induce oral lesion
and the standardization of tissue repair in oral mucosal. keywords: Oral lesion; Chemical model;
Wound healing Apoio financeiro: FAPERJ
keywords: Oral lesion; Chemical model; Wound healing
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Experimentos recentes em roedores demonstraram a influência paterna na programação
metabólica da prole adulta, sobretudo no metabolismo glicídico. Nosso objetivo foi avaliar o impacto da ingestão materna e paterna de dieta rica em frutose no fígado da prole de camundongos,
examinando as vias de beta-oxidação, lipogênese e inflamação hepática. Com quatro semanas de
idade, camundongos C57BL/6 machos e fêmeas receberam dieta controle (C) ou rica em frutose
(HFru). Com 12 semanas de idade foram colocados para acasalar. Após o desmame os filhotes
receberam dieta C até três meses de idade e foram sacrificados. Os grupos foram denominados de
acordo com a dieta materna (primeira sigla) e dieta paterna (segunda sigla). Não houve diferença
na massa corporal (MC), na ingestão alimentar e energética, na glicemia e na tolerância à glicose
dos progenitores. A pressão arterial sistólica (PAS) e a ingestão hídrica apresentaram-se elevadas
nos pais e mães HFru em relação aos seus controles. Progenitores HFru apresentaram aumento
de triglicérides hepáticos e plasmáticos, colesterol total, da diurese e da massa do fígado quando
comparados aos grupos controles. Na prole, não houve diferença na MC, nas ingestões alimentar
e hídrica, na glicemia de jejum, na tolerância à glicose e no perfil lipídico. Também não houve alteração na massa do fígado e triglicérides hepáticos, com ausência de esteatose. A prole de macho
HFru/HFru apresentou a maior PAS. Não houve alteração nas vias de lipogênese (exceto no gene
FAS em machos e fêmeas HFru/HFru) e beta-oxidação entre as proles. A prole HFru/HFru teve
o maior aumento de SOCS3 e NFĸb, corroborado por maior expressão de TNF-alfa, IL-6 e IL1β,
citocinas pró-inflamatórias. Em suma, a dieta HFru dada à mãe e ao pai causa aumento da PAS,
independentemente de alterações na MC. Nos filhotes houve inflamação precoce no fígado, mas
não houve esteatose hepática.
palavras-chave: programação parental; dieta rica em frutose; fígado

Recent experiments in rodents have demonstrated the paternal influence in the metabolic
programming of adult offspring, especially in the glucose metabolism. Our objective was study
was to evaluate the impact of maternal and paternal intake of a high fructose diet on the liver of
the offspring, examining beta oxidation pathways, lipogenesis and liver inflammation. At four
weeks of age, male and female C57BL/6 mice received either a control (C) or high fructose (HFru)
diet. At 12 weeks of age they were placed to mate. After weaning the pups received diet C until
three months of age and were sacrificed. The groups were named according to the maternal diet
(first acronym) and paternal diet (second acronym). There was no difference in body mass (BM),
in food and energy intake, glycemia and glucose tolerance of the parents. Systolic blood pressure
(SBP) and water intake were high in HFru fathers and mothers in relation to their controls. HFru
parents presented increased hepatic and plasma triglycerides, total cholesterol, diuresis and liver
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mass when compared to the control groups. In the offspring, there was no difference in BM, in
food and water intake, in fasting glycemia, in glucose tolerance and in lipid profile. There was
also no change in liver mass and liver triglycerides, with no steatosis. Male HFru/HFru offspring
presented the highest SBP. There was no change in lipogenesis pathways (except in the FAS gene
in males and females HFru/HFru) and beta-oxidation among the offspring. HFru/HFru offspring
had the highest increase in SOCS3 and NFĸb, corroborated by increased expression of TNF-alpha,
IL-6 and IL-1β, proinflammatory cytokines. In summary, the HFru diet given to the mother and
the father causes an increase in SBP regardless of changes in BM. In the offspring there was early
inflammation in the liver, but there was no hepatic steatosis.
keywords: parental programming; high fructose diet; liver
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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O estresse psicológico exacerba diversas doenças cutâneas; entretanto, poucos estudos demonstraram o efeito do estresse no envelhecimento cutâneo. O dano oxidativo induzido pelo estresse crônico compromete a organização estrutural da pele contribuindo para o envelhecimento
precoce. Assim, a administração de agentes antioxidantes pode inibir o efeito do estresse no tegumento, como vitamina A ou retinol. O estudo teve como objetivo investigar o efeito da aplicação
tópica do retinol no modelo ex vivo de pele humana estressada. Explantes da pele humana foram
tratados com 56 nM de epinefrina (como observado em pacientes estressados) dissolvidos no meio
e topicamente com 1 µM de all-trans retinol por 13 dias. Alguns explantes foram tratados apenas
com retinol ou epinefrina. O meio contendo 5% de soro fetal bovino foi utilizado como controle.
Os altos níveis de epinefrina reduziram a área da epiderme, a proliferação de queratinócitos, a
espessura da derme e a densidade de fibras elásticas, mas não alteraram a expressão proteica de
filagrina. A aplicação tópica de retinol reverteu os efeitos da epinefrina na área da epiderme, na
proliferação de queratinócitos, na espessura da derme e na densidade de fibras elásticas, além de
aumentar a expressão proteica de filagrina na pele estressada. A administração tópica de retinol
reverteu o aumento na síntese de espécies reativas de oxigênio e peroxidação lipídica induzido pela
epinefrina, mas não na carbonilação de proteínas e na fosforilação da quinases reguladas por sinais
extracelulares 1/2 (ERK 1/2), na pele humana ex vivo. Contudo, a administração de retinol reduziu a fosforilação do fator nuclear-kappaB (NF-κB) p65 e p50 e aumentou a expressão do receptor
de fator de crescimento epidermal (EGFR) na pele humana ex vivo estressada e não estressada. A
administração tópica de retinol também reverteu o aumento dos níveis proteicos de c-JUN induzido pela epinefrina, mas não alterou a redução induzida pelo epinefrina da expressão proteica do
fator relacionado ao fator nuclear eritróide 2 (NRF-2) e glutationa peroxidase-1/2 (GPx-1/2). Em
conclusão, o retinol tópico atenua o envelhecimento induzido pelo estresse na pele humana ex vivo
provavelmente pela ativação do EGFR via EGF, mas não pelas vias ERK 1/2 e c-JUN.
palavras-chave: Estresse psicológico crônico; Retinol; Envelhecimento cutâneo

Psychological stress increases several cutaneous diseases; however, a few studies had demonstrated the effect of stress in skin aging. Chronic stress-induced oxidative damage compromises structural organization of skin contributing to early aging. Thus, administration of antioxidant
agents may inhibit the effect of stress in skin, such as A vitamin or retinol. The aim of the study
was to investigate the effect of topic application of retinol in ex vivo model of stressed human skin.
Explants of human skin were treated with 56 nM of epinephrine (as observed in stressed patients)
in the medium and topically treated with 1 µM of retinol for 13 days. Some explants were treated
with retinol or epinephrine only. The medium supplemented with 5% of fetal bovine serum was
used as control. High levels of epinephrine decreased area of epidermis, keratinocyte proliferation,
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dermis thickness and density of elastic fibers, but did not alter protein expression of filaggrin.
Topical application of retinol reversed the effect of epinephrine in area of epidermis, keratinocyte
proliferation, dermis thickness and density of elastic fibers, and increased protein expression of
filaggrin in stressed skin. Topical application of retinol reversed the effects of epinephrine in reactive oxygen species synthesis and lipid peroxidation, but did not alter protein carbonylation and
phosphorylation of ERK 1/2, in ex vivo human skin. However, administration of retinol reduced
phosphorylation of NF-κB p65 and p50 and increased protein expression of EGFR in ex vivo stressed and nonstressed human skin. Topic application of retinol also reversed epinephrine-induced
increase in the protein expression of c-JUN, but did not alter epinephrine-induced reduction of
protein expression of NRF2 and GPx-1/2. In conclusion, topic retinol attenuates aging induced
by stress in ex vivo human skin, probably through activation of EGFR via EGF, but not through
activation of c-JUN and ERK 1/2.
keywords: Chronic psychological stress; Retinol; Skin aging
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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A aplicação de retinol tem um efeito antienvelhecimento na pele humana estressada provavelmente agindo diretamente sobre os queratinócitos e indiretamente sobre os fibroblastos da
pele. A nossa hipótese é que o retinol pode estimular os queratinócitos a produzirem o fator de
crescimento epidérmico (EGF), que estimula os fibroblastos da derme a sintetizarem componentes
da matriz extracelular como as fibras elásticas. O objetivo deste trabalho foi determinar se o meio
condicionado da pele humana ex vivo não estressada (sem epinefrina) e tratada topicamente com
retinol por 13 dias pode aumentar a expressão gênica e proteica de fibrilina-1, colágenos tipos I
e III e a expressão proteica de EGFR em cultura de fibroblastos dérmicos humanos. Fibroblastos
dérmicos humanos (linhagem HFF-1) foram tratados por 24 horas com o meio condicionado da
pele humana ex vivo não estressada (sem epinefrina) e tratada topicamente com retinol por 13
dias. O meio condicionado da pele humana sem epinefrina e sem retinol foi utilizado como controle. Após 24 horas de tratamento, os meios condicionados não alteram a viabilidade celular. A
expressão gênica de fibrilina-1, mas não da cadeia α1 dos colágenos tipo I e III, foi aumentada pelo
tratamento com o meio condicionado da pele humana ex vivo não estressada e tratada topicamente
com retinol quando comparado ao meio condicionado da pele humana ex vivo não estressada e
sem retinol após 24 horas. Além disso, o tratamento com o meio condicionado da pele humana ex
vivo não estressada e tratada topicamente com retinol aumentou os níveis proteicos de EGFR e
fibrilina-1. O meio condicionado da pele humana ex vivo não estressada (sem epinefrina) e tratada
topicamente com retinol apresentou altos níveis de EGF. O tratamento de fibroblastos HFF-1 com
1 ng/ml de EGF humano recombinante também não alterou a viabilidade celular, mas aumentou
a expressão gênica e proteica de fibrilina-1 quando comparado ao controle (meio a 2% SFB) após
24 horas de tratamento. Em conclusão, o retinol pode estimular os queratinócitos da pele humana
a produzirem EGF que estimula os fibroblastos da derme a sintetizarem as fibras elásticas através
de uma via parácrina.
palavras-chave: Estresse psicológico crônico; Retinol; Fibroblastos dérmicos

Topical application of retinol has an anti-aging effect in stressed human skin probably acting directly on keratinocytes and indirectly on fibroblasts of skin. Our hypothesis is that retinol can
stimulate keratinocytes to synthetize epidermal growth factor (EGF), which stimulates fibroblasts
of dermis to produce components of the extracellular matrix such as elastic fibers. The aim of this
study was to determine if conditioned medium of ex vivo nonstressed (without epinephrine) and
topically treated with retinol by 13 days can increase gene and protein expression of fibrillin-1, collagen types I and III and protein expression of EGF receptor (EGFR) in human dermic fibroblast
culture. Human dermic fibroblasts (HFF-1 lineage) were treated for 24 hours with conditioned
medium of ex vivo nonstressed (without epinephrine) and topically treated with retinol by 13 days.
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Conditioned medium of human skin without epinephrine and retinol (only medium with 5% fetal
bovine serum (FBS) was used as control. In treatment of cells, conditioned mediums were supplemented with 2% of FBS. After 24 hours of treatment, conditioned mediums did not alter cellular
viability. Gene expression of fibrillin-1, but not that of chain α1 of collagen type I and III, was
increased by treatment with conditioned medium of ex vivo nonstressed (without epinephrine)
and topically treated with retinol when compared to conditioned medium of ex vivo nonstressed
(without epinephrine) and without retinol human skin (only medium with 5% FBS) after 24 hours.
In addition, treatment with conditioned medium of ex vivo nonstressed (without epinephrine)
and topically treated with retinol increased protein levels of EGFR and fibrillin-1. The conditioned
medium of ex vivo nonstressed (without epinephrine) and topically treated with retinol presented
high levels of EGF. Treatment with HFF-1 fibroblasts with 1 ng/ml of recombinant human EGF
also did not alter cellular viability, but increased gene and protein expression of fibrillin-1 when
compared to control (medium 2% FBS) after 24 hours of treatment. In conclusion, retinol can
stimulate keratinocytes of human skin to produce EGF, which stimulate fibroblasts of dermis to
synthetize elastic fibers through a paracrine pathway.
keywords: Chronic psychological stress; Retinol; Dermal fibroblasts
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200

MORFOLO GI A
099. EFEITOS BENÉFICOS DO JEJUM INTERMITENTE SOBRE A
ESTRUTURA E O METABOLISMO HEPÁTICO EM CAMUNDONGOS C57BL/6
ALIMENTADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Isabella Camara Pinheiro
Thatiany de Souza Marinho
Marcia Barbosa A Mandarim de Lacerda (CBI / IBRAG)

O jejum intermitente (JI) é caracterizado por períodos de abstinência voluntária de alimentos e bebidas, associados ou não a práticas religiosas e vem sendo usado para a redução da massa
corporal. O incremento na massa corporal tem sido relacionado com hábitos de vida danosos,
caracterizados por consumo acentuado de lipídeos. A dieta rica em gordura e carboidratos simples
causam o remodelamento do tecido adiposo e o desenvolvimento de esteatose hepática não alcoólica. Já é bem conhecido que a dieta rica em gordura é um fator primário associado à obesidade e
suas comorbidades. O objetivo trabalho foi estudar o efeito do JI (em dias alternados) no perfil
lipídico, no metabolismo da glicose e na estrutura hepática de camundongos submetidos à dieta hiperlipídica. Camundongos C57BL/6 machos com três meses de idade foram separados nos grupos
dietéticos e alimentados durante dois meses: Controle (C, 10% Kcal dos lipídeos) ou Hiperlipídica
(High-Fat) (HF, 50% Kcal dos lipídeos). Aos cinco meses de idade, metade dos animais de cada grupo iniciou o JI por um período adicional de quatro semanas formando assim os grupos: C, C-JI, HF
e HF-JI. Durante a eutanásia, o sangue foi coletado para análises bioquímicas e o fígado foi separado para análises histológicas e moleculares. Avaliamos a massa corporal, o metabolismo da glicose,
o perfil lipídico e a estrutura hepática. Não houve diferença na ingestão alimentar nos dias que
os animais eram alimentados, o grupo HF apresentou aumento da massa corporal, intolerância à
glicose, hipoadiponectinemia, perfil lipídico elevado, aumento da massa hepática, aumento das enzimas hepáticas e esteatose hepática quando comparado ao grupo controle. O JI mostrou-se eficaz
em reverter ou atenuar a maioria dos parâmetros analisados no grupo HF-JI quando comparado a
sua contraparte. Portanto, concluímos que o JI pode ser uma intervenção nutricional importante
para o tratamento da obesidade/síndrome metabólica.
palavras-chave: Jejum intermitente; dieta hiperlipídica; esteatose hepática

Intermittent fasting (IF) is characterized by periods of voluntary abstinence from food and
drink, associated or not with religious practices and has been used to reduce body mass, but it is still
a matter of debate. The increase in body mass has been related to harmful life habits, characterized
by marked consumption of lipids. The high-fat diet and simple carbohydrates cause remodeling of
adipose tissue and development of non-alcoholic hepatic steatosis. It is already well-known that a
high-fat diet is a primary factor associated with obesity and its comorbidities. The aim of this study
was the effect of IF (alternating days) on lipid profile, glucose metabolism and hepatic structure of
mice submitted to high-fat diet. C57BL/6 male mice at three months of age were separated into
dietary groups and fed for two months: Control (C, 10% Kcal fat) or high-fat (HF, 50% Kcal fat).
At five months of age, half of the animals in each group started IF for an additional period of four
weeks thus forming the groups: C, C-IF, HF and HF-IF. During euthanasia, blood was collected
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for biochemical analyzes and the liver was separated for histological and molecular analyzes. We
evaluated body mass, glucose metabolism, lipid profile and liver structure. There was no difference
in food intake in the days that the animals were fed, the HF group presented increased body mass,
glucose intolerance, hypoadiponectinemia, elevated lipid profile, increased liver mass, liver enzymes and hepatic steatosis when compared to the control group. The IF was effective in reversing
or attenuating most of the parameters analyzed in the HF-IF group when compared to its counterpart. Therefore, we conclude that IF appears as an important nutritional intervention for the
treatment of obesity/metabolic syndrome.
keywords: Intermittent fasting; High-fat diet; Hepatic steatosis
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A associação da menopausa e da deficiência de vitamina D induz alterações metabólicas,
ganho de peso e resistência à insulina. Determinar se a deficiência de vitamina D resulta no acúmulo de gordura ectópica no fígado em modelo experimental de menopausa, foi o objetivo do
trabalho. Camundongos C57BL/6, fêmeas, com 3 meses foram submetidas a ovariectomia ou a um
procedimento cirúrgico sem remoção dos ovários e divididos aleatoriamente em dois novos grupos: alimentados com dieta padrão com (Ovx e Sham) ou sem vitamina D (Ovx(D-) e Sham(D-))
durante 12 semanas. Os dados foram testados com One-way com pós-teste de Holm-Sidak. O nível
de significância adotado foi P<0,05. A massa corporal foi maior no grupo Ovx(D-) do que no grupo Ovx (P=0,0003) mostrando que a vitamina D influenciou na massa corporal dos animais. No
TOTG, observamos uma maior área sob a curva no grupo Ovx(D-) em comparação com o grupo
Sham(D-) (P=0,01) e com o grupo Ovx (P=0,0001), caracterizando intolerância à glicose. Além
disso, uma interação entre ovariectomia e deficiência de vitamina D potencializa os efeitos adversos no acúmulo de lipídios hepáticos, levando ao acúmulo de triglicerídeos e esteatose hepáticos.
O nível de triglicerídeo hepático (TG) foi o dobro do valor observado no grupo Sham (P=0,0001).
Quanto à esteatose, o grupo Ovx apresentou maior grau de esteatose hepática do que o grupo Sham
(P<0,0001) e o grupo Ovx(D-) apresentou esteatose mais significativa do que o grupo Sham(D-)
(P<0,0001). A ativação de genes e proteínas-chave foram avaliadas para a investigação dos mecanismos envolvidos na lipogênese, beta-oxidação e inflamação. O grupo Ovx mostrou aumento
de PPARgamma (P=0,04) e SREBP-1c (P=0,002) em comparação com o grupo Sham. No grupo
Ovx(D-), o FAS foi maior em relação ao grupo Ovx (P<0,0001). O PPARalpha foi menor no grupo
Ovx do que no grupo Sham (P=0,003) e No grupo Ovx(D-), a IL-6 foi maior do que no grupo Ovx
(P=0,0005). Os nossos resultados mostraram que a ovariectomia e a deficiência de vitamina D em
camundongos têm efeitos adversos como a resistência à insulina e o aumento da esteatose hepática.
palavras-chave: Menopausa; Vitamina D; Esteatose hepática

The association of menopause and vitamin D deficiency induces metabolic changes, weight
gain and insulin resistance. Determining if vitamin D deficiency results in the accumulation of
ectopic fat in the liver in an experimental menopause model was the objective of the study. Female
C57BL/6 mice at 3 months were submitted to ovariectomy or to a surgical procedure without removal of the ovaries and randomly divided into two new groups: standard chow (Ovx and Sham)
or without vitamin D chow (Ovx(D-) and Sham(D-)) for 12 weeks. Data were tested with One-way with Holm-Sidak post-test. The level of significance was P <0.05. The body mass was higher
in the Ovx (D-) group than in the Ovx group (P=0.0003) showing that vitamin D influenced the
animals body mass. In the OTTG, we observed a greater area under the curve in the Ovx(D-)
group compared to the Sham(D-) group (P=0.01) and the Ovx group (P=0.0001), characterizing
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glucose. In addition, an interaction between ovariectomy and vitamin D deficiency potentiates the
adverse effects on the accumulation of hepatic lipids, leading to the accumulation of hepatic triglycerides and steatosis. The level of hepatic triglyceride (TG) was twice the value observed in the
Sham group (P=0.0001). As for steatosis, the Ovx group presented a higher degree of hepatic steatosis than the Sham group (P<0.0001) and the Ovx(D-) group showed more significant steatosis
than the Sham(D-) group (P<0,0001). The activation of genes and key proteins were evaluated for
the investigation of mechanisms involved in lipogenesis, beta-oxidation and inflammation. The
Ovx group showed increase of PPARgamma (P=0.04) and SREBP-1c (P=0.002) compared to the
Sham group. In the Ovx(D-) group, the FAS was higher in relation to the Ovx group (P<0.0001).
PPARalpha was lower in the Ovx group than in the Sham group (P=0.003) and in the Ovx(D-)
group, IL-6 was higher than in the Ovx group (P=0.0005). Our results showed that ovariectomy
and vitamin D deficiency in mice have adverse effects such as insulin resistance and increased hepatic steatosis.
keywords: Menopause; Vitamin D; Hepatic steatosis
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A frutose tem baixo custo de produção, grande poder edulcorante e contribui para dar cor
e aroma aos alimentos. A crescente incorporação de frutose nos produtos alimentícios industrializados, e o aumento do consumo desses alimentos pela população, tem efeitos adversos na saúde.
Este estudo tem o objetivo de avaliar os efeitos de dieta rica em frutose em camundongos de ambos
os sexos, ficando sobre a alteração da massa corporal, pressão arterial, metabolismo basal, metabolismo dos lipídios e da glicose, e inflamação no fígado. Camundongos machos e fêmeas com
quatro semanas de idade foram divididos aleatoriamente em dois grupos e alimentados ad libitum
com dieta rica em frutose (HF) ou dieta controle (C). Após três meses os animais foram sacrificados. Foram avaliados: massa corporal (MC), ingestão alimentar (IA), ingestão hídrica (IH), pressão
arterial (PA), teste oral de tolerância à glicose (TOTG), triglicérides (TG) hepático e plasmático,
colesterol total (CT), insulina, adiponectina, leptina, e inflamação hepática. A dieta rica em frutose
levou ao aumento da PA sem alterar a massa corporal, a tolerância à glicose e níveis plasmáticos
de insulina. Não houve diferença entre os grupos quanto ao consumo alimentar energético, mas a
ingestão hídrica foi maior no grupo HFR que no grupo C. O grupo HFR comparado com o grupo
C mostrou aumento da glicemia, esteatose hepática, alteração do perfil lipídico. O grupo HFR também apresentou a massa do fígado aumentada com aumento de triglicérides hepáticos. Entretanto,
Leptina plasmática foi maior e adiponectina foi menor no grupo HRF comparado com o grupo C.
palavras-chave: frutose; dieta rica em frutose; fígado

Fructose has a low production cost, great sweetening power and contributes to give color
and aroma to foods. The increasing incorporation of fructose in industrialized foodstuffs, and the
increased consumption of these foods by the population, has adverse effects on health. This study
aims to evaluate the effects of high fructose diet in mice of both sexes, focusing on changes in body
mass, blood pressure, basal metabolism, lipid and glucose metabolism, and inflammation in the liver. Male and female mice at four weeks of age were randomly divided into two groups and fed ad
libitum with a diet rich in fructose (HF) or control chow (C). After three months, the animals were
sacrificed. The following data were evaluated: body mass (MC), food intake (AI), water intake (IH),
blood pressure (BP), oral glucose tolerance test (TOTG), hepatic and plasma triglycerides (TG),
total cholesterol, insulin, adiponectin, leptin, and hepatic inflammation. The high fructose diet led
to an increase in BP without altering body mass, glucose tolerance and plasma insulin levels. There
was no difference between the groups regarding energy intake, but water intake was higher in the
HFR group than in the C group. The HFR group compared to group C showed increased glycemia, hepatic steatosis, altered lipid profile. The HFR group also showed increased liver mass with
increased hepatic triglycerides. However, plasma leptin was higher, and adiponectin was lower in
the HRF group compared to the group C.
keywords: fructose; high- fructose diet; liver
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O consumo crônico de frutose causa danos ao organismo, incluindo o desenvolvimento de
doença hepática gordura não alcoólica. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do TCM nas
anormalidades hepáticas provocadas pela frutose em camundongos. Foram utilizados camundongos C57Bl/6 com 3 meses de idade divididos em quatro grupos durante 12 semanas: controle (C),
controle com TCM (C-TCM), frutose (F) e frutose com TCM (F-TCM). Investigamos a ingestão
de alimentos e água, massa corporal, pressão arterial, tolerância à glicose, bioquímica do plasma
e do fígado, e expressão hepática de proteínas e genes. Não houve alterações na massa corporal,
ingestão de alimentos e tolerância à glicose. O grupo F apresentou maior consumo de água e pressão arterial, associado a esteatose hepática e lipogênese de novo, beta-oxidação, biogênese mitocondrial e inflamação. Surpreendentemente, o grupo C-TCM também mostrou esteatose hepática
e inflamação e o grupo F-TCM não teve exacerbações de anormalidades induzidas pela frutose,
mostrando marcada esteatose hepática, lipogênese de novo e inflamação. Os grupos TCM também apresentaram aumento da beta-oxidação e biogênese mitocondrial. Em conclusão, o TCM
mostrou efeitos hepáticos prejudiciais e deve ser usado com cautela, especialmente na presença de
alterações hepáticas.
palavras-chave: Triglicerídeos de cadeia média; Frutose; Esteatose hepática

Chronic consumption of fructose causes damage to the body, including the development of
non-alcoholic fatty liver disease. However, the consumption of medium chain triglycerides (MCTs)
has the potential to reduce the accumulation of visceral fat due to rapid hepatic metabolism. The
aim of this study was to evaluate the effects of MCT on hepatic alterations caused by fructose in
mice. Three-month old C57B1 / 6 mice were divided into four groups and studied for 12 weeks:
control (C), control with MCT (C-MCT), fructose (F) and fructose with MCT (F-MCT). We
investigate food and water intake, body mass, blood pressure, glucose tolerance, plasma and liver
biochemistry, and hepatic protein and gene expression. There were no changes in body mass, food
intake and glucose tolerance. Group F presented higher water and blood pressure consumption,
associated with hepatic steatosis and de novo lipogenesis, beta-oxidation, mitochondrial biogenesis
and inflammation. Surprisingly, the C-MCT and F-MCT groups also showed hepatic steatosis and
inflammation, with increased beta-oxidation and mitochondrial biogenesis. In conclusion, MCT
showed deleterious hepatic effects and should be used with caution, especially in the presence of
liver changes.
keywords: Medium-chain triglycerides; Fructose ; Hepatic steatosis
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O efeito da programação metabólica por dieta hiperlipídica na morfologia dos testículos de
roedores é pouco discutido pela literatura. Portanto, este estudo avaliou os efeitos da administração
da dieta hiperlipídica durante a gestação, lactação e/ou período pós-natal nos parâmetros metabólicos, espermáticos e nos testículos de ratos Wistar aos 4 meses de idade. 20 ratos Wistar (fêmeas)
foram alimentados com dieta controle ou hiperlipídica (HF - rica em colesterol) durante a gestação
e lactação. Após o nascimento, os filhotes (machos) foram divididos em 4 grupos experimentais:
C/C, HF/HF (proles que mantiveram a mesma dieta materna durante o período pós-natal) e C/
HF, HF/C (proles que no período pós-natal receberam dieta hiperlipídica e controle, respectivamente). Parâmetros biométricos e metabólicos foram realizados tanto nas progenitoras quanto nos
filhotes. A eutanásia ocorreu aos 4 meses de idade e tanto os testículos quanto os espermatozóides
foram coletados para análises futuras. Os dados foram analisados pelo teste t não pareado e por
análise de variância “one-way ANOVA” e pós-teste de “Bonferroni”, considerando p<0,05. Não
houve diferença no ganho de massa corporal e na ingestão energética das progenitoras durante
a gestação. Igualmente, os parâmetros metabólicos da prole não diferiram entre os grupos. Com
relação à morfologia testicular, a ingestão de dieta HF no período perinatal (HF/C) promoveu uma
elevação no diâmetro do túbulo seminífero quando comparado aos outros grupos experimentais
(p<0,0001). Inversamente, a altura do epitélio seminífero foi menor em todos os grupos, principalmente no grupo HF/HF, que apresentou a maior redução nesta estrutura em relação aos grupos
C/C, HF/C e C/HF (p<0,0001). Em associação, a dieta hiperlipídica peri e/ou pós natal reduziu
a viabilidade espermática aos 4 meses de idade (p<0,0001). Ademais, os grupos HF/C and HF/
HF apresentaram uma diminuição deste parâmetro em comparação ao grupo C/HF (p <0,0001).
A análise da concentração espermática foi menor no grupo HF/HF em relação aos grupos C/C e
HF/C (p=0,0014) e a motilidade foi similar entre os grupos. A dieta hiperlipídica, independente
do período de administração, induziu poucas mudanças metabólicas, e modificações na histoarquitetura testicular e dos parâmetros espermáticos, o que sugere efeitos prejudiciais na fertilidade na
vida adulta.
palavras-chave: Dieta; Morfologia; Testículo

The effect of fetal programming by high-fat diet on the morphology of rodent testes is little
discussed in the literature. Therefore, this studied aimed to evaluate the effects of high-fat diet
intake during pregnancy, lactation and/or postnatal period on metabolic, sperm parameters and
testicular morphology of Wistar rats at 4 months of age. Twenty female Wistar rats were assigned
to be fed with either control diet (C) or high-fat diet (HF - rich in cholesterol), during pregnancy
and lactation. After birth, males offspring were divided into 4 groups as following: C/C, HF/HF
(offspring that maintained the same maternal diet during the postnatal period) and C/HF, HF/C
(pups that in the postnatal period received HF diet and C diet, respectively). Biometric and meta-

207

bolic parameters were performed in both dams and pups. Euthanasia occurred at 4 months of age
and both testes and spermatozoa were collected for future analysis. Data were analyzed by unpaired t-test or one-way ANOVA and Bonferroni posttest, considering p<0.05. Dams did not present
any difference on the body mass gain and energy intake during the perinatal period. Similarly, no
differences were found in metabolic parameters at the offspring among the groups. Regarding
pups testicular morphology, the high-fat diet intake on the perinatal period (HF/C) promoted an
elevation on the seminiferous tubule diameter when compared to another groups (p<0.0001). In
contrast, seminiferous epithelium height was lower in C/HF group than C/C group (p=0.0205).
In association, the perinatal and/or postnatal high-fat diet reduced the sperm viability at 4 mo-old
(p<0.0001). Furthermore, the HF/C and HF/HF groups presented a reduction in this parameter
in comparison to C/HF group (p <0.0001). The sperm concentration analysis was less in HF/HF
group than C/C and HF/C groups (p=0.0014) and the motility was similar among the groups. The
high-fat diet intake during pregnancy, lactation and/or postnatal period did not cause metabolic
changes in adult pups. However, it promoted an adverse remodeling upon testicular morphology
and sperm parameters. These data may suggest a harmful effects on fertility in adult life.
keywords: Diet; Morphology; Testicle
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Autor: Raquel Anacleto Orientador: Andréa Monte Alto Costa (IBRAG) A exposição à radiação solar acontece com a maior parte dos seres vivos, sua interação com os seres humanos pode
ser tanto positiva, como negativa. Grande parte dos estudos voltados para a investigação dos seus
efeitos remete ao UV e suas conseqüências, como dano à pele e ao envelhecimento, pouca ênfase é
dada aos efeitos exclusivamente do calor proveniente desta exposição. Com isso buscamos investigar os efeitos macroscópicos, microscópicos e bioquímicos da exposição ao calor induzido por
resistência, na pele e na cicatrização de feridas cutâneas em camundongos. Os camundongos foram
divididos em grupos controle (23°C) e expostos (43°C), com exposição de calor induzido por placa
de resistência em câmara térmica por 30 minutos, durante 14 dias, em dias alternados. Uma lesão
de 1cm² foi realizada no dorso dos animais antes do processo de exposição. Apresentamos aqui os
resultados de dois experimentos independentes. Não houve diferença no fechamento da lesão e
em outros parâmetros do reparo quando os grupos 23°C e 43°C foram comparados. Já na pele sã
foi observado um aumento da espessura da derme e da epiderme, além de um aumento de fibras
elásticas e colágenas no grupo 43°C. Nossos resultados sugerem então que o calor, sem radiação,
não afeta a cicatrização em camundongos, mas pode se comportar como um fator importante do
antienvelhecimento
palavras-chave: Calor; Cicatrização; Pele

Effects of resistance-induced heat on the skin and tissue repair of mice Exposure to solar
radiation happens to most living beings, its interaction with humans can be both positive and negative. Much of the research already performed evaluated UV effects and its consequences, such
as skin damage and aging, with little emphasis on the effects of heat alone. The aim of this study
was to investigate the macroscopic, microscopic and biochemical effects of exposure to resistance-induced heat on the skin and the healing of cutaneous wounds in mice. Mice were divided into
control groups (23°C) and exposed (43°C), with heat exposure induced by resistance plate in a thermal chamber for 30 minutes for 14 days on alternate days. A lesion of 1cm² was performed on the
back of the animals before the exposure process. We present here the results of two independent
experiments. There was no difference in wound closure and other healing features when groups
23°C and 43°C were compared. On the healthy skin, an increase in the thickness of the dermis and
epidermis was observed, as well as an increase in elastic and collagen fibers in the 43°C group. Our
results suggest that radiation-free heat does not affect healing in mice, but may behave as an important anti-aging factor.
keywords: Heat; Healing; Skin
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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As células de medula óssea (CMO) possuem potencial terapêutico, e vários estudos demonstraram que CMO de indivíduos obesos apresentam alterações como alta taxa de apoptose e baixa
proliferação. No desenvolvimento intrauterino, pode ocorrer programação epigenética adversa,
afetando diversos órgãos e sistemas. Esse trabalho buscou investigar os efeitos da obesidade materna induzida por hiperalimentação no período da lactação nos fenótipos hematopoiéticos do
fígado fetal da prole. Os parâmetros biométricos maternos foram mensurados, e marcadores hematopoiéticos foram analisados no fígado fetal por citometria de fluxo, após digestão enzimática
e imunofenotipagem. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Uso de
Animais (50/2016). Os fetos no 19º dia após a concepção (dpc) foram divididos em dois grupos
(n=5): controle, GC, de mães com peso normal, e hiperalimentado ou GH, de mães com sobrepeso.
Os resultados mostraram que o grupo GH tinha maior massa corporal (46.00g±1.69), gordura subcutânea (2.037g±0.10) e gordura retroperitoneal (3.753g±0.46), em comparação ao grupo controle.
A citometria de fluxo dos fígados dissociados enzimaticamente demonstrou que o GH apresentou
maior percentual de macrófagos expressando CD11b (29.46%±3.447), do marcador hematopoiético
Sca-1 (92.38%±2.315), e células duplo-positivas para CD34+/Sca-1+ (células ovais, 6.85%±1.902)
quando comparados ao GC (9.614%±2.177, 85.97%±1.513, e 1.767%±0.515, respectivamente). Não
houve diferença significativa no GH para células marcadas com CD34, CD45 ou PCNA (antígeno
nuclear de proliferação celular) (4.167%±0.7473, 13.32%±2.647, 28.26%±5.471, respectivamente),
e para proliferação de leucócitos totais CD45+/PCNA+ (13.28%±2.996) em comparação com o GC
(CD34: 3.05%±0.3585; CD45: 17.24%±1.56; PCNA: 51.04%±14.6; e CD45+/PCNA+ 9.9±2.445).
Nossos resultados demonstraram uma modulação fetal, com aumento da infiltração de macrófagos
e de células hematopoiéticas, indicando que esse modelo leva a alterações no nicho hematopoiético
do fígado fetal, que podem impactar a hematopoiese adulta e a terapia celular.
palavras-chave: programação fetal; sobrepeso materno; hematopoiese fetal

Bone marrow cells (BMC) have therapeutic potential and previous studies demonstrated
that BMC from obese subjects have changes such as high rate of apoptosis and low proliferation.
In intrauterine development, adverse metabolic epigenetic programming may occur, affecting numerous organs and systems. This study aimed to investigate effects of maternal obesity induced
by overfeeding during the lactation period, on the hepatic hematopoietic phenotypes in offspring.
Maternal biometric parameters were measured, and hematopoietic markers were analyzed in fetal liver by flow cytometry, after enzymatic digestion and immunophenotyping. All procedures
were approved by the Ethics Committee on Animal Use (50/2016). Fetuses at 19 dpc (day post
coitum) were divided in two groups (n=5): control or CG, from normal-fed mothers and obese
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or OG, from overweight mothers. Results showed that GO had higher body mass (46.00g±1.69),
subcutaneous fat (2.037g±0.10) and retroperitoneal fat (3.753g±0.46), when compared to CG.
Flow cytometry results from enzymatically dissociated livers showed that OG presented a higher
percentage of macrophage cells expressing CD11b (29.46%±3.447), hematopoietic marker Sca-1
(92.38%±2.315), and CD34+/Sca-1+ (murine oval cells, 6.85%±1.902) when compared to those of
CG (9.614%±2.177, 85.97%±1.513, and 1.767%±0.515, respectively). There was no significant difference from OG hepatic cells for markers CD34, CD45, PCNA (proliferating cell nuclear antigen),
and CD45+/PCNA+ (4.167%±0.7473, 13.32%±2.647, 28.26%±5.471, and 13.28%±2.996, respectively) to those of the CG (3.05%±0.3585, 17.24%±1.56, 51.04%±14.6, and 9.9±2.445, respectively).
Our results demonstrated a fetal modulation, with increased liver infiltrating macrophage and
hematopoietic cells, indicating that this model causes changes in the hepatic fetal hematopoietic
niches of the offspring which may impact adult hematopoiesis and cell therapy.
keywords: fetal programming; maternal overweight; fetal hematopoiesis
Apoio Financeiro: CNPQ
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A doença hepática gordurosa não alcoólica não possui terapia exclusiva, embora uma nova
classe farmacológica de hipoglicemiantes orais destacou-se pelos efeitos pleiotrópicos cardiovasculares e hepáticos. A Empagliflozina, inibidor seletivo do cotransportador de sódio e glicose 2
(SGLT2), promove a glicosúria pela inibição da reabsorção renal. O objetivo do presente estudo
é avaliar os efeitos pleiotrópicos da Empagliflozina em camundongos C57Bl/6 alimentados com
dieta hiperlipídica no tecido hepático. Portanto, camundongos C57Bl/6 machos com três meses
de idade (CEUA 031/2017), foram divididos em 2 grupos (n= 20), os quais receberam dieta controle (C, 10% gordura, energia total 15KJ/g) ou dieta hiperlipídica (HL, 50% gordura, energia total
21KJ/g), durante 10 semanas. Em seguida, esses grupos foram subdivididos em 4 grupos para receber tratamento adicionado as respectivas dietas: C, CE, HL e HLE (Empagliflozina 10mg /kg/dia),
durante 5 semanas. Assim, o grupo HLE mostrou uma diminuição na massa corporal em torno de
-5% e no índice de adiposidade -33%. Da mesma forma, a área sob a curva do teste oral de tolerância a glicose apresentou melhora nos grupos tratados. A glicemia de jejum também apresentou
redução de -22% e os valores de insulina reduziram em -56%. O grupo HFE apresentou melhora
significativa no QUICKI + 13%. Além disso, o tratamento diminuiu o colesterol total -19% e a massa hepática em torno de -6%, resultando em menor esteatose hepática -47%, todos estes resultados
foram em comparação com o grupo HF. Os resultados do presente estudo mostraram benefícios
do tratamento com Empagliflozina na redução da massa corporal e consequente do índice de adiposidade. Como esperado, o tratamento melhorou a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina.
Além disso, o tratamento proporcionou resultados benéficos na redução do colesterol plasmático
e da esteatose hepática em modelos experimentais, sugerindo que indivíduos que fazem uso desse
tratamento possam se beneficiar desses efeitos pleiotrópicos.
palavras-chave: Empagliflozina; Esteatose hepática; obesidade

Non-alcoholic fatty liver disease does not have exclusive therapy, although a novel pharmacological class of oral hypoglycemic agents has been highlighted with cardiovascular and hepatic pleiotropic effects. Empagliflozin, sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) selective inhibitor
promotes urinary glucose excretion through inhibition of renal reabsorption. As an objective to
evaluate the pleiotropic effects of Empagliflozin in C57Bl/6 mice fed with high-fat diet in hepatic
tissue. Toward this, three-month-old male C57Bl/6 mice with (CEUA 031/2017), were divided
in 2 groups (n=20), which received control diet (C, 10% fat, total energy 15KJ/g) or high-fat diet
(HF, 50% fat, total energy 21KJ/g), during 10 weeks. After that, the animals were subdivided into 4
groups to receive treatment added the respective diets: C, CE, HF e HFE (Empagliflozin 10mg/kg/
day), during 5 weeks. Our results demonstrate reduced body mass in the HFE group about -5%, as
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well as in adiposity index -33%. In the same way, the area under the curve of OGTT reduced about
-5%. The fasting glucose also presented reduction about -22% and insulin levels -56%. The HFE
presented significant improvement in the QUICKI +13%. In addition, the treatment decreased
total cholesterol plasma -19% and liver mass -6%, resulting in lower hepatic steatosis -47%, all this
results were in comparison with the HF group. The results in the present study showed benefits of
the treatment with Empagliflozin in the reduction of body mass and consequent of the adiposity
index. As expected, the treatment improved glucose tolerance and insulin sensitivity. Furthermore, the treatment provided beneficial results in the reduction of plasma cholesterol and hepatic
steatosis in experimental models, suggesting that individuals who make use of this treatment may
benefit from these pleiotropic effects.
keywords: Empagliflozin; Hepatic steatosis; obesity
Apoio Financeiro:
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Os ácidos graxos poliinsaturados derivados do ômega 3, em especial o ácido eicosapentaenóico (EPA) e o ácido docosahexaenóico (DHA) possuem efeitos benéficos no metabolismo de
diversos tecidos, no entanto, alguns efeitos do EPA e do DHA na morfofisiologia do tecido adiposo
ainda permanecem desconhecidos. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos de EPA
e/ou DHA in vitro em linhagem de pré-adipócitos (3T3-L1) e in vivo no tecido adiposo marrom (TAM) de camundongos tratados com dieta rica em frutose. Todos os procedimentos foram
aprovados pelo Comitê de Ética Animal da UERJ (CEUA/041/2015). Os pré-adipócitos foram
tratados com EPA, DHA e EPA+DHA por 48 horas. As células foram analisadas por microscopia
de contraste de fases/coloração pelo Oil Red 24 e 72 horas após indução da adipogênese e também
no final do protocolo experimental (dia 12). Os camundongos receberam dieta controle (C) e dieta
rica em frutose (HFru) por três semanas. Após, o grupo HFru foi subdivido em HFru, HFru+EPA,
HFru+DHA, and HFru-EPA+DHA (n=10/grupo) os quais receberam as dietas por cinco semanas.
O TAM foi analisado por microscopia de luz (hematoxilina-eosina), microscopia confocal (imunofluorescência para UCP1) e por PCR em tempo real (expressão de genes relacionados à termogênese e ao metabolismo de lipídios). Os resultados do modelo “in vitro” mostraram que 24 e 72 horas
após a indução da adipogênese, quando comparadas com o grupo controle, as células tratadas com
EPA, DHA e EPA+DHA apresentaram menor diferenciação celular, exibindo núcleo e citoplasma
menores, sem presença de gotículas lipídicas. No dia 12, os adipócitos dos grupos tratados apresentaram menor volume celular e menor internalização de vesículas lipídicas com menor liberação
de triacilglicerol (EPA -30%, DHA -34% e EPA+DHA -24%). Em comparação com o grupo HFru,
o TAM dos animais tratados apresentou recuperação da morfologia dos adipócitos multiloculares
com maior expressão de UCP1 e de genes relacionados à termogênese. Esses dados mostram que
EPA e DHA geraram efeitos benéficos na morfofisiologia do tecido adiposo, atenuando a diferenciação/adipogênese nas 3T3-L1 e restaurando a morfologia /termogênese no TAM de camundongos tratados com dieta HFru.
palavras-chave: EPA/DHA; 3T3-L1; Tecido adiposo marrom

Polyunsaturated fatty acids derived from omega 3, especially eicosapentaenoic acid (EPA) and
docosahexaenoic acid (DHA) have beneficial effects on the metabolism of several tissues, however,
some effects of EPA and DHA on adipose tissue morphophysiology still remain unknown. Thus,
aimed of this work was to evaluate the effects of EPA and/or DHA “in vitro” on pre-adipocyte
(3T3-L1 cells) and in vivo in brown adipose tissue (BAT) of mice treated with a diet high-fructose. All procedures were approved by the Animal Ethics Committee of UERJ (CEUA/041/2015).
Pre-adipocytes were treated with EPA, DHA and EPA + DHA for 48 hours. Cells were analyzed
by phase contrast microscopy/staining by Oil Red 24 and 72 hours after induction of adipogenesis
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and also at the end of the experimental protocol (day 12). The mice received control diet (C) and
high fructose diet (HFru) for three weeks. After, the HFru group was subdivided into HFru, HFru
+ EPA, HFru + DHA, and HFru-EPA + DHA (n = 10/group) that received the diets for five weeks.
BAT was analyzed by light microscopy (hematoxylin-eosin), confocal microscopy (immunofluorescence for UCP1) and real-time PCR (expression of genes related to thermogenesis and lipid
metabolism). The results of the in vitro model showed that cells treated with EPA, DHA and EPA
+ DHA showed lower cell differentiation, exhibiting smaller nucleus and cytoplasm, without presence of lipid droplets. On day 12, adipocytes from the treated groups presented lower cell volume
and lower lipid vesicles internalization with lower release of triacylglycerol (EPA -30%, DHA -34%
and EPA + DHA -24%). Compared with the HFru group, the BAT of the treated animals presented
recovery of the morphology of the multilocular adipocytes with higher expression of UCP1 and
genes related to thermogenesis. These data show that EPA and DHA generated beneficial effects
on adipose tissue morphophysiology, attenuating the differentiation/adipogenesis in 3T3-L1 and
restoring morphology/thermogenesis in the TAM of mice treated with HFru diet.
keywords: EPA/DHA; 3T3-L1; Brown adipose tissue
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As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade na obesidade. A presença
de células-tronco cardíacas residentes (CTC; c-kit+Lin-) e células progenitoras endoteliais (CPE;
CD133+) no miocárdio tem sido sugerido como um possível mecanismo de regeneração cardíaca.
Apesar do avanço na compreensão dessas células, os mecanismos que regulam a sua sobrevivência
em condições patológicas ainda não estão claros. Acredita-se que fatores de crescimento possam
ativá-las, promovendo sua proliferação e diferenciação. Nesse sentido, o IGF-1 tem sido estudado
em diferentes modelos experimentais e clínicos por estar diretamente relacionado à obesidade e às
doenças cardiovasculares. Assim, nosso objetivo foi estudar o potencial terapêutico do IGF-1 sobre as células progenitoras cardíacas em modelo experimental de obesidade. Camundongos Swiss
machos de 21 dias de idade foram divididos em grupo controle (GC, N=8), alimentados com dieta
padrão, e grupo obeso (GO, N=16), alimentados com dieta Ocidental, rica em gordura saturada e
carboidratos simples, por 12 semanas. Na 11ª semana, parte dos animais do grupo obeso (N=8)
recebeu injeção subcutânea diária de IGF-1 (100µg/Kg/dia) por sete dias (GO+IGF-1). Animais
obesos controles (N=8) receberam solução salina. No dia da eutanásia, foram aferidos os parâmetros biométricos relacionados à obesidade. O coração foi coletado e processado para western blotting e citometria de fluxo. Dados foram expressos como média±EPM, diferenças entre os grupos
foram analisadas por One–way ANOVA com pós-teste de Holm–Sidak (P<0,05). O GO apresentou
aumento de massa corporal, índice de Lee, dos depósitos de gordura epididimal e retroperitoneal
e da glicemia de jejum, confirmando o estabelecimento da obesidade. O tratamento com IGF-1
nos camundongos obesos (GO+IGF1) melhorou todos esses parâmetros metabólicos, revertendo a
obesidade. Observamos, também, diminuição significativa de 80,5% das CTC, de 42,4% das CPE e
de 48,3% da formação de novos cardiomiócitos (NKX 2.5+) comparado ao GC. O tratamento com
IGF-1 restaurou quantitativamente as células progenitoras no coração. Além disso, foi observado
aumento da razão pAKT/AKT no GO+IGF-1. Os resultados sugerem que o IGF-1 tem efeito cardioprotetor relacionado à regulação positiva da via de sinalização AKT, garantindo a sobrevivência
das CTC e CPE, bem como a formação de novos cardiomiócitos.
palavras-chave: Obesidade; Doenças cardiovasculares; Células progenitoras cardíacas

Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality in obesity. The presence of resident cardiac stem cells (CSC c-kit+ lin-) and endothelial progenitor cells (EPC; CD133+) has
suggested a possible mechanism of cardiac regeneration. Despite the advance in the comprehension of these cells, the mechanisms that regulate their survival in pathological conditions are not
clear yet. It is believed that growth factors can activate these cells, promoting their proliferation
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and differentiation. In this sense, IGF-1 has been studied in different experimental and clinical
models because it is directly related to obesity and cardiovascular diseases. Thus, our aim was to
study the therapeutic potential of IGF-1 on cardiac progenitor cells in an experimental model of
obesity. 21 days old Swiss male mice were divided into control group (CG, N = 8), fed with standard diet, and obese group (OG, N = 16), fed with Western diet, high in saturated fat and simple
carbohydrates, for 12 weeks. On the 11th week, part of the obese group animal (N = 8) received a
daily subcutaneous injection of IGF-1 (100µg/Kg/day) for seven days (OG+IGF-1). Control obese
animals (N = 8) received saline. On the day of euthanasia, biometric parameters related to the obesity development were measured. The heart was collected and processed for western blotting and
flow cytometry. The results were expressed as mean ± SEM, and the differences between groups
were analyzed by One-way ANOVA with Holm-Sidak post-test (P <0.05). OG showed increased
body mass, Lee index, epididymal and retroperitoneal fat deposits and fasting glycemia, confirming
obesity establishment. IGF-1 treatment in obese mice (OG+IGF1) improved all these metabolic
parameters, reversing obesity. We also observed a significant decrease of CSC by 80.5%, of EPC
by 42.4% and new cardiomyocyte formation (NKX 2.5+) by 48.3% compared to CG. Treatment
with IGF-1 quantitatively restored progenitor cells in the heart. In addition, an increase of pAKT
/ AKT ratio was observed in OG+IGF-1. Results suggest that IGF-1 has a cardioprotective effect
related to the positive regulation of AKT signaling pathway, ensuring CSC and EPC survival, as
well as the formation of new cardiomyocytes.
keywords: Obesity; Cardiovascular disease; Cardiac progenitor cells
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EXPRESSÃO DE TNF-alfa NA MEDULA ÓSSEA DE CAMUNDONGOS OBESOS Autor:
Mateus de Almeida Rainho Orientador: Alessandra Alves Thole (CBI / IBRAG) O uso de células de
medula óssea em terapias para diversas doenças vem sendo bem-sucedido, o que faz destas células
alvo de amplo estudo. No microambiente da medula óssea, local onde ocorre a produção de células
sanguíneas, existem células-tronco hematopoiéticas e mesenquimais, que possuem enorme potencial terapêutico. A obesidade acarreta uma resposta inflamatória crônica e de baixa intensidade em
seus indivíduos, podendo levar a comorbidades como câncer, doenças cardiovasculares e diabetes
tipo 2. Estudos já demonstram que a obesidade leva a uma modificação no microambiente da medula óssea, o que poderia diminuir o efeito terapêutico das células mencionadas. Buscamos avaliar,
neste trabalho, o perfil inflamatório na medula óssea, bem como a viabilidade das células-tronco
mesenquimais presentes nela. A indução à obesidade nos camundongos foi feita através do modelo de redução de ninhada durante a lactação. Para avaliar o efeito da hiperalimentação durante
a lactação, os animais do grupo controle e obeso foram pesados periodicamente, tendo glicemia e
comprimento naso-anal aferidos. Células da medula óssea foram obtidas de fêmures e tíbias dos
grupos estudados. A proliferação das células-tronco mesenquimais foi feita pelo teste WST e a
caracterização fenotípica por citometria de fluxo. A diferenciação adipogênica e osteogênica foi
realizada em cultura e quantificada através de área corada por Oil-Red e alizarina, respectivamente. Para caracterização do perfil inflamatório da medula óssea, foi realizada imunohistoquímica
para TNF-alfa. Os animais hiperalimentados obtiveram um ganho de massa corporal 30% maior
em relação aos animais controle. No grupo obeso, observou-se uma diminuição da diferenciação
osteogênica e aumento da adipogênica pelas células-tronco mesenquimais em relação ao grupo
controle. A viabilidade e a proliferação das células-tronco mesenquimais também foram comprometidas no grupo obeso. A contagem de área corada para TNF-alfa na medula óssea mostrou um
aumento significativo nos animais obesos em relação aos animais controle. Com isso, vemos que
o perfil inflamatório dos animais obesos influencia negativamente no potencial terapêutico das
células-tronco mesenquimais em relação às de um animal sadio.
palavras-chave: obesidade; células de medula óssea; TNF-alfa

EXPRESSION OF TNF-alfa IN BONE MARROW OF OBESE MICE Author: Mateus de
Almeida Rainho Advisor: Alessandra Alves Thole (CBI / IBRAG) The use of bone marrow cells
in therapies for many diseases has been successful, which makes these cells widely studied. In the
microenvironment of bone marrow, where the production of blood cells occurs, there are hematopoietic and mesenchymal stem cells, which have enormous therapeutic potential. Obesity causes a
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chronic and low-intensity inflammatory response in its individuals, leading to comorbidities such
as cancer, cardiovascular diseases and type 2 diabetes. Studies have demonstrated that obesity leads
to a change in the microenvironment of bone marrow, which could decrease the therapeutic effect
of the previously mentioned cells. We sought to evaluate, in this study, the inflammatory profile
in the bone marrow, as well as the viability of the mesenchymal stem cells present in it. Obesity
induction in mice was done through the litter reduction model during lactation. To evaluate the
effect of overfeeding during lactation, animals from control and obese groups were weighed periodically, with glycemia and naso-anal length measured. Bone marrow cells were obtained from
femurs and tibias of the studied groups. The proliferation of mesenchymal stem cells was performed by the WST test and the phenotypic characterization by flow cytometry. The adipogenic
and osteogenic differentiation was performed in culture and quantified through area stained by
Oil-Red and alizarin, respectively. To characterize the inflammatory profile of the bone marrow,
immunohistochemistry for TNF-alfa was performed. Animals from the overfeeding group obtained a 30% greater body mass gain than control animals. In the obese group, there was a decrease
in the osteogenic differentiation and increase of the adipogenic by the mesenchymal stem cells in
relation to the control group. The viability and proliferation of mesenchymal stem cells were also
compromised in the obese group. The stained area score for TNF-alfa in bone marrow presented
a significant increase in obese animals compared to control animals. Thus, we see that the inflammatory profile of obese animals decreases the therapeutic potential of mesenchymal stem cells
in relation to those of a healthy animal.
keywords: obesity; bone marrow cells; TNF-alfa
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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110. IMPACTO DA NATAÇÃO MATERNA SOBRE OS EFEITOS DA
OBESIDADEPATERNA NA PROLE: UM ESTUDO EXPERIMENTAL
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Orientador:
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Além da influência materna, trabalhos mostram que os pais têm papelsignificativo na programação metabólica dos filhotes, particularmente nos fatoresnão-genéticos na via causal. Avaliar
o impacto do protocolo de atividade físicamaterna sobre os danos causados pela obesidade paterna.
Camundongos machosC57BL/6, com quatro semanas de idade foram divididos em dois gruposnutricionais (n = 20/grupo) e alimentados com dieta hiperlipídica (HL) ou comração controle para
roedores (C). No mesmo período, as fêmeas receberamsomente dieta C e foram divididas em dois
grupos: treinado (T) e não treinado(NT, n=20/grupo). Foi aplicado um protocolo de natação contínua progressivapor 10 semanas (antes e durante a gestação). Com 12 semanas de idade, ummacho
e uma fêmea de cada grupo acasalaram, obtendo quatro grupos deprogenitores, de acordo com as
diferentes combinações de dieta e treinamento (aprimeira sigla corresponde à mãe e a segunda
sigla corresponde ao pai): C-NT/C,C-T/C, C-NT/HL, C-T/HL. Nos progenitores e prole, foram
avaliados massacorporal (MC), ingestão alimentar, tolerância à glicose, massa hepática,triglicérides
plasmático e hepático. Após oito semanas de experimento, pais HLdemonstraram aumento na MC
quando comparados aos pais C (+16%;P<0,0001), justificado pela maior densidade energética da
dieta HL. Pais HLapresentaram hiperglicemia em relação aos pais C (+39%; P=0,01), corroboradapor maior área sob a curva no teste oral de tolerância à glicose (+40%;P=0,0006). Quanto à prole,
a dieta HL paterna resultou em hiperglicemia nasproles NT/HL quando comparados ao grupo
NT/CT (+27% em machos e +18%em fêmeas; P=0,001). Estes resultados são corroborados pela
ASC ehepatomegalia quando NT/HL comparados a NT/C (+37% em machos e +23%em fêmeas,
P= 0,0049). No nível dos triglicérides plasmático foi elevado nasproles NT/HL quando comparado
com NT/C (+70% em machos e +84% emfêmeas, P=0,0001). Nos grupos T/HL houve redução do
valor em relação aogrupo NT/HL (-92% em machos e -97% em fêmeas, P= 0,0004), equiparando-seà prole controle. Esse experimento representa um avanço no âmbito da Nutriçãoe da Educação
Física, ao possibilitar que achados experimentais possam seraplicados na prática.
palavras-chave: gravidez; natação; programação epigenética

In addition to maternal influence, studies show that parents play a significantrole in the
metabolic programming of offspring, particularly in non-genetic factors inthe causal pathway. To
evaluate the impact of maternal physical activity protocol onthe damages caused by paternal obesity. C57BL/6 male mice, at four weeks of age,were divided into two nutritional groups (n=20/
group) and fed with high-fat diet (HF)or with control ration for mice (C). In the same period, the
females received only diet C and were divided into two groups: trained (T) and not-trained (NT,
n=20/group). Acontinuous swimming protocol was applied for 10 weeks (before and duringgestation). At 12 weeks of age, one male and one female from each group mated,obtaining four groups
of parents, according to the different combinations of diet andtraining (the first acronym corresponds to the mother and the second acronymcorresponds to the father): C-NT/C, C-T/C, C-NT/

220

HF, C-T/HF. In the progenitors andoffspring, body mass (BM), food intake, glucose tolerance,
hepatic mass, plasmaticand hepatic triglycerides were evaluated in the progenitors and offspring.
After eightweeks of experimentation, HF parents demonstrated an increase in BM whencompared
to parents C (+16%; P <0.0001), justified by the higher HF diet energydensity. HF parents presented hyperglycemia in relation to parents C (+39%; P=0.01),corroborated by a larger area under
the curve (AUC) in the oral glucose tolerance test(+40%; P=0.0006). As for the offspring, the HF
paternal diet resulted inhyperglycemia in NT/HF offspring when compared to the NT/C group
(+27% in malesand +18% in females, P=0.001). These results are corroborated by AUC andhepatomegaly when NT/HF compared to NT/C (+37% in males and +23% in females,P = 0.0049). Plasma
triglycerides were elevated in NT/HF offspring when compared toNT/C (+70% in males and +
84% in females, P=0.0001). In the T/HF groups there wasa reduction in the value in relation to
the NT/HF group (-92% in males and -97% infemales, P=0.0004), like the control offspring. This
experiment represents an advancein the field of Nutrition and Physical Education, by enabling
experimental findings tobe applied in practice.
keywords: pregnancy; swimming; epigenetic programming
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111. INFLUÊNCIA DA ATIVAÇÃO ISOLADA DE PPAR-ALFA E PPAR-BETA
NA RESPOSTA TERMOGÊNICA ADAPTATIVA NO TECIDO ADIPOSO
MARROM DE CAMUNDONGOS OBESOS.
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O tecido adiposo marrom (TAM) tem influência no gasto energético (GE) e na termogênese
adaptativa. A via termogênica pode ser induzida pela ativação dos receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPARs), aumentando o GE. No entanto, os efeitos isolados de cada isoforma (PPAR-alfa/PPAR-beta) ainda são pouco compreendidos. O presente estudo teve como objetivo desvendar os efeitos diferenciais dos agonistas purificados de PPAR-alfa e PPAR-beta sobre a
massa corporal (MC), GE, remodelação e expressão gênica de marcardores termogênicos no TAM
de camundongos obesos. Após aprovação pelo Comitê de Ética para Experimentação Animal local
(CEUA/034/2016), camundongos C57BL/6 machos com 3 meses de idade foram alimentados com
dieta controle (C, 10% da energia sob a forma de lipídios, n=30) ou dieta hiperlipídica (HF, 50% da
energia sob a forma de lipídios, n=30) por um período de 10 semanas. Em seguida, foram realocados (n=10 por grupo): C (dieta controle); C-alfa (dieta C com agonista PPAR-alfa, WY-14643,
2,5 mg/kg MC); C-beta (dieta C com o agonista PPAR-beta, GW0742, 1 mg/kg MC); HF (dieta
hiperlipídica); HF-alfa (dieta HF com agonista PPAR-alfa, 2,5 mg/kg MC); HF-beta (dieta HF com
agonista PPAR-beta, 1 mg/kg MC). O tratamento durou quatro semanas. A análise estatística utilizou “one-way” ANOVA seguido pelo pós-teste de Holm-Sidak. O nível de significância P<0,05
foi considerado estatisticamente significativo. Todos os grupos tratados apresentaram redução da
MC. O tratamento com PPAR-beta promoveu uma melhora da sensibilidade à insulina (C-beta
e HF-beta, P=0,0344 e P=0,0004, respectivamente). Enquanto o tratamento com PPAR-alfa foi
capaz de aumentar o GE (C-alfa e HF-alfa, P<0,05 em ambos) e a temperatura corporal (C-alfa e
HF-alfa, P<0,0001 e P<0,005). O agonista PPAR-alfa aumentou ainda a expressão gênica de PPAR-alfa, PGC1-alfa, PRDM16, beta3-AR, BMP-8b, PDK4 e TFAM, envolvidos na via termogênica
e na biogênese mitocondrial. Sendo assim, a ativação isolada de PPAR-alfa foi mais eficiente na
promoção da termogênese adaptativa e aumento do GE que a ativação de PPAR-beta, podendo ser
considerado um auxiliar promissor no controle da obesidade.
palavras-chave: Tecido adiposo marrom; PPAR-alfa; Termogênese

Brown adipose tissue (BAT) has a role in energy expenditure (EE) and adaptive thermogenesis. The thermogenic pathway may be induced by the activation of peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs), increasing EE. However, the isolated effects of each isoform (PPAR-alpha / PPAR-beta) are still poorly understood. The present study aimed to uncover the differential
effects of PPAR-alpha and PPAR-beta agonists on the body mass (BM), EE, BAT remodeling and
gene expression of thermogenic markers in the BAT of obese mice. After the approval by the Ethics Committee for Local Animal Experimentation (CEUA/034/2016), 3 month old male C57BL/6
mice were fed a control diet (C 10% energy as lipids, n = 30) or a hyperlipidic diet (HF, 50% energy
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in the form of lipids, n = 30) for 10 weeks. Then, mice were relocated (n = 10 per group): C (control diet); C-alpha (diet C with PPAR-alpha agonist, WY-14643, 2.5 mg / kg BM); C-beta (diet C
with the PPAR-beta agonist, GW0742, 1 mg / kg BM); HF (hyperlipidic diet); HF-alpha (HF diet
with PPAR-alpha agonist, 2.5 mg / kg BM); HF-beta (HF diet with PPAR-beta agonist, 1 mg /
kg BM). The treatment lasted four weeks. Statistical analysis used one-way ANOVA followed by
Holm-Sidak post-test. The level of significance P <0.05 was considered statistically significant. All
treated groups presented reduction of BM. Treatment with PPAR-beta promoted an improvement
in insulin sensitivity (C-beta and HF-beta, P = 0.0344 and P = 0.0004, respectively), whereas the
PPAR-alpha treatment was able to increase EE (C-alpha and HF-alpha, P <0.05 in both) and body
temperature (C-alpha and HF-alpha, P <0.0001 and P <0.005). The PPAR-alpha agonist further
increased the gene expression of PPAR-alpha, PGC1-alpha, PRDM16, Beta3-AR, BMP-8b, PDK4
and TFAM, all of which related to the thermogenesis pathway and mitochondrial biogenesis. Therefore, the isolated activation of PPAR-alpha was more efficient in promoting thermogenesis and
great EE than the activation of PPAR-beta, and could be considered a promising aid in the control
of obesity.
keywords: Brown adipose tissue; PPAR-alpha; Thermogenesis
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A frutose industrializada pode ser particularmente prejudicial devido às suas propriedades
metabólicas únicas, e as dietas ricas em frutose podem rapidamente produzir um quadro de hiperglicemia e hiperinsulinemia, favorecendo o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 e da síndrome metabólica. O jejum intermitente (JI) é um procedimento de restrição dietética conhecido
por seus vários efeitos sobre a saúde e a longevidade. O JI é caracterizado pela diminuição da ingestão alimentar, em dias alternados. O objetivo do trabalho foi estudar nos animais que receberam
dieta rica em frutose os efeitos do JI, sobre os parâmetros metabólicos e estruturais no fígado. Camundongos machos C57BL/6 com três meses de idade receberam dieta controle (C, 10%Kcal dos
carboidratos) ou HFr (50%Kcal da frutose) por dois meses para induzir a síndrome metabólica. Aos
cinco meses de idade, os animais foram alimentados livremente ou mantidos em esquema de JI, que
alterna 24h de alimentação ad libitum e 24h em jejum; este procedimento durou quatro semanas,
formando assim quatro grupos nutricionais: dieta controle (C), dieta controle mais JI (C-JI), dieta
frutose (HFr) e dieta frutose mais JI (HFr-JI). Além disso, a massa corporal, a ingestão de alimentos,
o metabolismo da glicose, o perfil lipídico e o fígado foram estudados. O grupo HFr não apresentou ganho de peso; entretanto, observou-se aumento do colesterol e triacilglicerol plasmáticos e
hepáticos, hipoadiponectinemia, intolerância à glicose, aumento da massa hepática e das enzimas
hepáticas (ALT e AST) além de esteatose hepática. Os grupos que fizeram JI não mostraram diferença na ingestão alimentar nos dias que eram alimentados quando comparados a sua contraparte;
entretanto, o grupo HFr-JI teve melhora nos parâmetros estudados quando comparado ao grupo
HFr. Diante do exposto, nossos resultados indicam que o JI em animais que consumiram dieta HFr
melhorou/atenuou alguns parâmetros tais como a esteatose hepática, tolerância à glicose e perfil
lipídico podendo ser usado como um tratamento alternativo para síndrome metabólica.
palavras-chave: Jejum intermitente; dieta rica em frutose; esteatose hepática

Fructose industrialized may be particularly harmful because of its unique metabolic properties, and fructose-rich diets can rapidly produce hyperglycemia and hyperinsulinemia, favoring the
development of type 2 diabetes mellitus and the metabolic syndrome. Intermittent fasting (IF) is a
dietary restriction procedure known for its various effects on health and longevity. IF is characterized by a decrease in food intake every other day. The aim of the study was the effects of intermittent fasting on the metabolic and structural parameters in the liver in animals fed a high-fructose
diet. Three-month-old male C57BL/6 mice received control diets (C, 10% Kcal from carbohydrates) or HFr (50% Kcal from fructose) for two months to induce metabolic syndrome. At five
months of age, the animals were fed freely or kept on IF, alternating 24h ad libitum and 24h IF for
4 weeks, forming four nutritional groups: control diet (C), control diet plus IF (C-IF), fructose diet
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(HFr) and fructose diet plus IF (HFr-IF). In addition, body mass, food intake, glucose metabolism,
lipid profile and liver were studied. The HFr group did not present body mass gain; however, an
increase in plasma and hepatic cholesterol and triacylglycerol, hypoadiponectinemia, glucose intolerance, increased liver and liver enzymes (ALT and AST), and hepatic steatosis were observed.
The groups that performed the IF showed no difference in dietary intake on the days they were fed
compared to their counterpart, although the HFr-IF group had an improvement in the parameters
studied when compared to HFr group. In view of the above, our results indicate that IF in animals
that consumed HFr diet improved/attenuated some parameters such as hepatic steatosis, glucose
tolerance and lipid profile and could be used as a treatment of the metabolic syndrome.
keywords: Intermittent fasting; High-fructose diet; Hepatic steatosis
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SUBMETIDOS A UM MODELO DE HIPÓXIA-ISQUEMIA SISTÊMICA PRÉNATAL
Autor: 		
Orientador:		

Leticia Viana Mendes
Penha Cristina Barradas Daltro Santos (CBI / IBRAG)

A Hipóxia-isquemia (HI) perinatal é um problema de saúde pública, que afeta crianças no
mundo inteiro, levando ao óbito ou deixando sequelas irreversíveis. HI durante o desenvolvimento
pode comprometer a funcionalidade do cortex, entretanto, foi visto que o condicionamento físico
(CF) durante a gestação gera benefícios para o feto que incluem a promoção de citocinas anti-inflamatórias e moléculas antioxidantes. Devido à natureza do insulto, a dificuldade de diagnóstico e
de tratamentos que revertam as seqüelas causadas pela HI perinatal, o CF materno representa uma
abordagem para prevenir os danos já observados em um modelo de HI pré-natal. Nesse trabalho foi
verificado se o CF é capaz de reverter a hipomielinização no corpo caloso (CC) da prole HI. Foram
usadas Ratas Wistar com peso entre 250-300g. As fêmeas foram divididas em: Sedentário (SD) e
Treino (TR). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética (UERJ/CEUA/06/2016). Para atingir
o CF o grupo TR foi submetido ao nado forçado na piscina com água a 30cm de profundidade e
temperatura de 32C°, um treino por dia, por 10 dias, iniciando em 3 minutos e chegando ao último
dia com 30 minutos, com intervalo de dois dias de descanso. A HI sistêmica pré-natal foi induzida
em ratas prenhes Wistar SD ou TR. No 18° dia de gestação, sob anestesia, os úteros são expostos
e as artérias uterinas clampeadas por 45 minutos (HI). Controles SH tiveram os cornos uterinos
expostos, mas não tiveram o clampeamento. Animais de 23 dias foram anestesiados e perfundidos
por via intracardíaca com paraformaldeído 4%. Cortes coronais do cérebro (20µM) obtidos em
criótomo foram recolhidos em lâminas e submetidos à imunofluorescência com anticorpo monoclonal anti-MBP (1:100). Os programas Image Pro Plus 4.5.0.29 e SPSS 16.0 foram usados para
quantificação e análise estatística que demonstrou redução significativa na área imunomarcada
para MBP no CC do grupo SDHI, comprovando o já demonstrado nesse modelo. O CF reverteu os
efeitos da HI: SDSH: 18545,125±814,427; SDHI: 9927,362±1576,747; TRSH: 14275,485±2434,576;
TRHI: 17702,948±2247,033 – ANOVA de uma via e post hoc Tukey p<0,001; SDSH, SDHI, TRSH
e TRHI n=3. Concluímos que o CF recupera a imunomarcação de MBP no CC, o que sugere melhora na mielinização dos animais HI.
palavras-chave: mielina; desenvolvimento; exercício

Perinatal hypoxia-ischemia (HI) is a public health problem that affects children worldwide,
leading to death or leaving irreversible sequelae. HI during development may compromise the
functionality of the cortex, however, it has been seen that physical conditioning (CF) during pregnancy generates benefits for the fetus which include the promotion of anti-inflammatory cytokines and antioxidant molecules. Due to the nature of the insult, the difficulty of diagnosis and
treatments that revert sequelae caused by perinatal HI, the maternal CF represents an approach
to prevent the damages already observed in a model of prenatal HI. In this work, it was verified
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whether CF is able to reverse hypomyielination in the corpus callosum (CC) of HI offspring. Wistar rats weighing 250-300g were used. The females were divided into: Sedentary (SD) and Training (TR). The project was approved by the Ethics Committee (UERJ / CEUA / 06/2016). In order
to reach FC the TR group was subjected to forced swimming in the pool with water at 30cm depth
and 32ºC temperature, one training per day for 10 days, starting in 3 minutes and reaching the last
day with 30 minutes interval of two days of rest. Prenatal systemic HI was induced in pregnant
Wistar SD or TR rats. On the 18th day of gestation, under anesthesia, the uteri are exposed and
the uterine arteries are clamped for 45 minutes (HI). SH controls had uterine horns exposed, but
they did not have clamping. Animals of 23 days were anesthetized and perfused by the intracardiac
route with 4% paraformaldehyde. Coronal sections of the brain (20μM) obtained in cryotome were
collected on slides and immunoreacted with anti-MBP monoclonal antibody (1: 100). The Image
Pro Plus programs 4.5.0.29 and SPSS 16.0 were used for quantification and statistical analysis that
demonstrated a significant reduction in the immunostained area for MBP in the CC of the SDHI
group, confirming the results already demonstrated in this model. CF reversed the effects of HI:
SDSH: 18545, 125 ± 814.427; SDHI: 9927,362 ± 1576,747; TRSH: 14275,485 ± 2434,576; TRHI:
17702,948 ± 2247,033 - One-way ANOVA Tukey post hoc p <0.001; SDSH, SDHI, TRSH and
TRHI n = 3. We conclude that CF recovers MBP immunostaining in CC, suggesting an improvement in myelination of HI animals.
keywords: myelin; development; exercise
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Hipóxia-isquemia (HI) perinatal é um problema de saúde que afeta crianças no mundo inteiro, comprometendo a funcionalidade do encéfalo. A reatividade astrocitária (astrogliose) é frequente nos eventos de HI e relacionada à inflamação. O condicionamento físico (CF), com exercícios moderados durante a gestação, gera benefício para o feto, promovendo liberação de citocinas
anti- inflamatórias. Considerando a dificuldade de diagnóstico e de tratamentos que revertam as
seqüelas causadas pela HI, o CF pode representar uma abordagem preventiva para as lesões da HI
pré-natal. Nesse trabalho verificamos se o CF é capaz de reverter a astrogliose no corpo caloso (CC)
da prole HI. Foram usadas Ratas Wistar com peso entre 250-300g (projeto aprovado pelo Comitê
de Ética - UERJ/CEUA/06/2016) que foram divididas nos grupos: Sedentário (SD) e Treino (TR).
O grupo TR foi submetido ao nado forçado na piscina com água a 30cm de profundidade e temperatura de 32C°, um treino por dia, por 10 dias, iniciando em 3 minutos e chegando ao último dia
com 30 minutos, com intervalo de dois dias de descanso. A HI sistêmica pré-natal foi induzida em
ratas prenhes SD ou TR. No 18° dia de gestação, sob anestesia, os úteros são expostos e as artérias
uterinas clampeadas por 45 minutos (HI). Controles SH tiveram os cornos uterinos expostos, mas
não tiveram o clampeamento. Animais de 23 dias foram anestesiados e perfundidos por via intracardíaca com paraformaldeído 4%. Cortes coronais do cérebro (20µM) obtidos em criótomo foram
recolhidos em lâminas e submetidos à imunofluorescência com anticorpo monoclonal anti- GFAP
(1:600). Os programas Image Pro Plus 4.5.0.29 e SPSS 16.0 foram usados para quantificação e análise estatística que demonstrou aumento significativo na área imunomarcada para GFAP no CC
do grupo SDHI caracterizando a astrogliose já demonstrada nesse modelo. O CF reverteu os efeitos da HI: SDSH: 8459,813±6657,641; SDHI: 26130,57±15350; TRSH: 6140,404±3332,011; TRHI:
4684,457±2884,283 – ANOVA de uma via e post hoc Tukey p<0,001; SDSH, SDHI e TRSH n=4;
TRHI n=3. Concluímos que o CF materno reduz a astrogliose conseqüente a HI no CC da prole.
palavras-chave: desenvolvimento; astrócitos; exercício

Perinatal hypoxia-ischemia (HI) is a health problem that affects children worldwide, compromising the functionality of the encephalon. Astrocyte reactivity (astrogliosis) is frequent in
HI events and related to inflammation. The physical conditioning (FC), with moderate exercises
during gestation, generates benefit to the fetus, promoting the release of anti-inflammatory cytokines. Considering the difficulty of diagnosis and of treatments that revert the sequelae caused
by HI, CF can represent a preventive approach to prenatal HI lesions. In this work, we verified
whether CF is capable of reversing astrogliosis in the corpus callosum (CC) of HI offspring. Wistar rats weighing between 250-300g (project approved by the Ethics Committee - UERJ / CEUA
/ 06/2016) were divided into the groups: Sedentary (SD) and Training (TR). The TR group was
submitted to forced swimming in the pool with water at 30cm depth and 32ºC temperature, one
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training per day, for 10 days, starting in 3 minutes and reaching 30 minutes at the last day, with interval of two days of rest. Prenatal systemic HI was induced in pregnant rats SD or TR. On the 18th
day of gestation, under anesthesia, the uteri are exposed and the uterine arteries are clamped for
45 minutes (HI). SH controls had uterine horns exposed, but they did not have clamping. Animals
of 23 days were anesthetized and perfused by the intracardiac route with 4% paraformaldehyde.
Coronal sections of the brain (20μM) obtained in cryotome were collected on slides and immunostained with anti-GFAP monoclonal antibody (1: 600). The Image Pro Plus 4.5.0.29 and SPSS
16.0 programs were used for quantification and statistical analysis that demonstrated a significant
increase in the immunostained area for GFAP in the CC of the SDHI group characterizing the
astrogliosis already demonstrated in this model. CF reversed the effects of HI: SDSH: 8459.813 ±
6657.641; SDHI: 26130.57 ± 15350; TRSH: 6140,404 ± 3332,011; TRHI: 4684,457 ± 2884,283 One-way ANOVA and Tukey post hoc p <0.001; SDSH, SDHI and TRSH n = 4; TRHI n = 3. We
conclude that the maternal CF reduces the astrogliosis consequent to HI in CC of the offspring.
keywords: astrocytes; development; exercise
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Introdução: A aterosclerose é mais acelerada e grave em pacientes diabéticos (DM) quando
comparados com não-diabéticos (NDM). Quando pacientes DM são submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio (CRVM), a obstrução do enxerto de safena é uma causa importante
de morbidade e mortalidade. Apresentamos resultados parciais da comparação de variáveis clínicas entre DM e NDM, que tiveram fragmentos da veia safena avaliados por histologia. Objetivos:
Comparar variáveis clínicas e obter a histologia da safena de DM e NDM submetidos a CRVM em
um hospital especializado do Sistema Único de Saúde. Metodologia: Homens adultos submetidos à
CRVM eletiva foram recrutados para o estudo. Os prontuários médicos foram revisados para avaliar as variáveis clínicas de interesse. O fragmento de veia safena não utilizado na CRVM foi coletado para avaliação histológica. Cortes transversais com 5micrómetros de espessura foram obtidos
e corados pela hematoxilina-eosina. A análise estatística foi realizada pelo teste de Mann-Whitney.
Diferença estatística foi considerada quando p ≤ 0.05. Resultados: Foram coletadas amostras de 18
pacientes (12 DM e 6 NDM). A maior parte é de idosos (idade= 62±8,9 anos) e apresenta função
ventricular esquerda preservada (69±16,3). A presença de dislipidemia em todos pacientes foi evidenciada pelos baixos níveis de colesterol HDL plasmático (31±8,8 mg/dl). Apesar de haver uma
tendência dos valores de proteína C reativa plasmática nos pacientes não-diabéticos, em nenhuma
das variáveis estudadas até o momento houve diferença estatística entre os grupos. Conclusão: Os
resultados parciais não identificaram diferenças nos parâmetros clínicos analisados entre os dois
grupos. Há a necessidade de prosseguimento na análise dos dados dos pacientes recrutados e aumento no número amostral com o recrutamento de mais pacientes. Informações adicionais serão
obtidas com a análise histológica dos enxertos de safena.
palavras-chave: Cirurgia de revascularização do miocárdio; Diabetes mellitus; Veia safena

Introduction: Atherosclerosis progression is faster and more severe in diabetic patients
(DM), when compared to non-diabetic (NDM) individuals. When DM patients are subjected to
coronary artery bypass grafting (CABG), saphena graft obstruction is an important cause of morbidity and mortality. We present the preliminary results of the comparison of clinical variables between DM and NDM, which had saphena vein fragments collected during surgery for histological
analysis. Objective: To compare clinical variables and obtain saphena histology of DM and NDM
subjected to CABG in a specialized hospital of the Brazilian public health system. Methods: Male
adults subjected to elective CABG were recruited for the study. Medical records were reviewed to
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evaluate the clinical variables of interest. The fragment of saphenous vein not used in the surgery
was collected for histological evaluation. Transversal cuts with 5µm thickness were obtained and
stained with hematoxylin-eosin. Statistical analysis was performed with Prism 3 software. Statistical analysis employed the Mann-Whitney test. Statistical difference was considered when p ≤ 0,05.
Results: Samples were collected from 18 patients (12 DM and 6 NDM). Most of them are elders
(age= 62±8,9 years) and have preserved left ventricular ejection fraction (69±16,3). Dislipidemia
was present in all patients, verified by the low levels of plasma high density lipoprotein cholesterol
(31±8,8 mg/dl). Although there was a trend towards higher plasma reactive C protein in NDM,
none of the clinical variables studied was statistically different between the groups. Conclusion:
The partial results show the similarity of clinical features between DM and NDM. There is a need
for an increase in the number of patients in the study. Further information will be provided by the
quantitative histological analysis of the graft fragments.
keywords: Coronary artery bypass grafting; Diabetes mellitus; Saphenous vein
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Autor: Yanca Maiara Azevedo de Azevedo Orientador: Laís de Carvalho(Laboratório de
Pesquisa em Células-Tronco/DHE/IBRAG) A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Até o momento não existe tratamento
específico para a DRC e o tratamento substitutivo da função renal, como diálise ou transplante
renal é uma alternativa disponível. No entanto, devido ao alto custo dos tratamentos e a carência
de órgãos, se faz necessário a busca por novas terapias, como a terapia celular utilizando as células-tronco. A terapia com células-tronco mesenquimais (CTM) tem se destacado como um tratamento potencial para doenças renais crônicas. O objetivo do trabalho foi analisar os efeitos terapêuticos
do transplante das CTM de medula óssea na região subcapsular renal, no modelo experimental de
hipertensão renovascular (HRV). Para rastrear as CTM no parênquima renal, utilizamos células
GFP+ no transplante e a análise foi realizada pela citometria de fluxo e imunoperoxidase. Foram
usados ratos Wistar (n=18) divididos em três grupos: Sham (controle), 2R1C (com clipagem da
artéria renal esquerda; 2 rins, 1 clipe) e 2R1C+CTM (receberam transplante de CTM após 4 semanas da clipagem). A eutanásia ocorreu após duas semanas de transplante (semana 6), onde o rim
esquerdo foi coletado para análise de imunoperoxidase. Nossos resultados por citometria das CTM
demonstraram alta expressão de CD105 (92%) e baixa expressão de c-Kit. Além disso, as CTM
GFP+ transplantadas na região subcapsular renal foram observadas no córtex e medula, próximo
ao infiltrado de células inflamatórias e das regiões de fibrose. Portanto, as CTM derivadas da medula óssea são boas candidatas para a terapia celular, representando uma abordagem mais eficaz para
o tratamento da doença renal crônica. Apoio financeiro: CNPq, FAPERJ e CAPES
palavras-chave: Células-tronco mesenquimais; Hipertensão Renovascular; Doença renal crônica

Transplantation of mesenchymal bone marrow stem cells in rats with renal damage caused
by renovascular hypertension: functional study Author: Yanca Maiara Azevedo de Azevedo Advisor: Laís de Carvalho(Laboratório de Pesquisa em Células Tronco/DHE) Chronic kidney disease
(CKD) is a public health problem that affects thousands of people around the world. So far, there
is no treatment for CKD and the substitutive treatment of renal function such as dialysis or renal
transplantation is an available alternative. Therefore, due to the elevated treatment cost and organ
shortage stimulates the search for new therapies such as stem cell-therapy. The mesenchymal stem
cell-therapy (MSC) has been highlighted as a potential treatment for chronic kidney diseases. In
this work, we evaluated the therapeutic effects of bone marrow MCSs transplantation under renal
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subcapsular region, in renovascular hypertension experimental model (RVH). To MSC tracking in
the renal parenchyma, we used GFP+ cells at the transplant and the analysis was performed by flow
cytometry and immunoperoxidase. Were used Wistar rats (n = 18) divided into 3 groups: Sham,
2K1C and 2K1C + MSC (received transplantation after 4 weeks of clipping). Euthanasia occurred
after 2 weeks of transplantation (week 6), where the left kidneys were collected for analysis of immunoperoxidase. Our results by MSC cytometry demonstrated high expression of CD105 (92%)
and low expression of c-Kit. In addition, GFP+ cells transplanted in the renal subcapsular region
were observed in the cortex and marrow, close to infiltrating inflammatory cells and fibrosis regions. Therefore, bone marrow derived MSC are good candidates for cell therapy, representing
a more effective approach to the treatment of chronic kidney disease. Financial Support: CNPq,
FAPERJ e CAPES
keywords: Mesenchymal stem cell; Renovascular hypertension; Chronic kidney disease
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES
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A hipertensão renovascular (HRV) é resultante de uma diminuição no fluxo sanguíneo renal
devido à estenose da artéria renal, ponto de partida para a instalação da hipertensão arterial sistêmica. HRV é uma doença progressiva e quando não tratada, leva ao estabelecimento da doença renal crônica (DRC). Até o momento não existe tratamento específico e nas fases avançadas, a única
alternativa de tratamento é a diálise e/ou transplante renal. A carência de órgãos disponíveis para
o transplante, dentre outros fatores, limita esse tratamento e leva à necessidade iminente do desenvolvimento de novas terapias funcionais, onde as células-tronco mesenquimais (CTM) se apresentam como grandes candidatas. Neste trabalho, avaliamos os efeitos terapêuticos do transplante
das CTM de medula óssea na região subcapsular renal, no modelo experimental de hipertensão
renovascular (clipagem da artéria renal esquerda, dois rins, um clipe - 2R1C). Ratos Wistar (n=18)
foram divididos em 3 grupos: Sham (controle), 2R1C e 2R1C+CTM (receberam transplante após 4
semanas da clipagem). A eutanásia ocorreu após 2 semanas do transplante (semana 6), onde os rins
foram coletados e processados para quantificação de colágeno I, III e IV por imunoperoxidase. As
CTM utilizadas no transplante foram obtidas da medula óssea de ratos Wistar. Após o transplante,
foram analisadas as alterações morfológicas dos rins. As principais alterações histológicas encontradas foram glomeruloesclerose, atrofia e oclusão tubular, e fibrose intersticial, com deposição
excessiva dos colágenos I, III e IV nas regiões do córtex e medula do grupo 2R1C quando comparado ao Sham. Após 2 semanas do transplante das CTM na região subcapsular do rim, observamos
redução significativa da fibrose com reestruturação dos glomérulos e túbulos, mostrando o efeito
terapêutico da CTM no parâmetro morfológico do rim. Nossos resultados demonstraram que um
único transplante da CTM na região subcapsular do rim, no modelo 2R1C, foi capaz de melhorar
a arquitetura do parênquima renal através da redução da fibrose. Portanto, o transplante na região
subcapsular pode representar um abordagem terapêutica mais eficaz para o tratamento da doença
renal crônica.
palavras-chave: doença renal crônica; células-tronco mesenquimais; hipertensão renovascular

Renovascular hypertension (RVH) results from a decrease in renal blood flow due to renal
artery stenosis, is the starting point of systemic hypertension. RVH is a progressive disease and
leads to the establishment of chronic kidney disease (CKD), when untreated. There is no specific treatment available, and in advanced stages, the only alternative treatment is dialysis and/
or renal transplantation. The lack of available organs for transplant, among other factors, limits
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this treatment and leads to the development of new functional therapies. Mesenchymal stem cells
(MSC) have become major candidates because its ability to preserve renal function and attenuate
renal damage through the production of cytokines and growth factors. In this work, we evaluated the therapeutic effects of bone marrow MSC transplantation under renal subcapsular region,
in renovascular hypertension experimental model (in left renal artery clipping, two kidneys, one
clip – 2K1C). Wistar rats (n = 18) were divided into 3 groups: Sham, 2K1C and 2K1C + MSC
(received transplantation after 4 weeks of clipping). Euthanasia occurred after 2 weeks of transplantation (week 6), where the kidneys were collected and processed for quantification of collagen
I, III and IV by immunoperoxidase. The MSC used in the transplantation were obtained from the
bone marrow of Wistar rats. After transplantation, the morphological alterations of the kidneys
were analyzed. The main histological changes were glomerulosclerosis, atrophy and tubular occlusion, and interstitial fibrosis, with excessive deposition of collagens I, III and IV in the cortex
and medulla regions of the 2K1C group when compared to Sham. After 2 weeks of MSC transplantation in the subcapsular region of the kidney, we observed a significant reduction of fibrosis
with restructuring of the glomeruli and tubules, showing the therapeutic effect of MSC on the
morphological parameter of the kidney. Our results demonstrated that a single MSC transplant in
the subcapsular region of the kidney in the 2K1C model was able to improve renal parenchyma
architecture by reducing fibrosis. Therefore, transplantation in the subcapsular region may represent a more effective therapeutic approach for the treatment of chronic kidney disease.
keywords: chronic kidney disease; mesenchymal stem cells; renovascular hypertension
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES
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Introdução: Os hábitos alimentares e a prática de atividades físicas apresentam influência
sobre o balanço energético, sendo considerados os principais fatores, que podem modificar a obesidade. O Treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) é um exercício que causa ajustamento metabólico similares ou até melhores do que os treinamentos de resistência clássica, com
o compromisso de tempo muito mais curto, além disso, o HIIT pode diminuir a glicemia e os
marcadores de resistência à insulina. Objetivo: analisar os mecanismos benéficos do HIIT sobre o
sistema cardiovascular de camundongos C57BL/6 submetidos a dieta rica em frutose e hiperlipídica. Metodologia: Os camundongos receberam as dietas controle (C), hiperlipídica (HF) e rica em
frutose (HFRU), a partir dos três meses de idade, durante um período de 8 semanas para indução
das alterações metabólicas, caracterizado como período pré-treinamento. Após esse período os
animais foram divididos aleatoriamente em 6 grupos de acordo com as dietas experimentais e o
treinamento intervalado de alta intensidade: treinados (T) ou não treinados (NT), na qual foi realizado em um período de 12 semanas. Foram analisados, massa corporal, sensibilidade a insulina,
colesterol, triglicerídeos e pressão arterial. O ventrículo esquerdo foi dissecado e suas massas foram
medidas, parte congelada para análises de RT-PCR e outra foi emblocada para lâminas histológicas.
Resultados: O HIIT reduziu a massa corporal e a pressão arterial sistólica nos grupos hiperlipídicos,
e melhorou a sensibilidade à insulina após ingestão de ambas as dietas. Além disso, o HIIT reduziu
a hipertrofia ventricular nos grupos HF-T e HFRU-T. Notavelmente, os fatores chave modificados
via HIIT no sistema renina-angiotensina do ventrículo esquerdo local (RAS) foram: redução da
expressão de renina, da ECA (enzima conversora de angiotensina) e AT2R (receptor angiotensina
de tipo 2) nos grupos HF-T e HFRU-T, porém a expressão reduzida do AT1R (receptor de angiotensina tipo 1) foi observada apenas no grupo HF-T. O HIIT modulou positivamente o eixo ECA2/
Ang (1-7) / receptor Mas nos grupos HF-T e HFRU-T. Conclusão: Este estudo mostra a eficácia
das sessões de HIIT na produção de melhorias na sensibilidade à insulina e na hipertrofia do VE,
embora a hipertensão tenha sido controlada somente no grupo HIIT com alto teor de gordura. O
SRA-local no coração medeia essas descobertas e o receptor MAS parece desempenhar um papel
fundamental quando se trata da melhora da remodelação estrutural e funcional cardíaca devido ao
HIIT.
palavras-chave: HIIT; sistema renina-angiotensina; frutose

Introduction: The eating habits and the practice of physical activities have an influence on
the energy balance, being considered the main factors that can modify the obesity. (HIIT) is an
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exercise that causes similar or even better metabolic adjustment than classical resistance training
with a much shorter time commitment, in addition, HIIT can lower blood glucose and markers
of insulin resistance regardless of changes in body mass in individuals who present insulin resistance. Aims: to analyze the mechanisms benefits of HIIT on the cardiovascular system of C57BL
/ 6 mice subjected to a diet rich in fructose and hic. Methodology: Sixty male C57BL/6 mice (12
weeks old) were randomly divided into three groups, control (C), High-fat (HF), or High-fructose
diet (HFRU) and were monitored for eight weeks before being submitted to the HIIT. Each group
was randomly assigned to 2 subgroups, one subgroup was started on a 12-week HIIT protocol
(T = trained group), while the other subgroup remained non-exercised (NT=not-trained group).
Results: HIIT reduced BM and systolic blood pressure in high-fat groups, while enhanced insulin
sensitivity after high-fat or high-fructose intake. Moreover, HIIT reduced left ventricular hypertrophy in HF-T and HFRU-T.Notably, HIIT modulated key factors in the local left ventricular
renin-angiotensin-system (RAS): reducedexpression of renin, ACE (Angiotensin-converting enzyme), and (Angiotensin type 2 receptor) AT2R in HF-T and HFRU-T groups but reduced (Angiotensin type 1 receptor) AT1R expression only in the high-fat trained group. HIIT modulated
ACE2/Ang (1–7)/Mas receptor axis. ACE2 mRNA gene expression was enhanced in HF-T and
HFRU-T groups, complying with elevated Mas (Mas proto-oncogene, G protein-coupled receptor) receptor mRNA gene expression after HIIT. Conclusion: This study shows the effectiveness
of HIIT sessions in producing improvements in insulin sensitivity and mitigating LV hypertrophy,
though hypertension was controlled only in the high-fat-fed submitted to HIIT protocol. Local
RAS system in the heart mediates these findings and receptor MAS seems to play a pivotal role
when it comes to the amelioration of cardiac structural and functional remodeling due to HIIT.
keywords: HIIT; renin-angiotensin-system; fructose
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A doença de Chagas é uma enfermidade que afeta mais de 7 milhões de pessoas no mundo,
com estimativa de 14 mil mortes anuais e grandes impactos socioeconômicos. A doença tem como
agente etiológico o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, parasito que possui um ciclo biológico heteroxênico que compreende um hospedeiro vertebrado (mamífero) e um invertebrado
(inseto vetor). A forma epimastigota é uma forma evolutiva replicativa do parasito que se encontra
na porção anterior do intestino do inseto vetor. A digestão do sangue no intestino do vetor promove a liberação de peptídeos, aminoácidos, heme livre, logo, essa forma do parasito se encontra
em constante influência dessas moléculas no meio. O heme (Fe-protoporfirina IX) é uma porfirina
envolvida em diversos processos biológicos essenciais no metabolismo dos organismos. Visto que
o parasito não sintetiza essa molécula, a captação dessa molécula é fundamental. Foi mostrado que,
além de ser captado do meio extracelular, essa porfirina promove o aumento na proliferação dos
epimastigotas de forma dose-resposta à concentração de heme e que esse aumento tem relação
com a formação de espécies reativas de oxigênio (ROS). Foi demonstrado que a porfirina promove
mudanças na fisiologia mitocondrial, importantes na formação de ROS. Portanto, foi avaliada se
essas mudanças observadas na literatura induzidas pelo heme poderia estar relacionada à expressão
diferencial de genes relacionados ao metabolismo energético do parasito. Por isso, a extração de
RNA total das formas epimastigotas de T. cruzi tratadas ou não com heme por 7 dias foi realizada
e a expressão dos genes selecionados foi avaliada por “qPCR”. Observamos que genes relacionados
ao metabolismo de glicose (transportador de hexose, hexocinase, fosfofrutocinase e enolase), assim como, genes da fermentação aeróbica estavam aumentados frente ao tratamento com heme.
Contudo, o heme não induziu a expressão de genes relacionados com o sistema de transporte de
elétrons, o que corrobora com dados bioquímicos publicados anteriormente. Nesse sentido, sugerimos que o heme modula a expressão de genes relacionados ao metabolismo energético.
palavras-chave: Heme; Trypanosoma cruzi; Metabolismo

Chagas disease is a illness that affect more than 7 million people worldwide with an average
of 14,000 deaths annually and promotes huge socioeconomic impacts. The disease has as etiologic agent the flagellated protozoan Trypanosoma cruzi, parasite that has a heteroxenic biological
cycle that understood a vertebrate host (mammal) and an invertebrate host (insect vector). The
epimastigote form its a replicative form which is found in the insect’s midgut anterior portion. In
the vector’s midgut, blood digestion release peptides, amino acids and free heme. Therefore, this
parasite form is in constant influence of these molecules on the vector’s intestine. Heme (Fe-protoporfyrin IX) its a porfyrin involved in many biological process essentials in organisms metabo-
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lism. Since the parasite does not synthesize this porfyrin, the heme uptake is fundamental. It has
been shown that beyond parasite heme uptake from the extracellular medium, heme promotes an
increase in the epimastigote proliferation in a dose-response manner and this increase is related to
the reactive oxygen species (ROS) formation. Furthermore, was shown that heme induces changes
in mitochondrial physiology, important organelle in ROS production. Thus, it was evaluated if
these changes observed in the literature could be related to the differential expression of genes of
energetic metabolism in these parasites. Hence, total RNA of epimastigotes forms of T. cruzi treated or not with heme for 7 days were extracted and the expression of selected genes were evaluated
by qPCR. Our group observe expression of glucose metabolism genes (hexose transporter, hexokinase, phosphofructokinase and enolase), as well, aerobic fermentation genes were increased
in response of heme treatment. However, heme does not induce change in expression of electron
transport system genes, what corroborate with biochemical datas published before. We suggest
that heme modulates genic expression related of energetic metabolism.
keywords: Heme; Trypanosoma cruzi; Metabolism
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; INCT-EM
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Introdução: A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, endêmico
na América Latina, especialmente no Brasil. A terapia é muito limitada, não sendo eficaz na fase
crônica da infecção. Devido à essa limitação, estudos acerca da descoberta de novos fármacos são
de grande relevância. Objetivo: Esse trabalho visa testar in vitro um grupo de alcalóides modificados (LCOs) sobre formas epimastigotas de T. cruzi, além de avaliar a possível toxicidade sobre
células de mamífero. Metodologia: Formas epimastigotas (106 parasitos) foram distribuídas em
triplicatas em placas de 24 poços e incubadas a 27°C com as LCO 03 (0-100µM), LCO 06 (0-100µM)
ou LCO 07 (0-100µM) diluídas em meio BHI suplementado com 10% de soro fetal bovino por
120h/27ºC. As células foram contadas em 72 e 120h/27ºC em câmara de Neubauer ou a viabilidade
avaliada utilizando o método colorimétrico MTT [brometo de 3-(4,5dimetil-2 tiazolil)-2,5- difenil-2H-tetrazólio] no tempo de 72 horas de tratamento com as moléculas. Os ensaios com células
de mamífero utilizaram a linhagem de monócito humano (THP-1). As células foram plaqueadas
em triplicatas em placa de 96 poços a 4x105/ poço e tratadas com a LCO5 (0-60μM), LCO 06 (040μM) ou LCO 07 (0-60μM), diluídas em meio RPMI 1640 ou M199 suplementado com 10% SFB
por 24h/37°C/5%CO2. A viabilidade dos monócitos foi avaliada através do método colorimétrico
utilizando o MTT. Resultados: No teste colorimétrico, após 72 horas nenhuma LCO apresentou
efeito tóxico sobre formas epimastigotas. Os testes de contagem mostraram que o tratamento diminuiu o crescimento das formas epimastigotas, com IC50 estimada em 3,7µM, 2,1µM e 34,6µM
com LCO 03, LCO 06 e LCO 07, respectivamente, no tempo de 120 horas. Nos testes em células
de manífero, nenhuma LCO apresentou efeito tóxico sobre monócitos de THP-1, com CC50 foi
estima em 77,37 µM para LCO 07, não sendo possível avaliar com as demais moléculas. Conclusão:
Nesses resultados preliminares, as LCOs apresentaram atividade sobre as formas epimastigotas de
Trypanosoma cruzi nas concentrações testadas, enquanto que não foi observada toxicidade sobre a
linhagem de monócito humano.
palavras-chave: Trypanosoma cruzi; Doença de Chagas; Alcaloides modificados

Introduction: Chagas’ disease is caused by the Trypanosoma cruzi protozoan, endemic in
Latin America, especially in Brazil. The therapy is very limited, not being effective in the chronic
phase of infection. Because of this limitation, studies about the discovery of new drugs are of great
relevance. Objective: This work aims to test in vitro a group of modified alkaloids (LCOs) on epimastigotes forms of T. cruzi, besides evaluating the possible toxicity on mammalian cells. Method:
Epimastigote forms (106 parasites) were distributed in triplicates in 24-well plates and incubated at
27 ° C with LCO 03 (0-100μM), LCO 06 (0-100μM) or LCO 07 (0-100μM) diluted in BHI medium
supplemented with 10% fetal bovine serum for 120h / 27 ° C. Cells were counted at 72 and 120 hr /
27 ° C in Neubauer’s chamber or viability assessed using the colorimetric method MTT [3- (4,5-di-
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methyl-2-thiazolyl) -2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide] at the time of 72 hours of treatment
with the molecules. Mammalian cell assays utilized the human monocyte line (THP-1). Cells were
plated in triplicates in a 96-well plate at 4x105 / well and treated with LCO5 (0-60μM), LCO06
(0-40μM) or LCO07 (0-60μM) diluted in RPMI 1640 or supplemented M199 medium with 10%
SFB for 24h / 37 ° C / 5% CO2. The viability of the monocytes was evaluated by the colorimetric
method using MTT. Results: In the colorimetric test, after 72 hours no LCO showed toxic effect
on epimastigote forms. Counting tests showed that the treatment decreased the growth of the
epimastigote forms, with IC50 estimated at 3.7μM, 2.1μM and 34.6μM with LCO 03, LCO 06 and
LCO 07, respectively, in the time of 120 hours. In the mannifer cell tests, no LCO showed toxic
effect on THP-1 monocytes, with CC50 estimated at 77.37 μM for LCO 07, and it was not possible
to evaluate with the other molecules. Conclusion: In these preliminary results, the LCOs showed
activity on the epimastigote forms of Trypanosoma cruzi at the concentrations tested, whereas no
toxicity was observed on the human monocyte lineage.
keywords: Trypanosoma cruzi; Chagas’disease; Modified alkaloids
Apoio Financeiro: CNPQ
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As leishmanioses compreendem um grupo de doenças negligenciadas. No Brasil, a forma
tegumentar mais comum da doença é causada pela espécie Leishmania braziliensis. Os fármacos
de primeira escolha utilizados para a terapia são os antimoniais pentavalentes, que possuem efeitos colaterais graves e nem sempre são eficazes, tornando-se necessário investir em alternativas
terapêuticas. Esse trabalho teve como objetivo testar o potencial antileishmania in vitro do extrato do coral Tubastraea coccinea e de alcaloides modificados sinteticamente. A espécie T.coccinea
possui metabólitos responsáveis por sua defesa química proporcionando vantagens em relação à
competição natural com outras espécies de corais. Os alcaloides são uma classe de compostos químicos de origem natural que possuem atividade anti-Leishmania já relatadas. Os ensaios foram
realizados sobre promastigotas de L.braziliensis, onde os parasitos foram tratados com o extrato
de T.coccinea (0-500µM) e de alcaloides modificados (0-100μM) por 48 e 72 horas. O número de
promastigotas foi avaliado pela contagem em microscópio óptico e avaliação da atividade mitocondrial pelo ensaio de redução do MTT. A citotoxicidade do extrato em células de mamíferos foi
testada em monócitos humanos da linhagem THP-1. Os monócitos em suspensão foram incubados
com o extrato (0-500µM) por 18 horas e a viabilidade avaliada pelo ensaio MTT. O extrato de T.
coccinea apresentou atividade antiparasitária sobre promastigotas, apresentando IC50=245 µg/mL
(em 48h) e IC50 =58 µg/mL (em 72h). Já em células de mamíferos, o extrato apresentou menor
toxicidade sendo a CC50 >500µg/mL. Os alcaloides modificados LCO 03 e LCO 05 apresentaram
atividade antiparasitária em promastigotas, a partir da concentração de 3μM, inibindo em 40% o
crescimento do parasito. Em conclusão, o extrato T.coccinea apresentou maior toxicidade ao parasito, do que à célula humana, tendo potencial para estudos in vivo. Encontra-se em andamento
estudo da ação do extrato T.coccinea e dos alcaloides modificados em amastigotas intracelulares.
palavras-chave: Leishmania braziliensis; produtos naturais; tratamento

Leishmaniasis is a group of neglected diseases. In Brazil, the most common tegumentary
form of the disease is caused by the species Leishmania braziliensis. The first choice drugs used for
therapy are pentavalent antimonials, which have serious side effects and are not always effective,
making it necessary to invest in therapeutic alternatives. The objective of this work was to test the
in vitro antileishmania potential of the coral extract Tubastraea coccinea and synthetically modified alkaloids. The species T.coccinea has metabolites responsible for its chemical defense giving
advantages over natural competition with other species of corals. Alkaloids are a class of chemical
compounds of natural origin that have anti-Leishmania activity already reported. The assays were
carried out on L. braziliensis promastigotes, where the parasites were treated with the extract of
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T.coccinea (0-500μM) and modified alkaloids (0-100μM) for 48 and 72 hours. The number of
promastigotes was evaluated by counting under optical microscope and evaluation of mitochondrial activity by the MTT reduction assay. The cytotoxicity of the extract in mammalian cells was
tested on human monocytes from the THP-1 strain. Suspended monocytes were incubated with
the extract (0-500μM) for 18 hours and viability assessed by the MTT assay. The extract of T. coccinea presented antiparasitic activity on promastigotes, presenting IC 50 = 245 μg / mL (in 48h)
and IC 50 = 58 μg / mL (in 72h). In mammalian cells, the extract presented lower toxicity with
CC50> 500μg / mL. The modified alkaloids LCO 03 and LCO 05 presented antiparasitic activity in
promastigotes, starting from the concentration of 3μM, inhibiting 40% the growth of the parasite.
In conclusion, the extract T.coccinea presented greater toxicity to the parasite than to the human
cell, having potential for in vivo studies. A study of the action of T.coccinea extract and modified
alkaloids on intracellular amastigotes is underway.
keywords: Leishmania braziliensis; natural products; treatment
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Trypanosoma cruzi é um protozoário causador da Doença de Chagas que possui um ciclo de
vida heteroxênico, o qual ocorre, parte em um hospedeiro vertebrado e parte em um hospedeiro
invertebrado. As formas epimastigotas diferenciam e proliferam no trato gastrointestinal do inseto
vetor hematófago. Neste compartimento o parasito precisa interagir com produtos da degradação
do sangue, como o heme, uma molécula catalisadora de espécies reativas de oxigênio que favorecem sua proliferação. Dados anteriores do nosso grupo, obtidos através de análise de transcriptoma
de formas epimastigotas do parasito, mostraram que na presença de heme a expressão de enzimas
da via metabólica de aminoácidos aromáticos como fenilalanina, tirosina e triptofano estava aumentada. Tais aminoácidos são considerados essenciais para mamíferos, incluindo seres humanos,
e como não podem ser sintetizados no organismo, precisam ser derivados da dieta. Assim, decidimos avaliar o efeito tripanossomicida de um composto que atua inibindo a enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato (EPSP) sintase, da via de Shiquimato. Essa via é responsável pela síntese
desses aminoácidos, necessários para a sobrevivência das plantas. Para isso, foram feitos ensaios de
proliferação, nos quais mantivemos formas epimastigotas em meio de cultura BHI suplementado
com soro fetal bovino, na ausência ou na presença de heme 30µM com ou sem o herbicida em diferentes concentrações. A proliferação das células foi quantificada em câmara de Neubauer. Além
disso, avaliamos o efeito do composto in vivo utilizando camundongos infectados. Os animais
foram tratados com o herbicida 50 mg/kg durante cinco dias, em seguida foi feita a quantificação
da parasitemia. Contudo, não foi observado efeito tripanossomicida na ação do composto inibidor
nos experimentos realizados, uma vez que o tratamento não levou à diminuição da proliferação de
formas epimastigotas ou à redução da parasitemia em camundongos. Considerando que o parasito
vive em um compartimento onde ocorre a digestão do sangue, tecido rico em proteínas, uma alternativa é que ele pode captar esses aminoácidos do próprio meio, ou ainda, outras vias metabólicas
podem suprir essa síntese. Dessa forma, podemos concluir que inibição da via de Shiquimato não é
suficiente para diminuir a viabilidade do parasito.
palavras-chave: Trypanosoma cruzi; Aminoácidos aromáticos; Via de Shiquimato

Trypanosoma cruzi is a protozoan that causes Chagas disease. It has a heteroxenic life cycle, which occurs, part in a vertebrate host and part in an invertebrate host. Epimastigote forms
differentiate and proliferate in gastrointestinal tract of the insect hematophagous vector. In this
compartment the parasite needs to interact with products from blood degradation, such as heme,
a molecule catalyzing reactive oxygen species that favor its proliferation. Previous data from our
group, obtained through transcriptome analysis of epimastigote forms of the parasite, showed that
in presence of heme the expression of enzymes of metabolic pathway of aromatic amino acids like
phenylalanine, tyrosine and tryptophan was increased. Such amino acids are considered essential
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for mammals, including humans, and since they can not be synthesized in the body, need to be derived from diet. Thus, we decided to evaluate trypanocidal effect of, a compound that acts by inhibiting the enzyme 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate (EPSP) synthase, of Shiquimato pathway.
This pathway is responsible for the synthesis of these amino acids, necessary for the survival of
plants. For this, proliferation assays were carried out in which we maintained epimastigote forms
in BHI culture medium supplemented with fetal bovine serum in the absence or presence of 30μM
heme with or without the drug in different concentrations. Proliferation of cells was quantified
in Neubauer’s chamber. In addition, we evaluated the effect of the herbicide in vivo using acutely
infected mice. The animals were treated with the drug 50 mg/kg for five days, then the parasitemia
was quantified. However, no trypanocidal effect on coumpound action was observed in the experiments, since the treatment did not lead to a decrease in proliferation of epimastigote forms or
the reduction of parasitemia in mice. Considering that the parasite lives in a compartment where
blood is digested, a protein-rich tissue, an alternative is that the parasite can uptake these amino
acids from the medium itself, or else other metabolic pathways can supply this synthesis. Thus,
we can conclude that the inhibition in the Shiquimato pathway is not sufficient to decrease the
viability of the parasite.
keywords: Trypanosoma cruzi; aromatic aminoacids; Shikimate pathway
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As doenças parasitárias representam um grave problema de saúde pública nos países em
desenvolvimento. Dentre as parasitoses a leishmaniose representa uma das mais importantes endemias brasileiras. Os mecanismos de proteção a patógenos são dependentes das respostas imunes
inata e adaptativa, deste modo, o controle da infecção depende do balanço entre os fatores de
virulência do parasito e a capacidade do hospedeiro produzir uma resposta protetora. Algumas
variáveis como o estado emocional, o estado nutricional do hospedeiro, dentre outros, podem
influenciar no desenvolvimento de uma resposta imune adequada. Outro aspecto que pode direcionar esta resposta é a prática de exercícios físicos. Neste estudo objetivamos avaliar o efeito do
exercício físico moderado no desenvolvimento da infecção experimental por L. major. O lactato
foi dosado para verificar a intensidade do exercício. A concentração de lactato mostrou-se maior
nos animais submetidos ao exercício intenso (5,8 mmol/L) de que aqueles submetidos ao exercício
moderado (3,1 mmol/L). Posteriormente, avaliamos o efeito do exercício físico crônico moderado no desenvolvimento da infecção por L. major, em camundongos tratados ou não com doses
subterapêuticas de Glucantime®, seu efeito na produção de NO por macrófagos peritoneais dos
camundongos BALB/c na infecção “in vitro” por este parasito e o efeito do exercício físico agudo
moderado e agudo intenso também na produção de NO e na interação entre Leishmania (L. major/L. braziliensis) e macrófagos peritoneais desses camundongos. Em suma, os grupos submetidos
ao exercício físico moderado não desenvolveram lesão ou apresentaram uma diminuição significativa no desenvolvimento da lesão. Também apresentaram uma diminuição do índice de associação
(IA) entre parasitos e macrófagos e um aumento significativo na concentração de nitrito no sistema
infectado por L. major tratado com LPS e no sistema infectado por L. braziliensis sem a adição de
LPS. Estes dados nos sugerem que o exercício físico regular de intensidade moderada parece auxiliar na resolução da lesão leishmaniótica.
palavras-chave: Leishmania; Exercício físico; resposta imunológica

Evaluation of the effects of physical exercise on the development of Leishmania major infection Parasitic diseases represent a serious public health problem in developing countries. Among
the parasitosis, leishmaniasis represents one of the most important Brazilian endemics. Mechanisms of pathogen protection are dependent on innate and adaptive immune responses, thus, infection control depends on the balance between the virulence factors of the parasite and the host’s
ability to produce a protective immune response. Some variables such as the emotional state, the
nutritional state of the host, among others, may influence the development of an adequate immune response. Another aspect that can guide this response is the practice of physical exercises. In
this study, we aimed to evaluate the effect of moderate physical exercise on the development of L.
major experimental infection. Lactate was measured to verify exercise intensity. Lactate concentration was higher in animals submitted to intense exercise (5.8 mmol / L) than those submitted to
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moderate exercise (3.1 mmol/L). Afterwards, we evaluated the effect of moderate chronic physical
exercise on the development of L. major infection in mice treated with Glucantime® subtherapeutic doses, its effect on the production of NO by peritoneal macrophages of BALB/c mice in the
in vitro infection by this parasite. Besides that, we evaluate the effect of acute moderate and acute
intense physical exercise on NO production and in the interaction between Leishmania (L. major/L. braziliensis) and peritoneal macrophages of these mice. In summary, the groups submitted
to moderate exercise did not develop an injury or presented a significant decrease in the development of the lesion. They also showed a decrease in the association index (AI) between parasites
and macrophages and a significant increase in nitrite concentration in the system infected with L.
major treated with LPS and in the system infected with L. braziliensis without LPS. These data
suggest that regular physical exercise of moderate intensity seems to aid in the resolution of the
lesion promoted by Leishmania infection.
keywords: Leishmania; physical exercise; immune response
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247

PAR A SITO LOG I A
124. CARACTERIZAÇÃO DA INVASÃO BACTERIANA EM CAMUNDONGOS
NA FASE CRÔNICA DA TRICURÍASE”
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:

Masinda Pascalina Rafael Nguidi
Eduardo José Lopes Torres (CBI / FCM)
Ana Cláudia de Paula Rosa

Espécies do gênero “Trichuris” são parasitos de diferentes espécies de mamíferos, como
porcos, cães e humanos, com a espécie “T. trichiura”. Na infecção, o parasito se insere na camada
mucosa do epitélio intestinal promovendo lesão, além de desencadear resposta inflamatória que
pode ser grave. Tendo em vista o amplo espectro de infecção de parasitos do gênero e seu impacto
mundial, na saúde humana e veterinária, pretendemos caracterizar as lesões provocadas pela infecção, focando na invasão de enterobactérias. Animais infectados apresentam alterações teciduais
importantes e estas acompanham um processo de invasão bacteriana, para caracterizá-lo utilizamos diferentes técnicas de microscopia. Camundongos machos (“Swiss webster”) foram infectados
com 150 ovos de “Trichuris muris” (Ceua 049/2013). Após 45 dias da infecção identificamos ovos
nas fezes e confirmamos a fase crônica. Os animais foram necropsiados, ceco retirado e fixado quimicamente em formalina 10% ou solução de “Karnovsky”, para as análises utilizando microscopia
de luz (ML) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), respectivamente. As amostras foram
processadas para histologia e coradas em hematoxilina-eosina e “giemsa”. Para MEV, o tecido foi
desidratado, fraturado em nitrogênio líquido, seco pelo método de ponto crítico e metalizado. As
amostras foram analisadas no microscópio de luz “Nikon Eclipse i80” e para MEV no “FEI Quanta
250”. Os animais infectados apresentaram aumento das três camadas teciduais do intestino grosso. Na mucosa epitelial houve espessamento por hiperplasia e hipertrofia das células caliciformes,
na submucosa por um infiltrado linfoplasmocitário e a camada muscular apresentou hipertrofia.
Ainda associada a infecção, foi possível identificar, por microscopia de luz, a presença de bactérias
na submucosa do intestino grosso. Utilizando a MEV foi possível detalhar estes microrganismos
que acessam o tecido pelas lesões promovidas pelo parasito. Os animais infectados por “T. muris”
apresentam lesões no intestino grosso causadas pela inserção do nematoide na superfície da mucosa epitelial. Estas lesões desencadeiam uma resposta inflamatória que promove o espessamento das
três camadas teciduais e favorecem a invasão de enterobactérias. Com a identificação de bactérias
na submucosa epitelial, levantamos a hipótese de que as alterações teciduais podem estar associadas
ao processo infeccioso desenvolvido pelo sinergismo entre o “Trichuris muris” e enterobactérias.
palavras-chave: Parasitologia; Trichuris; Enterobactérias

Species of the genus “Trichuris” are parasite of different species of mammals, such as pigs,
dogs and humans, with the species “T. trichiura “. In infection, the parasite is inserted into the mucosal layer of the intestinal epithelium promoting injury, in addition to triggering an inflammatory
response that can be severe. Considering the broad spectrum of parasite infection of the genus
and its worldwide impact on human and veterinary health, we intend to characterize the lesions
caused by the infection, focusing on the invasion of enterobacteria. Infected animals present important tissue changes and these accompany a process of bacterial invasion, to characterize it we
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use different techniques of microscopy. Male mice (“Swiss webster”) were infected with 150 eggs of
“Trichuris muris” (Ceua 049/2013). After 45 days of infection we identified eggs in the faeces and
confirmed the chronic phase. The animals were necropsied, cecum removed and chemically fixed
in 10% formalin or “Karnovsky’s” solution, for analysis using light microscopy (LM) and scanning
electron microscopy (SEM), respectively. Samples were processed for histology and stained with
hematoxylin-eosin and “giemsa”. For SEM, the tissue was dehydrated, fractured in liquid nitrogen,
dried by the critical point method and metalized. The samples were analyzed under Nikon Eclipse
i80 light microscope and for SEM in the Quanta 250 FEI. Infected animals showed increase of the
three layers of the large intestine. In the epithelial mucosa there was thickening by hyperplasia
and hypertrophy of the goblet cells, in the submucosa by a lymphoplasmocytic infiltrate and the
muscular layer presented hypertrophy. Also associated with infection, it was possible to identify,
by light microscopy, the presence of bacteria in the submucosa of the large intestine. Using SEM
it was possible to detail these microorganisms that access the tissue by the lesions promoted by
the parasite. Animals infected with “T. muris” present lesions in the large intestine caused by the
insertion of the nematode on the surface of the epithelial mucosa. These lesions trigger an inflammatory response that promotes the thickening of the three tissue layers and favor the invasion
of enterobacteria. With the identification of bacteria in the epithelial submucosa, we hypothesized
that tissue changes may be associated with the infectious process developed by the synergism between “Trichuris muris” and enterobacteria.
keywords: Parasitology; Trichuris; Enterobacteria
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249

PAR A SITO LOG I A
125. COMPLEMENTAÇÃO FUNCIONAL DO GENE DA AP ENDONUCLEASE
DE LEISHMANIA (VIANNIA) BRAZILIENSIS (LBRAP) EM CEPAS
DE ESCHERICHIA COLI MUTANTES DESAFIADAS COM AGENTES
CAUSADORES DE DANOS AO DNA
Autor: 		
Orientador:		

Gabriel Sant` Anna Porto
Alexandre Ribeiro Bello (CBI / FCM)

Complementação funcional do gene da AP endonuclease de Leishmania (Viannia) braziliensis (lbrap) em cepas de Escherichia coli mutantes desafiadas com agentes causadores de danos
ao DNA - Ao contrário de outros tripanossomatídeos, parasitos do gênero Leishmania são capazes
de se multiplicarem dentro dos fagolisossomos e sobreviverem a espécies reativas de oxigênio tais
como peróxido de hidrogênio (H2O2), óxido nítrico (NO) e outros agentes potencialmente nocivos tipicamente encontrados nessas organelas. Este tipo de espécies reativas de oxigênio, bem
como os agentes alquilantes, tais como aminofluoreno (AF) ou metil metano sulfonato (MMS) são
responsáveis por alterações em várias macromoléculas dentro da célula. A maior parte da atenção
dos investigadores tem sido focada em dano induzido no DNA, o qual inibe a expressão do gene
e interrompe o processo de replicação. Estas lesões geradas por espécies alquilantes ou oxidativas
resultam em sítios AP (apurínicos ou apirimidínicos) que prejudicam as informações contidas em
uma base purínica ou pirimidínica que compõe a estrutura da molécula de DNA. O Reparo por
Excisão de Bases (“BER”) desempenha um papel importante na manutenção do DNA e é um dos
mecanismos mais conservados em todos os seres vivos. O reparo de DNA em tripanossomatídeos
foi relatado apenas para espécies de Leishmania do Velho Mundo. Neste trabalho a AP endonuclease de Leishmania (V.) braziliensis, anteriormente clonada e expressa em cepas mutantes de
Escherichia coli defeituosas na maquinaria de reparação do DNA, foram submetidas a desafios
com diferentes concentrações de menadiona, um agente causador de estresse oxidativo. Os resultados parciais ainda não nos possibilitam inferir claramente sobre a capacidade de reparo de lesões
oxidativas pela cepa pesquisada, todavia, sugerem haver diferenças em termos funcionais quanto
à expressão do gene da AP endonuclease de Leishmania (V.) braziliensis (gene lbrap) quando comparada ao gene de Leishmania (L.) amazonensis (gene lamap).
palavras-chave: AP endonuclease; Leishmania braziliensis; Reparo por Excisão de Bases

Functional complementation of the Leishmania (Viannia) braziliensis (lbrap) endonuclease
gene in mutant Escherichia coli strains challenged with DNA damage agents - Unlike other trypanosomatids, parasites of the genus Leishmania are able to multiply within the phagolysosomes and
survive reactive oxygen species such as hydrogen peroxide (H2O2), nitric oxide (NO) and other
potentially harmful agents typically found in these organelles. This type of reactive oxygen species
as well as alkylating agents such as aminofluorene (AF) or methyl methane sulfonate (MMS) are
responsible for changes in various macromolecules within the cell. Most of the researchers’ attention has been focused on induced DNA damage, which inhibits gene expression and disrupts the
replication process. These lesions generated by alkylating or oxidative species result in AP sites
(apurinic or apyrimidinic) that impair information contained in a purine or pyrimidine base that
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makes up the structure of the DNA molecule. Base Excision Repair (BER) plays an important role
in maintaining DNA and is one of the most conserved mechanisms in all living beings. DNA repair
in trypanosomatids has been reported only for Old World Leishmania species. In this work the AP
endonuclease of Leishmania (V.) braziliensis, previously cloned and expressed in defective Escherichia coli mutant strains in the DNA repair machinery, were challenged with different concentrations of menadione, an agent that causes oxidative stress. The partial results still do not allow us to
clearly infer with about the capacity of repair of oxidative lesions by the researched strain, however, they suggest that there are differences in functional terms regarding the expression of the AP
endonuclease gene of Leishmania (V.) braziliensis (lbrap gene) when compared to the Leishmania
(L.) amazonensis (lamap gene).
keywords: AP endonuclease; Leishmania braziliensis; Base Excision Repair
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Dono de um ciclo de vida singular, o parasito flagelado Trypanosoma cruzi é o agente causador da doença de Chagas, que acomete 7 milhões de pessoas atualmente. Principalmente os latinos são afetados, mas sua incidência vem crescendo em países não endêmicos devido à alta taxa
de imigração (Sales Junior et al, 2017). Atualmente existem dois tratamentos antichagásicos, mas
são pouco eficazes na fase crônica da doença e tóxicos para o paciente. Além disso, estima-se que
apenas 1% das pessoas infectadas tem acesso ao diagnostico e ao tratamento (DNDi), fazendo com
que o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas seja urgente. Dados da literatura mostraram que compostos derivados do gálio têm apresentado resultados promissores com testes em
Leishmaniose (Fouladvand et al, 2014; Amim et al, 2016). Uma vez que os trimanossomatídeos
compartilham diversas características bioquímicas, analisamos o efeito de 9 diferentes compostos
derivados do Gálio, sobre as formas amastigotas do Trypanosoma cruzi. Camundongos Swiss Webster (SW) infectados com a cepa Y foram eutanasiados no pico da parasitemia (7 dias pós-infecção)
e as formas tripomastigotas sanguíneas foram recolhidas. Macrófagos peritoneais foram retirados
de camundongos SW não infectados e plaqueados em placa de 24 poços contendo uma lamínula.
Depois de aderidos, os macrófagos foram infectados (10:1) com os tripomastigotas sanguíneos e
então as células foram incubadas com 20 µM de cada composto derivado do gálio por 48h. Finalmente as lamínulas foram lavadas, coradas e contadas em microscópio de luz. Concomitantemente,
houve testes de viabilidade com estes compostos em macrófagos não infectados, que mostraram
que as células não foram afetadas pela concentração utilizada de cada composto. O composto Ga03
se destaca: diminuiu em torno de 21,4 a relação parasito/macrófago, bem como o índice de infecção
em 26,5%. O composto o composto PZA também chamou atenção, apresentando uma redução no
índice de infecção de 25% em relação aos macrófagos infectados tratados apenas com DMSO. Diante desses resultados, enfatizamos os compostos Ga03 e PZA pela maior atividade tripanossomicida
dentre os derivados do gálio testados., porém Diante desses resultados, apesar dos compostos Ga03
e PZA apresentarem uma maior diminuição dos parâmetros de infecção demonstrados nas figuras
1 a 3 em relação às outras drogas utilizadas avaliamos que suas ações tripnossomicidas não justificam a continuação dos experimentos, sendo o trabalho continuado com a triagem de um novo
grupo de composto.
palavras-chave: Trypanosoma cruzi; quimioterapia; gálio

Owner of a unique life cycle, the flagellate parasite Trypanosoma cruzi is the causative agent
of Chagas disease, which affects 7 million people nowadays. Latinos are mainly affected, but its
incidence has been growing in non-endemic countries due to the high immigration rate (Sales
Junior et al, 2017). There are currently two antichagasic treatments, but they are ineffective in
the chronic phase of the disease and also toxic to the patient. Besides, it’s estimated that only 1%
of infected people have access to diagnosis and treatment (DNDi), making the development of
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new therapeutic alternatives urgent. Literature data have shoun with promising results induced
by gallium-derived compounds in Leishmaniasis tests (Fouladvand et al, 2014; Amim et al, 2016).
Since the trimanossomatídeos share several biochemical characteristics, we analyzed the effect of
9 different compounds derived from gallium upon the amastigotes forms of Trypanosoma cruzi.
Swiss Webster (SW) mice infected with strain Y were euthanized at the peak of parasitaemia (7
days postinfection) and blood trypomastigote forms were collected. Peritoneal macrophages were
removed from uninfected SW mice and plated on a 24-well plate containing a cover slip. After
adherence, the macrophages were infected (10:1) with the blood trypomastigotes and then the cells
were incubated with 20 μM of each gallium derivative compound for 48h. Finally the coverslips
were washed, stained and counted under a light microscope. Concomitantly, there were viability
tests with these compounds on uninfected macrophages, which showed that the cells were not
affected by the concentration used of each compound. The compound Ga03 stands out: decreased
by 21.4 the parasite/macrophage ratio, as well as the infection rate by 26.5%. Compound PZA also
caught attention, exhibiting a 25% reduction in infection rate compared to infected macrophages
treated with only DMSO. In view of these results, we emphasize the Ga03 and PZA compounds by
the higher trypanosomicidal activity among the gallium derivatives tested.
keywords: Trypanosoma cruzi; chemotherapy; gallium
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; INCT-EM
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PAR A SITO LOG I A
127. ENVOLVIMENTO DA MOLÉCULA DE HEME NA AVALIAÇÃO DA
EXPRESSÃO GENICA DA ENZIMA NADH FUMARATO REDUTASE DO
TRYPANOSOMA CRUZI
Autor: 		
Orientador:		

Thais Lemos dos Santos
Marcia Cristina Paes (CBI / IBRAG)

A doença de Chagas tem como agente etiológico o Trypanossoma cruzi. Esse parasito apresenta um ciclo de vida complexo possuindo uma fase no hospedeiro vertebrado e outra no invertebrado. O trato intestinal do hospedeiro invertebrado é um ambiente rico em heme e é neste local
que ocorre a proliferação das formas epimastigotas. Considerando que o parasito não sintetiza
heme, ele necessita captar essa molécula do ambiente para utilizar no seu crescimento. Uma vez
que a célula necessita de energia para proliferar foi traçado como objetivo avaliar o envolvimento
dessa porfirina na expressão de genes que estão relacionados ao metabolismo energético do parasito. Para execução do treinamento da técnica de PCR foi selecionado o gene da hexoquinase pois já
era um resultado padrão no laboratório, essa enzima é a primeira da via glicolítica e um dos pontos
regulatórios dessa. Para realização desta análise, primeiramente formas epimastigotas de T. cruzi
foram cultivados sete dias na ausência ou presença de heme. Após isso foi feita uma extração do
RNA seguida de uma reação de transcrição reversa e então começou-se a realização dos qPCR para
depois analisar os resultados. O resultado mostrou síntese do produto da hexoquinase em todos os
experimentos bem como a evolução no domínio da técnica de pipetagem. Assim, foi possível partir
para realização de novos experimentos com o gene NADH fumarato redutase, enzima presente
no processo de fermentação succinica, reduzindo o fumarato a succinato oxidando uma molécula
de NADH. Novamente o resultado apresentou síntese de todos os experimentos realizados. Observou-se a tendência do aumento da expressão do gene na presença da molécula de heme, porém
obteve-se um valor de erro padrão semelhante ao da média, sendo então necessária a execução
de mais experimentos para assegurar esses dados. A partir do conjunto de resultados observados
pode-se concluir que os tratamentos com heme tendem a modular a expressão da hexoquinase, o
que já havia sido visto como também da NADH fumarato redutase o que indicaria o aumento do
processo de fermentação.
palavras-chave: Trypanosoma cruzi; Heme; Bioenergética

Chagas disease has the etiological agent Trypanosoma cruzi. This parasite presents a complex life cycle having a phase in the vertebrate host and another in the invertebrate. The intestinal
tract of the invertebrate host is a heme-rich environment and at this site that the epimastigote
forms proliferate. Considering that the parasite does not synthesize heme, it needs to capture this
molecule from the environment to use in its growth. Since the cell needs energy to proliferate,
it was designed to evaluate the involvement of this porphyrin in the expression of genes that are
related to the energetic metabolism of the parasite. To carry out the training of the PCR technique hexokinase gene was selected because it was already a standard result in the laboratory, this
enzyme is the first of the glycolytic pathway and one of its regulatory points. To perform this
analysis, first epimastigotes forms of T. cruzi were cultured seven days in the absence or presence
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of heme. After that, RNA extraction was performed followed by a reverse transcription reaction
and then the qPCR was started and then the results were analyzed. The result showed synthesis
of the hexokinase product in all experiments as well as the evolution in the pipetting technique.
Thus, it was possible to start new experiments with the NADH fumarate reductase gene, an enzyme present in the succinic fermentation process, reducing the fumarate to succinate by oxidizing
an NADH molecule. Again the result presented a synthesis of all the experiments performed. It was
observed that heme tended to increase gene expression as was also expected, but a standard error
value similar to the mean was obtained, and further experiments are required to ensure such data.
From the set of observed results it can be concluded that the treatments with heme tend to modulate the expression of hexoquinase, which had already been seen as also of the NADH fumarate
reductase which would indicate the increase of the fermentation process.
keywords: Trypanosoma cruzi; Heme; Bioenergetics.
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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128. A MORFOMETRIA GEOMÉTRICA APLICADA À CINEMÁTICA DO
MOVIMENTO
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:
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Leandro dos Santos Lima HOHL

A locomoção de um animal pode ser motivada por diferentes fatores. A capacidade de se
locomover confere a cada indivíduo chances de manifestar uma resposta direta a estes, sendo uma
característica intimamente ligada a processos ecológicos e evolutivos. Tradicionalmente, o estudo
dos padrões locomotores e suas performances baseiam-se em filmagem e construção de diagramas
de locomoção. Com esta metodologia determina-se o movimento de cada membro que é colocado
e retirado do solo repetidas vezes gerando variações angulares de suas cadeias articulares, alternando em momentos de flexão e extensão, durante fases de apoio e suspensão. Esta dinâmica caracteriza um ciclo locomotor. No entanto, métodos até então propostos para caracterizar padrões de locomoção utilizam números distintos de variáveis que não contemplam as deformações das cadeias
articulares. A Morfometria Geométrica (MG) é uma técnica baseada em landmarks, marcos anatômicos homólogos. Esta permite analisar variações morfológicas entre organismos. Hipotetizamos
que a MG é uma ferramenta eficaz para a diferenciação entre padrões locomotores no estudo da
cinemática do movimento. O objetivo foi testar sua aplicação para a determinação de diferentes
padrões locomotores utilizando filmagens em alta velocidade de espécies de pequenos mamíferos.
Para isso, filmagens de espécies que foram obtidas no Laboratório de Zoologia de Vertebrados –
Tetrapoda da UERJ, e que já tiverem seus padrões locomotores determinados pela metodologia
tradicional, foram adaptadas para atender aos padrões exigidos pela técnica de MG. Assim, uma
câmera (Casio, EXILIM F1) foi posicionada a uma distância padrão do monitor com o vídeo em
execução. Fotografias dos momentos de máxima flexão e extensão do membro de referência durante padrões locomotores reconhecidamente distintos foram tomadas gerando um banco de imagens
no programa TPSUtil. Em seguida, o programa TPSDig2 foi usado para pontuar os landmarks nos
pontos de articulação dos membros. Após, foram realizadas, no programa MorphoJ, as seguintes
análises: sobreposição dos quadrados mínimos de Procrustes, análise de componentes principais
(PCA) e análise de Função Discriminante (DFA). A técnica de morfometria geométrica foi capaz
de determinar variações nas cadeias articulares que caracterizaram diferentes padrões locomotores.
Este é um passo para facilitar as análises de movimento a partir de métodos estatísticos confiáveis.
palavras-chave:  landmarks; mamíferos; locomoção

The locomotion of an animal can be motivated by different factors. The locomotion capacity confers each individual chances to respond directly to them, being a characteristic very attached
to ecological and evolutional processes. Traditionally, the locomotion patterns study and their
performances are based on filming and locomotion diagram construction. Using this methodology
is determined the movement of each member that is placed and removed from the ground repeatedly generating angular variations of your articular chains, alternating moments of flexion and
extension, during the ground touching and suspension. This dynamic characterizes a locomotion
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cycle. However, methods that aren’t proposed to characterize locomotion patterns use distinct
numbers of variables that don’t contemplate the articular chains deformations. The Geometric
Morphometry (GM) is a technique based on landmarks, homologue anatomic marks. It permits
analyze morphology variations among organisms. We hypothesize that the GM is an efficient
tool to differ locomotion patterns in the cinematics of the movement study. The objective was
testing it application to determine of different locomotion patterns using high-speed films of small
mammals species. For this, films from species obtained from Laboratório de Zoologia de VertebradosTetrapoda from UERJ, which have their locomotion patterns determined by traditional methodology, were adapted to attend the required patterns by the GM technique. Therefore, a camera
(Casio, EXILIM F1) was placed at a pattern distance from the monitor that was broadcasting the
video in execution. Photos from the moments of maximum flexion and extension of the reference
member during the locomotion patterns known like distinct were taken, generating a stock images
at TPSUtil program. Following, the TPSDig2 program was used to point the landmarks on the
articulation points of the members. After this, were made, in the MorphoJ program, the following
analyzes: Generalized Procrustes analysis, Principal Component Analysis (PCA) and Discriminant
Function Analysis (DFA). The geometric morphometry was able to determine variations on the
articular chains that characterize locomotion patterns. This is a step to facilitate the movement
analyze starting from reliable statistic methods.
keywords: landmarks; mammals; locomotion
Apoio Financeiro: CNPQ
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129. A PALEOECOLOGIA DA FORMAÇÃO PEDRA DE FOGO, PERMIANO DA
BACIA DO PARNAÍBA, NORDESTE DO BRASIL
Autor: 		
Orientador:		
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A Formação Pedra de Fogo, datada do Permiano inferior (Cisuraliano), possui uma biota
rica em peixes, anfíbios e plantas. A formação é dividida em três membros: o membro Sílex Basal,
na parte sul, o membro Médio, na porção central e Trisidela, no topo. O ambiente deposicional,
no geral, possui aspectos paleoclimáticos distintos: na parte norte, regiões continentais, com lagos
salobros e rios efêmeros; e na porção centro-sul, uma regressão marinha de baixa energia com deltas. A paleoflora, que inclui troncos silicificados de Psaronius e uma representativa assembleia de
pólens, contribui também para a caracterização paleoclimática, indicando um paleoambiente quente. As inferências paleoecológicas foram feitas pela comparação da fauna e flora presentes em toda
formação, catalogando-as, e comparando com outras localidades através de pesquisa bibliográfica,
buscando associar indicadores paleoambientais. A espécie Anisopleurodontis pricei (Chondrichthyes, Holocephali), de grande porte, possuía uma espiral de dentes sinfisianos e parassinfisianos e
provavelmente ocupava o topo da cadeia trófica marinha. Provavelmente, outros Chondrichthyes,
como Taquaralodus, poderiam fazer parte de sua alimentação, porém outros membros desse grupo
de Holocephali (Eugeneodontiformes) são comumente associados à predação de macroinvertebrados nectônicos. Há também o registro de coprólitos, possivelmente de Chondrichthyes, que possuem vários fragmentos de escamas ganoides, que certamente indicariam alimentação baseada em
pequenos Actinopterygii. Itapydorus deveria ocupar posições mais baixas nessa cadeia, com uma
dentição especializada para triturar, que poderia revelar um hábito alimentar onívoro bentônico.
Até o presente momento, o único registro de invertebrado para a formação é de Conchostraca, porém este deveria compartilhar o paleoambiente com Bryozoa e Brachiopoda, dentre outros invertebrados, servindo como alimento para os níveis intermediários da cadeia. O anfíbio Prionosuchus
plummeri provavelmente seria piscívoro, porém alguns tetrápodes de menor porte (e.g. Timonya
e Procuhy) poderiam fazer parte de sua dieta. Este trabalho gerou dados preliminares importantes
para estudos futuros relacionados à Paleoecologia da Formação Pedra de Fogo, viabilizando o aprimoramento das relações da biota com o hábitat de origem, bem como a formação dos mais diversos
nichos ecológicos da região.
palavras-chave: Paleoecologia; Biogeografia; Permiano

The Pedra de Fogo Formation, dating from the lower Permian (Cisuralian), has a rich biota,
including fishes, amphibians and plants. The formation is divided into three members: the Basal
silex member, in the southern part, the Middle member, in the central portion and the Trisidela
member at the top. The depositional environment, in general, has distinct paleoclimatic aspects: in the northern part, continental regions, with brackish lakes and ephemeral rivers; and in
the center-south, a low energy marine regression with river deltas. The paleoflora, which includes silicified Psaronius logs and a representative pollen assembly, also contribute to paleoclimatic
characterization, indicating a warm paleoenvironment. Paleoecological inferences were made by
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assessing its fauna and flora, cataloging these fossils and comparing with other localities, through bibliographical research, seeking to associate paleoenvironmental indicators. The large species Anisopleurodontis price (Chondrichthyes, Holocephali) possesses a spiral of synphysian and
parasynphysian teeth and probably occupied the top of the marine trophic chain. Probably other
Chondrichthyes, such as Taquaralodus, could be part of its diet, however, other members of this
Holocephali group (Eugeneodontiformes) are commonly associated with the predation of nectonic macroinvertebrates. In addition, possible chondrichthyan coprolites are found, bearing several ganoid scales fragments, indicating a diet based on smalls actinopterygians. Itapydorus should
occupy a more basal positions in the chain, with a specialized crushing dentition, would represent
a benthic omnivorous diet. Until now, the only invertebrate record for the formation is represented by conchostracan remains, that could possibly share the paleoenvironment with Bryozoa
and Brachiopoda, among other invertebrates, serving as food for the intermediate groups of the
chain. The amphibian Prionosuchus plummeri would probably be piscivorous, but some smaller
tetrapods (eg, Timonya and Procuhy) could also be part of its diet. This work generated important
preliminary content for future studies related to the Paleoecology of the Pedra de Fogo Formation,
improving the knowledge of the biotic relations with the environment, as well as the evolution of
the most diverse ecological niches of the region.
keywords: Paleoecology; Biogeography; Permian
Apoio Financeiro:
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130. CITOGENÉTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ROEDORES (CRICETIDAE:
SIGMODONTINAE) COM ESPECIAL ÊNFASE NO GÊNERO AKODON
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Akodon tem 37 espécies crípticas, ou seja, indistinguíveis morfologicamente, e elevada variação cariotípica, ocupando diferentes habitats na América do Sul (AS). São conhecidos 5 grupos
de espécies (GE): A. aerosus (7 espécies), A. boliviensis (10 espécies), A. cursor (8 espécies), A. dolores (4 espécies), A. varius (3 espécies), e cinco espécies sem posição dentro dos GE (A. azarae, A.
budini, A. mimus, A. philipmyersi e A. siberiae). Examinamos 3.431 indivíduos de 952 localidades
de coleções científicas e nosso laboratório. Montamos planilha com dados de espécies e localidades, coordenadas geográficas (decimais) e altitude (metros). Elaboramos mapas utilizando Datum
WGS-84, limites das ecorregiões pela WWF, e altimetria pela missão SRTM. Akodon se distribui
entre 6,63 e -53,16S e -34,86 e -80,24O, com maior concentração de espécies (20) e GEs na região
andina, assim como maior diversidade específica. Espécies com maior número de localidades foram
A. cursor (115 localidades/10 ecorregiões) e A. montensis (67/11). Maior amplitude latitudinal
para A. lutescens e menor para A. philipmeyersi. O gênero ocorre em 50 ecorregiões, com os GEs
A. aerosus em 25 e A. cursor em 20. As espécies que ocorrem em mais ecorregiões foram A. mollis e A. montensis (11), e A. cursor e A. boliviensis (10). Simpatria registrada em 24 espécies em
46 localidades: A. boliviensis (17 localidades/sete espécies) e A. caenosus (14/8) mais frequentes.
Maioria das simpatrias observada entre duas espécies/uma localidade, e entre três espécies/cinco
localidades. GE mais observados com espécies em simpatria foram A. aerosus e A. boliviensis.
Maior amplitude altitudinal em A. mollis, e menor em Akodon sp.. O GE A. cursor é o único ao
leste da Akodon AS, com espécie de ampla distribuição ou de distribuição restrita, com elevada variação de 2n intra e interespecíficas. Os GE andinos A. aerosus e A. boliviensis apresentam elevada
variação de 2n. A distribuição geográfica de espécies e de GE não apresentam relação com 2n tão
pouco com o número de ecorregiões ocupadas. O cenário complexo de distribuição das espécies/
GE mostra que não há relação de número de espécies por GE, variação cromossômica, amplitude
de ocorrência e número de ecorregiões ocupadas.
palavras-chave: Akodon; mapas de distribuição; citogenética

Akodon has 37 cryptic species, that is, morphologically indistinguishable, and high karyotype variation, occupying different habitats in South America (AS). 5 groups of species (GE) are
known: A. aerosus (7 species), A. boliviensis (10 species), A. cursor (8 species), A. dolores (4 species), A. varius and five species with no position within GE (A. azarae, A. budini, A. mimus, A.
philipmyersi and A. siberiae). We examined 3,431 individuals from 952 locations of scientific collections and our laboratory. We set up spreadsheet with data of species and localities, geographical
coordinates (decimals) and altitude (meters). We developed maps using Datum WGS-84, boundaries of ecoregions by the WWF, and altimetry by the SRTM mission. Akodon is distributed
between 6.63 and -53.16S and -34.86 and -80.224, with higher concentration of species (20) and
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GEs in the Andean region, as well as greater specific diversity. Species with the greatest number of
localities were A. cursor (115 localities / 10 ecoregions) and A. montensis (67/11). Greater latitudinal amplitude for A. lutescens and lower for A. philipmeyersi. The genus occurs in 50 ecoregions,
with the A. aerosus GEs in 25 and A. cursor in 20. The species that occur in most ecoregions were
A. mollis and A. montensis (11), and A. cursor and A. boliviensis ( 10). Sympatria registered in 24
species in 46 localities: A. boliviensis (17 localities / seven species) and A. caenosus (14/8) more
frequent. Most sympathies observed between two species / one locality, and between three species
/ five localities. GE most observed species with sympatria were A. aerosus and A. boliviensis. Greater altitudinal amplitude in A. mollis, and smaller in Akodon sp .. The GE A. cursor is the only one
to the east of Akodon AS, with species of wide distribution or restricted distribution, with high
intra and interspecific 2n variation. The Andean GEs A. aerosus and A. boliviensis show a high
2n variation. The geographic distribution of species and GE do not correlate with 2n so little with
the number of ecoregions occupied. The complex distribution scenario of GE / species shows that
there is no relation of number of species by GE, chromosomal variation, range of occurrence and
number of ecoregions occupied.
keywords: Akodon; distribuition map; citogenetic
Apoio Financeiro: CNPQ
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131. DIVERSIDADE DE MOLUSCOS EM FRAGMENTOS FLORESTAIS EM
DIVERSOS GRAUS DE RECUPERAÇÃO NA MATA ATLÂNTICA DA ILHA
GRANDE, COM ÊNFASE NA FAMÍLIA MEGASPIRIDAE (PULMONATA:
STYLOMMATOPHORA)
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Megaspiridae, presente no sudeste do Brasil, Nova Guiné, Austrália e Europa, é caracterizada pela concha conispiralada, afilada, muitas voltas, protoconha lisa, teleoconcha com costelas
inclinadas, abertura pequena (22,5% da altura), margem externa fina. O objetivo foi identificar a
espécie de Megaspira Lea, 1839 presente na Ilha Grande, comparando com espécies já descritas
para o gênero, através do levantamento bibliográfico das descrições originais de cada espécie. Selecionaram-se 30 indivíduos adultos, íntegros, para obtenção das medidas lineares (com paquímetro) e angulares (desenhos sob câmara clara). Foram dissecados exemplares para estudar rádula e
mandíbula, montando-as em “stubs” para microscopia eletrônica de varredura (MEV). As medidas
médias em milímetros foram: lineares- altura (h): 27; diâmetro maior (D): 6,5; diâmetro menor
(d): 5,9; altura da espira (he): 22,2; altura da abertura (ha): média 5; largura da abertura (la): 4,1;
diâmetro da primeira volta (dv): 1,4 e número total de voltas (N): 15,4, índices das dimensões da
concha - h/D: (4,2); ha/la (1); ha/d: (0,85); dv/D: (0,21) e médias das medidas angulares- ângulo espiral: (15,48º); ângulo sutural: (12,63º); ângulo columelar: (1,68º); ângulo de crescimento: (42,46º)
e ângulo máximo: (140,3º). A columela, ao MEV, possui microesculturas semelhantes a papilas em
toda sua extensão, as quais devem ser responsáveis por auxiliar a fixação do músculo columelar. A
mandíbula é formada por placas fusionadas em estrutura única, com formato de ferradura, que se
projetam para ambos os lados (5/6 placas) a partir da placa central, se sobrepondo e sofrendo um
alargamento progressivo. A rádula é composta por dentes centrais tricúspides (com mesocone mais
pronunciado), dentes laterais bicúspides (com endocone maior e com formato cônico, e ectocone
menor e arredondado) e dentes marginais bicúspides (com endocone oblícuo e ectocone menor e
pontiagudo). Estes exemplares possuem características que os incluem em Megaspira, como presença de costelas diagnósticas na teleoconcha e protoconcha lisa. Entretanto, esta espécie não se
encaixa nas espécies já descritas, diferindo em relação às dimensões da concha, formato da abertura,
número de lamelas no eixo columelar e ausência do dente apertural. Podemos afirmar que Megaspira sp. trata-se de uma nova espécie para a ciência, em processo de descrição.
palavras-chave: Megaspiridae; Ilha Grande; Stylommatophora

Megaspiridae, that occurs in southeastern Brazil, New Guinea, Australia and Europe, is characterized by a conispiral shell, sharp, with many whorls, smooth protoconch, teleoconch with
inclined ribs, small opening (22.5% of height), with slim external margin. The objective was to
identify the species of Megaspira Lea, 1839 that is present in Ilha Grande, comparing with the species already described for the genus, through a bibliographical survey on the original descriptions
of each species. It was selected 30 complete adult shells to obtain the linear (with pachymeter)
and angular measurements (by drawings under a camera lucida). Samples were dissected to study
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the radula and mandible, mounting them in stubs for scanning electron microscopy (SEM). The
mean measurements, in millimeters, were: linear – height (h): 27; larger diameter (D): 6.5; smaller
diameter (d): 5.9; height of the spire (he): 22.2; opening height (ha): 5; width of the aperture (la):
4.1; diameter of the first whorl (dv): 1.4 and total number of whorls (N): 15.4, indices of the shell
dimensions - h/D (4.2); ha/la (1); ha/d: (0,85); dv/D: (0.21) and mean of angular measurements:
spiral angle: (15.48 °), sutural angle: (12.63 °), the columellar angle: (1.68 °), growth angle: 42.46º)
and maximum angle: (140.3º). The columella under SEM show a microsculpture similar to small
papillae along its extension, that must be used as auxiliary fixation of the columellar muscle. The
jaw is formed by fused plates in a horseshoe-shaped structure, which is projected to both sides
(5/6 pieces) from the central plate, overlapping and undergoing a progressive enlargement. The
radula is composed of tricuspid central teeth (with more pronounced mesocone), bicuspid lateral
teeth (with larger endocone and conical shape, and smaller and rounded ectocone) and bicuspid
marginal teeth (with oblique endocone and minor and pointed ectocone). These specimens have
characteristics that include them in Megaspira, as the presence of diagnostic ribs in the teleoconch
sculpture and smooth protoconch. However, this species does not fits the species already described, differing in relation to the shell dimensions, aperture shape, number of lamellae on the columellar axis and absence of the apertural tooth. We can state that Megaspira sp. is a new species for
science, in process of description.
keywords: Megaspiridae; Ilha Grande; Stylommatophora
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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132. DIVERSIDADE DE MOLUSCOS NOS AMBIENTES LÍMNICOS DA ILHA
GRANDE, COM ÊNFASE NA FAMÍLIA PLANORBIDAE
Autor:		
Orientador:		

Giovanna de Faria Marchi
Sonia Barbosa dos Santos (CBI / IBRAG)

Durante o período de 07/07/2016 a 04/11/2013, foram coletados no Rio do Abraão, Ilha
Grande, exemplares de Biomphalaria, identificados como B. tenagophila (d’Orbigny, 1835). Após
observações, foi possível notar diferenças morfológicas nas conchas, sugerindo a presença de duas
espécies deste gênero no mesmo local. O projeto, iniciado em março de 2017, visa a diferenciação
das espécies pelos métodos de conquiliomorfometria associado à morfologia de anatomia interna e
posterior análises moleculares se necessário. As conchas foram observadas sob lupa estereoscópica,
verificando características como presença ou ausência de carena, formato da abertura e altura da
concha; a partir disso, foram separadas, para a conquiliomorfologia, 30 conchas de cada morfoespécie e contadas em cada expedição para a verificação das proporções de cada uma ao longo do tempo.
Cada concha foi medida com paquímetro digital, obtendo as medidas lineares e índices totalizando
11 variáveis, cujos valores foram tabelados e submetidos à análise de variância (ANOVA). Para a
dissecção foi escolhido o melhor exemplar da morfoespécie A, apresentando concha e parte mole.
Este foi fotografado nas vistas direita, lateral e esquerda, e medido, e posteriormente colocado em
solução de Railliet- Henry, corroendo sua concha e mantendo a parte mole. Foi realizada a dissecção e desenho do sistema reprodutor com o auxílio de lupa com câmara clara. A ANOVA constatou como significativa (p< 0,05) a diferença entre as conchas das morfoespécies A e B. Nas partes
moles características como comprimento do prepúcio proporcional à bainha peniana e tendo duas
vezes sua espessura, vagina lisa sem nenhuma bolsa ou rugosidade, próstata com divertículos curtos, ovais e bifurcados em sua base, assumindo forma mais alongada e simples em sua extensão
distal e ovoteste com muitos divertículos curtos, de forma ovalada, simples ou bifurcados. Após
observações e comparações com a bibliografia, confirmamos a morfoespécie B como Biomphalaria
tenagophila, tal como foi certificada pelo Laboratório de Referência Nacional em Malacologia Médica (LRNM), da Fiocruz-RJ. Para a morfoespécie A, foram descartadas as espécies: Biomphalaria
straminea, B. schrammi, B. oligoza, B. amazônica, B. intermedia, B. glabrata, B. peregrina, B. prona, B. subprona, B. occidentalis e B. tenagophila. Ainda não foi possível chegar a uma identificação
precisa da espécie. Estudos complementares de rádula e mandíbula estão em andamento.
palavras-chave: Identificação; Morfologia; Biomphalaria

During the period from 07/07/2016 to 04/11/2013, specimens of Biomphalaria, identified
as B. tenagophila (d’Orbigny, 1835), were collected in Rio do Abraão, Ilha Grande. After observations, it was noticed morphological differences in the shells, suggesting the presence of two species
of this genus in the same place. The project, initiated in March 2017, aims at the differentiation of
species by methods of conquiliomorphometry associated with the morphology of internal anatomy and subsequent molecular analyzes if necessary. The shells were observed under a stereoscopic
magnifying glass, verifying characteristics such as presence or absence of shell, aperture shape and
shell height; From this, for the conquiliomorphology, 30 shells of each morphospecies were sep-
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arated and counted in each expedition to check the proportions for each one of them over time.
Each shell was measured with digital caliper, obtaining the linear measurements and indexes totaling 11 variables, whose values were tabulated and submitted to analysis of variance (ANOVA).
For the dissection, the best specimen of morphospecies A was chosen, presenting shell and soft
tissue. This was photographed in the right, lateral and left views, and measured, and later placed
in Railliet-Henry’s solution, corroding its shell and keeping the soft part. The dissection and design of the reproductive system were performed with the aid of a clear camera lens. The ANOVA
found as significant (p <0.05) the difference between the morphospecies A and B. The soft parts
are characterized by the length of the foreskin proportional to the penile sheath and having twice
its thickness, smooth vagina with no purse or roughness, prostate with short diverticula, oval and
bifurcated diverticula at its base, assuming a more elongated and simple form in its distal extension and ovoteste with many short, oval, simple or bifurcated diverticula. After observations and
comparisons with the literature, we confirmed morphospecies B as Biomphalaria tenagophila, as
certified by the National Reference Laboratory for Medical Malacology (LRNM), from Fiocruz-RJ.
For morphospecies A, were dicarted the species: Biomphalaria straminea, B. schrammi, B. oligoza,
B. amazonica, B. intermedia, B. glabrata, B. peregrina, B. prona, B. subprona, B. occidentalis and
B. tenagophila. It has not yet been possible to arrive at an accurate identification of the species.
Further studies of radula and mandible are underway.
keywords: Identification; Morphology; Biomphalaria
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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133. ESTUDO ANATÔMICO E ONTOGENÉTICO DE ZAPTERYX
BREVIROSTRIS (CHONDRICHTHYES: RHINOBATIDAE) DO ATLÂNTICO
SUL OCIDENTAL
Autor: 		
Orientador:		

Caroline Pires Carvalho
Paulo Marques Machado Brito (CBI / IBRAG)

A Família Rhinobatidae faz parte da ordem Rhinobatiformes e apresenta dois representantes na região sudeste do Brasil: Pseudobatos percellens e Zapteryx brevirostris, conhecida como
raia viola de focinho curto. Essa espécie é facilmente diagnosticada pela forma mais curta do seu
rostro, por apresentar dentículos dérmicos hipertrofiados na região mediana do corpo acima da
coluna vertebral e da cintura pélvica e por apresentar um dimorfismo sexual bem marcante. A
espécie Zapteryx brevirostris é de fácil identificação; entretanto, uma das questões resta aberta: a
falta de conhecimento/descrição anatômico do complexo esquelético. Para tentar solucionar este
problema, os principais objetivos do presente estudo foram: efetuar um estudo ontogenético da
espécie Zapteryx brevirostris, realizar um estudo anatômico-ontogenético do complexo esquelético, fazer uma comparação anatômica com os principais grupos de “Rhinobatiformes” atuais e
fósseis além de futuramente publicar os resultados obtidos. Foi feita a coleta dos espécimes nas
praias de Itaipú e Copacabana, e depois iniciou-se a preparação do material por fixação em álcool
90%. Posteriormente à fixação por um período aproximado de sete dias, foi feita a retirada da pele,
vísceras e da maior parte da musculatura, através da utilização de pinças, bisturis e tesoura; após
essa etapa, o material foi posto para secar completamente para iniciar a preparação por coleópteros
dermestídeos (larvas e adultos). Foi realizado o acompanhamento diário da preparação para evitar
maior desarticulação do material de estudo. Após preparados, foi feita a descrição anatômica da
morfologia interna e externa dos espécimes coletados e dos previamente existentes no laboratório
(formas juvenis, diafanizadas e anteriormente depositadas nas coleções da UERJ), assim como uma
comparação anatômica entre as diversas fases ontogenéticas da espécie Z. brevirostris. Por fim,
iniciamos a comparação entre os indivíduos adultos de Zapteryx e de Pseudobatos. Nosso resultado
até o presente aponta para um dimorfismo sexual muito marcante a nível da forma do corpo além
da presença de clásper nos machos. Sob o ponto de vista ontogenético, observamos um crescimento da nadadeira peitoral através do prolongamento do propterígio e do metapterígio, redução da
fontanela craniana dorsal e alongamento anterior do rostro. A comparação com Pseudobatos está
em andamento e vários caracteres referentes ao crânio e às nadadeiras pares foram verificados.
palavras-chave: Zapteryx; complexo anatômico; ontogenia

The Family Rhinobatidae is part of the order Rhinobatiformes and presents two living species in the southeastern region of Brazil: Pseudobatos percellens and Zapteryx brevirostris, known
as short snout guitarfish. This species is easily diagnosed by the short form of its rostral region,
the presents of hypertrophied dermal denticles in the medial part of the body, over the vertebral
column and pelvic girdle and by its clear sexual dimorphism. The species Zapteryx brevirostris is
easy to identify. However, one question remains open: the lack of knowledge/description of the
skeletal complex. In order to solve this problem, the main objectives of the present study are: to
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carry out an ontogenetic study of the Zapteryx brevirostris, to perform an anatomical-ontogenetic
study of the skeletal complex, make an anatomical comparison with the main groups of “Rhinobatiformes”, both extant and fossils, and to publish the results. We collected our specimens on the
Itaipu and Copacabana beaches, and then started the preparation of our material fixation it on a
90% alcohol solution. This process was kept for a period of about seven days. After that, the skin
and the internal organs have been removed using scalpel and scissors. The next step was to dry the
specimens before they were prepared by dermestid coleopters. The daily observation of the preparation was made to avoid bigger disarticulation of the study material. After prepared we started
the anatomical morphological description of the specimens collected as well as of those previously
deposited in the collections of the UERJ (diaphanized juveniles). This description was followed by
the anatomical comparison between the different ontogenetic phases of the Z. brevirostris and the
comparison between adults of Zapteryx and Pseudobatos. Our previous results points the present
of an important sexual dimorphism in body shape and the presence of clasper in male individuals.
From the ontogenetic point of view, we observe a growth of the pectoral fin through prolongation
of the propterigium and metaptergium, reduction of the cranial fontanelle and the elongation of
the rostral region. The comparison with Pseudobatos is in progress and several characters referring to the skull and to fins have yet been verified.
keywords: Zapteryx; anatomical complex; ontogeny
Apoio Financeiro: CNPQ
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134. ESTUDO OSTEOLÓGICO DE ELOPS SAURUS LINNEAUS (TELEOSTEI:
ELOPIDAE) DO ATLÂNTICO SUL OCIDENTAL
Autor: 		
Orientador:		

Thales Rodrigues Jardim Barreto
Paulo Marques Machado Brito (CBI / IBRAG)

A Família Elopidae representa um grupo de Teleósteos basais encontrado em todos os oceanos e com distribuição temporal do Cretáceo inferior aos dias de hoje. Na fauna do Atlântico sul, a
espécie Elops saurus Linneaus é relativamente comum em águas costeiras das regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil. E. saurus é uma espécie de corpo alongado e fusiforme; focinho pontudo;
boca terminal e um pouco inclinada; nadadeira dorsal localizada no meio do corpo; nadadeira caudal fortemente bifurcada; e escamas ciclóides pequenas. Alimenta-se principalmente de pequenos
peixes e crustáceos. A espécie tem moderada importância comercial para produção de iscas e também para alimentação humana, mas sua carne é considerada de segunda categoria, devido à presença de espinhos. Também possui importância na pesca esportiva, por apresentar comportamento de
saltar da água quando fisgado. Este projeto visa fazer a redescrição dessa espécie, dando ênfase no
complexo esquelético. Para esse fim, os principais propósitos do presente estudo foram: efetuar um
estudo anatômico de todo o complexo esquelético com o intuito de, posteriormente, preparar um
catálogo anatômico completo. Durante a primeira etapa deste estudo, foi feita a preparação dos esqueletos em dermestário e iniciada a descrição anatômico/morfológica dos espécimes previamente
existentes no laboratório. Para isso, foram realizadas fotografias tanto dos principais complexos
anatômicos articulados, assim como dos ossos individuais isoladamente, em vista labial e lingual,
e posteriormente lateral. Com base nessas fotografias estão sendo feitos desenhos interpretativos
por transparência com auxílio de mesa de luz, que acompanharão as fotos no catálogo final. Nossas observações apontam caracteres considerados como primitivos, principalmente, no complexo
craniano. A realização de estudos como esse auxilia o estudo da própria espécie E. saurus e outros
teleósteos basais no futuro. A próxima etapa do projeto visa a comparação esquelética com outros
Elopidae assim como com outros Elopomorpha, tanto fósseis quanto modernos.
palavras-chave: Elopidae; complexo esquelético; elaboração de um catálogo

The Elopidae Family represents a basal Teleostean group found on all oceans and with
temporal distribution from the lower Cretacious till today. On the South Atlantic fauna, the species Elops saurus Linneaus is relatively common on coastal waters of the North, Northeast and
Southeast from Brazil. E. saurus is a species with fusiform, elongate body; pointy snout; terminal
mouth, a little inclinated; dorsal fin located on the middle of the body; dorsal fin strongly bifurcated; and small, cycloid scales. It feeds mainly on small fishes and crustaceans. The species has moderate commercial importance for bait production and also for human feeding, but it is considered
choice meat, due to the presence of spines. It’s also important as game fish, because of its behavior
of jumping from the water when hooked. This project aims to make a redescription of this species,
giving emphasis to the skeletal complex. To this end, the main purpose of the current study were:
perform a anatomical study of the entire skeletal complex with the intention of, later, preparing
a complete anatomical catalog. During the first stage of this study, there was the preparation of
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the skeletons on the dermestory and the start of the anatomical/morphological description of the
specimens previously existing on the laboratory. For that, pictures were taken from both the main
anatomical complexes articulated, and from the individual bones isolatedly, on both labial and
lingual view, and later, laterally. Based on these photos interpretative drawings are being made
by transparency with the help of a light table, that will accompany the photos on the final catalog.
Our robservations point characters considered primitive, mainly, on the cranial complex. The realization of studies like this helps the study of the species E. saurus itself and other basal teleosts in
the future. The next step on the project aims to compare the skeleton to other Elopidae and other
Elopomorpha, fossils and modern.
keywords: Elopidae; skeletal complex; elaboration of catalog
Apoio Financeiro:
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135. ESTUDO TAXONÔMICO DE UMA ESPÉCIE DA FAMÍLIA HYALIDAE
BULYCHEVA, 1957 (CRUSTACEA: AMPHIPODA) PARA A COSTA DE
ITACARÉ, BA.
Autor: 		
Orientador:		

Sara dos Santos Barreto Cocchiarelli
André Resende de Senna (CEH / FFP)

Os anfípodes da família Hyalidae Bulycheva, 1957 encontram-se predominantemente em
algas de zonas tropicais e subtropicais, entre-marés e no infra-litoral, por todo o mundo. Inclui
11 gêneros agrupados em duas subfamílias (Hyacheliinae Bousfield & Hendrycks, 2002 e Hyalinae
Bulycheva, 1957). Até o presente há apenas nove espécies de Hyalidae conhecidas para o Brasil:
Apohyale media (Dana, 1853); A. wakabarae (Serejo, 1999); Hyale antares Oliveira, 1953; H. graminea (Dana, 1853); Parhyale fascigera Stebbing, 1936; P. hawaiensis (Dana, 1853); Protohyale
macrodactyla (Stebbing, 1899); Pr. nigra (Haswell, 1879); e Serejohyale youngi (Serejo, 2001). O
material examinado consiste em 42 exemplares, entre machos e fêmes, e é proveniente de coletas
realizadas em 12/XII/2012, por meio de raspagem de algas, em costões rochosos, na zona entre-marés, ao longo da costa do município de Itacaré, sul do estado da Bahia. Todo o material encontra-se depositado na Coleção de Crustacea da Faculdade de Formação de Professores (CRFFP),
conservado em etanol 70%. Para o estudo taxonômico, os apêndices e peças bucais dos espécimes
dissecados foram montados em lâminas de gelatina de glicerina, donde foram desenhados sob microscópio óptico com câmara clara, Motic BA-310 e digitalizados em CorelDRAW X7. A espécie
estudada é caracterizada por apresentar os seguintes caracteres: corpo dorsalmente liso; olhos irregulares; antenas com aproximadamente 1/4 de comprimento em relação ao corpo e subiguais em
tamanho; coxas 2 e 3 com cúspide marginal posterior proeminente e aguda; coxa 4 com cúspide
marginal anterior proeminente; gnatópodo 1, palma curta, própodo alongado e dáctilo simples;
gnatópodo 2, base com lobo hidrodinâmico delgado, carpo pequeno e dáctilo de tamanho mediano;
pereópodos longos e robustos, bases expendidas dorsalmente; urópodo 1, pedúnculo com espinho
fortemente projetado ventrodistalmente; urópodo 3 pequeno, unirreme, pedúnculo com um espinho ventral e ramo estreito; télson, lobos levemente mais longos que largos. Caracteres sexualmente dimórficos: gnatópodo 1, artículos com lobos levemente hidrodinâmicos; Gnatópodo 2, largura
do carpo 1/5 menor que do própodo; Urópodo 1, espinho ventrodistal no pedúculo ausente. Os
caracteres morfológicos presentes nos exemplares estudados não se encaixam com as diagnoses de
nenhum dos demais gêneros de Hyalidae, postulando-se então que se trata de uma espécie nova e
um gênero novo para a família Hyalidae, ambos ainda desconhecidos pela Ciência.
palavras-chave: Taxonomia; anfípodes; Bahia

The amphipods of the family Hyalidae Bulycheva, 1957 are found predominantly in algae
from tropical and subtropical, intertidal and shallow waters all over the world. It includes 11 genera
grouped into two subfamilies (Hyacheliinae Bousfield & Hendrycks, 2002 and Hyalinae Bulycheva,
1957). To date there are only nine Hyalidae species known to Brazil: Apohyale media (Dana, 1853);
A. wakabarae (Serejo, 1999); Hyale antares Oliveira, 1953; H. graminea (Dana, 1853); Parhyale
fascigera Stebbing, 1936; P. hawaiensis (Dana, 1853); Protohyale macrodactyla (Stebbing, 1899);
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Pr. nigra (Haswell, 1879); and Serejohyale youngi (Serejo, 2001). The material examined consists
of 42 specimens, males and females, and comes from collections made on 12 / XII / 2012, by scraping algae, in rocky shores, in the inter-tidal zone, along the coast of the municipality of Itacaré,
southern Bahia state. All the material is deposited in the Crustacea Collection of the Faculdade
de Formação de Professores (CRFFP), preserved in 70% ethanol. For the taxonomic study, the
appendages and buccal parts of the dissected specimens were mounted on glycerine gelatine slides, and illustrated under light microscope with Motic BA-310 and scanned in CorelDRAW X7.
The studied species is characterized by presenting the following characters: body dorsally smooth;
Irregular eyes; Antennae subequal in size, with approximately 1/4 length in relation to the body;
Caxae 2 and 3 with posterior marginal cusp prominent and acute; Coxa 4 with anterior marginal
cusp prominent; Gnathopod 1, palm short, propodus elongate and dactylus simple; Gnathopod 2,
basis with slender hydrodynamic lobe, carpus small and dactylus of median size; Pereopodus long
and robust, basis dorsally expanded; Uropod 1, peduncle with spine strongly produced ventrodistally; Uropod 3 small, uniramous, peduncle with ventral spine and slender ramus; Telson, lobes
slightly longer than wide. Sexually dimorphic characters: Gnathopod 1, Articles with slightly hydrodynamic lobes; Gnathopod 2, carpus width 1/5 shorter than propodus; uropod 1, peduncular
ventrodistal spine absent. The morphological characters present in the studied specimens not fit
with the diagnoses of any of the other genera of Hyalidae, then postulating that it is a new species
and a new genus for the Hyalidae, both still unknown for the Science.
keywords: Taxonomy; amphipods; Bahia
Apoio Financeiro: CNPQ
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136. IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE TRYPANOSOMATIDAE
(KINETOPLASTEA, EUGLENOZOA) EM HOSPEDEIROS INSETOS.
Autor: 		
Karina Garcia Secchi
Colaborador(es):
Ana Carolina Romero Vasquez
				
Claudia Masini d’Avila Levy
				André Borges Veloso
Orientador:		
Karina Alessandra Morelli (CBI / IBRAG)

Introdução: Os protozoários da família Trypanosomatidae são flagelados, parasitos obrigatórios, historicamente subdivididos em dois grupos distintos: os monoxênicos, que são parasitos
do trato intestinal de organismos invertebrados, principalmente insetos das ordens Diptera e Hemiptera; e os heteroxênicos, que alternam seu ciclo de vida entre um inseto vetor e um hospedeiro
vertebrado ou uma planta. As primeiras espécies foram descritas baseadas em parâmetros como
morfologia, ciclo de vida, hospedeiro de isolamento e manifestação clínica, caracteres que tem se
mostrado insuficientes para uma classificação taxonômica acurada e que reflita as relações filogenéticas do grupo. Atualmente, os marcadores moleculares têm sido amplamente empregados com
sucesso como ferramenta taxonômica para o estudo desses organismos, mas apesar do crescente
avanço no conhecimento acerca da biodiversidade de tripanossomatídeos, ainda não é possível
mensurar a diversidade de espécies e as relações evolutivas da família. Objetivos: O presente trabalho objetivou realizar a identificação molecular de trpanossomatídeos isolados de insetos das
ordens Diptera e Hemiptera, coletados no bioma Mata Atlântica. Metodologia: Os insetos foram
coletados no Parque Municipal do Grajaú, Parque Nacional Floresta da Tijuca e Fundação Oswaldo
Cruz (Manguinhos). Os intestinos positivos para presença de flagelados foram colocados em cultura e tiveram o DNA extraído. Em seguida foi realizada PCR (reação em cadeia da polimerase) dos
alvos nucleares SSU rRNA (subunidade menor do gene ribossomal) e GAPDH (gliceraldeido - 6
fosfato desidrogenase). Os produtos da amplificação foram sequenciados pelo método Sanger e as
sequências consenso foram geradas utilizando o programa Bioedit v.9.1. A identificação molecular
foi realizada através da ferramenta “Blast”, que calcula a similaridade genética das sequências geradas em relação àquelas disponíveis no “Genbank”. Resultados: Foram obtidas sequências do alvo
SSU rRNA (n=22) e gGAPDH (n=24), totalizando 32 isolados analisados, sendo possível identificá-los como dez espécies já descritas e cinco candidatos a espécie nova: Crithidia mellificae (n=3),
Herpetomonas muscarum (n=1), Herpetomonas isacci (n=1), Leptomonas jaderae (n=10), Wallaceina ravinae (n=1), Strigomonas galati (n=1), Herpetomonas (Zelonia) dedonderi (n=1), Crithidia
thermophila (n=3), Phytomonas serpens (n=4), Crithidia insperata (n=1) Kentomonas sp (n=1),
Zelonia sp (n=1), Trypanosomatidae sp. (n=4) Conclusão: A utilização de informação genômica
na taxonomia de tripanossomatídeos permite uma identificação precisa das espécies já descritas e
auxilia na descoberta de novos táxons.
palavras-chave: Biodiversidade escondida; Protozoologia; Trypanosomatidae

Introduction: Trypanosomatids are flagellates protozoa, obligatory parasites, historically
subdivided into two distinct groups: monoxenic, intestinal parasites tract of invertebrate organ-
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isms, mainly insects of the orders Diptera and Hemiptera; and the heteroxenic, which alternate
their life cycle between an insect vector and a vertebrate host or plant. The first species were
described based on parameters such as morphology, life cycle, isolation host and clinical manifestation, characters that has proved insufficient for an accurate taxonomic classification and the real
phylogenetic relationships of the group. Currently, molecular markers have been widely used successfully as a taxonomic tool for the study of these organisms, but despite the increasing knowledge
on the biodiversity of trypanosomatids, it is still not possible to measure the diversity of species and
the evolutionary relationships of the family. Aims: The present work aimed at performing molecular identification of trypanosomatids isolated from insects of Diptera and Hemiptera, collected
in the Atlantic Forest biome. Methodology: Insects were collected at Parque Municipal do Grajaú,
Parque Nacional Floresta da Tijuca and Fundação Oswaldo Cruz (Manguinhos). Positive intestines for flagellates were cultured and the DNA of these samples were extracted. PCR (polymerase
chain reaction) of nuclear targets SSU rRNA (small subunit of the ribosomal gene) and GAPDH
(glyceraldehyde - 6 phosphate dehydrogenase) were then performed. The products of PCR were
sequenced by the Sanger method and the consensus sequences were generated using the Bioedit
v.9.1 software. Molecular identification was performed using the “Blast” tool, which calculates the
genetic similarity of the sequences generated in relation to those available in “Genbank”. Results:
SSU rRNA (n = 22) and gGAPDH (n = 24) target sequences were obtained, totaling 32 isolates
analyzed, being possible to identify them as ten species previously described and five candidates to
the new species: Crithidia mellificae (n=3), Herpetomonas muscarum (n=1), Herpetomonas isacci (n=1), Leptomonas jaderae (n=10), Wallaceina ravinae (n=1), Strigomonas galati (n=1), Herpetomonas (Zelonia) dedonderi (n=1), Crithidia thermophila (n=3), Phytomonas serpens (n=4),
Crithidia insperata (n=1) Kentomonas sp (n=1), Zelonia sp (n=1), Trypanosomatidae sp. (n=4).
Conclusion: The use of genomic information in the taxonomy of trypanosomatids allows an accurate identification of the species already described and helps in the discovery of new taxa.
keywords: Hidden biodiversity; Protozoology; Trypanosomatidae
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; CAPES
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137. REGISTROS DE ROEDORES CRICETÍDEOS REPORTADOS NAS
AVALIAÇÕES DE IMPACTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS
LINEARES – UMA REVISÃO NA BASE DE DADOS DO INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS (IBAMA)
Autor: 		
Orientador:		

Luisa de Brito Mendes
Lena Geise (CBI / IBRAG)

Registros de roedores cricetídeos reportados nas avaliações de impacto ambiental de empreendimentos lineares – uma revisão na base de dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) Autor: Luisa de Brito Mendes Orientador: Lena Geise
Colaborador: Bernardo Papi O licenciamento ambiental é um importante instrumento de gestão da
Política Nacional de Meio Ambiente que busca exercer o controle sobre as atividades humanas que
interferem nas condições ambientais, como os empreendimentos de infraestrutura. Dentre estes,
os lineares resultam em extensos cortes ao longo da paisagem e apesar de causarem uma pequena
perda de habitat ampliam os efeitos da fragmentação. Nesse contexto, as linhas de transmissão
merecem destaque devido à grande ampliação por todo território nacional na última década. No
processo de licenciamento ambiental, os possíveis impactos são avaliados a partir da identificação
das espécies que ocorrem na região. Porém, algumas espécies, como os roedores cricetídeos, necessitam de métodos complementares para suas identificações. O objetivo deste projeto é verificar a
correta identificação dos roedores cricetídeos registrados nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos lineares depositados na base digital de dados do IBAMA. Os processos de
licenciamentos foram obtidos através do download, na base de dados on line do IBAMA. No total,
obtive 60 processos, dos quais 34 já foram analisados. Foram realizadas buscas direcionadas pelos
gêneros de roedores, onde foi verificado o grau de identificação (se até o nível específico ou não) e
a forma de registro: primário (captura) ou secundário (bibliografia). Em caso de captura, foi verificada qual a localidade e as coordenadas e o tipo de armadilha. Além disso, também verificou-se o
status de conservação das espécies de acordo com a IUCN. Esses dados foram compilados em planilha Excel. Foram feitas buscas por 42 gêneros, dos quais 15 não foram encontrados em nenhum
dos processos. Foram contabilizados 33 registros primários (capturas) e 132 registros secundários
(bibliografia). Dentro dos registros por captura, apenas sete informam se foram coletados e encaminhados para alguma instituição depositária para correta identificação. Até o momento, não foi
possível fazer as análises para as espécies dos roedores cricetídeos. Esses resultados são baseados
somente nos gêneros encontrados, devido ao curto período desde a implementação da bolsa. Para a
continuidade do projeto serão avaliadas também as espécies, com enfoque na correta identificação
e distribuição geográfica.
palavras-chave: licenciamento ambiental ; linha de transmissão ; roedores cricetídeos

Data records of Cricetid rodents reported in the environmental impact assessments of Large
linear projects a review in the database of the Brazilian Institute of Environment and Renewable
Natural Resources (IBAMA) Author: Luisa de Brito Mendes Advisor: Lena Geise Collaborator:
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Bernardo Papi Environmental Impact Assessment is an important management tool of the Brazilian National Environmental Policy that seeks to exercise control over human activities that interfere with environmental conditions, such as infrastructure projects. Large linear projects cause
a small loss of habitat, but they increase the effects of fragmentation. The power lines deserve to
be highlighted due to the large expansion throughout the national territory in the last decade.
During the process of environmental impact assessment, possible impacts are evaluated based on
the identification of the species that occur in the region. However, some species, such as the cricetid rodents need integrated taxonomic methods for their identifications. The objective of this
project is to verify the correct identification of the cricetid rodents registered in the environmental
licensing processes of linear enterprises deposited in the database of IBAMA. Licensing processes
were obtained through the download. Sixty process were recovered, of which 34 have already been
analyzed. We searched for Cricetid rodent genera, where we verified the degree of identification
(whether to the specific level or not) and the form of registration: primary (capture) or secondary
(bibliography). In case of capture, it was verified the locality and the coordinates and the type of
trap. In addition, the conservation status was also verified according to the IUCN. This data was
compiled into Excel spreadsheet. We searched 42 genera, of which 15 were not found in any of the
processes. A total of 33 primary records (catches) and 132 secondary records (bibliography) were
counted. Within the catch records, only seven indicate whether they were collected and forwarded
to a depository institution for correct identification. To date, it has not been possible to carry out
the analyzes for the species of the cricetídeos rodents. These results are based only on the genres
found, due to the short period since the implementation of the grant. For the continuity of the
project we will also evaluate the species, with focus on the correct identification and geographical
distribution.
keywords: Environmental Impact Assessment; Power Line; Cricetid rodents
Apoio Financeiro: CNPQ
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138. RELAÇÕES ECOMORFOLÓGICAS ENTRE QUATRO ESPÉCIES DE
SERPENTES XENODONTINAE (COLUBRIDAE)
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:

Gabriela Cristina Carvalho Salles
Oscar Rocha Barbosa (CBI / IBRAG)
Leandro dos Santos Lima Holh

A ecomorfologia inclui estudos de animais com tipos semelhantes, mas de espécies diferentes que vivem dentro de microhábitat similares. As serpentes compõem um grupo com características ecomorfológicas muito evidentes, sendo um bom exemplo para testar essas relações. Neste
trabalho foram utilizadas quatro espécies da subfamília Xenodontinae: Atractus pantostictus (9 fêmeas e 11 machos), Helicops modestus (16 de fêmeas e 11 de machos), Sibynomorphus mikani (12
fêmeas e 7 machos) e Imantodes cenchoa (11 fêmeas e 6 machos). Examinamos variações na anatomia externa e interna, através de estudos da anatomia topográfica e de análise de regressão, relacionando-as com a ocupação de seus diferentes microhabitat. Com objetivo de verificar a existência
de possíveis relações ecomorfológicas entre diferentes estruturas presentes na anatomia interna e
externa, das espécies de serpentes estudadas e tentar relacioná-las com a ocupação de diferentes
microhabitats (aquático, terrícola, arborícola e fossório). Algumas das conclusões alcançadas pelo
trabalho foram que todas as espécies podem ser diferenciadas pelo Comprimento total do corpo.
E que alguns organismos podem se beneficiar com um corpo maior por vantagens reprodutivas
(alta fecundidade em fêmeas) ou por fatores ecológicos (como maior habilidade em capturar presas
grandes, ou suportar melhor o ataque de predadores). As relações entre peso e comprimento total
do corpo apresentam alometria negativa, isso pode estar relacionado ao fato da predação ser mais
forte em serpentes jovens, portanto, um rápido crescimento longitudinal pode ser uma estratégia
cujo objetivo é diminuir a pressão dos predadores. De outra forma, uma maior largura da cabeça
pode proporcionar uma grande vantagem no sentido de oferecer à serpente a possibilidade de
ingerir presas maiores, enquanto menor sugere uma melhor adaptação a um ambiente fossório,
diminuindo o atrito com o substrato. Uma disposição, mais posterior dos órgãos em relação ao
comprimento rostro cloacal, facilitaria a locomoção e a passagem entre os galhos, uma vez que o
peso dos órgãos em uma posição posterior oferece uma base para a projeção da cabeça com um
menor esforço, o que contribuiria com a precisão do bote em meio a ramos e galhos de árvores.
palavras-chave: Ecomorfologia; serpentes; Utilização do microhabitat

The ecomorphology studies animals with the same types, but species that live within similar
microhabitats. The serpents compose a group with very ecomorphological characteristics, being a
good example for the use of four species of the subfamily Xenodontinae: Atractus pantostictus (9
females and 11 males), Helicops modestus (16 females and 11 males), Sibynomorphus mikani 12
males and 7 males) and Imantodes cenchoa (11 males and 6 males)). They examined the applications in the external and internal anatomy, through studies of topographic anatomy and regression analysis, relating them to the occupation of their different microenvironments. The bacterial
species present in the internal and external anatomy of species of species studied and tested have
an occupation of different microenvironments (aquatic, terrestrial, arboreal and fossorial). Some
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of the choices made by the work were that all species can be differentiated by the total length of
the body. What is it that some individuals may benefit from a larger body because of reproductive
advantages (high fecundity in females) or ecological factors (greater ability to catch large numbers,
or better to attack attacks). Thus relation between total weight and length of the allometry negative behavior, that could be related to the fact that predation the higher in serpents young, therefore, rapid programs should be the strategy that lower the pressure of the predators. Otherwise,
a greater extension of the head may have a greater advantage in being able to become a greater
ingestion of prey, while smaller is an adaptation to a fossil environment, reducing the friction
with the substrate. A more posterior arrangement of the movements in relation to the cloacal face
length facilitates the locomotion and passage between the branches, since the weight of the organs
in a posterior position provides a basis for a less stressed head projection. which he felt with the
precision of the boat amid branches and branches of trees.
keywords: Ecomorphology; snakes; microhabitat utilization
Apoio Financeiro: CNPQ
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139. TAXONOMIA DE PORIFERA DA BAÍA DA ILHA GRANDE, LITORAL
SUL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Autor: 		
Orientador:		
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Eduardo Leal Esteves (CBI / IBRAG)

A Baía da Ilha Grande está situada no sul do estado do Rio de Janeiro e representa uma área
de extrema relevância para conservação da biodiversidade marinha no Brasil. Em meados de 2000
foi realizado um extenso inventário da biodiversidade na Baía da Ilha Grande. Porém, a espongiofauna da Ilha Grande permanece pouco conhecida. O objetivo deste estudo é descrever duas
espécies novas do gênero Callyspongia (Porifera, Demospongiae) encontradas na Ilha Grande. Os
espécimes examinados foram coletados através de mergulho autônomo nas proximidades da Ilha
Grande (Ilha de Jorge Grego, Caxadaço, Ponta miúda e Dois Rios) entre Junho e Setembro de 2013
e depositados na Coleção de Porifera da UERJ. Espécimes adicionais de ambas as espécies novas
depositados na coleção de Porifera do Museu Nacional, UFRJ provenientes do litoral norte de São
Paulo também foram examinados. Os espécimes foram identificados através da observação de lâminas de cortes transversais de esqueleto e espículas dissociadas ao microscópio óptico e eletrônico
de varredura. Foram identificadas duas espécies novas: Callyspongia sp. nov. 1 apresenta cor lilás
a rosa ou bege “in vivo”, ósculos vulcaniformes e circulares (0,09-0,54 cm de largura), esqueleto
coanossomal reticulado, anisotrópico, composto por fibras primárias espessas (15,1- 85,3 micrômetros) e secundárias (8,5- 61,83 micrômetros). Esqueleto ectossomal reticulado, formado por
fibras primárias (17,17- 84,12 micrômetros) e secundárias (9,77-26,05 micrômetros). Espículas:
estrôngilos. Microscleras ausentes. Callyspongia sp. nov. 2 é bege escura a marrom ou roxa “in
vivo” com ósculos tubulares e circulares (0,09-0,74 cm de largura). Esqueleto coanossomal reticulado, anisotrópico, formado por fibras primárias (27,22-37,65 micrômetros), secundárias (20,29173,01 micrômetros) e terciárias (11,93-16,1 micrômetros). Esqueleto ectossomal tridimensional,
anisotrópico formado por fibras primárias (16,51-27,45 micrômetros), secundárias (11,60-13,36
micrômetros) e terciárias (8,50-13,51 micrômetros). Espículas: óxeas. Ambas as espécies novas
descritas no presente estudo são endêmicas da Ilha Grande e litoral de São Paulo, e o presente estudo reflete a importância de um inventário taxonômico continuado da espongiofauna nesta região,
particularmente na Ilha Grande.
palavras-chave: esponjas marinhas; espécies novas; biodiversidade marinha

Ilha Grande Bay is located off southern Rio de Janeiro state and represents an area of extreme relevance for marine biodiversity conservation in Brazil. In mid 2000 the biodiversity from
Ilha Grande Bay was extensively studied. However, the sponge fauna from Ilha Grande remains
poorly known. The objective of this study is to describe two new species of the genus Callyspongia
(Porifera, Demospongiae) found at Ilha Grande. The examined specimens were collected through
SCUBA diving at Ilha Grande and surroundings (Jorge Grego island, Caxadaço, Ponta miúda and
Dois Rios), between June and September 2013 and deposited in the Porifera Collection of UERJ.
Additional specimens of both new species deposited in the Porifera Collection of Museu Nacional, UFRJ, from northern São Paulo state were also examined. The specimens were identified
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through examination of slides of cross section of skeleton and dissociated spicules in optical and
scanning electron microscopy. Two new species were identified: Callyspongia sp. nov. 1 is purple
to pink or beige in life, with vulcaniform and circular oscula (0,09-0,54 cm wide). Choanosomal
skeleton reticulated, anisotropic, with primary (15,1- 85,3 micrometers thick) and secondary fibers (8,5- 61,83 micrometers). Ectosomal tangential skeleton reticulated, composed by primary
(17,17- 84,12 micrometers) and secondary fibers (9,77-26,05 micrometers). Spicules: strongyles.
Microscleres absent. Callyspongia sp. nov. 2 is dark beige to brown or purple in life, with tubular
and circular oscula (0,09-0,74 cm wide). Choanosomal skeleton reticulated, anisotropic, composed
by primary (27,22-37,65 micrometers thick), secondary (20,29-173,01 micrometers) and tertiary
fibers (11,93-16,1 micrometers). Three-dimensional, anisotropic ectosomal skeleton composed by
primary (16,51-27,45 micrometers thick), secondary (11,60-13,36 micrometers) and tertiary fibers
(8,50-13,51micrometers). Spicules: oxeas. Both new species described herein are endemic from
Ilha Grande and São Paulo state, and the present findings highlight the importance of a continued
taxonomic inventory of the sponge fauna in this area.
keywords: marine sponges; new species; marine biodiversity
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ

279

EDUC AÇ ÃO F Í S I C A
140. CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO E DE
FLEXIBILIDADE EM MULHERES COM DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGIA
SUBMETIDAS AO TREINAMENTO FÍSICO.
Autor: 		
Orientador:
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A fibromialgia é uma síndrome reumática não inflamatória de causa desconhecida. A doença afeta principalmente as mulheres, sendo caracterizada por dor musculoesquelética crônica e
pontos dolorosos específicos à palpação. Outros sintomas podem acompanhar a síndrome, como
fadiga, problemas de sono e distúrbios psicológicos associados à depressão e ansiedade, prejudicando a saúde dessa população. O exercício físico é apontado como fator benéfico de tratamento não
farmacológico para a melhora de sintomas em pessoas com fibromialgia. Dessa forma, o estudo
traçou o perfil antropométrico e de flexibilidade em mulheres com diagnóstico de fibromialgia.
A amostra foi constituída de 14 mulheres com idades entre 25 e 67 anos, atendidas por uma equipe multidisciplinar. Foram feitas avaliações antropométricas para verificação da massa corporal
e estatura, perimetria (cintura 1 e quadril), dobras cutâneas (tríceps, suprailíaca e coxa) e teste de
flexibilidade. As pacientes começaram no treinamento físico (T0) duas vezes por semana no LAFISAEF, composto de 20 minutos de exercício aeróbio com acréscimo gradual até 30 minutos. Após
6 meses (T1) todos os dados serão coletados novamente. Foram identificadas 42,85% das mulheres
com sobrepeso e 42,85% classificadas como obesas, de acordo com IMC. Observamos valores inadequados para relação cintura-quadril, na qual 50% das voluntárias tinham risco moderado de desenvolver doenças cardiovasculares demonstrados pela medida, além de valores inapropriados no
percentual de gordura, onde 57,14% da amostra estavam abaixo da média ideal. Do mesmo modo,
o teste de flexibilidade indicou que 42,85% das alunas tem flexibilidade considerada ruim. Sendo
assim, verificamos grande predominância de mulheres com quantidade de gordura corporal e peso
acima do indicado, e pouca flexibilidade, podendo potencializar os sintomas de dores e dificuldades
dos pacientes com fibromialgia. Então, acreditamos que a continuidade do projeto e as avaliações
progressivas do perfil antropométrico e de flexibilidade possam potencializar os resultados encontrados através da ação do treinamento físico, mostrando possíveis contribuições do exercício físico
para a qualidade de vida dessa população.
palavras-chave: Fibromialgia; Exercício Físico; Perfil Antropométrico

Fibromyalgia is a non-inflammatory rheumatic syndrome of unknown cause. The disease
mainly affects women, being characterized by chronic musculoskeletal pain and palpation specific
pain points. Other symptoms may accompany the syndrome, such as fatigue, sleep problems and
psychological disorders associated with depression and anxiety, damaging the health of this population. Physical exercise is indicated as a beneficial non-pharmacological treatment factor for
the improvement of symptoms in people with fibromyalgia. Thus, the study traced the anthropometric and flexibility profile in women diagnosed with fibromyalgia. The sample consisted of 14
women aged 25 to 67 years, attended by a multidisciplinary team. Anthropometric assessments
were performed to verify body mass and height, perimetry (waist 1 and hip), skin folds (triceps,
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suprailiac and thigh) and flexibility test. The patients started in physical training (T0) twice a week
in LAFISAEF, composed of 20 minutes of aerobic exercise with gradual increase up to 30 minutes. After 6 months (T1) all data will be collected again. We identified 42,85% of overweight and
42,85% of women classified as obese according to BMI. We found inadequate values for waist-to-hip ratio, in which 50% of the volunteers had a moderate risk of developing cardiovascular diseases demonstrated by the measure, and inappropriate values in the fat percentage, where 57,14% of
the sample were below the ideal average. Likewise, the flexibility test indicated that 42,85% of the
students have flexibility considered to be poor. Thus, we found a high prevalence of women with
body fat and weight above the indicated, and little flexibility, which could potentiate the symptoms
of pain and difficulties of patients with fibromyalgia. Therefore, we believe that the continuity of
the project and the progressive assessments of the anthropometric profile and flexibility can potentiate the results found through the physical training action, showing possible contributions of
the physical exercise to the quality of life of this population.
keywords: Fibromyalgia; Physical Exercise; Anthropometric profile
Apoio Financeiro:
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141. IMPACTO DO FIM DO PROGRAMA RIO AR LIVRE NA VIDA DOS
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Hoje em dia, existem muitos programas governamentais que ofertam a prática de exercícios
físicos para idosos. Na UERJ, o programa Rio Ar Livre (RAL) era oferecido gratuitamente e era
o único polo, desse programa, situado em um espaço universitário. Porém, no dia 01 de setembro
de 2009, esse polo foi fechado e considerando a sua importância para os idosos, o objetivo geral do
presente estudo é analisar o impacto do fim do programa RAL/UERJ na vida dos usuários. Os objetivos específicos são: descobrir se houve encaminhamento desses usuários para outra unidade do
RAL ou outro programa de prática de exercícios físicos; saber se houve continuidade na prática de
exercícios físicos pelos usuários do extinto RAL/ UERJ e, se sim, qual a opinião desses indivíduos
ao comparar essa nova realidade com a que viviam no RAL/ UERJ. Para a coleta de dados foi confeccionado e aplicado um questionário, específico para esta pesquisa, validado a partir da análise
e aceitação de três professores doutores, conforme orientações de Elliot (2012). O questionário é
composto por perguntas fechadas e semi-abertas e foi aplicado por um único profissional qualificado para utilizar esse tipo de instrumento. Os dados foram tratados no software Microsoft Excel
2013. As questões e os resultados foram organizados por tópicos. De forma absoluta, a maioria da
amostra sentiu muita falta do RAL/UERJ quanto ao convívio com os demais usuários, convívio
com os estagiários, convívio com os professores e práticas de exercícios físicos. 46% dos idosos
(n=12) relataram ficar sem atividade física regular por um período superior a 6 meses e mais da
metade da amostra mencionou a falta de vagas como empecilho para encontrar outro programa de
exercício físico. Verificou-se que 19 idosos (73%) foram orientados acerca de outros projetos sociais relacionados a exercícios físicos e que 92% dos ex-usuários (n=24) do RAL/UERJ, atualmente,
relataram continuar praticando exercícios físicos. Após a realização desse estudo, conclui-se que o
fim do RAL/UERJ promoveu algum impacto na vida dos idosos que foram usuários, pois, de forma
absoluta, a maior parte da amostra demonstrou sentir muita falta do projeto.
palavras-chave: Idosos; Exercícios físicos; Academia ao Ar Livre

Nowadays, there are many governmental programs that offer physical exercise for the elderly. At UERJ, the Rio Ar Livre program (RAL) was free offered and was the only pole, of this
program, located in a university area. However, on September 1, 2009, this polo was closed and
considering its importance for the elderly, the general objective of the present study is to analyze
the impact of the end of the program RAL / UERJ in the life of users. The specific objectives are: to
find out if these users were referred to another RAL unit or another physical exercise program; to
know if there was continuity in the practice of physical exercises by the users of the extinct RAL /
UERJ and, if so, what the opinion of those people when comparing this new reality with that lived
in the RAL / UERJ. For data collection, a questionnaire, specific to this research, was validated
based on the analysis and acceptance of three doctoral professors, according to Elliot’s guidelines
(2012). The questionnaire consists of closed and semi-open questions and was applied by a single
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professional qualified to use this type of instrument. The data were processed in Microsoft Excel
2013 software. Questions and results were organized by topics. In absolute terms, the majority of
the sample felt a great lack of RAL / UERJ in terms of living with other users, interacting with the
trainees, living with teachers and practicing physical exercises. 46% of the elderly (n=12) reported
has no regular physical activity for more than 6 months and more than half of the sample mentioned lack of places as an obstacle to finding another physical exercise program. It was verified that
19 elderly people (73%) were oriented about other social projects related to physical exercises and
that 92% of the ex-users (n=24) of RAL / UERJ currently reported to continue practicing physical
exercises either through project social or not. After completing this study, it was concluded that
the end of the RAL / UERJ promoted some impact on the lives of the elderly who were users, because, absolutely, most of the sample showed a great lack of the project.
keywords: Elderly; Physical exercises; Outdoor Gym
Apoio Financeiro:
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Introdução: Sediar uns dos maiores e mais importantes eventos esportivos configura-se
como um grande desafio para qualquer país. O Brasil foi eleito pelo Comitê Olímpico Internacional
(COI) para sediar os jogos olímpicos sendo o primeiro país da América do Sul ( VEJA.com, 2017; @
Olympics, 2017). O Comitê Olímpico Brasileiro contou com cerca de 300 pessoas que trabalharam
com a delegação brasileira, um exemplo foram os ”Athletics Sport Manager” que são os gerentes
de competição esportiva que auxiliam nos preparativos dos jogos, desenvolvendo uma forma de
trabalho integrado entre os comitês organizadores de outros países. Objetivos: O objetivo geral
foi analisar a gestão do atletismo nos Jogos Olímpicos de 2016 no pré-evento durante e pós-evento. Metodologia: Serão utilizadas três ferramentas metodológicas. A primeira, uma analise documental, que se caracteriza pela utilização de fontes que não tiveram nenhum tratamento cientifico
(Sá-Silva et al., 2015). Foram compulsados 128 jornais do Globo e do Extra, com sistemática de
dois meses antes do evento, na competição e dois meses depois. Será realizada uma entrevista de
elite em profundidade com ”Athletics Sport Manager” Jorge Rodrigues Pereira, responsável pela
organização e entrega do atletismo nos jogos olímpicos. Segundo Thiollent (1986), pode-se ter
como referencia as afirmações de um único informante com notório saber sobre tópico abordado.
Os dados obtidos na entrevista serão analisados a luz da análise do conteúdo (Bardin, 2011). Resultados: Os resultados foram divididos em 3 fases: na fase do pré-evento tivemos um resultado de
10 matérias no jornal O Globo, no jornal Extra de 8 matérias escritas; Na fase de evento temos 10
reportagens de cada jornal; Na fase pós-evento, temos um total de 4 reportagens para o Globo e 3
para o Extra.Conclusão: Apenas sobre a perspectiva da mídia impressa, no pré-evento, as matérias
apontam para as dificuldades de entrega dos materiais e perda de prazos. Durante o evento a mídia
retrata o sucesso da modalidade com amplo destaque para Usain Bolt e Thiago Braz. Como legados
fala-se sobre estrutura montada e materiais deixados no estádio Nilton Santos.
palavras-chave: atletismo; gerente esportivo; jogos olimpicos

Introduction: Hosting one of the most importante and hugest sports event is the desire of
any country. Brasil applied to host the Olympic games in 1936, 1944, 1948, 1960, 2004 and 2012,
but in any of them the nation could go further the first step. After 6 attempts, Brazil finnaly could
be chosen by the International Olympiic Committee as the the place that would host the Olympic
Games with 12 modalities, being the first South American country doing it. (Rio de Janeiro será
sede dos primeiros Jogos Olímpicos na América do Sul | VEJA.com, 2017; @Olympics, 2017). This
huge event brought a lot of job opportunities, the Brazilian Olympic Committee had 300 people
working with the brazilian delegation. Na exemple of this was the “Athletics Sport Manager”, that
is the managers of sports competition; each modalitie has its own manager, they help with the
preparatives of the games, offering a way of integrated work among the organizers comittees and
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other countries (@Olympics, 2016). Goals: The general goals was analyze the management of the
athletics on the Olympic Games in 2016 during the time of the competitions and also analyze the
proccess of construction before the event,and detect the legacy after the event. Methodology: We
have used the documentar research method, which informations do not have any scientific sight
(Sá-Silva et al.,2015), the sources were the electronics media files, documentaries adn news of O
Globo and Extra newspaper. Developed by the discussion of the reviews about the collected infomarion. Results: The results were divided in 3 steps: on the pre-event step we had a result of 10
news at the O Globo and 8 at Etra; at the event step, the competition were placed from de days 12
to 21 of august, with this we have 10 reports of each newspaper; at the pos-event step, we have a
total of 4 reports for the o Globo and 3 for Extra. Conclusion: We had the preliminary conclusion
about all the content collected from the media about the athetics modality before, during and after
the Olympic GAMES
keywords: athletics; sport manager; olympica games
Apoio Financeiro:
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143. LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR NO FUTEBOL: DIFERENÇAS
ENTRE HOMENS E MULHERES.
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Orientador:		

Vinícius Duarte Rodrigues
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Introdução: O futebol é uma das modalidades desportivas mais praticadas no mundo. O
desporto de alto rendimento vem passando por diversas mudanças durante os últimos anos, principalmente no que diz respeito ao aumento da demanda física e da incidência de lesões. Por conta
das dinâmicas realizadas em uma partida de futebol, essa modalidade tem uma alta incidência de
lesões no joelho, em especial lesões do ligamento cruzado anterior. Dessa forma, o entendimento
dos diferentes fatores entre homens e mulheres podem contribuir para a melhora da performance
desportiva e com a diminuição da incidência de lesões no LCA. Objetivo: Após revisão da literatura, relatar os fatores intrínsecos e extrínsecos que diferenciam a incidência de lesão no LCA entre
homens e mulheres atletas de futebol de campo. Metodologia: A busca de artigos foi realizada
nos seguintes bancos de dados eletrônicos: Pubmed e SPORTDiscus do dia 22/04/2018 ao dia
26/04/2018. As buscas foram realizadas com as seguintes combinações de palavras-chaves: “(Incidence OR rate) AND (injury OR tear OR rupture) AND (ACL OR anterior cruciate ligament)
AND (soccer OR football); ACL AND size AND injury AND soccer; tibial slope AND injury AND
soccer AND women; joint laxity AND ACL AND injury AND soccer; hormonal AND ACL AND
injury AND soccer; relaxin AND ACL AND injury AND soccer; Q angle AND ACL AND injury
AND soccer ”. Resultados: Fatores intrínsecos, como o aumento do ângulo do quadríceps e o aumento da inclinação tibial posterior, podem predispor as mulheres à lesão do LCA. Em comparação
aos homens, as mulheres possuem menor diâmetro de fossa intercondilar e menor área transversal
do LCA. Entretanto, não existe correlação conclusiva entre o tamanho do LCA em relação ao risco de lesão. Atletas do sexo feminino em movimentos de aterrisagem e rotação externa possuem
maior risco de lesão no LCA. Não há ligação conclusiva entre lesão no LCA e o ciclo menstrual.
Conclusão: O entendimento dos múltiplos fatores de risco, especialmente os riscos específicos de
cada gênero podem auxiliar no planejamento de estratégias que reduzam a incidência de lesões do
LCA. Palavras chave: incidência, lesão, ligamento cruzado anterior, futebol
palavras-chave: Lesão; LCA; futebol

Introduction: Football is one of the most practiced sports in the world. High-performance
sport has undergone several changes over the last few years, mainly in terms of increased physical
demand and the incidence of injuries. Due to the dynamics performed in a football match, this modality has a high incidence of knee injuries, especially anterior cruciate ligament injuries. Thus, the
understanding of the different factors between men and women can contribute to the improvement of sports performance and to the reduction of the incidence of ACL injuries. Objective: After
reviewing the literature, report the intrinsic and extrinsic factors that differentiate the incidence
of ACL injury among men and women field soccer athletes. Methods: The search for articles was
performed in the following electronic databases: Pubmed and SPORTDiscus from 04/22/2018 to
04/26/2018. The searches were performed with the following keyword combinations: “(Incidence

286

OR rate) AND (injury OR tear OR rupture) AND (soccer OR football) AND; ACL AND size AND
injury AND soccer; tibial slope AND injury AND soccer AND women; joint laxity AND ACL
AND injury AND soccer; hormonal AND ACL AND injury AND soccer; relaxin AND ACL AND
injury AND soccer; Q angle AND ACL AND injury AND soccer “. Results: Intrinsic factors such
as increased quadriceps angle and increased posterior tibial inclination may predispose women to
ACL injury. Compared to men, women have a smaller intercondylar fossa diameter and a smaller
ACL cross-sectional area. However, there is no conclusive correlation between ACL size and risk
of injury. Female athletes in landing and external rotation movements are at increased risk of ACL
injury. There is no conclusive link between injury to the ACL and the menstrual cycle. Conclusion:
Understanding the multiple risk factors, especially the specific risks of each gender, can help in
the planning of strategies that reduce the incidence of ACL injuries. Keywords: Incidence, injury,
ACL, soccer.
keywords: injury; ACL; soccer
Apoio Financeiro: CNPQ
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144. NÍVEL DE APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA DE IDOSOS
FREQUENTADORES DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO.
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:
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Nadia Souza Lima da Silva (CEH / IEFD)
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Introdução: As atividades desenvolvidas nas Academias da Terceira Idade (ATI) da cidade
do Rio de Janeiro possuem considerável adesão por parte da população idosa, entretanto, pouco
sabemos sobre seu real impacto em variáveis biológicas importantes para a saúde do idoso, particularmente sobre a aptidão cardiorrespiratória. Objetivo: Identificar o nível de aptidão cardiorrespiratória de idosos praticantes de exercícios físicos em ATIs. Metodologia: A população do estudo
foi composta por 50 idosos frequentadores da ATI localizada na Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), de ambos os sexos (33 mulheres e 17 homens), com idades compreendidas entre
60 e 88 anos (70,6±6,3 anos). As coletas de dados foram realizadas em um único momento, no qual
foram aplicadas uma anamnese e uma avaliação clínica com um cardiologista, coletadas as medidas antropométricas (Massa corporal e Estatura) e aplicado um teste cardiopulmonar de exercício
máximo. Para determinação da aptidão cardiorrespiratória foi utilizado o Teste Cardiopulmonar
de Exercício Máximo. O teste foi feito em cicloergômetro por meio de protocolo em rampa individualizado. As variáveis de trocas gasosas foram aferidas por um analisador de gases Ultima e a FC
através do eletrocardiograma. Os dados foram analisados por estatística descritiva (média, desvio-padrão, valor mínimo e máximo) e as diferenças entre os sexos foi determinado pelo Teste T para
amostras independentes. Os dados foram analisados no programa estatístico SPSS e um p ≤ 0,05
foi adotado para determinar o nível de significância. Resultados: A amostra mostrou-se homogenia
no que se refere à idade e ao IMC entre os sexos, mas foi composta por maioria do sexo feminino.
O IMC médio do grupo foi de 27,2±3,9 kg/m2, considerado normal para idosos com 60 anos ou
mais. Foi encontrado um VO2max. médio de 16,2±3,7 mL.kg-1.min-1, e, embora com diferenças significativas entre homens (18,4±4,2 mL.kg-1.min-1) e mulheres (15,0±2,9 mL.kg-1.min-1;
p=0,00), ambos são classificados com fraca aptidão cardiorrespiratória. Conclusão: Os resultados
indicam que idosos praticantes de exercícios físicos na ATI-UERJ apresentam um nível de aptidão
cardiorrespiratória insatisfatório.
palavras-chave: Envelhecimento; Academia Ao Ar Livre; Saúde

Introduction: All activity realized at the Elderly Gym (EG), in Rio de Janeiro, have got the
agreement of the elderly, however, the biological variables impacts on older people health it’s not
fully known. Objective: Identify the level of cardiorespiratory aptitude in the elderly who practice physical exercise. Methodology: The sample Consist of 50 older people fitness practitioners
on EG, at Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), in which 33 are women and 17 are
men, with age between 60 and 88 years old (70,6±6,3 old), were recruited for this study. The data
were collected in a single moment, in which an anamnesis and a clinical evaluation with cardiologist were applied, anthropometric measurements (body mass and height) were collected and a
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cardiopulmonary exercise test was applied too. Cardiopulmonary Test of Mazimum Exercise was
used to determine cardiorespiratory ability. The test was performed in a cycle ergometer using na
individualized ramp protocol. The gas exchange variables were measured by an Ultima and FC gas
analyzer, through the electrocardiogram. The data were analyzed by descriptive statistic (mean,
standard deviation, minimum and maximum values) and the differences between the genres were
determined by the T-test for independent samples. The data were analyzed in the statistical program SPSS and a p ≤ 0,05 was adopted to determine the level of significance. Results: The sample
was homogeneous with respect to age and BMI between the genres, but it was composed by a majority of females. The mean BMI of the group was 27,2±3,9 kg/m2, considered normal for the elderly from 60 years. A mean VO2max of (16,2±3,7 mL.kg-1.min-1) was found, and although with
significant differences between men (18,4±4,2 mL.kg-1.min-1) and women (15,0±2,9 mL.kg-1.
min-1; p=0,00), both are classified as poor cardiorespiratory aptitude. Conclusion: The results
show that elderly people who practice physical exercises at ATI-UERJ have an unsatisfactory level
of cardiorespiratory aptitude.
keywords: Age; Health; Outdoor Gym
Apoio Financeiro: CNPQ
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145. TREINAMENTO FÍSICO INDUZ ANGIOGÊNESE E MELHORA DA
APTIDÃO FÍSICA E PERFIL METABÓLICO DE PACIENTES VIVENDO COM
HIV/AIDS.
Autor:			
Orientador:		

Leandro Garcez Benevolo Pinheiro
Juliana Pereira Borges (CEH / IEFD)

Resumo: Introdução: A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) aumenta o
risco cardiovascular. Por outro lado, sabe-se que o treinamento físico melhora a função vascular,
através da liberação de agentes vasodilatadores e aumento no número de vasos sanguíneos. No entanto, são escassos os estudos sobre a função vascular de pacientes vivendo com HIV em resposta
ao treinamento físico. Objetivo: Comparar a resposta vasodilatadora microvascular dependente e
independente de endotélio entre pacientes com HIV fisicamente ativos e inativos, sob utilização
da terapia antirretroviral. Metodologia: Através de desenho transversal, 19 pacientes com HIV
fisicamente ativos (52 ± 6 anos) e 34 inativos (50 ± 6 anos) foram comparados quanto a reatividade
microvascular, densidade microvascular sistêmica, aptidão física, biodisponibilidade de óxido nítrico e perfil lipídico através de análise de fluxometria por Laser Speckle, videocapilaroscopia, teste
cardiopulmonar máximo e exames bioquímicos; respectivamente. Os indivíduos ativos haviam
participado, ao menos por 6 meses, de um programa de treinamento físico realizado em 3 sessões
semanais de 1h de duração, sendo que cada sessão incluiu exercícios aeróbios e resistidos, enquanto
os sedentários não realizaram exercício regular pelo mesmo período. Resultados: Os pacientes ativos apresentaram maior capacidade física máxima (P < 0,01), menor índice de massa corporal (P =
0,04) e percentual de gordura (P = 0,01) versus os inativos. Quanto ao perfil lipídico e metabólico,
os pacientes ativos apresentaram resultados significativamente menores para os níveis de triglicérides (P = 0,05), insulina (P = 0,02) e hemoglobina glicada (P = 0,04) em comparação aos inativos.
Além disso, a densidade capilar mostrou-se aumentada nos pacientes ativos (P = 0,03) enquanto
a função microvascular dependente e independente do endotélio bem como a biodisponibilidade
de óxido nítrico não foram diferentes entre os grupos (P > 0,05). Conclusão: Pacientes com HIV
fisicamente ativos exibiram melhor composição corporal, aptidão física, densidade capilar, e perfil
lipídico e metabólico em relação a pacientes inativos, sem causar prejuízo na função imune. Palavras-Chave: HIV/AIDS; treinamento físico; função endotelial.
palavras-chave: HIV/AIDS; treinamento físico; função endotelial

Abstract: Introduction: The infection caused by the Human Immunodeficiency Virus
(HIV) increases cardiovascular risk. On the other hand, it is clear that the aerobic exercise training
improves vascular function, through increases in vasodilator agents and blood vessels number.
However, to our knowledge, few studies assessed vascular function of people living with HIV in
response to exercise training. Objectives: To compare endothelium-dependent and independent
microvascular vasodilatory response in physically active vs. inactive HIV-infected patients under
antiretroviral therapy. Methods: Using a cross-sectional design, 19 patients with HIV physically
active (52 ± 6 yrs) and 34 inactive (50 ± 6 yrs) were compared as for microvascular reactivity, systemic microvascular density, physical fitness, nitric oxide bioavailability and lipid profile, through
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flowmetry measured by laser Speckle, videocapillaroscopy, maximal cardiopulmonary test, and
biochemical essays; respectively. Active patients have participated, for at least six months, of an
exercise training program performed for 3 weekly exercise sessions during 1h each session that
included aerobic and resistance exercises, while sedentary patients did not perform exercise for
the same period. Results: Active patients presented greater maximal exercise capacity (P < 0.01),
reduced body mass index (P = 0.04), and percentual body fat (P = 0,01) versus inactive patients. As
for the lipid and metabolic profiles, active patients showed significantly lower levels of triglycerides (P = 0.05), insulin (P = 0.02), and glycated hemoglobin (P = 0.04) in comparison to inactive
controls. In addition, capillary density was increased in active patients (P = 0.03) while nitric oxide
availability and microvascular endothelial-dependent and independent function were similar between groups (P > 0.05). Conclusion: Physically active patients with HIV exhibited greater body
composition, physical fitness, capillary density and lipid profile versus inactive patients, without
prejudice to immune function.
keywords: HIV/AIDS; treinamento físico; função endotelial
Apoio Financeiro: CNPQ
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146. ADESÃO DAS ENFERMEIRAS ÀS PRÁTICAS BASEADAS EM
EVIDÊNCIAS NA ASSISTÊNCIA AO PARTO E NASCIMENTO
Autor:			
Orientador:		

Lorrany Barbosa de Paula
Adriana Lenho de Figueiredo Pereira (CBI / ENF)

Introdução: A assistência obstétrica apresenta falhas consideráveis, procedimentos inadequados e intervenções desnecessárias são comumente realizados, que geram riscos para as mulheres e seus bebês. Em virtude desses problemas, as políticas de saúde promovem mudanças na
prática obstétrica com base nas melhores evidências científicas. Objetivo: Verificar a adesão das
enfermeiras às práticas baseadas em evidências na assistência ao parto e nascimento. Metodologia:
Este estudo é um recorte do estudo misto convergente de Iniciação Científica, conduzido em duas
maternidades públicas no município do Rio de Janeiro. Pesquisa quantitativa que utilizou questionário validado com 50 itens baseados nos cinco pontos da Escala de Likert, cujas respostas variam
de discordo totalmente a concordo totalmente. Os dados foram tratados pela estatística descritiva e
calculado o Ranking Médio, segundo o tipo de qualificação profissional. Resultados: Dezesseis enfermeiras que atuam no centro obstétrico e no turno diurno de duas maternidades públicas foram
incluídas no estudo, sendo cinco enfermeiras obstétricas e as demais foram classificadas como generalistas. Na análise, as enfermeiras consideram que a organização da Rede de atenção à gestação,
ao parto e ao nascimento apresenta falhas, como a quantidade de parturientes atendidas superior
ao número de leitos ofertados pela instituição (RM=5), e que as gestantes chegam sem o plano de
parto individual (RM= 4,3 e 4) na maternidade. Na segunda dimensão avaliada, sobre as Práticas
Obstétricas Baseadas em Evidências Científicas, as enfermeiras discordam da restrição hídrica e
alimentar (RM= 1 e 1,3); utilizam o partograma (100%; RM=5); oferecem informações à parturiente sobre a evolução de seu trabalho de parto; favorecem a liberdade de posição da parturiente
e proporcionam o contato entre mãe e filho na primeira meia hora após o parto (RM >4). Na terceira dimensão, Processos de Trabalho, as enfermeiras seguem as diretrizes ministeriais (100%);
concordam que cada profissional deve assistir ao parto conforme a sua experiência no serviço e que
as evidências científicas sobre atenção ao parto e nascimento são discutidas com a sua equipe (RM
>4). Quanto à atuação integrada entre médicos e enfermeiros no serviço, à capacitação periódica
dos profissionais no serviço e à realização de pesquisa de satisfação com as usuárias, as respostas dos
dois grupos de enfermeiras ficaram no nível de indecisão. Conclusão: As enfermeiras generalistas
e obstétricas têm aderência à maioria das práticas assistenciais baseadas em evidências científicas,
com poucas diferenças entre esses dois grupos de enfermeiras, mas enfrentam limitações na rede
de atenção materno-infantil e no seu processo de trabalho.
palavras-chave: Qualidade da assistência à saúde; Segurança do paciente; Assistência de enfermagem

Introduction: The obstetric care presents failures considerable, commonly are performed
inadequate procedures and unnecessary interventions, which causes risks for women and their
babies. Because of these problems, health policies promote changes in obstetric practice based on
better scientific evidences. Objective: To verify nurses’ adherence to evidence-based practices in
childbirth and birth care. Methodology: This study is a cross-section of the convergent mixed stu-
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dy of Scientific Initiation, conducted in two public maternity hospitals in the city of Rio de Janeiro.
Quantitative research using a validated questionnaire with 50 items based on the five points of the
Likert Scale, whose answers vary from totally disagree to totally agree. The data processed by descriptive statistics and calculated the Mean Ranking according to the type of professional qualification. Results: Sixteen nurses working at the obstetric center and day shift of two public maternity
hospitals were included in the research; five obstetric nurses and the others classified as generalist
nurses. In the analysis, nurses consider that the organization of the Pregnancy, Childbirth and
Birth Attention Network for presents flaws, as the number of women parturient attended exceeds
the number of beds offered by the institution (RM=5), and that pregnant women arrive without
the individual childbirth plan (MR=4.3 and 4) in the maternity ward. In the second dimension
evaluated, Obstetric Practices Based on Scientific Evidence, nurses disagree with water and food
restriction (MR=1 and 1.3); use the partogram (MR=5); provide information to the parturient on
the progress of their labor; favor the mother’s freedom of position and provide contact between
mother and child in the first half hour after childbirth (MR> 4). In the third dimension, Work Processes, the nurses follow the ministerial guidelines (MR = 5); agree that each provider must attend
the delivery according to their experience in the service and that the scientific evidence on care at
birth and birth is discussed with their staff (MR> 4). As for the integrated action between doctors
and nurses in the service, the periodic training of professionals in the service and the performance
of satisfaction surveys with the users, the responses of the two groups of nurses remained at the
level of indecision. Conclusion: Generalist and obstetric nurses have adherence to the majority
of care practices based on scientific evidence, with few differences between these two groups of
nurses, but face limitations in the Maternal-Infant Attention Network and in their work process.
keywords: Quality of health care; Patient safety; Nursing care
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A gravidez e o parto, antes entendidos como processo fisiológico, perdem esse significado
com a implementação do modelo biomédico. Passam a ser entendidas como processo patológico, precisando de intervenções médicas e farmacológicas visando eliminar a dor(1,2). Objetivou
analisar a atribuição de significado à dor no parto como sofrimento inútil em comparação com a
literatura. Estudo descritivo qualitativo realizado num Hospital no Rio de Janeiro. Os dados foram
obtidos por entrevistas semiestruturadas com 10 mulheres que tiveram o parto normal, sem intervenção. A partir dessa pesquisa de campo, cujo resultado apontou o “sofrimento inútil” como
categoria analítica(1), realizou-se, com fins de aprofundar a análise comparativa, uma revisão sistemática. Para tal, a busca se deu nas bases LILACS, MEDLINE e BDENF, compreendendo o período
de 2000 a 2017. Aplicaram-se os descritores: “Segurança no parto”; “Parto seguro”; “Medo da dor
AND parto”; “Medo do parto”. Foram critérios de inclusão: texto inteiramente disponível “online”
nos idiomas português, inglês ou espanhol. Dos 2.336 textos identificados, 29 atenderam aos critérios. Utilizou-se a análise de conteúdo temática. A dor e o sofrimento sempre estiveram relacionados com o parto no imaginário das mulheres e de nossa sociedade em geral. Demonstrações desse
sofrimento também sempre estiveram presentes na cena do parto(3). Com a crescente influência
da medicalização, essas demonstrações passaram a ser percebidas como transtorno para as equipes,
influenciando o incremento do uso de analgesia. Para alcançar sucesso nesse objetivo, a medicalização introduziu a ideia de que esse sofrimento era desnecessário. A literatura mais recente sobre
o tema sustenta que, apesar das conquistas e transformações ocorridas no cuidado à parturiente,
ainda se faz presente a ideia do sofrimento inútil(1). Essa visão do sofrimento intenso e inútil faz
com que as mulheres não desejem sentir dor, aprendendo a desejar intervenções médicas e, consequentemente, fazendo com que seja perdido o sentido cultural e/ou social da dor no parto. Urge
a necessidade de um cuidado desmedicalizado, emponderando as mulheres como protagonistas de
seus corpos e das decisões sobre os mesmos.
palavras-chave: Enfermagem obstétrica; Dor do parto; Sofrimento

Pregnancy and childbirth, once understood as a physiological process, lose this meaning
with the implementation of the biomedical model. They became understood as a pathological
process, requiring medical and pharmacological interventions aimed at eliminating pain (1,2). It
aimed to analyze the attribution of meaning to pain in childbirth as useless suffering, compared
to the literature. Qualitative descriptive study performed at a Hospital in Rio de Janeiro. Data
were obtained through semi-structured interviews with 10 women who had normal birth without
intervention. From this field survey, whose result pointed to “useless suffering” as an analytical
category (1), a systematic review was carried out in order to deepen the comparative analysis. For
this, the search was made in the LILACS, MEDLINE and BDENF databases, covering the period
from 2000 to 2017. The descriptors applied were: “Safety in childbirth”; “Safe childbirth”; “Fear
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of pain AND childbirth”; “Fear of childbirth”. Inclusion criteria were: full text available online in
Portuguese, English or Spanish. 29 out of 2,367 texts met the criteria. Thematic content analysis
was used. Pain and suffering have always been related to childbirth in the imaginary of women and
our society in general. Demonstrations of this suffering were also always present at the birth scene
(3). With the increasing influence of medicalization, these demonstrations began to be perceived
as a disorder for the teams, influencing the increase in the use of analgesia. To achieve this goal,
medicalization introduced the idea that such suffering was unnecessary. The most recent literature
on the subject holds that, despite the achievements and transformations that have occurred in the
care of parturient, the idea of unnecessary suffering is still present (1). This view of the intense and
useless suffering makes women not want to experience pain, but learning to want medical interventions and, consequently, losing the cultural and/or social sense of pain at childbirth. Urges the
need for unmedicalized care, empowering women as the protagonists of their bodies and decisions
about themselves.
keywords: Obstetric nursing; Pain in childbirth; Suffering
Apoio Financeiro: CNPQ
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A espiritualidade e a religiosidade constituem-se como aspectos relevantes em face dos desafios humanos. Para as pessoas que vivem com HIV/Aids, isso acontece de forma ambígua, pois
se são importantes para o enfrentamento da síndrome, em seu contexto são vivenciadas situações
de discriminação e estigmatização. O presente trabalho busca analisar as representações sociais
da espiritualidade e da religiosidade para as pessoas que vivem com HIV/Aids. Trata-se de um
estudo qualitativo, desenvolvido no ambulatório especializado de um Hospital Universitário no
Rio de Janeiro com 32 PVHA atendidas neste cenário. Os dados foram coletados por entrevistas
semiestruturadas e analisadas através da análise lexical com o apoio do “software” Alceste. Com
relação às características dos sujeitos, 62% são homens, a mediana de idade foi de 48 anos, a de
tempo de diagnóstico de 14 e 66% se autointitulam heterossexuais. A análise gerou dois blocos: o
primeiro, o HIV/Aids ao longo do tempo: construções sociais e vivências dos sujeitos, englobando
as classes 1 e 2, intituladas: as memórias sociais do convívio com a síndrome: entre o passado e
presente e o enfretamento social e cultural da síndrome: preconceitos, estigmas e atitudes dentro
do grupo social de pertença; O segundo, as diferentes facetas da Espiritualidade e da Religiosidade,
com as classes 3 e 4, a relação do Divino com o Humano: a religiosidade e a espiritualidade e suas
representações para pessoas que vivem com o HIV/Aids e A religiosidade em sua dimensão comunitária: acolhimento, boas ações e preconceitos. A organização dos dados pelo “software” explicita
o cotidiano de vivências e experiências, do diagnóstico até o dia atual, perpassado pela dimensão
religiosa e espiritual, ao mesmo tempo em que a representação da espiritualidade se estrutura na
relação com o divino e a religiosidade na organização comunitária, nos ritos e como rede social.
Observa-se que as representações da espiritualidade caracteriza-se por ser estruturada ao redor de
uma relação, sendo positiva, enquanto a de religiosidade relaciona-se à dimensão gregária e possui
elementos positivos, como a constituição de uma rede social de apoio, e negativos, como a existência de preconceitos.
palavras-chave: Espiritualidade ; Religiosidade; HIV/Aids

Spirituality and religiosity are important aspects around of human challenges. For people
living with HIV / AIDS, this happens ambiguously, because if they are important for coping with
the syndrome, in their context situations of discrimination and stigmatization are experienced.
The present work seeks to analyze the social representations of spirituality and religiosity for people living with HIV / AIDS. This is a qualitative study, developed in the specialized outpatient
clinic of a University Hospital in Rio de Janeiro with 32 PLWHA treated in this scenario. The
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data were collected by semi-structured interviews and analyzed through lexical analysis with the
support of the Alceste software. Regarding the characteristics of the subjects, 62% were men, the
median age was 48 years, the diagnosis time was 14, and 66% were self-denominated heterosexuals. The analysis generated two blocks: the first, HIV / AIDS over time: social constructions and
experiences of the subjects, encompassing classes 1 and 2, entitled: social memories of living with
the syndrome: between the past and present and the social and cultural coping of the syndrome:
prejudices, stigmas and attitudes within the social group of belonging; The second, the different
facets of Spirituality and Religiosity, with classes 3 and 4, the relationship of the Divine with the
Human: religiosity and spirituality and their representations for people living with HIV / AIDS
and religiosity in their dimension community: welcome, good deeds and prejudices. The organization of data by software makes explicit the daily life experiences, from the diagnosis to the present
day, permeated by the religious and spiritual dimension, at the same time as the representation
of spirituality is structured in the relationship with the divine and religiosity in the community
organization, in rites and as a social network. It is observed that the representations of spirituality
are characterized by being structured around a relationship, being positive, while that of religiosity
relates to the gregarious dimension and has positive elements, such as the constitution of a social
support network, and negative , as the existence of prejudices.
keywords: Spirituality; religiosity; HIV / Aids
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; UERJ
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O presente estudo tem como foco as relações entre os profissionais da Estratégia de Saúde da
Família (ESF) e usuários das linhas de cuidado de hipertensão e diabetes, na perspectiva da longitudinalidade do cuidado, segundo a ótica da Análise de Redes Sociais. Integra a pesquisa Redes Sociais
na Atenção Básica: estudo comparativo entre o Rio de Janeiro e o Ceará. Propõe-se analisar como
se configuram as relações em rede de profissionais da ESF e usuários portadores de hipertensão e
diabetes na perspectiva da Análise de Redes Sociais, identificando qual a influência destas relações
e posições na perspectiva do cuidado e da longitudinalidade. É um estudo de caráter descritivo,
com abordagem metodológica mista, integrando a Análise estrutural de Redes Sociais (ARS) com
uma abordagem qualitativa, apoiada nas narrativas dos atores das redes. Os sujeitos da pesquisa
são profissionais da equipe básica da ESF (enfermeiro, médico, agente comunitário de saúde) e
usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes, tendo como cenário duas Unidades de Saúde da
Família de um município de localizado na região do Médio Paraíba no Estado do Rio de Janeiro. As
Unidades foram codificadas como U1 e U2. Para a coleta dos dados, foi utilizada entrevista semiestruturada segundo roteiro, com algumas perguntas abertas que permitiram respostas em formato
narrativo. Foram entrevistados 07 usuários e 12 profissionais da U1; 07 usuários e 09 profissionais
da U2, totalizando 36 sujeitos entrevistados. As narrativas foram analisadas e organizadas em categorias, com apoio da análise temática de conteúdo, e a categoria selecionada para esta apresentação
foi: o conceito de longitudinalidade para o profissional e para o usuário. Os dados relativos à ARS
estão em análise, e darão origem aos sociogramas nos quais se poderá analisar a posição e papel dos
atores nas redes, de acordo com as medidas de centralidade e intermediação. Esta etapa do estudo é
efetivada com o uso do software Ucinet e seu componente gráfico NetDraw. Os resultados parciais
apontam para diferenças importantes no entendimento dos profissionais e usuários a respeito do
que é a longitudinalidade do cuidado e sua importância, com consequentes impactos nas práticas
de saúde nas equipes.
palavras-chave: Estratégia de saúde da família; Redes sociais; Longitudinalidade

The subsequent study focuses on relationships between professionals in the Family Health
Care Sector (FHCS) and patients of hypertension and diabetic care lines, from the perspective of
the longitudinally that the care provides, according to the Social Networks Analysis. It integrates
Social Networks research in primary care with a comparative study between Rio de Janeiro and
Ceará. Intending to analyze how network relationships between FHCS professionals and patients
with hypertension and diabetes are shaped in the viewpoint of Social Network Analysis and identifying the influence of these relations and positions in the perspective of care and longitudinality. The following is a descriptive study, mixed with a methodological approach, integrating the
Structural Analysis of Social Networks (SASN)with a qualitative approach, based on narratives of
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network actors. The research subjects are professionals from the basic FHCS team (nurse, doctor,
community health agent) and patients with hypertension and / or diabetes having the setting as
two Municipal Family Health Care Units, one located in the Middle of Paraíba and the other in
the State of Rio de Janeiro. The Units were coded as U1 and U2. To collect data, a semi-structured interview was used according to a script, containing open questions that allowed answers in a
narrative format. There were 07 patients and 12 U1 professionals interviewed as well as 07 patients and 09 U2 professionals, totaling 36 interviews. The interviews/narratives were analyzed and
organized into categories, with the backing of thematic content analysis, and the category selected
for this study was the concept of longitudinality for the professional and for the patient. The SASN
data is still being analyzed and will help initiate sociograms in which the position and role of the
actors in the networks can be analyzed, according to the measures of centrality and intermediation.
This part of the study is conducted using the Ucinet software and its graphic component NetDraw.
The partial results gathered point to important differences in understanding the professionals and
patients regarding what the longitudinality of care and its importance, as well as consequent impacts on well-being practices within healthcare teams.
keywords: Family Health Care Sector; Social networks; Longitudinality
Apoio Financeiro: CNPQ
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Uma das maiores preocupações relacionadas à segurança transfusional é a possibilidade de
transmissão de infecções por meio do sangue. Em cumprimento à legislação vigente, os bancos de
sangue realizam rotineiramente, além da triagem sorológica, uma pré-seleção do doador denominada triagem clínica (TC), na qual é oferecida ao potencial doador a oportunidade de auto exclusão
confidencial (AEC). O presente estudo tem por objetivo descrever a experiência da triagem clínica
e da doação de sangue sob a perspectiva do doador voluntário. Trata-se de um estudo transversal
descritivo, com abordagem quantitativa e análise estatística. A coleta de dados se deu por meio de
questionário autoaplicável, preenchido pelos doadores que compareceram ao Serviço de Hemoterapia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no período entre novembro de 2016 e março de
2017. Dos 205 entrevistados, apenas 37,6% declararam-se doadores habituais. No entanto, 45,4%
do total assumiram terem doado com especial interesse em obter resultados de exames (HIV, sífilis
e hepatites) e 83,4% declarou confiar plenamente em seus resultados. Apenas 27,8% afirmaram
conhecer os locais onde poderiam realizar tais exames. Quanto ao conhecimento acerca da transmissão de infecções por transfusão, 63,4% a consideravam tal possibilidade. Quanto às circunstâncias da TC, apenas 67,6% referiram terem sido questionados sobre comportamentos e situações de
risco, e apenas 5,5% admitiram terem omitido riscos pessoais. Apenas 16,6% declararam ter sido
oferecida a oportunidade de AEC na TC, e 4,8% optaram pela mesma. Conclui-se que há um déficit
de conhecimento acerca dos riscos de transmissão de infecções (HIV, sífilis e hepatites) por meio
transfusional, assim como sobre os locais indicados para a realização dos exames para sua detecção
e seus possíveis resultados. Aponta-se ainda pouca compreensão do processo de AEC na TC, e que
ainda é pequena a proporção de doadores habituais. Nesse contexto, o enfermeiro tem papel central enquanto educador, tanto na captação de novos doadores, quanto na abordagem ao doador na
triagem clínica, de modo a permitir uma tomada de decisão consciente pela AEC, embasada pela
orientação adequada do potencial doador acerca de comportamentos e situações de risco.
palavras-chave: Enfermagem em Saúde Pública; Doadores de sangue; Triagem clínica

One of the major concerns regarding transfusion safety is the possibility of blood-borne
infections. In compliance with current legislation, blood banks routinely perform, in addition to
serological screening, a pre-selection of donors called clinical screening, in which is offered the
opportunity for confidential self-exclusion. The present study aims to describe the experience of
clinical screening and donation of blood from the perspective of the voluntary donor. It is a cross-sectional descriptive study, with quantitative approach and statistical analysis. Data collection was
done through a self-administered questionnaire filled out by donors who attended the Hemothera-
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py Service of Pedro Ernesto University Hospital between November 2016 and March 2017. Of the
205 interviewees, only 37.6% have declared themselves as regular donors. However, 45.4% of the
total assumed that they had given special interest in obtaining test results (HIV, syphilis and hepatitis) and 83.4% said they were fully confident in their results. Only 27.8% reported knowing the
places where they could carry out such tests. Regarding knowledge about infections transmission
through blood, 63.4% considered this possibility. Regarding the circumstances of clinical screening,
only 67.6% reported being questioned about risk behaviors and situations, and only 5.5% admitted
having omitted personal risks. Only 16.6% stated that was offered the opportunity of confidential self-exclusion at clinical screening, and 4.8% opted for it. It was concluded that there is a lack
of knowledge about the risks of transmission of infections (HIV, syphilis and hepatitis) through
blood transfusion, as well as about the locations indicated for conducting the detection tests and
about their possible results. There is still little understanding about confidential self-exclusion and
clinical screening processes, and the proportion of habitual donors is still small. In this context, the
nurse plays a central role as educator, both in attracting new donors and in approaching them in
clinical screening, in order to allow conscious decision making confidential self-exclusion, based
on the adequate orientation of the potential donor about risk behaviors and situations.
keywords: Public health nursing; Blood donors; Clinical Screening
Apoio Financeiro: ; Não recebemos o apoio financeiro já aprovado pela FAPERJ. Pesquisa realizada
com recursos do coordenador no biênio 2016-2018.
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A exposição de profissionais de enfermagem a agentes biológicos revisão integrativa de literatura Autor: Larissa Dantas Dias Orientador: Maria Yvone Chaves Mauro (ENF/UERJ) Definiu-se como objeto de estudo o mapeamento da produção científica da enfermagem sobre a exposição
a agentes biológicos por profissionais de enfermagem. Logo, definiu-se como objetivo da pesquisa:
Analisar a produção científica da enfermagem sobre a exposição de profissionais de enfermagem a
agentes biológicos. Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa de literatura, realizada no portal da Biblioteca Virtual da Saúde, incluindo as bases de dados: Sistema Online de Busca e Análise
de Literatura Médica (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), utilizando o operador “booleano” “and” e
os descritores “exposição a agentes biológicos”, “saúde do trabalhador”, “profissionais de enfermagem”. Definiu-se como critérios de inclusão: textos na íntegra, em português, dos últimos cinco
anos (2013 a 2017). Excluíram-se manuais, diretrizes, portarias e as produções indexadas em mais
de uma base, mantendo apenas o encontrado em uma delas. Obtiveram-se 14 artigos na íntegra,
em português acerca da temática pesquisada. Em relação à abordagem metodológica observa-se
que a maioria das pesquisas é de abordagem quantitativa 11 (78,57%). Os instrumentos de coletas
de dados utilizados na maioria das pesquisas foram base de dados como as fichas de notificação
de acidentes e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). No que se refere aos
participantes da pesquisa ou amostra, encontra-se os trabalhadores de enfermagem. Em relação a
distribuição dos estudos, segundo os temas abordados observa-se uma tendência de estudos acerca
da caracterização do acidente com perfurocortantes (51,0%). Além disso, a maioria das vítimas expostas a material biológico, através de perfurocortantes, são profissionais de enfermagem do sexo
feminino, e técnicos/auxiliares de enfermagem são as principais vítimas, e o manuseio de agulhas
contaminadas com sangue é principal item facilitador deste acidente. A pesquisa aponta a necessidade de execução de estudos de campo acerca da temática que leve em conta também as subjetividades do trabalhador de enfermagem quanto a exposição aos agentes biológicos. Este levantamento
bibliográfico respaldou a justificativa de estudo futuro da monografia da Graduação em Enfermagem. Palavras-chave: Enfermagem; Exposição a agentes biológicos; Saúde do Trabalhador. Apoio
Financeiro: CNPq
palavras-chave: Enfermagem; Exposição a agentes biológicos; Saúde do trabalhador

The exposition of nursing professionals to biological agents integrative literature review
Author: Larissa Dantas Dias Advisor: Maria Yvone Chaves Mauro (ENF / UERJ) The mapping
of nursing scientific production on exposure to biological agents by nursing professionals was defined as the object of study. Therefore, it was defined as the objective of the research: To analyze
the scientific production of nursing on the exposure of nursing professionals to biological agents.
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This is an integrative review of literature, carried out in the portal of the Virtual Health Library,
including the databases: Online System of Search and Analysis of Medical Literature (MEDLINE),
Latin American and Caribbean Literature in Sciences of the (LILACS) and Nursing Database
(BDENF), using the “Boolean” operator “AND” and the descriptors “exposure to biological agents”,
“worker health” and “nursing professionals”. The criteria for inclusion were defined as full texts in
Portuguese for the last five years (2013 to 2017). Handbooks, guidelines, ordinances and indexed
productions were excluded on more than one basis, with only one found. We obtained 14 articles in full, in Portuguese on the subject researched. Regarding the methodological approach, it
is observed that most of the research is of quantitative approach 11 (78.57%). The data collection
instruments used in most of the surveys was data bases such as accident notification sheets and the
SINAN. As far as the participants of the research or sample are concerned, there are nursing workers. Regarding the distribution of the studies, according to the themes addressed, there is a trend of
studies about the characterization of the accident with piercings (51.0%). In addition, most of the
victims exposed to biological material, through sharp-cutting, are female nursing professionals,
and nursing technicians / assistants are the primary victims, and the handling of blood-contaminated needles is a major facilitator of this accident. The research points out the need to carry out
field studies on the subject that also takes into account the subjectivities of the nursing worker
regarding exposure to biological agents. This bibliographic survey supported the justification of
a future study of the monograph of the Undergraduate Nursing Keywords: Nursing; Exposure to
biological agents; Worker’s health. Financial Support: CNPq
keywords:  Nursing; Exposure to biological agents; Worker›s health
Apoio Financeiro: CNPQ
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Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de cuidado realizada no domicílio com foco
no usuário e na família. Prevalecem na literatura científica os estudos que buscam analisar esses cenários e pouco se conhece acerca das experiências em pequenos municípios. Nesse sentido, questionamos: como se dá a produção do cuidado AD em um município de pequeno porte?
Conhecer a produção do cuidado em um serviço público de AD localizado em um município de
pequeno porte do estado do Rio de Janeiro (RJ). Estudo qualitativo de abordagem cartográfica.
Após o levantamento inicial dos serviços de AD públicos no estado do RJ (33) e caracterização de
9 desses, escolheu-se um município de pequeno porte para realização de pesquisa de campo. Dados
foram coletados por meio de observação direta e entrevista com roteiro semiestruturado, analisados através da técnica de análise de conteúdo. Identificou-se 7 categorias, das quais três estavam
diretamente relacionadas à produção do cuidado: “Relação do cuidado com usuário, cuidador e
família”; “Cuidado paliativo e Ética profissional” e “Serviço de AD”. Sua criação foi motivada pelo
incentivo de financiamento federal através do Programa Melhor em Casa (PMC) no ano de 2015.
Influências políticas ignorou critérios de admissão do programa para fins eleitorais. Na mudança
de gestão houve demissões e sobrecarga dos profissionais da saúde, gerando tensão e mudanças nos
critérios. Aplicativo de mensagens como meio de comunicação otimizou o serviço para prestação
de informações de referenciações. Percebeu-se que a definição das altas hospitalares dadas em dias
de semana cooperou com a continuidade da assistência. Alta de demanda de casos com curativos,
evidenciou a necessidade da criação da Equipe de Curativos composta por profissionais de enfermagem. Notou-se disponibilidade de tempo da equipe e facilidade para resolução por meio de
mensagens eletrônicas e dias não úteis, proporcionando vínculo. Processo de lidar com a morte foi
identificado como dificuldade do serviço gerando incerteza nos profissionais e necessidade de preparo dos familiares. Evidencia-se atendimento psicológico para usuários em cuidados paliativos e
familiares. Observou-se a realidade e aproximação das forças influenciadoras atuantes deste serviço
e processo de assistência prestada na AD.
palavras-chave: Assistência Domiciliar; Serviços de Assistência Domiciliar; Políticas Públicas de Saúde

Home Care (AD) is a modality of care performed at home with a focus on the user and
the family. Studies that seek to analyze these scenarios prevail in the scientific literature and little is known about the experiences in small municipalities. In this sense, we asked: how does the
production of AD care take place in a small municipality? To know the production of care in an
AD public service located in a small municipality in the state of Rio de Janeiro (RJ). Qualitative
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study of cartographic approach. After the initial survey of public AD services in the state of Rio
de Janeiro (33) and characterization of 9 of these, a small municipality was chosen to conduct
field research. Data were collected through direct observation and interview with semi-structured
script, analyzed through the technique of content analysis. Seven categories were identified, of
which three were directly related to the production of care: “Relationship of care with the user,
caregiver and family”; “Palliative Care and Professional Ethics” and “AD Service”. Its creation was
motivated by the encouragement of federal funding through the Better at Home Program (PMC)
in the year 2015. Political influences ignored admission criteria of the program for electoral purposes. In the change of management there were layoffs and overloading of health professionals,
generating tension and changes in the criteria. Messaging application as communication medium
has optimized the service to provide information of referrals. It was noticed that the definition
of hospital discharges given on weekdays cooperated with the continuity of care. High demand
for cases with dressings, evidenced the need for the creation of the Dressing Team composed of
nursing professionals. Staff time availability and ease of resolution were noted through electronic
messages and non-working days, providing link. The process of coping with death was identified
as service difficulty generating uncertainty in the professionals and the need for family preparation. There is evidence of psychological care for palliative and family care users. It was observed
the reality and approach of the influencing forces acting in this service and the assistance process
provided in the AD.
keywords: Home Nursing ; Home Care Services ; Public Health Policy
Apoio Financeiro:
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Introdução: A promoção da segurança é realizada por meio do cuidado humanizado e centrado na mulher, prevenção de riscos, profissionais com competências técnicas e relacionais, valorização do protagonismo da mulher e respeito à fisiologia do parto. Dessa forma, assistência dos
profissionais, sob uma perspectiva preventiva, envolve de identificação precoce dos problemas,
atuação corretiva para evitar erros, e avaliação contínua do processo assistencial como formas de
garantir um cuidado seguro. A promoção do cuidado seguro ajuda a nortear ações e atitudes dos
profissionais de saúde para melhoria dos indicadores de qualidade da assistência prestada às mulheres e aos seus filhos. Objetivo: descrever a promoção da segurança na assistência obstétrica a partir
da perspectiva das enfermeiras. Métodos: Trata-se de uma parte do estudo misto convergente de
Iniciação Científica, que foi conduzido em duas maternidades públicas no município do Rio de Janeiro. Pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, que entrevistou dezenove enfermeiras. Para a análise
das entrevistas semiestruturadas, foi aplicada a técnica de análise de conteúdo temática. Resultados:
As dezenove enfermeiras são mulheres que atuam na assistência pré-natal e ao parto das maternidades pesquisadas, com predominância daquelas que trabalham no Centro Obstétrico. A análise
gerou a categoria temática “A promoção da segurança da assistência obstétrica pelas enfermeiras”,
revelando que essa promoção consiste em proporcionar um cuidado humanizado e respeitoso à
autonomia feminina; dispor de profissionais com conhecimento atualizado; com competências
técnicas e relacionais adequadas; que sabem trabalhar em equipe e disponham de infraestrutura
institucional apropriada, bem como proporcionam uma assistência livre de erros e vigilante quanto aos riscos. Os erros na assistência foram associados com o modelo intervencionista por gerar
riscos e danos e não seguir as recomendações e evidências científicas. A promoção da assistência
segura ocorre quando o cuidado é humanizado e centrado na mulher, respeita a fisiologia do parto,
não é medicalizado e nem invasivo, valoriza a autonomia feminina e os profissionais têm atitude
vigilante quanto às situações de risco. Conclusão: As enfermeiras consideram que a promoção da
assistência obstétrica segura requer uma assistência humanizada, sem intervenções desnecessárias;
não invasiva à mulher; respeitosa a autonomia feminina, e baseada nas recomendações ministeriais
e evidências científicas.
palavras-chave: Qualidade da assistência à saúde; Segurança do paciente; Assistência de enfermagem

Background: The promotion of safety is carried out by means of humanized and woman-centered care, risk prevention, professionals with technical and relational skills, women’s role
appreciation and respect to the physiology of childbirth. Thus, care professionals, under a preventive approach involves early identification of problems, corrective actions to prevent errors, and
continuous evaluation of the care process as a way to ensure a secure care. The promotion of safe
care helps to guide actions and attitudes of health professionals to improve quality indicators of
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the care provided to women and their children. Objective: To describe the promotion of safety in
obstetric care from the perspective of nurses. Methods: It is a part of the convergent mixed study
of Scientific Initiation, which was conducted in two public maternity hospitals in the city of Rio
de Janeiro. Qualitative research, of the descriptive type, that interviewed nineteen nurses. For the
analysis of semi-structured interviews, the applied thematic content analysis technique. Results:
The nineteen nurses are women who work in the prenatal care and delivery of the maternity units
surveyed, predominantly those who work in the Obstetric Center. The analysis generated the thematic category “Promotion of the safety of obstetric care by nurses”. It has been revealed that this
promotion consists in providing humanized care and respect for female autonomy; professionals
with up-to-date knowledge; with adequate technical and relational skills; who know how to work
together and have the appropriate institutional infrastructure, as well as provide error-free assistance and vigilant about risks. The errors in care were associated with the interventionist model
for generating risks and damages and not following the recommendations and scientific evidence.
The promotion of safe care occurs when care is humanized and centered on women, respects
the physiology of childbirth, is neither medicalized nor invasive, values women’s autonomy and
professionals have a vigilant attitude regarding risk conditions. Conclusion: The nurses considers
the promotion of safe obstetric care requires humanized assistance, without unnecessary interventions, non-invasive care to women; respectful female autonomy, and based in the ministerial
recommendations and scientific evidences.
keywords: Quality of health care; Patient safety; Nursing care
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O Estado tem conseguido proporcionar uma assistência de saúde qualificada no contexto da
aids, sendo assim, tem caracterizado elementos essenciais para construçãodas práticas assistenciais
dos profissionais de saúde. Tem como objetivo descrever as Representações Sociais (RS) dos profissionais de saúde do sexo feminino sobre o HIV/AIDS. Trata-se de um estudo qualitativo, pautado
na Teoria do Núcleo Central das RS, desenvolvido em 11 municípios brasileiros. Participaram 517
mulheres de diversas categorias profissionais. Os dados foram coletados por questionário sociodemográfico e pela técnica de evocações livres ao termo indutor “HIV/AIDS”. Para a análise das evocações utilizou-se o “software” EVOC 2005. Do grupo, (106) enfermeiras, (219) com idade entre 46
a 55 anos e (189) renda pessoal até 1.999,00 reais. No quadro de quatro casas foram evocados 2438
palavras, dentre as quais 861 são diferentes, no provável núcleo central são: preconceito, tratamento, prevenção, medo, doença e cuidado. A palavra “preconceito” teve a maior frequência de evocação, “medo” e “doença” são caracterizadas como elementos normativos, ou seja, estão ligadas aos
sentimentos e ao conhecimento dos indivíduos. Os termos “tratamento”, “prevenção” e “cuidado”
personalizam os elementos funcionais, que remetem a uma ação, as formas como o grupo age para
o enfrentamento da aids. O quadrante superior direito e o inferior direito são responsáveis pela
interface da realidade do indivíduo, constituindo a periferia da representação. A primeira periferia
é constituída pela palavra adesão-tratamento, que também é um elemento funcional. Na segunda
periferia as palavras que compõem esse grupo são: ajuda, medicamento, esperança, camisinha, luta,
renascimento e saúde. As palavras que compõem a zona de contraste são: morte, sofrimento, tristeza e doença-crônica; possuem teor negativo e remetem a memória do início da epidemia da aids
na representação atual. O conhecimento cientifico nesse grupo está associado à configuração atual
da doença. Portanto, percebe-se que o preconceito ainda está fortemente relacionado ao estigma da
doença. Entretanto, com os avanços da ciência e a redução da mortalidade dos sujeitos acometidos,
pode-se observar que a representação da aids no grupo tem se tornado gradativamente mais positiva e se vinculado menos a morte e a destruição, típicas do início da epidemia.
palavras-chave: representações sociais; profissionais de saúde; HIV/Aids

The Brazilian State has managed to provide qualified health care in the context of AIDS,
and thus has characterized essential elements for the construction of healthcare practices of health
professionals. The study aims to describe the social representations of female health professionals
about HIV/AIDS. It is a qualitative study, based on the Central Nucleus Theory of Social Representations, developed in 11 Brazilian municipalities. 517 women from different professional
categories participated in the study. The data were collected by sociodemographicquestionnaire
and the free evocations technique to the term “HIV/AIDS”. The EVOC 2005 software was used to
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analyze the evocations. The group,106 nurses, (219) aged 46 to 55 years and (189) personal income
up to 1.999,00reais. 2,438 words were invoked. For the construction of the scheme of four houses
were defined: minimum frequency 28, average frequency 66 and “rang” 2,9. The terms that make
up the possible central core are:prejudice, treatment, prevention, fear, disease and care. The word
“prejudice” had a greater frequency of evocation, “fear” and “disease” are characterized as normative
elements, that is, they are linked to the feelings and knowledge of individuals. The terms “treatment,” “prevention,” and “care,” personalize the functional elements that refer to an action, the
ways in which the group acts to treat AIDS. The upper right quadrant and lower right are responsible for the interface of the individual’s reality. The first periphery consists of the word adhesion-treatment, which is also a functional element. In the second periphery the words that make up this
group are:help, medicine, hope, condom, struggle, rebirth and health. The words that compose the
zone of contrast are:death, suffering, sadness and chronic disease; have negative content and recall
the memory of the beginning of the AIDS epidemic in the current representation. It is emphasized
that the scientific knowledge of this group is strongly associated with the current configuration
of the disease. Therefore, it is perceived that prejudice is still strongly related to the stigma of the
disease. However, withthe advances in science and the reduction of the mortality of the affected
individuals, it can be observed that the representation of AIDS in the group has become gradually
more positive and less linked to death and destruction, typical of the beginning of the epidemic.
keywords: social representations; health professionals; HIV/AIDS
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; UERJ e CAPES
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Ao longo dos anos, observou-se mudanças no tratamento e na forma de cuidar das pessoas
vivendo com HIV, sendo indispensável aos profissionais de saúde dispor de conhecimentos e habilidades para realizar cada vez melhor o cuidado a esta clientela, ações de educação e prevenção do
HIV. Objetivo analisar as representações sociais dos profissionais de saúde sobre o cuidado a pessoa com HIV/AIDS no Brasil. Estudo qualitativo, guiado pela abordagem estrutural da Teoria das
Representações Sociais. Desenvolvido em 11 municípios do Brasil, nas seguintes regiões: Sudeste
(2 municípios), Centro-Oeste e Sul (2), Nordeste(4), Norte (3). Participaram do estudo 631 indivíduos. O instrumento de coleta de dados foi um questionário de evocações livres ao termo indutor
“Cuidado a pessoa com HIV/AIDS”. Para a análise de dados utilizou-se o software EVOC 2005. No
quadro de quatro casas foram evocados 2745 palavras, dentre as quais 878 são diferentes. Na analise, o provavel núcleo central e a palavra de maior frequência foi o amor e respeito assumem um
caráter normativo, por caracterizarem os valores dos indivíduos. Os elementos acolhimento, cuidado, atenção e informação, personalizam os elementos funcionais, que remetem a uma ação ou as
formas como os profissionais agem durante as ações de cuidado. Na primeira periferia, as palavras
apoiar, educação-saúde, adesão-tratamente e capacitação apresentam uma dimensão conceitual e
pragmática dos profissionais de saúde sobre as tecnologias de combate do HIV. Na segunda periferia as palavras: aconselhamento, compreensão, atendimento-humanizado, futuro, não-discriminação, tratamento e tratamento-medicamentos são palavras que apontam uma dimensão positiva, em
uma dimensão afetiva e com carater humanistico direcionado a melhor qualidade de vida. Na zona
de contraste, as palavras são: auto-proteção-profissional, solidariedade, dedicação, paciência e prevenção, podendo observar-se que são elementos que reforçam o núcleo central de forma positiva.
Conclui-se que o cuidado as pessoas que vivem com HIV está centrado em tecnologias leves, como
o acolhimento, apoio, informação e atenção, e a necessidade de realização de atividades educativas,
capacitação e adesão ao tratamento.
palavras-chave: representações sociais; cuidado de saúde; HIV/AIDS

Over the years, changes in the treatment and care of people living with HIV have been
observed, and it is essential for health professionals to have the knowledge and skills to perform
better this care for clients, education and prevention actions. HIV. Objective: To analyze the social
representations of health professionals about the care of people with HIV / AIDS in Brazil. Qualitative study, guided by the structural approach of Theory of Social Representations. Developed in 11
municipalities in Brazil, in the following regions: Southeast (2 municipalities), Midwest and South
(2), Northeast (4), North (3). A total of 631 subjects participated in the study. The instrument of
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data collection was a questionnaire of free evocations to the term inducer “Care of the person with
HIV / AIDS”. For the data analysis, the EVOC 2005 software was used. In the frame of four houses
2745 words were evoked, of which 878 are different. In the analysis, the probable central nucleus
and the most frequent word was love and respect that assume a normative character, because they
characterize the values of individuals. The elements welcome, care, attention and information,
customize the functional elements, which refer to an action or the ways in which professionals act
during care actions. In the first periphery, the words support, education-health, adherence-treatment and training present a conceptual and pragmatic dimension of health professionals about
HIV-fighting technologies. In the second periphery the words: counseling, understanding, care-humanized, future, non-discrimination, treatment and treatment-medicines are words that point
to a positive dimension, in an affective dimension and with a humanistic character directed to a
better quality of life. In the contrast zone, the words are: self-protection-professional, solidarity,
dedication, patience and prevention, and it can be observed that they are elements that strengthen
the core positively. It is concluded that health care for people living with HIV is focused on light
technologies, such as reception, support, information and care, and the need to carry out educational activities, training and adherence to treatment.
keywords: social representations; health care; HIV/AIDS
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES e UERJ
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O período da juventude é considerado um momento que pode tornar o jovem suscetível às
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), já que é uma constante nesse público a diminuição da
aderência ao uso do preservativo, tornando suas práticas sexuais inseguras. Descrever as condutas sexuais dos jovens universitários em seus relacionamentos; identificar a negociação do uso do
preservativo entre os estudantes universitários e analisar a vulnerabilidade dos jovens às infecções
sexualmente transmissíveis. Estudo descritivo, qualitativo, realizado em uma universidade particular, no Rio de Janeiro, com 30 universitários, sendo 15 mulheres e 15 homens, na faixa etária de 18
a 29 anos. A coleta de dados ocorreu em três encontros com aplicação da técnica do grupo focal. Os
dados foram analisados com emprego da técnica de análise conteúdo, operacionalizada com auxílio
do software N Vivo 9. A análise evidenciou que os jovens acreditam que possuem maior liberdade
sexual nos dias atuais, e que devem aproveitar todos as oportunidades sem receio. Acreditam que
não é preciso ter um vínculo afetivo para realizarem suas práticas sexuais, escolhendo o parceiro
sexual pelo estímulo visual. Revelaram que as famílias não conversam sobre sexo e sexualidade, havendo receio de falar esses assuntos em casa, o que os obriga a recorrer ao meio virtual para esclarecer suas dúvidas. Relataram não perceber suas vulnerabilidades às IST, embora tenham referido
o não uso do preservativo de modo continuo em relacionamentos fixos ou com parcerias casuais.
Os achados demonstram que os jovens apresentam comportamento de risco e são vulneráveis às
IST, uma vez que realizam suas práticas sexuais baseadas no momento e na oportunidade que nem
sempre são seguras. O grupo verbalizou que adere ao preservativo feminino pela dificuldade no
manuseio, e que o uso do preservativo masculino não é uma constante, contudo é o mais empregado por eles. A realização de atividades educativas pela equipe de saúde sobre a prevenção às IST,
comportamento de risco e a prática do sexo seguro pode contribuir para a mudança de comportamento dos jovens e prevenir a incidência de IST nesse grupo,
palavras-chave: Comportamento sexual ; Saúde sexual ; Vulnerabilidade em saúde

The period of youth is considered a time that can make the young person susceptible to Sexually Transmitted Infections (STI), since it is a constant in this public the decrease of adherence
to the use of the condom, making their sexual practices unsafe. Describe the sexual behaviors of
university students in their relationships; identify the negotiation of condom use among university
students, and analyze the vulnerability of young people to sexually transmitted infections. A descriptive, qualitative study was carried out at a private university in Rio de Janeiro, with 30 university students, 15 women and 15 men, aged 18 to 29 years. The data collection took place in three
meetings with application of the focal group technique. The data were analyzed using the content
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analysis technique, operated with the help of the software N Vivo 9. The analysis showed that the
young people believe that they have greater sexual freedom in the present day, and that they should
seize every opportunity without fear. They believe that it is not necessary to have an affective bond
to perform their sexual practices, choosing the sexual partner for the visual stimulus. They revealed that families do not talk about sex and sexuality, and they are afraid to talk about such matters at
home, which forces them to use the virtual environment to clarify their doubts. They reported not
realizing their vulnerabilities to STIs, although they reported non-use of condoms on an ongoing
basis in fixed relationships or casual partnerships. The findings demonstrate that young people are
at risk and vulnerable to STIs as they engage in their sexual practices based on timing and opportunity that are not always safe. The group verbalized that it adheres to the female condom because
of the difficulty in handling it, and that the use of the male condom is not a constant, but it is the
one most used by them. Educational activities by the health team on STI prevention, risk behavior
and safe sex practice may contribute to the behavioral change of young people and prevent the
incidence of STIs in this group.
keywords: Sexual behavior; Sexual health; Vulnerability in health
Apoio Financeiro: CNPQ
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Introdução: Trata-se de um projeto de pesquisa de Iniciação Científica, que está inserido no
projeto “Saberes e Práticas dos enfermeiros na Atenção Primária em Saúde, que faz parte do PROCIÊNCIA/UERJ. O Programa de Saúde da Família e a publicação da Política Nacional de Atenção
Básica são norteadores da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, visam a integralidade do cuidado e o acesso de forma democrática aos serviços de saúde. Nesse contexto onde se atua na família
e nas coletividades, é imprescindível refletir o papel do enfermeiro e como são orientadas as suas
práticas. Por isso, tem-se como objeto as publicações do Ministério da Saúde (MS) norteadoras da
APS. Objetivos: Identificar as publicações do MS norteadoras da prática do enfermeiro na APS.
Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo descritivo, com análise de estatística simples. Foi
desenvolvido um banco de dados para catalogar as publicações do MS norteadoras da APS e posteriormente, foi descrito o perfil de tais publicações para que fossem identificadas as que orientam a
prática exclusivamente do enfermeiro. Resultados e Conclusão: Foram catalogadas 142 publicações
voltadas para APS, em que 127 tratavam da atuação do enfermeiro e 49 da atuação multiprofissional. 107 publicações eram voltadas para a promoção da saúde, 108 para prevenção de agravos
e 92 para reabilitação. O estudo permite a reflexão sobre as práticas do enfermeiro na APS e qual
a relação entre as práticas profissionais com as orientações do MS e o contexto no qual estas são
desenvolvidas com vistas ao aprofundamento e fortalecimento da atuação do enfermeiro na APS.
palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Enfermagem ; Saúde da família

Introduction: It is a scientific survey which is inserted in the Project, “The knowledge and
the practice of nurses in Primary Care” that is part of “PROCIÊNCIA/UERJ”. The Health Family
Program is a monthly publication of the National Policy of Primary Care which is based on the
Primary Health Care (PHC) in Brazil. It aims at the integrity and care of the democratic form of
access to health services. This context works in both family and communities, and it is essential
to understand the roles of the nurse and how they are oriented through their practices. For this
reason, the Health Publications (MS) based on the APS can be used as a subject of study. Goals:
To identify as the MS Publications based on the nurse’s practice in APS. Methodology: This is a
descriptive quantitative study and a simple statistical analysis. It was developed a database to create
a catalog of publications from the MS based on the APS, besides that it was described the profile
of these publications in order to identified and provide orientation to the practice of the nurse.
Results and Conclusion: There were 142 cataloged publications aimed at APS, where 127 to handle
the nursing work and 49 for multidisciplinary. 107 publications were aimed at health promotion,
disease prevention for 108 and 92 for rehabilitation. The study allows the nurse practice reflection in APS and what is the relationship between professional practices and MS guidelines and
the context in which they are developed with a view to deepening and strengthening the nurses’
performance in APS.
keywords: Primary Health Care; Nursing; Family Care
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Introdução. Viver com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) representa o enfrentamento de diversas situações com reflexos para a qualidade de vida (QV) dos indivíduos. Objetivo.
Descrever os conteúdos e a organização da representação social da qualidade de vida de pessoas
vivendo com HIV. Metodologia. Estudo descritivo com abordagem qualitativa, apoiado na Teoria do Núcleo Central das representações sociais (RS), realizado em um Serviço de Atendimento
Especializado em HIV/AIDS (SAE), localizado na Zona Norte do município do Rio de Janeiro.
Participaram do estudo 60 pessoas vivendo com HIV, com idade igual ou superior a 18 anos. Os
dados sociodemográficos foram coletados por questionário e os conteúdos referentes à QV pela
técnica de evocação livre de palavras ao termo indutor “qualidade de vida”. Respeitou-se os aspectos éticos de acordo com a Resolução 466/2012. A análise de dados do questionário foi realizada
com auxílio do software SPSS. As evocações livres foram analisadas pela técnica do Quadro de
Quatro Casas, com o software EVOC. Resultados. No grupo estudado houve predomínio do sexo
masculino (78,3%) e idade entre 39 e 59 anos (60,0%). A análise do EVOC evidenciou que foram
evocadas 281 palavras. Na estrutura da RS, as palavras que compõem o possível núcleo central e
que dão significado à representação são: cuidado-saúde, medicações, ruim e saúde, evidenciando
dimensões normativas e funcionais. Para parte do grupo a QV ainda é ruim, em decorrência das
condições financeiras, falta de apoio social e dos efeitos colaterais dos medicamentos. Conclusão.
Avalia-se que para os participantes a QV está intimamente relacionada à saúde e para tal precisam
adotar cuidados, em especial o uso das medicações e medidas de promoção e proteção à saúde,
como boa alimentação, atividades físicas, lazer, entre outras, além do apoio social essencial para o
enfrentamento das questões cotidianas.
palavras-chave: HIV; qualidade de vida; representações sociais

Introduction: Living with the Human Imunodeficence Virus (HIV) represents the confrontation of many situations in whitch there is direct reflection on Quality of Life (QoL) of people
living with HIV. Goal: Describing the content Just as the organization of social representation
of QoL of people living with HIV. Metodology: A descriptive study with a qualitative approach,
supported by Central Centre Social Representation Theory (SR), carried out in three Specialized
Care Services in HIV/AIDS, located in the city of Rio de Janeiro. Participated in the study sixty people living with HIV, aged 18 years or over. The sociodemographic data were collected by
questionnaire and the contents related to quality of life by the word’s free evocation technique
to the inductor term “quality of life”. Ethical aspects were respected in accordance with National
Health Council Resolution 466/2012. The data analysis of the questionnaire was performed using
descriptive statistics, by using SPSS software. Besides, the free evocations were analysed by Four
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Houses Board , with software EVOC. Results. In the studied group, there was a predominance of
males (78,3%), in their age between 39 and 59 (60,0%). The EVOC analisys emphasized that 281
words were evocated by the studied group. In the structure of Central Centre Social Representation Theory, the words that probably componds the central centre as much as offers meaning to
representation are: care-health, medications, bad and health,, that is, showing up normative and
functional dimensions. Part of the studied group believes that their quality of life is bad yet, not
Just due to their financial conditions, but beacause of their lack of social support and colateral effects of their medications as well. Conclusion: It was avaliated that, considering the speeches of the
studied group, the quality of life is intimately relationed to their health and for that it is extremaly
necessary for them the adoption of care habits, in special using their medications, promotion and
protection measures such as good feeding, physical activities, leisure, among other things, besides
essencial social support for the confrotation of dayly life.
keywords: HIV; quality of life; social representations
Apoio Financeiro: CNPQ
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Introdução: A fadiga está entre os sintomas mais angustiantes e debilitantes e tem sido amplamente apontada como um sintoma de alta prevalência que aflige crianças em condições crônicas. No Brasil, o número de estudo sobre de fadiga em crianças é escasso e não há ainda nenhum
estudo em crianças saudáveis. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a fadiga em crianças
e adolescentes saudáveis em idade escolar ou com alguma doença crônica. Método: Trata-se de
um estudo quantitativo, do tipo descritivo e transversal. Para mensuração da fadiga utilizou-se
como instrumento o PedsQL™ Escala Multidimensional do Cansaço, o único instrumento válido
e confiável para uso em crianças e adolescentes brasileiros. Os escores da escala variam de 0 a 100
sendo que 100 indica ausência de fadiga. Os dados foram coletados em um colégio Estadual no
Rio de Janeiro que possui 42 turmas de em média 30 alunos por turma no período da manhã e
tarde. Resultados: Dos 1267 alunos matriculados, 798 estavam em sala nos dias da coleta e foram
convidados a participar da pesquisa. Destes 156 negaram-se a participar e 686 levaram os termos
de consentimento livre e esclarecido para casa. Dos 686 estudantes que levaram os termos para os
responsáveis apenas 79 o retornaram assinados. Os adolescentes participantes tiveram idade média
de 17,05 anos (±0,99), eram na maioria do sexo feminino (48-60,8%),), autodenominaram-se pardos (37 – 46,8%), dentre eles apenas cinco referiram alguma doença crônica (rinite ou bronquite).
Os responsáveis pelos adolescentes tinham idade média de 43,3 anos (±8,5), eram na maioria mães
(70 – 88,6), casadas (42 - 55,3%) e com ensino médio completo (44,6%). Os resultados demonstraram escores muito baixos de fadiga (Cansaço geral: 67,9 ± 20,2; Cansaço relacionado ao sono:
52,4 ± 18,1; Cansaço mental 53,8 ± 24,6; Cansaço total: 54,3 ± 17,1), muito semelhantes à um estudo nacional e vários estudos internacionais com crianças e adolescentes com câncer. Conclusão:
Os adolescentes saudáveis participantes demonstraram problemas sérios com a fadiga indicando a
necessidade de se investigar os motivos para isso e de implementar estratégias de gerenciamento
eficazes que podem diminui-la.
palavras-chave: Fadiga; Doença crônica; Enfermagem pediátrica

Assessment of fatigue in healthy scholar or scholar with chronic conditions Introduction:
Fatigue is among the most distressing and debilitating symptoms and has been widely pointed as
a symptom of high prevalence that afflect children with chronic conditions. In Brazil, the number
of studies about fatigue in children and adolescent is scarce and there is still no study in healthy
children. Aim: The aim of this study was to evaluate fatigue children and adolescents in school
age healthy or with some chronic disease. Method: This is a quantitative, descriptive and cross-sectional study. To measure fatigue, we used the PedsQL ™ Multidimensional Fatigue Scale as
instrument, the only valid and reliable instrument for use in Brazilian children and adolescents.
Scale scores range from 0 to 100 and 100 indicates absence of fatigue. The data were collected at a
State school in Rio de Janeiro, which has 42 classes with an average of 30 students per class in the
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morning and afternoon. Results: From 1267 students enrolled, 798 were in the school in the days
of data collection were invited to participate of the research. Of these 156 denied to participate and
686 took the terms of free and informed consent for home. Of the 686 students who took the terms
to their responsible only 79 returned it signed. The participants had an average age of 17.05 years
(± 0.99), the majority were female (48-60.8%), self-denominated brown (37 - 46.8%), and five of
them reported some chronic disease (rhinitis or bronchitis). Those responsible for the adolescents
had an average age of 43.3 years (± 8.5), were mostly mothers (70-88.6), married (42-55.3%) and
had completed high school (44.6%). The results showed very low fatigue scores (General fatigue:
67.9 ± 20.2; Sleep related fatigue: 52.4 ± 18.1; Mental fatigue 53.8 ± 24.6; Total fatigue: 54.3 ± 17,1),
very similar to a national study and several international studies with children and adolescents
with cancer. Conclusion: Healthy adolescents participants demonstrated serious problems with
fatigue indicating the need to investigate the reasons why and to implement effective management
strategies that decrease it.
keywords: Fatigue; Chronic disease; Pediatric nursing,
Apoio Financeiro: ; PIBIC UERJ
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Introdução: Crianças em condições crônicas de saúde apresentam frequentemente sintomas
múltiplos que incluem fadiga, sono interrompido, dor, náusea, entre outros, o que comprometem
sua qualidade de vida e de sua família. Objetivos: Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde
em crianças em condições crônicas através do autorrelato da criança e do relato do responsável.
Método: Pesquisa quantitativa, descritiva e transversal. Participaram 31 crianças/adolescentes em
condições crônicas de saúde, e 35 responsáveis. O instrumento de coleta foi o PedsQL Inventário
Pediátrico de Qualidade de Vida, um instrumento validado para o português do Brasil e utilizado
no mundo todo. O escore dessa escala varia de 0 a 100, sendo que menor valor indica pior qualidade
de vida. Os dados foram coletados em um hospital do Rio de Janeiro após aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa (Parecer n° 2.144.849). A análise dos dados deu-se através da estatística descritiva
(média e desvio padrão). Resultados parciais: A média de idade dos participantes foi 11,7 ± 2,12
anos, sendo 24 crianças (8 a 12 anos) e 11 adolescentes (13 a 18 anos). A maioria dos participantes
era do sexo masculino (18 - 51,4%) e pardo (16 - 45,7%). As doenças crônicas mais prevalentes foram: neurológicas (10 – 28,6%), oncohematológicas (6 – 17,1%) e respiratórias (5 – 14,3%). A média
dos escores de qualidade de vida total e de suas dimensões tanto no relato das crianças quanto no
relato do responsável, respectivamente, foram baixas (Qualidade de vida total: 61,5 ± 18,0 e 55,2 ±
21,7; Funcionamento físico 61,8 ± 26,0 e 50,6 ± 29,8; Funcionamento emocional: 63,7 ± 24,2 e 55,7
± 26,5; Funcionamento Social: 64,8 ± 21,8 e 62,4 ± 27,8; Funcionamento Escolar: 56,2 ± 234, e 56,1
± 27,5), indicando que as condições crônicas que os acometem são “muitas vezes” ou “quase sempre”
um problema. Conclusões parciais: Crianças com doenças crônicas apresentam escores de qualidade de vida inferiores às crianças e adolescentes saudáveis. Apostamos que os resultados obtidos
por meio desta pesquisa têm potencial para contribuir com a lacuna de conhecimento existente no
contexto brasileiro, com vistas ao planejamento e implementação de um cuidado mais qualificado.
palavras-chave: Criança; Doença Crônica; Qualidade de vida

Introduction: Children with health chronic conditions often have multiple symptoms that
include fatigue, interrupted sleep, pain, nausea, among others, which compromise their quality
of life and their family quality of life. Aim: To evaluate the quality of life of children with chronic
conditions through the child’s self-report and the parent proxy-report. Method: This is a quantitative, descriptive and cross-sectional study. The participants were 31 children/adolescents with
health chronic conditions, and 35 parents. The instrument of data collection was the PedsQL Pediatric Inventory of Quality of Life, a validated instrument for Brazilian Portuguese and used all
over the world. The scale score ranges from 0 to 100, lower scores indicate worse quality of life.
The data were collected in a hospital in Rio de Janeiro after approval of the Research Ethics Committee (Opinion N° 2,144,849). Data analysis was done through descriptive statistics (mean and
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standard deviation). Partial results: The mean age of participants was 11.7 ± 2.12 years, being 24
children (8 to 12 years) and 11 adolescents (13 to 18 years). The majority of participants were male
(18 - 51.4%) and brown (16 - 45.7%). The most prevalent chronic diseases were neurological (10 28.6%), oncohematological (6 - 17.1%) and respiratory (5 - 14.3%). The mean quality of life scores
and the dimensions scores in self-reports and parent proxy-report, respectively, were low (Total
quality of life: 61.5 ± 18.0 and 55.2 ± 21.7 , Physical functioning 61.8 ± 26.0 and 50.6 ± 29.8, Emotional functioning: 63.7 ± 24.2 and 55.7 ± 26.5, Social functioning: 64.8 ± 21.8 and 62 , 4 ± 27.8,
School Function: 56.2 ± 234, and 56.1 ± 27.5), indicating that the chronic conditions that affect
these children are “often” or “almost always” a problem. Partial conclusions: Children with chronic
diseases have lower quality of life scores than healthy children. We believe that the results obtained
through this research have potential to contribute to the knowledge gap existing in the Brazilian
context, aiming to planning and implementing a more qualified care.
keywords: Child; Chronic Disease; Quality of life
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Introdução: As cirurgias hospitalares são importantes na assistência de enfermagem, pois
geram grandes benefícios ao paciente. Porém, o período pré-operatório demanda muita tensão,
podendo acarretar diversos sentimentos nos adolescentes, como: medo, angústia, tremores, insegurança e principalmente ansiedade relacionada a hospitalização, desconhecimento do procedimento e intervenção cirúrgica. Objetivo: Traçar o perfil cirúrgico hospitalar dos adolescentes e
determinar o grau de ansiedade dos adolescentes submetidos a cirurgia hospitalar. Metodologia:
Trata-se de um estudo quantitativo descritivo, realizado no Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA) e em outras enfermarias do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE). Participaram da pesquisa 14 adolescentes submetidos a procedimentos cirúrgicos com faixa etária entre
12 a 18 anos para o alcance do nível de ansiedade. A coleta de dados se deu mediante ao inventário
de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). Para o alcance do perfil cirúrgico foi realizado estudo documental retrospectivo durante 1 ano no NESA, mediante registros da unidade. A pesquisa recebeu
autorização do CEP da referida universidade. A análise dos dados ocorreu através da estatística descritiva. Resultados: O motivo de internação desses adolescentes é uma variável para demonstrar o
nível de ansiedade (traço e estado). Através dos registros institucionais foram selecionados adolescentes que realizaram procedimentos durante 1 ano para a determinação do perfil cirúrgico. Sendo
39 adolescentes, 26 (66,7%) do sexo masculino e 13 (33,3%) do sexo feminino. O perfil cirúrgico
facilita o direcionamento da assistência prestada e demonstra o tempo de internação que influencia
muitas vezes no estado emocional dos pacientes. Durante a análise dos dados, os 14 inventários de
ansiedade dos pacientes, foram selecionados em sua totalidade, sendo 9 (64,3%) pacientes do sexo
masculino e 5 (35,7%) do sexo feminino. O grau do traço que é o nível intrínseco de ansiedade e o
estado que é o emocional transitório dos adolescentes submetidos a cirurgia, se mantiveram com
perfis baixos e similares. Sendo observada que a média dos níveis de ansiedade para traço 40,57
e a média dos níveis de estado de ansiedade foi de 41,14 confirmando a manutenção dos níveis
de ansiedade mesmo com o fator estressor presente. Conclusão: A assistência multiprofissional
integrada prestada pelos profissionais do HUPE e principalmente do NESA como acolhimento,
comunicação efetiva e orientações sobre o procedimento é fundamental para minimização do momento frente aos anseios e medos dos adolescentes, contribuindo para acalma-los antes de realizar
o procedimento. Outro ponto de destaque é a presença de seus familiares, que também influencia
na diminuição do nível de ansiedade.
palavras-chave: Adolescente; Ansiedade; Cirurgia

Introduction: Hospital surgeries are important in nursing care, since they generate great
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benefits to the patient. However, the preoperative period demands a lot of tension, which can lead
to different feelings in adolescents, such as: fear, anguish, tremors, insecurity and especially anxiety
related to hospitalization, lack of knowledge of the procedure and surgical intervention. Objective:
To outline the hospital surgical profile of adolescents and determine the degree of anxiety of adolescents undergoing hospital surgery. Methodology: This is a descriptive quantitative study carried
out at the Center for the Study of Adolescent Health (NESA) and other infirmaries at the Pedro
Ernesto University Hospital (HUPE). A total of 14 adolescents undergoing surgical procedures
with ages ranging from 12 to 18 years were interviewed to reach the level of anxiety. Data collection was done through the Trait-State Anxiety Inventory (IDATE). To reach the surgical profile,
a retrospective documentary study was performed for 1 year in the NESA, using unit records. The
research was approved by the CEP of the university. The analysis of the data occurred through descriptive statistics. Results: The reason for hospitalization of adolescents is a variable to demonstrate the level of anxiety (trait and state). Through the institutional records were selected adolescents
who performed procedures for 1 year to determine the surgical profile. Of the 39 adolescents, 26
(66,7%) were male and 13 (33,3%) were female. The surgical profile facilitates the targeting of care
and demonstrates the length of hospital stay that often influences patients’ emotional state. During
the analysis of the data, the 14 patient anxiety inventories were selected in their totality, of which
9 (64,3%) were male and 5 (35,7%) were female. The degree of the trait that is the intrinsic level of
anxiety and the state that is the transient emotional state of the adolescents undergoing surgery, remained with low profiles and the like. It was observed that the mean of anxiety levels for trait 40,57
and the mean of anxiety state levels was 41,14 confirming the maintenance of anxiety levels even
with the present stressor factor. Conclusion: The integrated multiprofissional assistance provided
by the HUPE professional and especially the NESA as host, effective comunication and guidelines
on the procedure is fundamental to minimize the momentum of the anxieties and fears of adolescentes, helping to soothe them before performing the procedure. Another important point is the
presence of their relatives, which also influences the reduction of anxiety level.
keywords: Adolescents; Anxiety; Surgery
Apoio Financeiro: ; UERJ
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A vulnerabilidade para violência nas relações afetivas entre adolescentes em situação de acolhimento na perspectiva da própria adolescente institucionalizada: desvelando a violência e promovendo o cuidado à saúde sexual e reprodutiva Ruan Henrique (bolsista PIBIC) Lucia Helena
Garcia Penna (orientadora) Introdução: As relações afetivas durante a adolescência configuram-se
inicialmente em situações sem compromissos, “ficar”, namoro se maturando ou não, conforme
o tempo de relacionamento. Esta vivência da sexualidade pelos adolescentes, num contexto social onde se tem permeado questões de desigualdade de gênero, raça/cor, escolaridade e condição socioeconômica, influencia diretamente a saúde destes adolescentes. Objetivos: Caracterizar o
perfil de adolescentes em situação de acolhimento nas instituições públicas do município do Rio
de Janeiro; Descrever os principais tipos de violências nas relações afetivas íntimas entre adolescentes em situação de acolhimento, a partir de suas perspectivas. Metodologia: Estudo descritivo
exploratório, desenvolvido na abordagem quantitativa. Foi utilizado um instrumento de coleta
de dados contendo uma parte com questões relativas a descrição do perfil sócio demográfico dos
adolescentes e outra, composta por questões para identificação da violência nas relações afetivas de
adolescentes, sendo estas baseadas no instrumento “Cadri” (Inventário de Conflitos nos Relacionamentos de Namoro entre Adolescentes). Foram investigados 72 adolescentes acolhidos em sete
unidades municipais de acolhimento do Município do Rio de Janeiro; entre abril a junho de 2017.
Projeto aprovado: nº 1.779.288. Resultados: Os adolescentes possuía entre 15 a 17 anos; maioria do
sexo masculino; e 90% da amostra composta de adolescentes negros e pardos. A maioria dos adolescentes frequentava atividades culturais, religiosas e esportivas. Dentre as situações de violência
vivenciadas nas relações afetivas íntimas de adolescentes, destacaram-se as seguintes violências:
verbal/emocional/psicológica; violência psicológica; violência física; violência sexual; violência
patrimonial. Conclusão: A violência no namoro entre adolescentes torna-se crítica ao considerar
que os hábitos violentos no decorrer dessa fase da vida podem servir de base para a violência entre
parceiros íntimos adultos, permeados por diversos fatores sociais, econômicos e culturais. Esta
questão se agrava ainda mais ao se levar em conta que ambos, homens e mulheres, podem ser tanto
vítimas quanto perpetradores da violência na relação de namoro. É necessário ações de cuidado
voltadas para prevenção e minimização das violências nas relações afetivas de adolescentes.
palavras-chave: Violência ; Adolescentes ; Cuidado

Introduction: The affective relationships during adolescence are initially configured in situations without compromises, “stay”, dating if maturing or not, depending on the time of rela-
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tionship. This experience of sexuality by adolescents, in a social context where questions of gender
inequality, race / color, schooling and socioeconomic status have permeated, directly influence the
health of these adolescents. Objectives: To characterize the profile of adolescents in foster care in
the public institutions of the city of Rio de Janeiro; To describe the main types of violence in the
intimate affective relationships among adolescents in the host situation, from their perspectives.
Methodology: Exploratory descriptive study, developed in the quantitative approach. It was used
a data collection instrument containing a part with questions related to the description of the socio-demographic profile of the adolescents and another one, composed of questions to identify the
violence in the affective relationships of adolescents, being these based on the instrument “Cadri”
(Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory). We investigated 72 adolescents (13 to 18
years old) who were housed in seven municipal housing units of the Municipality of Rio de Janeiro; between April and June 2017. Project approved by the Ethics Committee: Number: 1.779.288.
Results: Most adolescents were between 15 and 17 years old; majority male; and 90% of the sample comprised of black and brown adolescents. Most adolescents attended cultural, religious, and
sports activities. Among the situations of violence experienced in the intimate affective relations
of adolescents, the following were highlighted: verbal / emotional / psychological (477 citations);
psychological violence (199); physical violence (114); sexual violence (40 citations); patrimonial
violence (16). The adolescents also indicated that there was no violence (366 citations). Conclusion: Dating violence among adolescents becomes critical in considering that violent habits during
this stage of life can serve as a basis for violence between intimate adult partners, permeated by
diverse social, economic and cultural factors. This issue is further aggravated by the fact that both
men and women can be both victims and perpetrators of dating violence. It is necessary to take
care actions to prevent and minimize violence in the affective relations of adolescents.
keywords: Violence; Adolescent; care
Apoio Financeiro:
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Considerando que menos de 2% da população brasileira é doadora voluntária de sangue,
faz-se necessário conhecer esse grupo, de modo a criar estratégias para a captação de novos voluntários. Este estudo teve por objetivo identificar e analisar o perfil epidemiológico dos doadores que
compareceram ao processo de seleção pré-doação no Serviço de Hemoterapia do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Trata-se de um estudo transversal, do tipo exploratório descritivo, com
abordagem quantitativa e análise estatística. A coleta de dados deu-se por meio de questionário
autoaplicável com doadores voluntários que compareceram ao Serviço de Hemoterapia do Hospital
Universitário Pedro Ernesto, entre novembro de 2016 e março de 2017. Dos 205 respondentes,
51,2% eram do sexo masculino; 48,8% tinham até 29 anos, sendo a média de idade de 32,8 anos (±
desvio-padrão de 12,72); e 69,3% eram naturais do município do Rio de Janeiro. Quanto ao estado
civil, a maioria era de solteiros (59,0%); e 56,1% tinham escolaridade a partir do ensino superior
completo. Com relação à orientação sexual, dos respondentes com vida sexual ativa, apenas 1,5%
declararam terem tido relações com pessoas do mesmo sexo e 2,9% com pessoas de ambos os sexos. No que tange ao histórico de parceria sexual, foram utilizadas variáveis diferentes nos dois
momentos distintos da coleta de dados: no primeiro, foi observada a parceria múltipla em dez anos
(três ou mais parceiros) para 33,0% dos respondentes. Já na segunda, quando questionada a parceria
múltipla nos doze meses anteriores, 11,2% declararam terem tido três ou mais parceiros no período. Quanto ao uso de preservativos nas relações sexuais, as respostas foram preocupantes: 30,6%
relataram utilização pouco frequente e 10,8% responderam que nunca fizeram uso de preservativo.
Observou-se que os doadores voluntários são, em sua maioria, adultos jovens, solteiros, e que ainda
podem apresentar múltiplos parceiros e comportamentos sexuais de risco, como o uso irregular do
preservativo. O enfermeiro tem um papel educador fundamental nesse contexto, portanto conhecer o perfil do doador é um passo norteador para a elaboração de estratégias de melhor orientação
ou maior captação de alguns grupos específicos.
palavras-chave: Enfermagem em Saúde Pública; Doadores de sangue; Epidemiologia

Considering that less than 2% of the Brazilian population are voluntary blood donors, it is
necessary to know this group, in order to create strategies for for attracting new volunteers. This
study aimed to identify and analyze the epidemiological profile of donors who attended the pre-donation screening process at the Hemotherapy Service of Pedro Ernesto University Hospital. This
is a cross-sectional, descriptive and exploratory study with quantitative approach and statistical
analysis. Data collection was done through a self-administered questionary with voluntary donors
who attended the service between November 2016 and March 2017. From 205 respondent donors,
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51.2% were male; 48.8% had between 20 and 29 years of age, with a mean age of 32.8 years (± 12.72
standard deviation); and 69.3% were from the city of Rio de Janeiro. Regarding marital status, the
majority were single (59.0%); 56.1% had at least completed superior education. Regarding sexual
orientation, from all respondents with active sexual life, only 1.5% reported having had same-sex
relationships and 2.9% with people of both sex. Regarding sexual partnership, different variables
were used in two different moments of data collection: in the first, the multiple partnership in ten
years (three or more partners) was observed for 33.0% of the respondents. In the second, when
questioned the multiple partnership in the previous twelve months, 11.2% reported having had
three or more partners in the period. Regarding the use of condoms in sexual relations, the responses were worrisome: 30.6% reported infrequent use and 10.8% said they had never used condoms.
It has been observed that voluntary donors are mostly young and unmarried, who may still have
multiple partners and at-risk sexual behaviors such as irregular condom use. Nursing plays a fundamental role in this context, so knowing the donors profile is a guiding step for the elaboration of
strategies of better orientation or greater capture of some specific groups.
keywords: Public Health Nursing; Blood donors; Epidemiology
Apoio Financeiro:
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Introdução: Os indicadores epidemiológicos nacionais e internacionais indicam a prevalência da fibromialgia em diferentes contextos, causando repercussões e limitações para a vida das
pessoas. A compreensão das limitações e necessidades de cuidado permite identificar problemas e
delinear intervenções para modificar as situações que interferem negativamente no bem-estar e
na qualidade de vida das pessoas. Objetivo: Levantar as demandas de cuidado e descrever características sociodemográficas, econômicas e de saúde de pessoas com fibromialgia. Método: estudo
descritivo realizado com 28 pessoas, cadastradas em um programa de saúde. Os dados foram inseridos no programa Excel e analisado por estatística simples. Resultados: A média de idade das
participantes foi de 52 anos, onde 100% são do sexo feminino. Dessas, 78,5% residem na região
metropolitana do Rio de Janeiro, 18% na baixada fluminense, e 3,5% em no município de Niterói.
Com relação ao estado civil, 57,1% são casadas e/ou vivem com um companheiro, 14,3% são viúvas, 14,3% são divorciadas/separas e 14,3% são solteiras. Quanto ao nível de escolaridade, 39,3%
das participantes interromperam seus estudos, 25% terminaram apenas o ensino médio e 35,7%
concluíram o ensino superior e/ou pós-graduação. Sobre a profissão ou ocupação que exercem,
28,5% das mulheres atuam em cargos de nível médio, 25% em cargos de nível superior, 21,5%
se dedicam exclusivamente aos cuidados do lar, 14,3% estão aposentadas e 10,7% não trabalham.
Em relação a renda, 65% vivem com 2 salários mínimos e os demais com 1salário mínimo e meio.
Quanto as comorbidades apresentadas, 32,1% apresentam depressão, 39,2% apresentam ansiedade,
35,8% possuem hipertensão arterial sistêmica, 17,8% possuem diabetes mellitus do tipo 2, 32,1%
apresentam dificuldades no relacionamento familiar, 28,5% apresentam alguma dislipidemia, 25%
possuem doença da tireoide, 10,7% apresentam osteopenia e 3,5% apresentam outras doenças reumatologias e transtornos da ansiedade. As demandas de cuidado envolvem dificuldades financeiras,
medo, insegurança, ansiedade, baixo conhecimento sobre a doença, baixa autoestima, entre outros.
Conclusão: As implicações da doença podem ser minimizadas por meio de cuidados de saúde, em
grupo terapêutico, de ajuda mútua, com equipe interdisciplinar, condizentes às necessidades dessas
pessoas, onde favoreçam o autoconhecimento, autoconfiança e autonomia para viver com bem-estar e conforto.
palavras-chave: enfermagem; doença crônica; fibromialgia

Introduction: National and international epidemiological indicators indicate the prevalence
of fibromyalgia in different contexts, causing diverse repercussions and limitations on people’s
lives. Understanding limitations allows identifying problems and designing interventions to modify situations that negatively affect people’s well-being and quality of life. Objective: To raise the
demands of care and to describe sociodemographic, economic and health characteristics of people with fibromyalgia. Methodology: a descriptive study with a quantitative approach, performed
with 28 people, enrolled in a health program, using data from the medical records. For that, we
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used the Excel program and simple statistical analysis. Results: The mean age of participants was
52 years, where 100% were female. Of these, 78.5% reside in the metropolitan region of Rio de
Janeiro, 18% in the Rio de Janeiro state, and 3.5% in the city of Niterói. Regarding marital status,
57.1% are married, 14.3% are widows, 14.3% are divorced and 14.3% are single. As for the level of
schooling, 39.3% of students finish their studies, 25% complete high school and 35.7% complete
higher education. 28.5% of the women work in medium-level positions, 25% have a higher education level, 21.5% attend home care, 14.3% are retired and 10.7% do not work. In relation to income,
65% live with 2 minimum wages and the other with 1 minimum wage and a half. Regarding the
comorbidities presented, 32.1% presented depression, 39.2% presented anxiety, 35.8% had systemic arterial hypertension, 17.8% had type 2 diabetes mellitus, 32.1% presented difficulties in family
relationships, 28.5% have some dyslipidemia, 25% have thyroid disease, 10.7% have osteopenia and
3.5% present other rheumatic diseases and anxiety disorder. The demands of care involve financial
difficulties, fear, insecurity, anxiety, low knowledge about the disease, low self-esteem, among
others. Conclusion: the implications of the disease can be minimized through health care, therapeutic group, mutual aid, interdisciplinary team, appropriate to the needs of these people, where
they promote self-knowledge, self-confidence and autonomy to live with well-being and comfort.
keywords: nursery; chronic desease; fibromyalgia
Apoio Financeiro: CNPQ
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A imunização é uma medida de prevenção e controle para determinadas doenças, e em condições normais, as células do corpo humano são capazes de responder a inúmeros estímulos infecciosos ou antigénicos, além da vacinação. Um paciente neoplásico tem a alteração desse evento,
e a imunização deste público se dá por meio de avaliação de cada caso, pelo oncologista e pelo
enfermeiro da sala de vacinas. Sendo assim, esta pesquisa visa descrever os aspectos particulares
da imunização em pacientes em tratamento oncológico. Estudo do tipo revisão integrativa, realizada no período de março a abril de 2018, nas bases de dados da BVS, utilizando como critério de
inclusão e exclusão; identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; categorização dos
estudos selecionados; análise e interpretação dos resultados e apresentação da revisão/síntese do
conhecimento. No que tange as publicações do corpus do estudo, o total foi de 24 artigos, sendo
37,5% publicados em 2016, 58,3% sem classificação de qualis, e nos demais, frequência de qualis em
A2 (60,0%). As revistas permearam as temáticas vacinação e oncologia, sendo apenas 01 da área
da enfermagem. O delineamento do estudo concentrou 54,1% nos níveis 2 (20,8%) e 3(33,3%). Os
países de publicação totalizaram 09, com 50,0% dos artigos com cenário EUA. As vacinas descritas
nos estudos foram em um total de 11, com destaque para a Influenza com ocorrência de 83,3%. Para
a soroconversão, o resultado positivo apresentou-se em 31,9% (15/47) das vacinas presentes nos
estudos, sendo destes 86,7% (13/15) para a influenza, 6,7% (1/15) para varicela e 6,7% para hepatite
B. Conclui-se que as produções são concentradas em países desenvolvidos, principalmente EUA,
sendo este um país com alto investimento na produção da ciência, diferente do Brasil, por exemplo. Além disso, a discussão de imunização nestes pacientes é pouco produzida pela Enfermagem,
contrastando com a prática, já que esta é uma atividade destes profissionais. Ou seja, a produção do
conhecimento sendo produzida por outras categorias que não aquelas que as praticam.
palavras-chave: Enfermagem; Câncer; Imunização

Immunization is a measure of prevention and control for certain diseases, and under normal
conditions the cells of the human body are able to respond to numerous infectious or antigenic
stimuli in addition to vaccination. A neoplastic patient has the alteration of this event, and the
immunization of this public occurs through an evaluation of each case, by the oncologist and the
nurse of the vaccine room. Thus, this research aims to describe the particular aspects of immunization in patients under cancer treatment. Integrative review study, carried out from March to April
2018, in the VHL databases, using as inclusion and exclusion criteria; identification of pre-selected
and selected studies; categorization of selected studies; analysis and interpretation of the results
and presentation of the knowledge review / synthesis. Regarding the publications of the corpus
of the study, the total was 24 articles, with 37.5% published in 2016, 58.3% without qualis classification, and in the others, frequency of qualis in A2 (60.0%).The journals permeated the subjects
vaccination and oncology, being only 01 of the nursing area. The study design concentrated 54.1%
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at levels 2 (20.8%) and 3 (33.3%). The countries of publication totaled 09, with 50.0% of articles
with US scenario. The vaccines described in the studies were in a total of 11, with emphasis on Influenza with occurrence of 83.3%. For seroconversion, the positive result was 31.9% (15/47) of the
vaccines present in the studies, of which 86.7% (13/15) for influenza, 6.7% (1/15) for varicella and
6.7% for hepatitis B. It is concluded that the productions are concentrated in developed countries,
mainly USA, being this one country with high investment in the production of science, different
from Brazil, for example. In addition, the discussion of immunization in these patients is little produced by Nursing, contrasting with practice, since this is an activity of these professionals. That is,
the production of knowledge being produced by categories other than those who practice them.
keywords: Nursing; Cancer; Imunization
Apoio Financeiro: ; UERJ
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166. ENFERMAGEM, SAÚDE E TRABALHO: VIGILÂNCIA NA SAÚDE DO
TRABALHADOR NO AMBIENTE HOSPITALAR – DADOS RETROSPECTIVOS
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Orientador:		
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Trabalhadores de enfermagem estão expostos a diferentes cargas de trabalho, resultando em
processos de desgaste, adoecimento, absenteísmo e presenteísmo. A implementação de um sistema
de monitoramento, permite aos gestores e profissionais de saúde ocupacional identificar os riscos,
acidentes e as doenças relacionadas à saúde do trabalhador, o que contribui para o desenvolvimento
de ações mais apropriadas e direcionadas. O SIMOSTE® - Sistema de Monitoramento da Saúde
dos Trabalhadores de Enfermagem, implantado em um hospital universitário de São Paulo e já
adequado para a realidade do Hospital Universitário Pedro Ernesto - UERJ, é um “software” ancorado à teoria da determinação social do processo saúde-doença, com o objetivo de instrumentalizar
gestores de saúde para a vigilância da saúde dos trabalhadores de enfermagem, captando acidentes
típicos, determinantes e agravos à saúde que podem gerar acidentes, doenças e outros processos de
desgaste que comprometem a qualidade de vida no trabalho e na vida social, bem como a assistência
prestada. Descrever dados relativos à saúde do trabalhador de enfermagem registrados no SIMOSTE®. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com dados coletados de prontuários de saúde
ocupacional, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. O SIMOSTE® teve sua
interface adaptada para o recebimento de dados da equipe de enfermagem, a partir do delineamento do perfil institucional, caraterísticas e regime de trabalho, por meio de reuniões e treinamento,
na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, para o uso do “software” no hospital
universitário. No ano de 2015, detectou-se 886 registros de afastamentos entre os profissionais de
enfermagem, atribuídos, principalmente, às “doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo” com 24,4% dos casos, seguido pelos “transtornos mentais e comportamentais” (22,6%). A
ferramenta está pronta para ser utilizada na instituição, já indicando elevado índice de adoecimento
por doenças osteomusculares e adoecimento mental. A continuidade da pesquisa, com o acompanhamento do adoecimento dos trabalhadores mostra-se essencial para implementação de medidas
de promoção à saúde e prevenção do adoecimento do trabalhador de enfermagem.
palavras-chave: Saúde do trabalhador; Enfermagem do trabalho; Transtornos acumulativos

Nursing workers are exposed to different workloads, resulting in processes of attrition, illness, absenteeism and presenteism. The implementation of a monitoring system allows managers
and health professionals to take care of risks, accidents and associate workers’ health, to be responsible for the development of more favorable and targeted actions. The SIMOSTE® - Health Monitoring System for Nursing Workers, implemented in a university hospital in São Paulo and already
suitable for the reality of the Pedro Ernesto University Hospital - UERJ, is a software anchored in
the social health theory of the process of Cheers. in order to implement health managers for the
surveillance of the health of nursing workers, capturing the accidents, determinants and health
problems that can generate accidents, diseases and other exercise processes that compromise the
quality of life at work and in social life, as well as the assistance provided. Describes the health data

331

of registered nursing workers in SIMOSTE®. This is a descriptive, cross-sectional study with data
from occupational health records, approved by the Research Ethics Committee of the institution.
SIMOSTE® had its interface adapted to receive data from the nursing team, based on the delineation of the institutional profile, characteristics and work regime, by means of class sessions and
training, at the Nursing School of the University of São Paulo, for the use of the software in the
university hospital. In the year 2015, there were 886 records of departures among nursing professionals, attributed mainly to nurses of the musculoskeletal system and connective tissue (24.4% of
cases), grouped by “mental and behavioral disorders” (22 , 6%). The tool is ready to be used in the
institution, already related to the index of illness due to musculoskeletal diseases and mental illness.
The search of the research, with the accompaniment of the child labor is essential for the practice
of preventive health measures and prevention of the sickness of the nursing worker.
keywords: Worker’s health; Nursing work; Cumulative disorders
Apoio Financeiro: ; UERJ
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O estudo destaca a relevância das estratégias de ensino utilizadas pelos docentes na inserção
da ética e bioética na atitude profissional em face do ser cuidado como algo significativo, em vista
do aprimoramento do cuidado humanizado. Realça os benefícios dessas atividades para a formação do pensamento crítico do graduando na formação de Enfermagem Pediátrica. Conhecer as
estratégias de ensino para a inserção da ética e a bioética na Enfermagem Pediátrica; Discutir as
contribuições das estratégias no ensino da Enfermagem Pediátrica face ao contexto da Ética e Bioética principialista. Estudo de natureza qualitativa que trabalha com o universo dos significados,
dos motivos, das aspirações, das crenças, entre outros fenômenos que não podem/não deveriam
ser quantificados. O cenário para sua realização foram Faculdades de Enfermagem de Universidades Públicas no município do Rio de Janeiro, após aprovação do CEP, tendo como participantes
nove professores de Enfermagem Pediátrica. Para coleta de dados foram feitas perguntas abertas
sobre o ensino da Ética e Bioética na Enfermagem Pediátrica. A partir da análise das falas surgiram
três categorias: Ensinar o graduando nas atividades teórico-práticas em Enfermagem Pediátrica
na perspectiva das estratégias de ensino: Roda de Debates, Aulas Práticas e Júri Simulado. Diante
desse contexto, destaca a importância da discussão sobre a Ética e Bioética, associada à prática do
graduando através de vivência dos docentes e discentes, desvinculando opiniões próprias como
verdade absoluta. Além disso, a simulação de situações com troca de argumentos embasados no
campo teórico, aumenta o domínio sobre o tema e causa reflexão acerca dos variados cenários atípicos que podem surgir, e como intervir de forma que respeite e assegure a singularidade da criança
e sua família. Demonstra ainda, a associação dessas atividades na concretude da aula prática, onde
o abstrato discutido ganha forma e passa a ser identificado como uma cena real do cuidado. Desse
modo, é notável a relevância das diferentes estratégias de ensino em vista das contribuições para a
atitude profissional do Enfermeiro que vai sendo construída a partir de experiências vivenciadas no
ensino de graduação, na conexão da teoria e prática capacitando o graduando para uma assistência
com um olhar humanístico.
palavras-chave: Ética; Bioética; Enfermagem Pediátrica

The study highlights the relevance of teaching strategies used by teachers in the insertion of
ethics and bioethics into the professional attitude towards the care like something significated, with
a view to improving humanized care. Emphasizes the benefits of these activities for the training
of the critical thinking of the graduating in training in Pediatric Nursing. To know the teaching
strategies for insertion of ethics and bioethics in Pediatric Nursing; To discuss the contributions
of strategies in teaching Pediatric Nursing in the context of the Ethics and principialist Bioethics.
A qualitative study that works with the universe of meanings, motives, aspirations, beliefs, among
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other phenomena that can not / should not be quantified. The scenario for its accomplishment
was the Faculties of Nursing of the Public School of the city of Rio de Janeiro, after approval of
the CEP, with nine teachers of Pediatric Nursing as participants. For data collection, were made
opened questions on the teaching of Ethics and Bioethics in Pediatric Nursing. From the analysis
of the speeches, three categories emerged: Teaching the graduate in the theoretical-practical activities in Pediatric Nursing in the perspective of teaching strategies: Wheel of Debates, Practical
Classes and Simulated Jury. In view of this context, the importance of the discussion on Ethics and
Bioethics, associated to the practice of training through the experience of teachers and students,
dissociating their own opinions as an absolute truth is highlighted. In addition, the simulation of
situations with argument exchange based on the theoretical field, increases the dominion over the
subject and provokes reflections on the varied atypical scenarios that can arise, and how to intervene in a way that respects and guarantees the singularity of the child and his or her family. It also
demonstrates the association of these activities in the concreteness of the practical class, where the
summary discussed takes shape and is identified as a real setting of care. Thus, the relevance of the
different teaching strategies in view of the contributions to the professional attitude of the Nurse
who is being constructed from experiences lived in the teaching of graduation, in the connection
between theory and practice making possible to the graduating a care with a humanistic look.
keywords: Ethics; Bioethics; Pediatric Nursing
Apoio Financeiro: CNPQ
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168. FATORES DE RISCO DA ASMA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores, multifatorial determinada pela interação de fatores genéticos e ambientais. Possui alta prevalência no
mundo e elevada morbidade. No Brasil, a prevalência média de asma é de 24,3% entre crianças e
19% para os adolescentes. Crianças são vulneráveis a doença por seus pulmões e sistema imune
ainda se encontrarem em maturação. Os fatores relacionados à incidência ou exacerbação da asma
são, ambiente intradomiciliar (alérgenos), ambiente extradomiciliar (poluição do ar), tabagismo e
obesidade. Objetivo: identificar os fatores ambientais relacionados à asma. Métodos: Estudo transversal descritivo do perfil epidemiológico das crianças e adolescentes asmáticos acompanhados
no am¬bulatório especializado em asma dos Centros Municipais de Saúde Heitor Beltrão e Sales
Neto, no município do Rio de Janeiro, no período de novembro de 2016 a dezembro de 2017. Os
critérios de elegibilidade foram idade entre 6 e 14 anos e ter o diagnóstico de asma. Foram avaliados 112 asmáticos, cujo responsáveis responderam um questionário, com itens sociodemográficos.
Para a classificação do controle foi usado o Global Initiative for Asthma (GINA-2017). A análise
exploratória dos dados foi feita por distribuição percentual e medida de tendência central (média) e
dispersão (desvio padrão e valores mínimo e máximo). Os fatores de risco vistos foram sexo, faixa
etária, índice de massa corporal, tabagismo e seu uso na gestação, presença na residência de mofo,
umidade, cão, gato e poeira, história de bronquiolite nos primeiros anos de vida. As análises estatísticas foram feitas com programa R versão 3.3.3 (The R Project for Statistical Computing). Foi
aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Social (CEP-IMS) da UERJ
e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Resultados: As 112 crianças apresentaram idade média
de 9 ± 2,38 anos, renda igual ou menor a dois salários mínimos de 67,9% e 68% iniciaram os sintomas antes dos 3 anos de idade. Quanto aos antecedentes pessoais 42% receberam diagnóstico prévio
de bronquiolite e 48,2% relata pelo menos um episódio de pneu¬monia anterior. Antecedente familiar de atopia com pai e/ou mãe com asma foram referidos por 50,9%. As condições do ambiente
físico domiciliar, foi referido tabagismo passivo em 32% dos casos, presença de animais em casa
40,2%, poeira em 50,9% e umidade ou mofo em 55,5%. E, no ambiente extradomiciliar 26,2% referiram queimada no entorno da residência. Conclusão: Os resultados mostraram frequência elevada
de bronquiolite em crianças asmáticas, assim como a presença de fatores como animais e mofo no
ambiente intradomiciliar. O conhecimento da prevalência destes fatores pode auxiliar no controle
e no prognóstico desta doença.
palavras-chave: Asma; fatores de risco; criança

Introdução: Asthma is a chronic inflammatory disease of the lower airways, multifactorial
determined by the interaction of genetic and environmental factors. It has a high prevalence in
the world, having high morbidity. A recent study shows that in Brazil the average prevalence of
asthma is 24.3% among children and 19% for adolescents. Children are more vulnerable to disease,
as their lungs are still in maturation and their immune system is not yet fully developed. Several
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factors are related to the incidence or exacerbation of asthma, such as the home environment (rhinitis and allergens), extradomiciliar environment (air pollution), smoking and obesity. Objective:
Since asthma is a disease of increasing prevalence in Brazil and the world, with high morbidity and
impact on quality of life, this study aims to identify the environmental factors related to asthma.
Methods: This is a descriptive cross-sectional study of the epidemiological profile of asthmatic
children and adolescents in the Heitor Beltrão and Sales Neto Municipal Health Centers, in the
municipality of Rio de Janeiro, during the period of November 2016 to December 2017. Eligibility
criteria included age between 6 and 14 years and medical diagnosis of asthma. We evaluated 112
asthmatics, whose parents or guardians answered a structured questionnaire, with sociodemographic questions. The Global Initiative for Asthma (GINA-2017) was used to classify asthma control.
The exploratory analysis of the data was performed by percentage distribution and measure of central tendency (mean) and dispersion (standard deviation and minimum and maximum values). The
risk factors analyzed were gender, age, body mass index, smoking, smoking in pregnancy, presence
of mold and / or humidity, dog and / or cat and dust, and the history of bronchiolitis in the first
years of life. All the statistical analyzes were carried out with program R version 3.3.3 (The R Project for Statistical Computing). This project was approved by the Research Ethics Committees of
the Institute of Social Medicine (CEP-IMS) of UERJ and the Municipal Health Secretariat (SMS).
Conclusion: Our results show a high frequency of bronchiolitis in asthmatic children, as well as the
presence of factors such as animals and mold in the home environment. Knowledge of the prevalence of these factors in asthmatic individuals may help in the control and prognosis of this disease.
keywords: Asthma ; Risk factors; Child
Apoio Financeiro:
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De acordo com o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (2017), ocorrem cerca
de 30 a 40% de falhas nas administrações de medicamentos. Segundo D´AQUINO et al (2015), a
análise de fichas de notificação de incidentes com medicamentos, demonstraram que 54,3% das
notificações envolveram medicamentos potencialmente perigosos. Considerando que os pacientes internados em UTI estão mais suscetíveis a erros como esses, por se estimar receberem duas
vezes mais medicamentos, e o uso de medicamentos potencialmente perigosos aumenta o risco
de ocasionar danos, levantou-se a questão: como ocorre a administração destes medicamentos em
uma UTI? Analisar a administração de medicamentos potencialmente perigosos em uma unidade
de terapia intensiva. Estudo transversal, observacional, quantitativo, realizado em uma Unidade
de Terapia Intensiva geral adulta de um hospital universitário, do Rio de Janeiro. Para a coleta
de dados elaborou-se um formulário, baseado em recomendações do IBSP. A coleta realizou-se
durante março e abril de 2018. Os dados foram tabulados no programa Excel e analisados através
de estatística simples e descritiva. O estudo foi aprovado, sob parecer n° 2.544.331. A partir de 185
observações à beira leito, 609 (100%) bombas infusoras verificadas e 603 (99%) estavam identificadas com os nomes dos medicamentos em infusão. Destas, 318 (52%) estavam com medicamentos
potencialmente perigosos. Em relação ao acesso venoso, 162 (83%) medicamentos estavam sendo
infundidos em vias centrais, e 33 (17%) periféricas. Quantos aos equipos, 376 (61%) estavam identificados com nome do medicamento que estava instalado, e destes, 246 (65%) estavam identificados como medicamentos potencialmente perigosos. Os sinalizadores quanto ao risco estavam
presentes em 393 (64%) dos equipos observados. Observou-se concomitância de administração de
drogas potencialmente perigosas na mesma via de infusão em 42 (21%) dos cateteres analisados. O
número de bombas identificadas, bem como a presença dos sinalizadores de alerta e identificação
dos equipos gerou um resultado positivo no estudo. A administração simultânea de medicamentos citados foram evidenciados em casos graves e mediante enorme infusão de medicamentos em
bomba infusora. Entende-se que medidas de segurança medicamentosa são necessárias e devem ser
estimuladas a fim de evitar erros que podem ser fatais ao paciente.
palavras-chave: Segurança do Paciente; Gerenciamento de risco; Unidades de Terapia Intensiva

According to Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente ( 2017), has been occurred
upon 30 to 40% of failures in the medicines administration. D´ AQUINO et al (2015) says that the
analysis of notification files of incidents with medicines showed that 54% of the notifications involved potentially harmful medication. Whereas the patients admitted to ICU are more susceptible to errors as said, by estimating, they receive of twice more medications, and the use of potentially
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harmful medications increases the risk of damages, and then, raised the question: how does occurs
the administration of these medications in an ICU? To analyze the administration of potentially
harmful medication in an Intensive Care Unit. This is a study cross-sectional, observational and
quantitative, held at a general adult intensive care unit of a university hospital, at Rio de Janeiro.
For the data gathering, a form was elaborated, based on recommendations by IBSP. The gathering
was realized during march and april of 2018, and the data were tabulated in the software Excel and
analyzed through simple statistic and descriptive. The study was approved under number code
2.544.331. From 185 bedside teaching observations, 609 (100%) infusion pumps were verify and
603 (99%) were identified with the names of medicines in infusion. Those, 318 (52%) were potentially harmful medications. In relation to venous access, 162 (83%) medicines were infunded by
centrals way, and 33 (17%) and peripherals ways. About the saline devices, 376 (61%) were identify
with the name of the medication installed, and those, 246 (65%) were identify with potentially harmful medications. The flag risks flags were presented in393 (64%) of the saline devices observed.
It was possible to see during the same administration route different kind of potentially harmful
medications in of the 42 (21%) analyzed catheters. The number of identify pumps, as well as the
presence of flag risks and the saline’s identification gave a good study result. The simultaneous
administrations of medicines cited were evidenced in serious cases, by huge infusion in infusion
pumps. It is understood that drug safety measures are necessary and should be encouraged in order
to avoid errors that can be fatal to the patient.
keywords: Patient Safety; Risk management; Intensive Care Unit
Apoio Financeiro:
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Atualmente vivemos em uma sociedade que nos permite acesso imediato à informações e artifícios que nos possibilita resolver e participar de várias demandas ao mesmo tempo. Estamos cada
vez mais envolvidos em tarefas para construir aquilo que queremos ser, um curso, uma disciplina
extra na faculdade, sair com os amigos, tentando organizar todas as demandas, surgindo assim os
fatores estressores. Atenção Plena (Mindfulness) surge como uma ferramenta para o manejo do estresse, é um estado de consciência que envolve estar atento às experiências, de forma não julgadora
e com atitude de gentileza. Utiliza algumas “âncoras” para uma observação consciente, como uma
própria respiração, ou como sensações e movimentos corporais. Objetiva-se mostrar os efeitos do
curso “Atenção Plena (Mindfulness): Uma Tecnologia no Manejo do Estresse” em estudantes de
uma universidade publica Rio de Janeiro. O estudo é de natureza qualitativa. Realizados em momentos distintos, 3 cursos de 8 semanas, entre os meses de março e julho, totalizando 89 universitários. Ao termino de cada turma foi respondido um questionário e realizada analise qualitativa.
Ao final do curso, todos os graduandos afirmam que obtiveram benefícios em suas vidas, resultando-se em: atenção plena como autoconhecimento / aumento da concentração, havendo relatos de
tomada de consciência corporal, percepção do tempo e espaço, maior atenção nas tarefas diárias,
descobertas de novos prazeres e sensações. Além disso, os alunos aderiram algumas atividades do
curso na sua rotina, como meditação dos três minutos e body scan, utilizando assim como meio
que manejo do estresse diário. Relatos afirmam que a pratica dos três minutos é a mais utilizada no
dia a dia, por servir o como uma âncora nos momentos de estresse, ser rápida e fácil de praticar em
qualquer lugar. Os efeitos positivos do curso Praticas em Atenção Plena, oferecido pelo projeto,
mostra que pode ser uma tecnologia para ajudar na redução dos efeitos nocivos do estresse. Consequentemente, melhora a saúde física e mental dos universitários possibilitando ganho qualitativo
em sua formação profissional e pessoal buscando sempre o aumento dessa qualidade de vida.
palavras-chave: Meditação; Mindfulness; Autocuidado

Today we live in a society that allows us immediate access to the information and devices
that allow us to solve and participate in several demands at the same time. We are increasingly
engaged in tasks to build what we want to be, a course, an extra discipline in college, hanging out
with friends, trying to organize all the demands, thus arising the stressors. Mindfulness emerges as
a tool for managing stress, it is a state of awareness that involves being attentive to experiences, in
a nonjudgmental way, with an attitude of kindness. It uses some “anchors” for conscious observation, such as one’s own breathing, or as bodily sensations and movements. The objective is to show
the effects of the course “Mindfulness: A Technology in the Management of Stress” in students of a
public university in Rio de Janeiro. The study is qualitative in nature. Made in different moments,
3 courses of 8 weeks, between the months of March and July, totaling 89 university students. At
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the end of each class, a questionnaire was answered and a qualitative analysis was performed. At
the end of the course, all undergraduates claim to have achieved benefits in their lives, resulting in:
mindfulness as self-awareness / increased concentration, reports of bodily awareness, perception
of time and space, greater attention to daily tasks, discoveries of new pleasures and sensations. In
addition, students adhered to some course activities in their routine, such as three-minute meditation and body scan, as well as using daily stress management. Reports say that the practice of three
minutes is the most used in everyday life, serve as an anchor in times of stress, be quick and easy
to practice anywhere. The positive effects of the Practices in Full Care course offered by the project show that it can be a technology to help reduce the harmful effects of stress. Consequently, it
improves the physical and mental health of university students, allowing a qualitative gain in their
professional and personal formation, always seeking the increase of this quality of life.
keywords: Meditation; Mindfulness; Self Care
Apoio Financeiro:
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A doença renal crônica (DRC) se insere no grupo de doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT), um dos principais desafios dos sistemas de saúde no século XXI. O Modelo de Cuidados
Crônicos (MCC) é uma proposta desenvolvida e aceita em todo o mundo por implicar em melhorias nos resultados dos cuidados a saúde e pode ser efetivo na produção de resultados de intervenção
que produzam um impacto positivo nos níveis de saúde e qualidade de vida da população acometida pela DRC. Em 2018 foi realizada uma busca nas bases de dados, considerando uma conjugação
de palavras chave mais especificas para o modelo de cuidados crônicos. Na etapa atual do estudo é
possível caracterizar os modelos de cuidado dirigidos a população acometida pela DRC. O objetivo
foi identificar modelos de intervenção dirigidas ao tratamento de pessoas acometidas pela DRC em
estágio não dialítico. Foi formulada uma pergunta de pesquisa através da metodologia PICo: Qual
é a efetividade dos modelos de cuidado dirigidos ao tratamento da doença renal crônica em fases
não dialíticas? Foi construida a chave de busca ((“care model”) OR “chronic care”) OR (“chronic
care model” AND “last 10 years”[PDat]) (AND ((((((end stage kidney disease) OR kidney failure)
OR renal chronic insufficiency) OR chronic kidney disease)) AND ((rate, glomerular filtration) OR
Glomerular Filtration Rate)). Esta chave foi utilizada para pesquisar artigos na PUBMED escritos
nos últimos 10 anos, em língua portuguesa, inglesa e espanhola. Foram encontrados 86 artigos.
Foram utilizados 10 na caracterização dos modelos de cuidados dirigidos a DRC. Identifica-se a
incorporação de conceitos do MCC no enfrentamento da DRC. Destaca-se um desenho onde os
cuidados são coordenados por enfermeira; modelos baseados em cuidado multidisciplinar em contraposição a modelos centrados na figura de um profissional. Outro desenho destaca o plano de
cuidado individualizado. Estudos afirmam que o modelo de atenção deve ser baseado no cuidado
a saúde no âmbito da atenção primária. Chama atenção também um modelo de cuidado paliativo.
Conclui-se que a busca caracteriza a incorporação do MCC ao enfrentamento do problema da
DRC, mas os achados são limitados na oferta de dados de efetividade que permitam a avaliação de
custo-efetividade tendo como perspectiva o Sistema Único de Saúde.
palavras-chave: doença renal crônica; modelos de cuidados crônicos; avaliação tecnológica em saúde

The chronic kidney disease (CKD) is part of the chronic non-communicable diseases
(CNCD), one of the main challenge for the health system in XXI century. The Chronic Care Model (CCM) is a proposal developed and worldwide accepted for implying improvements in health
care outcomes and can be effective in producing intervention outcomes that have a positive impact on health and quality levels. life of the population affected by CKD. In 2018 a search in the
databases was carried out, considering a conjugation of more specific keywords for the model of
chronic care. At the present stage of the study, it is possible to characterize the care models directed

341

to the population affected by the CKD. The objective was to identify intervention models aimed
at the treatment of people with non-dialysis CKD. A research question was formulated through
the PICo methodology: What is the effectiveness of care models aimed at the treatment of chronic
renal disease in non-dialytic phases? The search key was built ((“care model”) OR “chronic care”)
OR (“chronic care model” AND “last 10 years”[PDat]) (AND ((((((end stage kidney disease) OR
kidney failure) OR renal chronic insufficiency) OR chronic kidney disease)) AND ((rate, glomerular filtration) OR Glomerular Filtration Rate)). This key was used to search articles in PUBMED
written in the last 10 years, in Portuguese, English, and Spanish. 86 items found. We used 10 in the
characterization of care models directed to CKD. It identifies the incorporation of CCM concepts
in the face of CKD. We highlight a scenario where care is coordinated by a nurse; models based
on multidisciplinary care as opposed to models centered on the figure of a professional. Another
scenario highlights the individualized care plan. Studies state that the care model should be based
on health care in the primary care setting. Also worthy of note is a model of palliative care. It is
concluded that the search characterizes the incorporation of CCM to face the problem of CKD, but
the findings are limited in the offer of effectiveness data that allow the cost-effectiveness evaluation having as perspective the Unified Health System.
keywords: chronic kidney diseas; chronic care models; technological evaluation in health
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A população jovem é considerada um grupo vulnerável às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) em decorrência de seu comportamento sexual.O início precoce da vida sexual, a multiplicidade de parceiros, o baixo uso do preservativo e a baixa percepção de risco para IST são fatores
que contribuem para a vulnerabilidade dos jovens. Nesse contexto, buscou-se identificar o comportamento sexual dos jovens universitários, verificar as práticas adotadas pelos estudantes para a
prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e analisar a vulnerabilidade dos universitários
às infecções sexualmente transmissíveis.Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, realizado
em duas instituições de ensino superior do município do Rio de Janeiro (A e B), em 2016 e 2017.
Selecionou-se uma amostra de 768 estudantes de cada instituição, aplicando um questionário com
60 questões a universitários entre 18 e 29 anos, totalizando 768 homens e 768 mulheres. A análise
dos dados evidencia que a maioria dos participantes têm idades entre 18-23 anos; são solteiros ou
não tem companheiro e heterossexuais. São sexualmente ativos, contudo poucos fazem uso regular
do preservativo 37,16% (A) e 42,76% (B).Dentre os participantes com parcerias fixas nos últimos
doze meses 54,62% (A) e 44,77%(B) informaram não fizeram uso do preservativo. Aqueles que
tiveram parcerias casuais 63,58% (A) e 73,46% (B) usaram o preservativo. Quase a metade utilizou
álcool ou drogas antes do ultimo intercurso sexual nos dois grupos. Menos de 30% informou negociar o uso do preservativo e mais da metade buscou atendimento de saúde recentemente sendo
a maioria do sexo feminino. Os achados evidenciam que os universitários das duas instituições
não utilizam o preservativo de modo continuo e, também, não negociam o uso com os parceiros.
Fazem uso de álcool ou drogas antes dos intercursos o que diminui a chance de usar o preservativo.
Embora saibam a importância do preservativo para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, assumem um comportamento de risco e ficam expostos às IST. Os achados, semelhante a
outros estudos, reforçam a importância de ações voltadas para a educação em saúde do grupo, para
o enfrentamento e prevenção das IST.
palavras-chave: Doenças Sexualmente Transmissíveis; Comportamento Sexual; Educação Superior

The young population is considered a group vulnerable to sexually transmitted Infections
(STIs) in the course of your sexual behavior. The early onset of sexual life, the multiplicity of partners, low condom use and low perception of risk for STIs are factors that contribute to the vulnerability of young people. In this context, the aim was to identify the sexual behavior of young college students, check the practices adopted by the students for the prevention of sexually transmitted
infections and analyze the vulnerability of students to theinfections sexually transmitted diseases.
This is a cross-sectional quantitative study, performed at two institutions of higher education of
the city of Rio de Janeiro (A and B), in 2016 and 2017. A sample of 768 students from each insti-
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tution was selected, applying a questionnaire with 60 questions 18 and 29 years between college
students, totaling 768women and 768 men. The analysis of data shows that most of the participants
are between the ages of 18-23 years; are single or don’t have a partner and are heterosexuals. They
are sexually actives; few make regular use of condom 37.16% (A) and (B) 42.76%. Among participants with fixed partnerships over the last twelve months 54.62% (A) and (B) 44.77% reported they
did not use condoms. Those who had casual partnerships 63.58% (A) and (B) 73.46% used a condom. Nearly half used alcohol or drugs before last sexual intercourse in both groups. Less than 30%
reported negotiate condom use and more than half sought health care recently. Most are female.
The findings show that students from the two institutions do not use the condom so still and don’t
negotiate the use with partners. They use alcohol or drugs before intercourse which decreases the
chance of using condoms. Although they know the importance of condoms for the prevention of
sexually transmitted infections, they are at risky and exposed to STIs. The findings, similar to other
studies, reinforce the importance of actions directed to the health education of the group, for the
fight against and prevention of STIs.
keywords: Sexually Transmitted Diseases; Sexual behavior; Higher Education
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A temática abordando a saúde do homem ganhou destaque na contemporaneidade devido
aos altos índices de morbimortalidade dessa população, evidenciados por estudos epidemiológicos.
A identidade de gênero do homem é construída num processo desde o seu nascimento, onde a
cultura constrói e simboliza as atividades ditas como masculina, a partir do modelo imposto pela
sociedade, o gênero masculino sustenta-se como invulnerável, racional, inteligente e forte, escondendo suas fragilidades e pode apresentar um comportamento como se fosse imune às doenças
(BRITO, 2013). O estudo tem como objeto a saúde do homem jovem na perspectiva da promoção
a saúde e prevenção de agravos. A partir desse objeto surgiram algumas questões que nortearam
o estudo: Qual o perfil do homem jovem universitário? Eles cuidam de sua saúde? A partir dessas
perguntas iremos: identificar o perfil do homem jovem; descrever a atual relação do jovem com a
sua saúde e discutir a sua vulnerabilidade as doenças. Estudo descritivo transversal com abordagem
quantitativa. O campo foi uma universidade pública do município do Rio de Janeiro, nos cursos de
graduação de enfermagem e ciência da computação. Os participantes foram 150 homens com idade
entre 18 e 29 anos. Respeitados aspectos éticos da Resolução 466/12 do CNS/MS. Para a seleção
dos participantes foi adotada a amostra estratificada a partir dos dados disponibilizados no data
UERJ 2014. Tendo como instrumento de coleta de dados um questionário com 22 questões. Os
dados foram tabulados e organizados pela aplicação da estatística descritiva, sendo analisados à luz
do referencial teórico do estudo. Os participantes têm a faixa etária predominante de 18 a 24 anos
(95%); não possuem filhos (98%); não trabalham (89%) e não possuem religião (69%); não fumam
(92%), fazem uso de bebidas alcoólicas (85%); Referem não ter doença (91%) e não fazer uso de
medicamentos (86%); Não realizam atividades físicas (16%) ou quando fazem é uma vez na semana
(28%); Dormem em média 6hs por noite (46%). Os resultados apontam que os homens jovens, só
procuram os serviços de saúde quando apresentam algum tipo de emergência. Apesar de não fumarem, fazem uso de bebidas alcoólicas, o que comprova o dado de que as doenças cardiovasculares
são uma das que mais acometem os homens. E ainda, assumem situações de risco, podendo torna-los vulnerável a doenças principalmente as IST, diante ao não uso de preservativos. Conclui-se
que a área de saúde, principalmente a enfermagem, muito tem a desenvolver sobre a temática, para
tanto, se faz necessário estratégias educativas, levando este homem jovem universitário a refletir
e compreender sobre o seu papel frente a sua saúde, compreendendo as possíveis vulnerabilidades
que estão expostos.
palavras-chave: Enfermagem; Saúde do Homem; Promoção a Saúde

The theme addressing the health of the man gained prominence in the contemporaneity due
to the high morbimortality indices of this population, evidenced by epidemiological studies. The
gender identity of man is built on a process from his birth, where culture constructs and symbo-
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lizes the activities said as masculine, from the model imposed by society, the masculine gender is
sustained as invulnerable, rational, intelligent and strong, hiding their fragilities and can present a
behavior as if immune to diseases (BRITO, 2013). The study aims at the health of the young man
from the perspective of health promotion and disease prevention. From this object emerged some
questions that guided the study: What is the profile of the university young man? Do they take
care of your health? From these questions we will: identify the profile of the young man; describe
the youth’s current relationship with their health and discuss their vulnerability to diseases. Descriptive cross-sectional study with quantitative approach. The field was a public university of the
municipality of Rio de Janeiro, in undergraduate courses in nursing and computer science. The
participants were 150 men aged 18 to 29 years. Respectful ethical aspects of CNS / MS Resolution
466/12. For the selection of the participants, the stratified sample was adopted based on data made
available on the UERJ 2014 date. A questionnaire with 22 questions was used as data collection instrument. The data were tabulated and organized by the application of descriptive statistics, being
analyzed in the light of the theoretical reference of the study. Participants have the predominant
age group of 18 to 24 years (95%); do not have children (98%); do not work (89%) and have no
religion (69%); do not smoke (92%), make use of alcoholic beverages (85%); They report not having disease (91%) and not using medication (86%); They do not perform physical activities (16%)
or when they do it once a week (28%); They sleep on average 6 hours a night (46%). The results
indicate that young men only seek health services when they present some type of emergency. Although they do not smoke, they use alcoholic beverages, which proves the fact that cardiovascular
diseases are one of the most affected by men. Also, they assume risk situations, making them vulnerable to diseases, especially STIs, due to the non-use of condoms. It is concluded that the health
area, especially nursing, has much to develop on the subject, for that, it is necessary educational
strategies, leading this young university man to reflect and understand about his role in relation to
his health, comprising the possible vulnerabilities that are exposed.
keywords: Nursing; Men’s Health; Health promotion
Apoio Financeiro:
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Introdução: Trata-se de um projeto de pesquisa de iniciação científica que está inserido no
projeto “Educação na Saúde: análise da política de educação permanente em secretarias de saúde”,
que por sua vez faz parte do PROCIÊNCIA/UERJ. A pesquisa é voltada para a capilaridade das
políticas de EPS pelo país, notadamente o papel dos Estados como protagonista na condução da
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e sua utilização como estratégia de
formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivos: Identificar nas bases
de acesso e de dados a quantidade de publicações sobre EPS no Brasil no período de 2007 a 2018.
Metodologia: Trata-se de uma amostra de conveniência, onde foram selecionados os estudos pela
pertinência ao tema e por preencherem os critérios de inclusão, e não por métodos aleatórios. Realizou-se uma revisão sistematizada da literatura científica de estudos que abordassem o tema EPS.
Para a obtenção das evidências científicas a partir das publicações se fez necessária infraestrutura
que envolveu os seguintes componentes: equipamentos (hardware e software), acesso a bases de
dados e serviços bibliotecários. A pesquisa na literatura envolveu dois níveis: bases de dados eletrônicas de literatura científica e banco eletrônico de teses e dissertações. Resultados: A partir dos
termos de busca utilizados sem os descartes, as bases Lilacs e PubMed/MedLine foram aquelas que
mais retornaram publicações: 55% e 23% do total, respectivamente. Nota-se que foi encontrado um
somatório de 1.450 publicações nas diferentes bases de dados pesquisadas, do qual se descartaram
1.317, correspondente a 90,8% dos estudos retornados. A maior frequência de exclusão ocorreu
nas publicações que abordavam outros temas (61,9%) ou que não tinham como foco principal a
PNEPS/EPS. Conclusão: A EPS tem sido compreendida quanto aos seus conceitos e metodologias
como uma estratégia transformadora das práticas de saúde. Constitui-se como um instrumento
proporcionador do desenvolvimento pessoal, social e cultural e centra, nos processos de ensino-aprendizagem, o próprio sujeito que aprende, entendendo-o como gestor de sua educação. Entretanto as publicações caíram de maneira gradativa, tendo em vista o ápice em 2009, logo após
o enfoque de 2007 sobre a PNEPS/EPS. Palavras-chave: Educação Permanente; Sistema Único de
Saúde; Política.
palavras-chave: Educação Permanente; Sistema Único de Saúde; Política

The state of the art on Permanent Education in Health (EPS) in Brazil from the publications
Introduction: It is a research project of scientific initiation that is inserted in the project “Education
in Health: analysis of the policy of permanent education in health”, which is part of PROCIÊNCIA
/ UERJ. The research is focused on the cover of the EPS policies of a country, especially the role
of the states as protagonist of the National Policy on Permanent Education in Health (PNEPS)
and its use as a strategy for professional training for the National Health System (PNEPS) . SUS).
Objectives: To identify the databases of access and data of a session about EPS in Brazil from 2007
to 2018. Methodology: It is a sample of information about the theme in the year 2007 to 2018.
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of inclusion, not random. A systematic review of the scientific literature of studies that approached the theme EPS was carried out. To obtain information on scientific publications from the
publications, a structure was made available that involved the following components: equipment
(hardware and software), access to databases and librarian services. The research in the literature
involved two levels: electronic databases of the scientific literature and the electronic bank of theses and dissertations. Results: From the search terms using the discards, 55% and 23% of the total,
respectively. Note that a number of 1,450 pages was found in the databases searched, of which
1,317 were discarded, corresponding to 90.8% of the studies returned. The highest frequency of
exclusion is publication that addresses the themes (61.9%) or does not focus on PNEPS / EPS. Conclusion: A EPS has been understood by the same concepts and methodologies as a transformative
strategy of health practices. It is a tool that provides personal, cultural and cultural development, in
the teaching-learning processes, the subject who learns, understanding him as the manager of his
education. However, the publications declined gradually, in view of the apex in 2009, shortly after
the 2007 focus on a PNEPS / EPS.
keywords: Continuing Education ; SUS; Policy
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O presente trabalho está vinculado à pesquisa Educação permanente em saúde na saúde do
trabalhador: perspectivas, impactos e desafios, desenvolvida na Faculdade de Enfermagem/UERJ.
A saúde do trabalhador é um desafio do campo da saúde coletiva, que visa possibilitar a promoção, prevenção e segurança do trabalho nos processos e ambientes laborais. Contudo, observa-se
a dificuldade de garantir condições mínimas de trabalho, sobretudo aos trabalhadores do SUS.
Portanto, remetemo-nos ao profissional Agente Comunitário de Saúde (ACS), cujo processo de
trabalho compreende o cenário institucional e o território. O objetivo deste trabalho é identificar
sob a perspectiva do ACS, os riscos oriundos do seu processo de trabalho. Trata-se de uma pesquisa
descritiva, exploratória transversal com abordagem qualitativa, desenvolvida em uma unidade de
Clínica da Família do município do Rio de Janeiro. Foram entrevistados 16 ACS e a análise se deu
a partir do referencial teórico-metodológico de Bardin, sendo toda a pesquisa construída de acordo com os preceitos éticos e legais. Observou-se a existência de riscos ergonômicos e biológicos,
sendo mais prevalentes os riscos ergonômicos, presentes em 66% das entrevistas. Este associou-se,
na perspectiva psicológica, à necessidade de adaptação à função, evidenciando o medo constante
do desconhecido, da agressão e de ir à rua. Isto acomete a integridade mental dos ACS, culminando no desgaste emocional e no estresse, devido a pressões que o trabalho impõe. O arranjo físico
é deficiente e por isso atinge o sistema osteomuscular. 66% dos ACS citaram os riscos biológicos,
relatando a exposição a microrganismos perigosos e situações agravantes, como o manejo eventual de materiais perfuro cortantes e visitas domiciliares a ambientes insalubres. Percebe-se que o
cunho do problema observado no trabalho dos ACS está atrelado à disposição do ambiente que,
em longo prazo, culmina em adoecimento, podendo exigir afastamento definitivo ou temporário
do trabalhador ou submetê-lo ao trabalho desgastante, despercebendo o impacto de suas atitudes
na preservação da integridade física. A exigência do trabalho em condições de adoecimento não
necessariamente vem por parte do empregador, mas da necessidade do trabalhador de manter sua
renda e garantir a sua sobrevivência, além de ter como parâmetro a dificuldade empregatícia atual.
palavras-chave: Agente Comunitário; Saúde do Trabalhador; Riscos Ocupacionais

The present work is linked to the research Permanent education in health in workers’ health: perspectives, impacts and challenges, developed at the Faculty of Nursing / UERJ. The health
of the worker is a challenge in the field of collective health, which aims to enable the promotion,
prevention and safety of work in processes and work environments. However, it is difficult to
guarantee minimum working conditions, especially for SUS workers. Therefore, we refer to the
professional Community Health Agent (CHA), whose work process includes the institutional setting and the territory. The objective of this work is to identify, from the perspective of the CHA,
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the risks arising from its work process. This is a descriptive, exploratory cross-sectional study with
a qualitative approach, developed at a Family Clinic unit in the city of Rio de Janeiro. 16 CHA
were interviewed and the analysis was based on Bardin’s theoretical-methodological framework,
all research being carried out in accordance with ethical and legal precepts. It was observed the
existence of ergonomic and biological risks, being more prevalent the ergonomic risks, present in
66% of the interviews. He was associated, from a psychological perspective, with the need to adapt
to the role, showing the constant fear of the unknown, of aggression and of going to the streets.
This affects the mental integrity of CHA, culminating in emotional exhaustion and stress, due to
the pressures that work imposes. The physical arrangement is deficient and therefore reaches the
musculoskeletal system. 66% of the CHA cited biological hazards, reporting exposure to hazardous microorganisms and aggravating situations, such as the eventual management of puncture
materials and home visits to unhealthy environments. It is perceived that the problem of the work
observed in the work of the CHA is linked to the disposition of the environment that, in the long
term, culminates in illness, being able to demand permanent or temporary removal of the worker
or to put him to the exhausting work, not realizing the impact of his attitudes towards the preservation of physical integrity. The requirement of work in conditions of illness does not necessarily
come from the employer, but from the worker’s need to maintain his income and ensure his survival, as well as having as a parameter the current employment difficulty.
keywords: Community Agent; Worker’s health; Occupational Risks
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350

ENFERMAG E M
176. OS CONTEÚDOS REPRESENTACIONAIS DA QUALIDADE DE VIDA DE
PESSOAS VIVENDO COM HIV ATENDIDAS EM UNIDADE DE SAÚDE NO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Beatriz da Silva Rodrigues da Costa
Virginia Xavier Pereira da Silva
Sergio Correa Marques (CBI / ENF)

Introdução. A percepção da qualidade de vida (QV) está associada as dimensões de natureza
física, psicológica, social, cultural, entre outras. Objetivo. Identificar os conteúdos representacionais da qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV atendidas em um SAE no município do Rio
de Janeiro. Metodologia. Estudo descritivo com abordagem qualitativa, apoioado na Teoria do Núcleo Central das Representações Sociais (RS). Foi realizado em um Serviço de Atendimento Especializado em HIV/AIDS (SAE), localizado no município do Rio de Janeiro. Participaram do estudo
60 pessoas atendidas no SAE, com idade igual ou superior a 18 anos. Os dados sociodemográficos
foram coletados por questionário e os conteúdos das representações socias foram obtidos pela técnica de evocação livre de palavras ao termo indutor “qualidade de vida”. Os dados do questionário
foram organizados com auxílio do software SPSS. Os conteúdos da evocação livre foram analisados
pela técnica do Quadro de Quatro Casas, com o software EVOC. Foram observados os aspectos
éticos de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados. Em relação ao perfil do grupo, observa-se predomínio do sexo masculino (86,7%) e da idade entre 18 e
38 anos (51,7%). Quanto à estrutura da RS, o EVOC identificou 267 palavras. No provável núcleo
central, cujos termos dão maior significado à RS, estão as palavras: boa, que teve maior frequência,
sendo assim, a mais importante, caracterizando-se como elemento normativo, de caráter avaliativo; boa-alimentação, cuidados-saúde, termos mais evocados, e a palavra lazer, que remetem a ações
de cuidado e de promoção da saúde que propiciam a melhoria da QV. Conclusão. Verifica-se que o
grupo possui uma avaliação positiva da sua QV. A RS da QV está intimamente relacionada à saúde,
que deve ser obtida ou mantida através de práticas de promoção da saúde, como a boa alimentação,
lazer, atividades físicas, entre outras.
palavras-chave: Qualidade de vida ; HIV; Representações sociais

Introduction The perception of quality of life (QoL) is associated with physical, psychological, social and cultural dimensions, among others. Objective Identify the representational contents
of the quality of life of people living with HIV treated in an SAE in the city of Rio de Janeiro. Methodology Descriptive study with a qualitative approach, supported in the Central Nucleus Theory
of Social Representations (RS). It was carried out in a Specialized Service of HIV / AIDS (SAE),
located in the city of Rio de Janeiro. Sixty people attended at the SAE, aged 18 years or over, participated in the study. The sociodemographic data were collected by questionnaire and the contents
of the social representations were obtained by the technique of free recall of words to the term
inducer “quality of life”. The questionnaire data were organized using SPSS software. The contents
of the free recall were analyzed by the Four-Frame Table technique with EVOC software. Ethical
aspects were observed in accordance with Resolution 466/2012 of the National Health Council.
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Results In relation to the group’s profile, it was observed a predominance of males (86.7%) and age
between 18 and 38 years (51.7%). Regarding the RS structure, the EVOC identified 267 words. In
the probable central nucleus, whose terms give greater meaning to RS, are the words: good, which
had more frequency, being thus the most important, characterizing itself as a normative element,
of an evaluation character; good food, health care, more evoked terms, and the word leisure, which
refer to care and health promotion actions that promote the improvement of QoL. Conclusion It is
verified that the group has a positive evaluation of their QoL. The RS of the QoL is closely related
to health, which must be obtained or maintained through health promotion practices, such as good
nutrition, leisure, physical activities, among others.
keywords: Quality of life ; HIV; social representations
Apoio Financeiro:

352

ENFERMAG E M
177. O USO DE MEDICAMENTOS COMO FATOR DE RISCO PARA
MALFORMAÇÃO CRANIOFACIAL
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:		

Jussara Cabral de Almeida
Rosangela da Silva Santos (CBI / ENF)
Janaína Pinto Janini

RESUMO: Introdução: malformação craniofacial é um problema de Saúde Pública, devido
os inúmeros fatores de risco aos quais as mulheres gestantes são expostas. Um deles são os medicamentos que possuem ações benéficas e efeitos colaterais. Publicou-se classificação que define um
padrão de risco para os medicamentos, como A, B, C, D e X, para fins de controle, por órgãos regulatórios. A categoria A, consiste em medicamentos com baixa probabilidade de prejuízo a saúde do
feto. Na categoria B, os fármacos que não manifestaram danos em testes em animais ou gestantes.
A categoria C os com riscos quando testados em animais, a D, risco fetal real, devendo, somente,
serem utilizados quando outros fármacos não se mostrarem eficientes e o X, são fármacos contraindicados, com efeitos teratogênicos. Objetivos: Analisar o uso de medicamentos na gestação,
enquanto, fatores de risco mais frequentes em mães de crianças com malformação craniofacial.
Metodologia: Pesquisa quantitativa. Selecionados aletoriamente 40 prontuários de mães de crianças com fenda lábio palatal, em duas instituições de referências para o tratamento de anomalia
craniofacial. Aprovado em Comitê de Ética e Pesquisa. Resultados: O consumo de medicamentos
e outras drogas durante a gestação, das 22 (55%) mulheres com malformação craniofacial que utilizaram medicamentos na gestação, 4 (18,2%) do total de puérperas sujeitas a risco A e 6(27,3) % a
B. Das entrevistadas que tiveram expostas a alto risco teratogênico 9(40,9%) eram C, 2(9,1%) eram
D (Tabela1). Não foi constatada exposição a classificação X. Submeteram-se a risco teratogênico
indeterminado 4 (18,2%) das entrevistadas que não souberam identificar os medicamentos utilizados, e sim as suas classes farmacêuticas, dentre elas os antibióticos, ante eméticos, corticoides e
anti-hipertensivos. As anomalias mais encontradas foram lábio leporino e fenda palatina identificadas em mulheres que utilizaram medicamentos de classificação de risco B, C e D. No entanto fazem-se necessárias estudos mais aprofundados para certificação dessas malformações como efeitos
adversos da medicação. Conclusão: Constatou-se a presença de medicamentos com potencial ou
com efetividade de risco fetal, utilizados, tanto de forma racional, quanto por automedicação e ou
uso irracional. Observou-se falhas no serviço de fármaco vigilância desses medicamentos, no que
tange ao rastreio, notificação, monitoramento quanto a periodicidade gestacional, tempo de uso,
dose e efeitos colaterais. Sugere-se o emprego de sistema de monitoramento mais eficaz do uso de
medicamentos, pelas autoridades sanitárias, durante a gravidez bem como a utilização de medidas
informativas nas rotulagens e medidas educativas para coibir a automedicação e uso irracional de
medicamentos.
palavras-chave: Malformação craniofacial; Lábio leporino; Gestação

ABSTRACT: Introduction: Craniofacial malformation is a Public Health problem due to the
innumerable risk factors to which pregnant women are exposed. One of them are the medications
that have beneficial actions and side effects. Classification has been published that defines a risk
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standard for drugs, such as A, B, C, D and X, for control purposes, by regulatory agencies. Category
A consists of drugs with a low probability of impaired fetal health. In category B, drugs that did
not show damage in animal or pregnant tests. The category C with risks when tested in animals,
D, real fetal risk, should only be used when other drugs are not efficient and X, are contraindicated
drugs with teratogenic effects. Objectives: To analyze the use of medications during pregnancy,
while more frequent risk factors in mothers of children with craniofacial malformation. Methodology: Quantitative research. Randomly selected 40 charts of mothers of children with palatal cleft
lip, at two institutions of referral for treatment of craniofacial anomaly. Approved by Ethics and
Research Committee. Results: 22 (55%) women with craniofacial malformations who used drugs
during pregnancy, 4 (18.2%) of the total number of puerperal women with A and 6 (27.3% )% a
B. Of the interviewees who had been exposed to high teratogenic risk 9 (40.9%) were C, 2 (9.1%)
were D (Table 1). There was no evidence of exposure to Class X. Undetermined teratogenic risk
was 4 (18.2%) of the respondents who were unable to identify the drugs used, but their pharmaceutical classes, among them antibiotics, emetics, corticosteroids and anti -hypertensives. The most
frequent anomalies were cleft lip and cleft palate identified in women who used drugs classified as
B, C and D risk. However, further studies are required to certify these malformations as adverse
effects of the medication. Conclusion: It was verified the presence of drugs with potential or with
effectiveness of fetal risk, used, both rationally, by self-medication and irrational use. Failures were
observed in the drug monitoring service of these drugs, regarding the screening, reporting, monitoring of gestational periodicity, duration of use, dose and side effects. The use of a more effective
monitoring system for the use of medicines by health authorities during pregnancy and the use of
information measures on labeling and educational measures to curb self-medication and irrational
use of medicines is suggested.
keywords: Craniofacial malformation; Cleft lip; Gestation
Apoio Financeiro: CNPQ
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Pesquisa sobre o perfil clínico de internações de adolescentes hospitalizados em uma enfermaria especializada. A importância desse levantamento é propiciar ao enfermeiro uma atuação
singular e qualificada a estes sujeitos. Seus objetivos são analisar o perfil clínico de internação dos
adolescentes hospitalizados; identificar as principais patologias que levam à internação; comparar
tais patologias por sexo e levantar as internações por idade no setor. Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, documental com abordagem quantitativa realizado em um Hospital Universitário do Rio de Janeiro. A coleta de dados ocorreu a partir de dados do prontuário e formulários
próprios do setor, referente às internações de adolescentes hospitalizados, de maio de 2016 à maio
de 2017, sendo analisadas as seguintes variáveis: idade, sexo e patologias (conforme diagnóstico
médico pela Classificação Internacional de Doenças). Os dados analisados foram tabulados, e analisados por meio de estatística descritiva simples. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética sob
o número de parecer 2.281.435. Ocorreram 360 internações de adolescentes, sendo 61 casos de
reinternações. Em relação ao sexo o estudo evidenciou que 65% correspondem ao sexo feminino,
e quanto à idade houve um predomínio de internações de adolescente de 12 a 15 anos. Dentre as
patologias destacam-se as que acometem o sistema hematopoiético (26%) com predominância de
casos de anemias, leucemias, principalmente leucemia linfocítica aguda (LLA) e aplasia medular,
seguido do sistema geniturinário (11%) com casos de síndrome nefrótica, litíase renal, glomerulonefrite e estenose de ureter. Em relação à comparação das internações por sexo, entre as principais
patologias, nota-se que o sexo feminino detém maior percentual em relação ao sexo masculino,
sendo unanimidade nos casos de Aplasia Medular, Lúpus Eritematoso Sistêmico e Síndrome nefrótica. Portanto, conhecer a clientela e a dinâmica do cenário de trabalho contribuiu sobremaneira
para inovações e aprimoramento do serviço oferecido. Além disso, pelo presente estudo constatou
que a aproximação com a dinâmica do referido serviço auxilia as reuniões de equipe multidisciplinar da unidade bem como o estabelecimento de metas de qualidade da assistência
palavras-chave: adolescente; hospitalização; enfermagem

Research on the clinical profile of hospitalizations of hospitalized adolescents in a specialized ward. The importance of this survey is to provide nurses with a unique and qualified performance to these subjects. Its objectives are to analyze the clinical profile of hospitalized adolescents;
identify the main pathologies that lead to hospitalization; to compare such pathologies by sex and
to raise hospitalizations by age in the sector. This is a retrospective, descriptive, documental study
with a quantitative approach performed at a University Hospital of Rio de Janeiro. Data collection
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was based on data from the medical records and forms of the sector, referring to admissions of
hospitalized adolescents, from May 2016 to May 2017. The following variables were analyzed: age,
sex and pathologies (according to medical diagnosis by Classification International Organization of
Diseases). The data analyzed were tabulated, and analyzed using simple descriptive statistics. The
project was approved by the Ethics Committee under the number of opinion 2.281.435. There
were 360 adolescent hospitalizations, of which 61 were rehospitalizations. Regarding gender, the
study showed that 65% corresponded to the female sex, and as regards age, there was a predominance of hospitalizations of adolescents from 12 to 15 years. Among the pathologies are those that
affect the hematopoietic system (26%), predominantly cases of anemia, leukemia, mainly acute
lymphocytic leukemia (ALL) and medullary aplasia, followed by the genitourinary system (11%)
with nephrotic syndrome, renal lithiasis, glomerulonephritis, and ureter stenosis. Regarding the
comparison of the hospitalizations by sex, among the main pathologies, it is observed that the
female sex has a higher percentage in relation to the male sex, being unanimous in the cases of Medullary Aplasia, Systemic Lupus Erythematosus and Nephrotic Syndrome. Therefore, knowing the
clientele and the dynamics of the work scenario contributed greatly to innovations and improvement of the service offered. In addition, the present study found that the approach to the dynamics
of this service helps the multidisciplinary team meetings of the unit as well as the establishment of
quality of care goals.
keywords: adolescent; hospitalization; nursing
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Introdução: Observa-se cada vez mais a intensificação do debate mundial sobre o fenômeno das violências, possivelmente motivado pela ocorrência cada vez maior deste evento e pelas
consequências socialmente produzidas. No Brasil, estima-se que mais de 50% das pessoas são ou já
foram vítimas de alguma forma violência doméstica e interpessoal, constituindo-se como um importante problema de saúde pública. Objetivo: estimar a prevalência de violências entre parceiros
íntimos responsáveis de crianças e adolescentes com condições crônicas acompanhadas em um
serviço de Atenção Psicossocial de Nova Iguaçu. Metodologia: estudo transversal a partir do censo
de responsáveis/cuidadores de crianças e adolescentes com transtornos mentais. Foram excluídos
os pacientes de primeiro atendimento e crianças e adolescentes sem plano terapêutico com indicação de acompanhamento no serviço. O estudo teve como universo 340 usuários cadastros. Destes, 37 não eram usuários regulares do serviço, 28 pessoas (P=9,3%) se recusaram a participar do
estudo, perfazendo um total de 275 participantes. O instrumento de coleta de dados foi composto
por um roteiro estruturado e multidimensional com aspectos de caracterização sociodemográfica
dos responsáveis/cuidadores, de violências perpetradas contra as crianças (o instrumento Parent-Child Conflict Tactics Scales – CTSPC), de violências entre parceiros íntimos vivenciadas pelos
responsáveis/cuidadores, e de acesso à APS/ESF (o Primary Care Assessment Tool – PCA-Tool).
Resultados: a prevalência de violências entre parceiros íntimos se apresentou elevada, com 87,3%
(IC95%: 81,0/91,7) para alguma forma de abuso no último ano e 20,0% (IC95%: 14,4/27,1) de
co-ocorrência das três formas (abuso psicológico, violência física e violência sexual). Mitigando
as formas de abuso, observou-se 76,4% (IC95%: 69,1/82,45), 33,5% (IC95%: 26,5/41,4) e 54,8%
(IC95%: 46,8/62,6), respectivamente, para os tipos psicológico, físico e sexual. Ao estratificar as
prevalências em função das características sociodemográficas, foi identificado que os mais jovens –
representada pela população até 40 anos (P: 70,5%) experimentam mais os processos de violência
(alguma forma), enquanto que o grupo de pessoas com menor escolaridade apresentou a maior
magnitude dos abusos físicos (71,2%). Quanto maior o tempo dedicado ao cuidado das crianças,
maior a prevalência dos abusos sofridos pelas pessoas (55,8%). Conclusão: Refletir sobre isso parece
necessário na medida em que muitos estudos acabam por buscar explicações apenas sobre a culpa
relativa ao fenômeno. Compreender a situação aparenta ser mais relevante do que encontrar o
culpado pelo evento abusivo, já que o processo de sofrimento pode estar relacionado tanto a quem
comete como quem é vítima.
palavras-chave: Violência; Violência entre parceiros íntimos; Doenças crônicas

Introduction: The intensification of the global discuss on the phenomenon of violence is
increasingly observed, possibly due to the increasing occurrence of this event and the socially produced consequences. In Brazil, it is estimated that more than 50% of people are or have already su-
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ffered some form of domestic and interpersonal violence, constituting an important public health
problem. Objective: to estimate the prevalence of violence among responsible intimate partners
of children and adolescents with chronic conditions accompanied in a psychosocial care service in
Nova Iguaçu. Methodology: a cross - sectional study based on the census of caregivers of children
and adolescents with mental disorders. We excluded first-aid patients and children and adolescents
without a therapeutic plan with indication of follow-up in the service. The study had as its universe 340 registered users. Of these, 37 were not regular users of the service, 28 people (P = 9.3%)
refused to participate in the study, making a total of 275 participants. The data collection instrument was composed of a structured and multidimensional script with aspects of sociodemographic characterization of the caregivers, of violence perpetrated against children (the Parent-Child
Conflict Tactics Scales (CTSPC) instrument), of violence between intimate partners experienced
by caregivers, and access to APS / ESF (the Primary Care Assessment Tool - PCA-Tool). Results:
the prevalence of violence among intimate partners was high, with 87.3% (95% CI: 81.0 / 91.7) for
some form of abuse in the last year and 20.0% (95% CI: 14.4 / 27.1) of co-occurrence of the three
forms (psychological abuse, physical violence and sexual violence). Mitigating forms of abuse, we
observed 76.4% (95% CI: 69.1 / 82.45), 33.5% (95% CI: 26.5 / 41.4) and 54.8% : 46.8 / 62.6), respectively, for the psychological, physical and sexual types. In stratifying the prevalences according
to sociodemographic characteristics, it was identified that the younger ones - represented by the
population up to 40 years of age (P: 70.5%) experience more violence processes (some form), while the group of people with lower schooling presented the greatest magnitude of physical abuse
(71.2%). The longer the time spent caring for children, the greater the prevalence of abuse suffered
by people (55.8%). Conclusion: Reflecting on this seems necessary insofar as many studies end
up seeking explanations only on guilt related to the phenomenon. Understanding the situation
appears to be more relevant than finding the culprit for the abusive event, as the grieving process
may relate to both the perpetrator and the victim.
keywords: Violence; Intimate partner violence; Chronic Disease
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Definiu-se como objeto de estudo a percepção dos trabalhadores de enfermagem acerca da
aplicação da NR-32, no âmbito dos riscos químicos, nas enfermarias clínica médica de um hospital
universitário. Logo, definiu-se como objetivos da pesquisa: analisar a percepção dos trabalhadores
de enfermagem quanto aos riscos químicos nas enfermarias de clínica médica; levantar os itens
relativos aos riscos químicos, preconizados pela Norma Regulamentadora 32 (NR-32) que interferem na sua aplicação nas enfermarias de clínica médica. Estudo quantitativo, descritivo, desenvolvido nas Enfermarias de Clínica Médica de um Hospital Universitário. Participaram do estudo um
total de 35 trabalhadores de enfermagem. Os dados foram coletados entre os meses de setembro
e dezembro de 2016, utilizando um instrumento que versa sobre a NR-32. Para o tratamento e
análise de dados, as respostas foram agrupadas e categorizadas, por variáveis, para a formação de
um banco de dados, utilizando-se o “software Microsoft Office Excel” 2013, e posteriormente analisados através da estatística descritiva simples. Foi possível verificar a percepção dos trabalhadores
frente aos riscos químicos. Destes profissionais, 42,9% (n=15) responderam que a manipulação de
quimioterápicos não ocorre dentro do posto de enfermagem. Entretanto, quando questionados
sobre a utilização dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) durante a manipulação das
drogas, 37,1% (n=13) afirmam que fazem usos dos mesmos. Ao analisar a existência de local apropriado para a manipulação de armazenamento de produtos químicos, 40% (n=14) afirmam que não
há no setor um local apropriado para o armazenamento destes produtos e 31,4% (n=11) relatam
desconhecerem a existência desse ambiente nas enfermarias. Observa-se, portanto, que a maioria
dos participantes possuem pouco conhecimento sobre os riscos químicos a que estão expostos e
que há poucas medidas de biossegurança para diminuir o grau de exposição dos profissionais de
enfermagem a estes agentes. Os resultados desta pesquisa indicam a necessidade de sensibilizar os
gestores quanto à adoção de medidas de biossegurança que visem minimizar a exposição da equipe
aos riscos químicos existentes no setor, bem como a criação de ambientes adequados para a manipulação e armazenamento dos produtos químicos e a implementação de atividades de educação
permanente.
palavras-chave: Enfermagem; Risco Químico; Saúde do Trabalhador

Nursing workers’ perception about the application of NR-32, within the scope of chemical
risks, in the medical clinic wards of a university hospital was defined as the object of study. Therefore, the objectives of the research were: to analyze the perception of nursing workers regarding
chemical risks in medical clinic wards; to raise the items related to chemical risks, as recommended
by Regulatory Standard 32 (NR-32), which interfere with its application in medical clinic wards.
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Quantitative, descriptive study developed in the Nursing Clinics of a University Hospital. In total
of 35 nursing workers participated in the study. The data were collected between September and
December 2016, using an instrument that deals with NR-32. For the treatment and analysis of
data, the answers were grouped and categorized, by variables, to the formation of a database, using
Microsoft Office Excel 2013 software, and later analyzed through simple descriptive statistics. It
was possible to verify the workers’ perception of the chemical risks. Of these professionals, 42.9%
(n = 15) responded that the manipulation of chemotherapy does not occur within the nursing
station. However, when questioned about the use of Personal Protective Equipment (PPE) during
drug manipulation, 37.1% (n = 13) state that they make use of them. When analyzing the existence
of an appropriate storage location for chemical products, 40% (n = 14) affirm that there is no adequate storage space for these products in the sector and 31.4% (n = 11) reported not knowing the
existence of this environment in the wards. It is observed, therefore, that most of the participants
have little knowledge about the chemical risks to which they are exposed and that there are few
biosafety measures to reduce the degree of exposure of nursing professionals to these agents. The
results of this research indicate the need to sensitize managers on the adoption of biosafety measures aimed at minimizing the exposure of the team to the chemical risks in the sector, as well as
creating suitable environments for the handling and storage of chemicals and the implementation
activities.
keywords: Nursing; Chemical risk; Occupational Health
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Introdução: As organizações laborais, na atualidade, apresentam-se potencialmente adoecedoras, exigindo o máximo dos trabalhadores e oferecendo-lhes o mínimo, o que ocasiona sofrimento psicofísico, pois tais organizações vêm se fundamentando em preceitos neoliberais que
intensificam o ritmo laboral e espoliam os trabalhadores. A política neoliberal repercutiu também
para o docente de enfermagem, exigindo que este se mantenha em constantes aperfeiçoamentos
para o atendimento de exigências técnico-científicas, realize elevado quantitativo de publicações
científicas, participe de vários eventos científicos, oriente trabalhos acadêmicos, entre outras atividades que aumentam a demanda e ritmo laboral, como também diminuem o tempo de não trabalho destes indivíduos. Objetivos: identificar a configuração da organização do trabalho docente
de enfermagem antes e após a inserção do ideário neoliberal no contexto da saúde e da educação,
e analisar os impactos dos preceitos neoliberais no processo de trabalho docente de enfermagem.
Metodologia: pesquisa qualitativa e descritiva. Participaram 27 docentes de universidades federais,
através de entrevista semiestruturada. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa sob número 1.474.463. Resultado: segundo os participantes, o processo de trabalho anterior à inserção
do modelo neoliberal era mais simplificado e a demanda era menos densa e complexa. Incluem-se
como impactos do modelo neoliberal: alta demanda e elevado ritmo laboral; invasão do tempo de
não trabalho, precarização das condições de trabalho; sucateamento de salários e perda de benefício
e direitos; inserção de tecnologias no cotidiano laboral docente; criação de políticas afirmativas;
maior acessibilidade ao cargo de docente titular e criação do cargo de associado. Conclusão: O modelo neoliberal intensificou o ritmo laboral, além de aumentar a demanda de trabalho destes profissionais. Assim, as mudanças deixaram o trabalho docente mais complexo, exigindo polivalência e
multifuncionalidade, sem o devido acompanhamento salarial e de benefícios laborais condizentes.
palavras-chave: Globalização; Docente de enfermagem; Saúde do trabalhador

Introduction: Labor organizations today are potentially disheartening, demanding the maximum of the workers and offering them the minimum, which causes psychophysical suffering,
since these organizations have been based on neoliberal precepts that intensify the work rhythm
and spew the workers. The neoliberal policy also had repercussions for the nursing teacher, demanding that it be maintained in constant improvements to meet scientific and technical requirements, perform a high amount of scientific publications, participate in various scientific events,
conduct academic work, among other activities that increase the demand and work rhythm, but
also decrease the time of nonworking of these individuals. Objectives: to identify the configuration of the organization of nursing teaching work before and after the insertion of neoliberal
ideas in the context of health and education, and to analyze the impacts of neoliberal precepts in
the nursing teaching work process. Methodology: qualitative and descriptive research. Twenty-
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-seven teachers from federal universities participated through a semistructured interview. Study
approved by the Research Ethics Committee under number 1,474,463. Result: According to the
participants, the work process prior to the insertion of the neoliberal model was simplified and the
demand was less dense and complex. These include impacts of the neoliberal model: high demand
and high work rhythm; invasion of non-working time, precarious working conditions; scrapping
of wages and loss of benefit and rights; insertion of technologies in the daily work of teachers;
creation of affirmative policies; greater accessibility to the position of titular teacher and creation
of the position of associate. Conclusion: The neoliberal model intensified the labor rhythm, besides increasing the labor demand of these professionals. Thus, the changes made the teaching work
more complex, requiring polyvalence and multifunctionality, without proper salary monitoring
and adequate work benefits.
keywords: Globalization; Teacher; Worker’s health
Apoio Financeiro: CNPQ
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Os trabalhadores de Saúde Mental no país convivem dia a dia com a falta de recursos humanos e materiais, de infraestrutura nos serviços e a precariedade dos vínculos empregatícios, sendo o
sofrimento potencializado por outros fatores como a pobreza da população atendida, suas precárias
condições de vida em geral e a violência no território. Objetivou-se neste estudo verificar a suspeição de transtornos mentais comuns em trabalhadores de enfermagem de um hospital psiquiátrico e
discutir a correlação dos transtornos com os dados sociodemográficos e laborais. Estudo transversal do tipo quantitativo, descritivo e exploratório, cujo campo foi um hospital psiquiátrico situado
no município do Rio de Janeiro. A amostra foi composta por 30 trabalhadores a partir dos critérios
de inclusão estabelecidos. Na coleta de dados, utilizou-se o “Self Report Questionnaire (SRQ-20)”
para o rastreamento de TMC e um instrumento de caracterização da amostra. A amostra foi composta, em sua maioria, por técnicos de enfermagem, sexo feminino, solteiros, faixa etária de 45 a
54 anos, renda familiar entre 3 a 5 salários mínimos. Sobre o vínculo empregatício, 60% não são
concursados (celetistas e temporários), 66,6% realizam jornada de trabalho de 30 horas semanais
na instituição e 53,3% por acumularem mais de um vínculo empregatício cumprem uma jornada
de trabalho acima de 50 horas semanais. A suspeição global de TMC na amostra foi de 46,6%, sendo verificada a prevalência dos seguintes fatores: fator I: para a questão “sentir-se nervoso, tenso
ou preocupado” (73,3%); Fator II: “sente-se cansado o tempo todo” (53,3%). Fator III: tem dores
de cabeça frequente” (50,0%). Fator IV: “sente-se incapaz de desempenhar um papel útil na vida”
(6,67%). A suspeição de TMC na amostra pode estar associada às características sociodemográficas e ao fato de uma parcela significativa de trabalhadores não ter estabilidade no trabalho. Há
necessidade de ações preventivas e terapêuticas junto a esta parcela de trabalhadores no sentido de
minimizar o sofrimento psíquico e melhorar a qualidade de vida diante das exigências do trabalho
na psiquiatria. Sugere-se novos estudos considerando a incipiência dos mesmos na área.
palavras-chave: Enfermagem; Transtornos Mentais; Saúde do trabalhador

Mental health workers in the country live day by day with a lack of human and material resources, infrastructure in services and the precariousness of employment relationships, and suffering is compounded by other factors such as the poverty of the population served, their precarious
living conditions in general and violence in the territory. The objective of this study was to verify
the suspicion of common mental disorders in nursing workers of a psychiatric hospital and to discuss the correlation of disorders with sociodemographic and work data. A cross - sectional, quantitative, descriptive and exploratory study, the field of which was a psychiatric hospital located in the
city of Rio de Janeiro. The sample consisted of 30 workers based on the established inclusion criteria. In the data collection, the “Self Report Questionnaire (SRQ-20)” was used for TMC tracking
and a sample characterization instrument. Most of the sample consisted of nursing technicians,
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female, unmarried, 45 to 54 years of age, family income between 3 and 5 minimum wages. Regarding the employment relationship, 60% are not bankrupt (insolvency and temporary), 66.6% work
30 hours a week in the institution and 53.3% because they accumulate more than one employment
contract, they work more than 50 week hours. The overall suspicion of CMD in the sample was
46.6%, and the prevalence of the following factors was verified: factor I: for the issue of “feeling
nervous, tense or worried” (73.3%); Factor II: “feels tired all the time” (53.3%). Factor III: have frequent headaches “(50.0%). Factor IV: “feels incapable of playing a useful role in life” (6.67%). The
suspicion of CMD in the sample may be associated with sociodemographic characteristics and the
fact that a significant number of workers do not have job stability. There is a need for preventive
and therapeutic actions with this portion of workers in order to minimize psychic suffering and
improve the quality of life in face of the demands of work in psychiatry. New studies are suggested
considering their incipience in the area.
keywords: Nursing; Mental disorders; Worker’s health
Apoio Financeiro: CNPQ
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A consulta médica é premissa fundamental para o estabelecimento de uma relação entre o
paciente e o médico. A Telemedicina está modificando esse paradigma na medida que as tecnologias eliminam as barreiras geográficas e permitem a assistência remota dos médicos em qualquer
lugar com acesso à Internet banda larga. Nesse contexto tornou-se essencial o estabelecimento de
regras de boas práticas através da regulamentação da prestação de serviços por telemedicina. O
objetivo deste trabalho é apresentar a legislação brasileira para Teleconsulta, comparando com a
vigente em outros países. Realizada a revisão de literatura com os unitermos “Legislation”, “Telemedicine”, “Telehealth”, “Teleconsultation” e “Remote consultation”, na base de dados Pubmed e
em sites de Organizações e Associações Científicas e Legislativas, com filtro de 5 anos. Identificados 698 artigos e selecionados 39 publicações que abordavam a legislação médica para teleconsulta.
22% dos 125 países listados pela OMS têm políticas ou legislações específicas para Telemedicina,
como o Brasil, que é regulado pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução nº 1.643/2002) e
pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 2.546/2011). No Brasil, é vedada a consulta remota direta
(teleconsulta) entre o paciente e o médico, e permitida a consulta entre dois médicos ou destes com
outro profissional da saúde (teleconsultoria). No Japão, na Rússia, na África do Sul, e na Coréia do
Sul, a prática da teleconsulta é permitida somente depois de estabelecida uma relação médico-paciente. Na União Europeia, dos 28 países membros, 24 têm legislação e 17 permitem a teleconsulta.
Destes, 3 a autorizam somente na emergência, em áreas com carência de médico e na existência
de uma consulta presencial prévia. Nos EUA há diferenças legais entre os estados, sendo que em
19 deles a teleconsulta é praticada sem restrições especificas. A despeito da importância da relação
médico-paciente estabelecida, as diferenças nas legislações entre os países impactam nas recomendações de boas práticas internacionais para Telemedicina na contramão do avanço e da universalização da saúde mediada pelas tecnologias.
palavras-chave: Telemedicina; Legislação ; Consulta remota

Medical consultation is a fundamental premise for establishing a relationship between the
patient and the doctor. Telemedicine is changing this paradigm as technologies eliminate geographic barriers and enable remote physician assistance anywhere with broadband Internet access. In
this context, it has become essential to establish rules of good practice by regulating the provision
of telemedicine services. The objective of this study is to present the Brazilian legislation for Teleconsultation, comparing with other countries. A review of the literature was performed with the
keywords “Legislation”, “Telemedicine”, “Telehealth”, “Teleconsultation” and “Remote consultation”, in the Pubmed database and on the websites of Scientific and Legislative Organizations and
Associations, with a 5 year filter . Identified 698 articles, and selected 39 publications that addres-

365

sed the medical legislation for teleconsultation. 22% of the 125 countries listed by the WHO have
specific policies or legislation for Telemedicine, such as Brazil, which is regulated by the Federal
Council of Medicine (Resolution 1643/2002) and the Ministry of Health (Ordinance No. 2,546 /
2011). In Brazil, direct remote consultation (teleconsultation) between the patient and the doctor
is prohibited, and consultation between two physicians or with another health professionals (tele-counseling) is permitted. In Japan, Russia, South Africa, and South Korea, the practice of teleconsultation is permitted only after a physician-patient relationship has been established. In the
European Union, of the 28 member countries, 24 have legislation and 17 allow teleconsultation.
Of these, 3 authorize it only in the emergency, in areas with lack of doctors and in the presence of
a previous face-to-face consultation. In the USA there are legal differences between the states, and
in 19 of them the teleconsultation is practiced without specific restrictions. Despite the importance
of the established doctor-patient relationship, differences in legislation between countries impact
on the recommendations of international good practices for Telemedicine, in opposition to the
progress and universalization of health mediated by the technologies.
keywords: “Telemedicine”; “Legislation”; “Remote consultation”.
Apoio Financeiro:
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No Brasil, a infecção pelo HIV entre a população feminina em idade reprodutiva tem aumentado e como consequência, aumentado a frequência de transmissão vertical. Foram comparados dados socioeconômicos e condições dos recém-nascidos entre mulheres jovens e adultas. Trata-se de estudo de delineamento transversal. A população de estudo foi constituída por gestantes
HIV-positivo, internadas no Núcleo Perinatal/HUPE/UERJ, no município do Rio de Janeiro, no
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2017. Os dados foram coletados por revisão de prontuários, sendo constituída amostra de 312 gestantes, sendo 109 jovens com idade até 24 anos e 203
adultas, >24 anos. Utilizou-se o programa Epi-Info 3.5.1 para construção de banco de dados e análise estatística. Nos dois grupos, mais de 2/3 (99 gestantes ≤24 anos e 158 >24 anos) das mulheres
tiveram até cinco gravidezes e pouco mais de 1/3 das mulheres jovens e das adultas (32 no primeiro
grupo e 68 no segundo), descobriram a doença na gestação atual. Entretanto, enquanto 10% (9)
de mulheres jovens adquiriu o vírus por transmissão vertical, nenhuma mulher adulta se infectou
por essa forma. Pouco mais de 1/3 das mulheres (38 jovens e 62 adultas) fizeram pré-natal desde o
primeiro trimestre, enquanto ±14% dos dois grupos começaram o pré-natal no terceiro trimestre
(p=0,45). Em relação a carga viral, a quantidade de mulheres com carga viral baixa ou indetectável
no grupo de jovens e adultas foi, respectivamente, 49,8% e 71% no 1º trimestre e 73,5% e 83% no 3º
trimestre, 42,9% dos jovens e 25,8% das adultas possuíam carga viral >1000cópias/ml no 1º trimestre, passando, respectivamente, para 18,3% e 9,4% no 3º trimestre. Em relação aos recém-nascidos,
os resultados também foram semelhantes, sendo mais de ¼ das crianças recém-nascidas de ambos
os grupos com ≥2500g e mais de 98% com APGAR ≥7 no 5º minuto. Concluiu-se que não houve
diferença significativa entre os grupos, mostrando comportamento semelhante da infecção independente da idade materna.
palavras-chave: HIV; Gestação; Idade materna

In Brazil, the HIV infection among the female population in reproductive age has increased
and as a result, increased the frequency of vertical transmission. Socioeconomic data were compared and conditions of newborns between young women and girls. It is a cross-sectional study. The
study population was composed of HIV-positive pregnant women, hospitalized in the Perinatal
Core/ HUPE/ UERJ), in the city of Rio de Janeiro, in the period from January 2007 to December
2017. The data were collected by review of medical records, being constituted a sample of 312
pregnant women, being 109 young people aged up to 24 years and 203 cells, >24 years. We used the
Epi Info program 3.5.1 for the construction of the database and statistical analysis. In both groups,
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more than 2/3 (99 pregnant women ≤24 years and 158 >24 years) of women had up to five pregnancies and little more than 1/3 of young women and girls (32 in the first group and 68 in the second), discovered the disease in the current pregnancy. However, while 10% (9) of young women
acquired the virus through vertical transmission, no adult woman became infected by this form.
Little more than 1/3 of the young women (38 and 62 cells) were pre-natal since the first quarter,
while ±14% of the two groups began prenatal care in the third quarter (p=0.45). In relation to viral
load, the amount of women with low or undetectable viral load in the group of young men and
women were, respectively, 49.8% and 71% in the 1st quarter and 73.5% and 83% in the 3rd quarter, 42.9% of young men and 25.8% of women had a viral load >1000 copies/ml in the 1st quarter,
passing by, respectively, to 18.3% and 9.4% in the 3rd quarter. In relation to newborns, the results
were also similar, being more than ¼ of the newborn babies of both groups with ≥2500g and more
than 98% with APGAR scores ≥7 in the 5th minute. It was concluded that there was no significant
difference between the groups, showing similar behavior of infection regardless of maternal age.
keywords: HIV; Pregnancy; Maternal age
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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185. ANATOMIA DO SISTEMA COLETOR INTRA-RENAL EM RIM EM
FERRADURA E DUPLICAÇÃO COMPLETA DO URETER
Autor: 		
Orientador:		
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As anomalias congênitas do trato urinário superior compreendem variadas alterações anatômicas, desde localização, orientação e tamanho aberrantes dos rins, como alterações no sistema
coletor e vascular. A anatomia dos rins anômalos se apresenta como importante obstáculo à litotripsia extracorpórea e nefrolitotomia percutânea.O objetivo deste trabalho é analisar a anatomia
do sistema coletor intrarrenal em rins pélvicos em ferradura e com duplicação do ureter.Foram
analisados 7 moldes tridimensionais em resina do sistema coletor renal, obtidos a partir de 6 cadáveres adultos (4 contendo duplicação do ureter unilateral e 2 rins em ferradura). A causa da morte
não estava relacionada ao trato urinário. Uma resina de poliéster amarela fora injetada pelo ureter
para preenchimento do sistema coletor renal. Foram analisadas a distribuição espacial dos cálices
renais e diâmetro dos infundíbulos a partir destes moldes.RESULTADOS: Rim em ferradura: (Figuras 1, 2 e 3): 1 molde foi perdido durante a injeção de resina, restando 3 rins em ferradura para
análise. Os 3 rins estudados apresentavam a pelve renal alongada e mais anterior. A quantidade de
cálices maiores foi de 1 no polo superior nos 3 moldes (5.45 a 10.51mm, média = 7.75mm); 0 a 2
no polo médio (1.8 a 4.8mm, média = 2.2mm); e 1 no polo inferior nos 3 moldes (7.3 a 12.5mm,
média = 10.5mm). A quantidade de cálices menores foi de 3 a 4 no polo superior (4.4 a 9.1mm,
média = 5.91mm); 3 no polo médio nos 3 moldes (4.08 a 5.56mm, média = 4.87mm); e 2 a 4 no polo
inferior (4.79 a 8.86mm, média = 6.35mm). Duplicação completa do ureter: (Figuras 4 e 5): nos 4
casos foram encontradas separação completa entre as duas unidades. Na unidade superior foram
encontrados 2 cálices maiores nos 4 moldes (6.95 a 11.88mm, média = 8.94); já na unidade inferior,
2 a 3 (4.96 a 10.05mm, média = 8.07mm). Em relação a quantidade de cálices menores, na unidade
superior foram encontrados 4 a 6 (5.3 a 6.83mm, média = 6.24mm); na unidade inferior 6 a 9 (4.87
a 6.43mm, média = 5.9mm). Nos 7 moldes foram encontradas distribuições variadas na disposição
dos cálices renais (sobrepostos ou alternativamente distribuídos) em relação à margem lateral do
rim. A posição mais anterior do rim pélvico em ferradura, o posicionamento do cálice renal em
relação à margem lateral do rim e o diâmetro do infundíbulo são importantes marcos anatômicos a
serem considerados em pacientes com anomalias no sistema urinário superior após procedimentos
urológicos.
palavras-chave: Anatomia renal; Anomalia congênita; Urologia

Congenital anomalies of the upper urinary tract comprise a diversity of abnormalities, including aberrant location, orientation and shape of the kidney, as well as aberrations of the collecting system and blood supply. The anatomic properties of anomalous kidneys present substantial
obstacles to extracorporeal shock wave lithotripsy and percutaneous nephrolithotomy. The objective of the present work is to analyze the intra-renal collecting system anatomy of the horseshoe
kidney and the complete duplication of the ureter. We analyzed seven 3-dimensional polyester
resin endocasts of the kidney collecting system obtained from 6 fresh adult cadavers (4 with uni-
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lateral complete duplication of the ureter and 2 with horseshoe kidney). The causes of death were
not related to the urinary tract. A yellow polyester resin was injected into the ureter to fill the kidney collecting system. Thus the endocasts were analyzed considering the calyx spatial distribution
and the infundibulum diameters. Results: Horseshoe Kidney: We have only 3 units of horseshoe
kidney because one kidney was lost during the injection. The 3 remaining cases had the renal pelvis elongated and more anterior. We observed 1 major calyx in superior pole in the 3 cases (5.45
to 10.51mm, mean =7.75mm); in mid kidney we observed 0 a 2 major calyx (1.8 to 4.8mm, mean
=2.2mm) and in inferior pole 1 major calyx in the 3 cases (7.3 to 12.5mm, mean=10.5mm). The
number of minor calyx in superior pole was 3 to 4 (4.4 to 9.10mm, mean=5.91mm), in mid kidney
3 minor calyx in all the 3 cases (4.08 to 5.56mm, mean=4.87mm) and in inferior pole 2 to 4 minor
calyx (4.79 to 8.86mm, mean=6.35mm). Complete duplication of the Ureter: In the four cases we
observed a complete separation between the two units. In the superior unit we observed 2 major
calyx in the 4 cases (6.95 to 11.88mm, mean=8.94mm). The number of minor calyx in superior unit
have a variation:4 to 6 (5.3 to 6.83mm, mean=6.24mm). In the inferior unit we found a variation of
the major calyx: 2 to 3 (4.96 to 10.05mm, mean=8.07mm). The number of minor calyx in inferior
unit was 6 to 9 (4.87 to 6.43mm, mean = 5.9mm). In the seven cases of anomalous kidneys studied
we observed that the calices are disposed in varied positions (superimposed or alternately distributed) in relation to the lateral margin of the kidney. The more anterior position of the horseshoe
kidney pelvis, the varied positions of the calyx in relation to the kidney lateral margin and the
infundibulum diameter are important anatomical points to be considered in patients with upper
tract anomalies before endourologic procedures.
keywords: Kidney anatomy; Congenital anomalies; Urology
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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186. ASSOCIAÇÃO DA PERIODONTITE CRÔNICA GRAVE COM
DIÂMETROS VASCULARES RETINIANOS EM PACIENTES HIPERTENSOS
Autor: 		
Orientador:		

Fernanda Gomes Abrantes
Sergio Emanuel Kaiser (CBI / FCM)

A periodontite caracteriza-se como doença destrutiva que afeta os tecidos de suporte dos
dentes, podendo atingir gengiva, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. Reflete processos imunoinflamatórios nos tecidos circundantes e pressupõe interação entre o biofilme dental e os
tecidos periodontais. A inflamação crônica subclínica representa elo potencial entre periodontite e
doença cardiovascular. Trabalhos recentes apontam maior elevação das pressões arteriais sistólica
e diastólica em indivíduos com periodontite em comparação a pacientes saudáveis. A visibilização
direta dos vasos retinianos à retinografia constitui técnica atrativa por sua boa reprodutibilidade
avaliando vasos cuja estrutura se assemelha aos vasos renais, coronarianos e cerebrais. Alterações
da microcirculação da retina compartilham fatores de risco comuns com a periodontite. Este estudo de corte transversal teve por objetivo primário avaliar a associação da periodontite crônica
grave com modificações nos diâmetros vasculares retinanos em hipertensos quando comparados
a controles sem periodontite. Foram recrutados 64 hipertensos e normotensos entre 35 e 60 anos,
não tabagistas e não diabéticos, assim divididos: (G1)normotensos sem periodontite (n= 16), (G2)
hipertensos sem periodontite (n= 19) (G3) normotensos com periodontite (n=12) e (G4) hipertensos com periodontite (n=17). Todos foram submetidos a aferição de antropometria, pressão
arterial segundo as 7as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial e coleta de sangue para dados
laboratoriais de rotina. A retinografia foi realizada com obtenção dos equivalentes de diâmetros
arteriais e venosos retinianos analisados pelo software VAMPIRE. À análise estatística, considerou-se para rejeição da hipótese nula um valor de p<0,05. Os hipertensos eram significativamente
mais idosos, sem diferenças significativas entre índice de massa corporal e pressões arteriais sistólica e diastólica. Não houve diferença significativa entre os valores laboratoriais entre os grupos
nem foram detectadas diferenças entre os equivalentes da artéria retiniana (CRAE) e veia retiniana
(CRVE) na retinografia. Concluindo, não houve diferenças à retinografia entre os grupos de hipertensos e normotensos com ou sem periodontite. Como o tamanho amostral ainda é modesto,
o estudo prossegue e uma das fases envolve a obtenção do ecocardiograma em todos os pacientes,
com especial atenção à medida do “strain” longitudinal, capaz de avaliar a existência de disfunção
ventricular subclínica, associada a processos inflamatórios crônicos.
palavras-chave: Periodontite; Retinografia; Hipertensão

Periodontitis is characterized as destructive disease that affects tissues from support of the
teeth, gums, periodontal ligament and can reach, cementum and alveolar bone. Reflects imunoinflamatórios processes in the surrounding tissues and requires interaction between the dental biofilm and periodontal tissues. Chronic subclinical inflammation represents potential link between
periodontal disease and cardiovascular disease. Recent studies indicate greater elevation of systolic
and diastolic blood pressure in individuals with periodontitis compared with healthy patients. The
evaluation of retinal vessels direct to retinografia is attractive for your technique good reproduci-
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bility assessing vessels whose structure resembles the renal vessels, coronary and cerebral. Changes of retinal microcirculation share common risk factors with periodontitis. This cross-sectional
study aimed to evaluate the primary Association of severe chronic periodontitis with changes in
vascular diameters retinanos in hypertensive patients when compared to controls without periodontitis. 64 hypertensive and Normotensive were recruited between 35 and 60 years, not smokers
and non-diabetics, so divided: (G1) without periodontitis Normotensive (n = 16), (G2) hypertensive patients without periodontal disease (n = 19) (G3) Normotensive individuals with periodontitis
(n = 12) and (G4) hypertensive with periodontitis (n = 17). All were submitted to measurement of
Anthropometry, arterial pressure according to the Brazilian hypertension guidelines 7as and blood
collection for routine laboratory data. The retinografia was held to obtain the equivalent of arterial
diameters and retinal venous analyzed by VAMPIRE software. The statistical analysis, it was considered for rejection of the null hypothesis a value of p < 0.05. The hypertensive were significantly
older, without significant differences between body mass index and systolic and diastolic blood
pressure. There was no significant difference between laboratory values between the groups nor
differences were found between the retinal artery equivalents (CRAE) and retinal vein (CRVE)
in retinografia. In conclusion, there were no differences in the retinografia between hypertension
and Normotensive groups with or without periodontitis. As the sample size is still modest, the
study is continuing and phase involves obtaining the Echocardiogram in all patients, with special
attention to the extent of the “strain” longitudinal, able to assess the existence of subclinical ventricular dysfunction, associated with chronic inflammatory processes.
keywords: Periodontitis; Retinografia; Hypertension
Apoio Financeiro:
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A infecção por Zika vírus (ZKV), uma das mais graves emergências em saúde pública desde
o Ebola, vem sendo alvo de inúmeras discussões no cenário científico brasileiro e mundial, em
especial devido à sua intensa capacidade de disseminação e associação com malformações fetais
e microcefalia. Em 2016, chama-se a atenção para o aumento significativo de casos no país tanto
na população geral quanto em gestantes. O objetivo foi avaliar possíveis associações entre o perfil
materno-fetal na incidência de microcefalia no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo
transversal, com dados do boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, da base GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial) da S. Estadual de Saúde do RJ e da base RESP (Registro de
Eventos em Saúde Pública), de 18-11-2015 até 03-01-2017. No Estado do Rio de Janeiro, entre os
1609 diagnósticos maternos de ZKV, ocorreram 25 casos de fetos com microcefalia. Residem na
região metropolitana do Rio de Janeiro, 80% (20) dos 25 casos positivos, ao passo que os casos sem
microcefalia nesta região totalizaram 87,2% (1381) (p=0,29). Os municípios com maior número de
microcefalias foram Rio de Janeiro 40% (10) e Duque de Caxias 24% (6). Não houve casos de gravidez gemelar no grupo com microcefalia e no outro grupo ocorreu em 0,8% (13) (p=0,65). O número de fetos com microcefalia em primigestas foi 36% (9) e sem microcefalia foi 38% (597) (p=0,82).
A prematuridade esteve presente em 20,1% (5) dos fetos com microcefalia e em 9,1% (p=0,06) do
grupo sem microcefalia. A idade materna <35 anos esteve presente em 92% (23) dos casos de microcefalia e em 87,2% (1381) dos fetos sem a alteração (p=0,47). Entre as crianças com microcefalia,
48% (12) apresentaram peso ao nascimento <2500 gramas e 7,3% (116) no grupo sem microcefalia
(p=0,001). Concluiu-se que a microcefalia mostrou associação unicamente com o baixo peso fetal.
palavras-chave: Zika Virus; Gestação; Transmissão vertical

Zika virus (ZKV) infection, one of the most serious public health emergencies since Ebola,
has been the subject of numerous discussions in the Brazilian and world scientific scene, especially
due to its intense dissemination and association with fetal malformations and microcephaly . In
2016, attention is drawn to the significant increase in cases in the country, both in the general
population and in pregnant women. The objective was to evaluate possible associations between
the maternal-fetal profile in the incidence of microcephaly in the state of Rio de Janeiro. This is a
cross-sectional study, with data from the Epidemiological bulletin of the Ministry of Health, the
GAL (Laboratory Environment Manager) database of the State of Rio de Janeiro and the RESP
database (Record of Events in Public Health) of 18 -11-2015 through 03-01-2017. In the State of
Rio de Janeiro, among the 1609 maternal diagnoses of ZKV, 25 cases of fetuses with microcephaly
occurred. In the metropolitan region of Rio de Janeiro, 80% (20) of the 25 cases were positive, whi-

373

le the cases without microcephaly in this region totaled 87.2% (1381) (p = 0.29). The municipalities
with the highest number of microcephaly were Rio de Janeiro 40% (10) and Duque de Caxias 24%
(6). There were no cases of twin pregnancy in the microcephaly group and in the other group it
occurred in 0.8% (13) (p = 0.65). The number of fetuses with microcephaly in primigravidae was
36% (9) and without microcephaly was 38% (597) (p = 0.82). Preterm birth was present in 20.1%
(5) of the fetuses with microcephaly and in 9.1% (p = 0.06) of the group without microcephaly.
Maternal age <35 years was present in 92% (23) of the cases of microcephaly and in 87.2% (1381) of
the fetuses without the change (p = 0.47). Among children with microcephaly, 48% (12) presented
birth weight <2500 grams and 7.3% (116) in the group without microcephaly (p = 0.001). It was
concluded that microcephaly showed association only with low fetal weigh
keywords: Zika Virus; Gestation; Vertical Transmission of Infectious Disease
Apoio Financeiro:
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Atividade constitutiva da DPP4, inflamação e reatividade microvascular em indivíduos com
excesso de peso e sem diabetes Autor: Marcus Antonio Raposo Nunes Orientador: Luiz Guilherme Kraemer de Aguiar Em pacientes com diabetes, a inibição da dipeptil peptidase 4 (DPP4) está
associada com a atenuação da inflamação e da disfunção endotelial. Neste estudo, nós investigamos
as associações entre a atividade constitutiva da DPP4, biomarcadores inflamatórios e a reatividade
microvascular em indivíduos com excesso de peso corporal sem diabetes. Quarenta indivíduos com
IMC≥25,0 kg/m² e sem diabetes foram avaliados transversalmente. Avaliamos o fluxo sanguíneo
microvascular e a vasomotricidade por fluxometria de Laser Doppler, e medimos no início, 30 e
60 min após uma refeição padronizada: atividade da DPP4, glicose, insulina, PCR-us, TNF-α, IL-6,
PAI-1, ICAM-1 e VCAM-1. HOMA-IR e HOMA-AD foram utilizados para avaliar a resistência à insulina. Correlações lineares da atividade da DPP4 com os biomarcadores da inflamação e
componentes da função microvascular foram conduzidas. Na etapa seguinte, análises de regressão
múltipla foram realizadas para testar se algumas dessas variáveis poderiam influenciar ou ser influenciadas pela atividade da DPP4 plasmática. A atividade da DPP4 esteve inversamente associada
com a VCAM-1 no início do estudo (P <0,05), e a atividadeAUC da DPP4 esteve inversamente
correlacionada com o componenteAUC miogênico da vasomotricidade (P <0,05). Na análise de regressão múltipla, HOMA-AD, IL-6, VCAM-1, PAI-1, fluxo sanguíneo e vasomotricidade influenciaram a atividade da DPP4 e explicaram quase 40% da sua variância. Quando HOMA-AD, VCAM1 e fluxo sanguíneo foram colocados respectivamente como variáveis dependentes, a atividade da
DPP4 exerceu um efeito significativo em todas elas. A atividade constitutiva da DPP4 associou-se
a marcadores precoces de ativação pró-inflamatória endotelial e função microvascular, podendo
influenciar e até mesmo ser influenciada pela inflamação e pelo fluxo sanguíneo microvascular em
indivíduos com excesso de peso corporal sem diabetes.
palavras-chave: Dipeptil Peptidase IV; Pré-diabetes; Disfunção Endotelial

Constitutive DPP4 activity, inflammation, and microvascular reactivity in subjects with
excess body weight and without diabetes Author: Marcus Antonio Raposo Nunes Advisor: Luiz
Guilherme Kraemer de Aguiar In patients with diabetes, dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) inhibition
is associated with attenuation of inflammation and endothelial dysfunction. Here, we investigated
the associations between constitutive DPP4 activity, inflammatory biomarkers, and microvascular
reactivity in subjects with excess body weight without diabetes. Forty subjects of BMI≥25.0 kg/m²
and without diabetes were cross-sectionally evaluated. We assessed microvascular blood flow and
vasomotion by laser Doppler flowmetry, and measured at baseline, 30, and 60 min after a standardized meal: DPP4 activity, glucose, insulin, hs-CRP, TNF-α, IL-6, PAI-1, ICAM-1, and VCAM-1.
HOMA-IR and HOMA-AD were used to assess insulin resistance. Linear correlations of DPP4
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activity with the biomarkers of inflammation and components of microvascular function were
conducted. In step further, multiple regression analyses were performed to test whether some
of these variables could influence, or be influenced by, the plasma DPP4 activity. DPP4 activity
was inversely associated with VCAM-1 at baseline (P<0.05), and DPP4 activityAUC was inversely correlated with the myogenic componentAUC of vasomotion (P<0.05). In multiple regression
analysis, HOMA-AD, IL-6, VCAM-1, PAI-1, blood flow, and vasomotion influenced DPP4 activity and explained almost 40% of the variance on it. When HOMA-AD, VCAM-1, and blood flow
were placed respectively as dependent variables, DPP4 activity exerted a significant effect in all of
them. Constitutive DPP4 activity was associated with early markers of endothelial proinflammatory activation and microvascular function, and may have an influence and even be influenced by
inflammation and microvascular blood flow in subjects with excess body weight without diabetes.
keywords: Dipeptidyl Peptidase IV; Endothelial dysfunction; Pre-Diabetes
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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189. AUMENTO DA FREQUÊNCIA DE OBESIDADE E DIABETES MELLITUS
NOS INDIVÍDUOS EM ATENÇÃO SECUNDÁRIA
Autor:			
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Introdução: O acompanhamento do perfil epidemiológico de fatores de risco cardiovascular,
como hipertensão, diabetes mellitus (DM) e obesidade, é extremamente importante para a definição de estratégias de intervenção populacional e individual. Objetivos: Identificar a evolução da
frequência de obesidade e DM e seus parâmetros em pacientes ambulatoriais em atenção secundária participantes de campanhas de combate à hipertensão. Métodos: Indivíduos de ambos os sexos,
idade 18-89 anos, atendidos na Policlínica Piquet Carneiro nas campanhas do Dia Nacional da
Hipertensão entre 2010 e 2017, foram submetidos a duas medidas da pressão arterial (PA) com aparelho oscilométrico, avaliação antropométrica, cálculo do escore de risco de Framingham (ERF)
através do índice de massa corporal (IMC) e estimativa da idade vascular. Resultados: Entre os
indivíduos avaliados (n=1163), a média de idade foi 58±13 anos, sendo 72% mulheres. No período
total, foram observadas frequência de obesidade (IMC≥30kg/m2) em 34,1%, de hipertensão 66,7%,
DM 19,3%, tabagismo 8,1% e sedentarismo 75,3%. Nos últimos 3 anos, houve aumento discreto na
média do IMC (28,1±7,4 vs 28,3±5,3 vs 29,0±5,9 kg/m2, p=0,664), e um aumento significativo na
frequência de obesidade (31,1 vs 32,3 vs 39,7%, p=0,033) e DM (15,6 vs 20,2 vs 27,3%, p=0,025).
Neste período entre os hipertensos, também houve aumento na frequência de obesidade (36,8 vs
39,0 vs 46,6%, p=0,269) e significativamente de DM (18,4 vs 27,1 vs 35,8%, p=0,016). Quando
comparados aos não-obesos (IMC=25,2±3,0), os obesos (IMC=34,6±4,5; p<0,001) apresentaram
valores semelhantes na PA sistóilica (138±20 vs 136±22 mmHg, p=0,151), pouco maiores na diastólica (83±11 vs 79±12 mmHg, p<0,001). O risco cardiovascular pelo ERF foi semelhante nos dois
grupos (18±11 vs 17±12, p=0,513), mas a idade vascular foi significativamente maior no grupo
obeso (73±16 vs 68±18 anos, p<0,001). A idade vascular teve correlação significativa com a PA sistólica (r=0,546, p<0,001) e diastólica (r=0,255, p<0,001) e com IMC (r=0,148, p<0,001), enquanto
o ERF teve correlação apenas com a PA sistólica (r=0,585, p<0,001) e diastólica (r=0,234, p<0,001).
Conclusão: Embora não possamos extrapolar para a população geral, nessa amostra de indivíduos
em atenção secundária, obesidade e diabetes mellitus se apresentaram com maior frequencia nos
últimos anos, especialmente entre os hipertensos. A estimativa da idade vascular pode ser uma
ferramenta mais útil para reconhecimento do risco cardiovascular.
palavras-chave: obesidade; cardiovascular; diabetes

Introduction: Monitoring the epidemiological profile of cardiovascular risk factors, such
as hypertension, diabetes mellitus (DM) and obesity, is extremely important for the definition
of population and individual intervention strategies. Objectives: To identify the evolution of the
frequency of obesity and DM and its parameters in outpatients in secondary care participating in
campaigns to combat hypertension. METHODS: Individuals of both sexes, aged 18-89 years, attended at the Policlínica Piquet Carneiro in the campaigns of National Hypertension Day between
2010 and 2017, underwent two blood pressure (BP) measurements with an oscillometric device,
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anthropometric evaluation, calculation of the Framingham risk score (FRS) through body mass
index (BMI) and estimated vascular age. Results: Among the individuals evaluated (n = 1163), the
mean age was 58 ± 13 years, being 72% women. In the total period, obesity frequency (BMI ≥30 kg
/ m2) was observed in 34.1%, hypertension 66.7%, DM 19.3%, smoking 8.1% and sedentary lifestyle 75.3%. In the last 3 years, there was a slight increase in the mean BMI (28.1 ± 7.4 vs 28.3 ± 5.3
vs. 29.0 ± 5.9 kg / m2, p = 0.664), and a significant increase in frequency of obesity (31.1 vs 32.3
vs 39.7%, p = 0.033) and DM (15.6 vs 20.2 vs 27.3%, p = 0.025). In this period among hypertensive
patients, there was also an increase in the frequency of obesity (36.8 vs 39.0 vs 46.6%, p = 0.269)
and significantly higher DM (18.4 vs 27.1 vs 35.8%, p = 0.016). When compared to non-obese
subjects (BMI = 25.2 ± 3.0), obese subjects (BMI = 34.6 ± 4.5, p <0.001) presented similar values 
in systolic BP (138 ± 20 vs 136 ± 22 mmHg , p = 0.151), slightly higher in diastolic (83 ± 11 vs 79
± 12 mmHg, p <0.001). The cardiovascular risk for FRS was similar in both groups (18 ± 11 vs 17
± 12, p = 0.513), but vascular age was significantly higher in the obese group (73 ± 16 vs 68 ± 18
years, p <0.001). Vascular age had a significant correlation with systolic BP (r = 0.546, p <0.001)
and diastolic BP (r = 0.255, p <0.001) and with BMI (r = 0.148, p <0.001), whereas FRS correlated
only with the systolic BP (r = 0.585, p <0.001) and diastolic BP (r = 0.234, p <0.001). Conclusion:
Although we cannot extrapolate to the general population, in this sample of individuals in secondary care, obesity and diabetes mellitus have occurred more frequently in recent years, especially
among hypertensive individuals. The estimation of vascular age may be a more useful tool for the
recognition of cardiovascular risk.
keywords: obesity; cardiovascular; diabetes
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A hipertensão é uma doença crônica com alta prevalência mundial e diversos estudos buscam encontrar marcadores precoces da hipertensão na população. O objetivo principal deste estudo é avaliar a presença de alterações vasculares precoces em indivíduos jovens normotensos
com histórico familiar de pais hipertensos. Para realizar o projeto, alunos de graduação e de pós-graduação da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro entre 18 e 30
anos foram selecionados. Os participantes foram submetidos a uma anamnese breve, avaliação de
medidas antropométricas, bioimpedância elétrica, aferição da pressão arterial por método oscilométrico, coleta de sangue para análise bioquímica, avaliação de medidas da pressão central e da
reflexão da onda de pulso por tonometria de aplanação (SphygmoCor) e por oscilometria (Arteriograph). Foram incluídos 25 voluntários, sendo os indivíduos do grupo 1 não possuindo nem
pai nem mãe hipertensos (n=9) e o grupo 2, pelo menos um deles hipertenso (n=16). A média
de idade da amostra foi de 24 anos, sendo 22 anos no grupo 1 e 25 anos no grupo 2. O Índice de
Massa Corporal dos dois grupos foi semelhante, sendo a média de 21 kg/m². Embora sem significância estatística, o grupo 2 apresentou maiores valores de pressão arterial sistólica (106±11 vs
115±10mmHg; p=0,06) e diastólica (62±8 vs 67±5mmHg; p=0,096). Apesar de sem significância
estatística, a Velocidade da Onda de Pulso (6,25±0,38 vs 6,79±0,83 m/s; p=0,085) e a idade arterial
(18±4 vs 25±12 anos; p=0,094) foram mais elevadas no grupo 2. A Pressão Sistólica Aórtica (87±13
vs 99±9 mmHg; p=0,01) e a Pressão de Pulso Aórtica (24±9 vs 31±6 mmHg; p=0,05) mostraram-se
significativamente aumentadas no grupo 2. Em conclusão, jovens normotensos com história familiar de hipertensão mostraram parâmetros pressóricos centrais mais elevados, sugerindo ser uma
alteração precoce nestes indivíduos.
palavras-chave: hipertensão arterial; história familiar; jovem

Hypertension is a chronic disease with high worldwide prevalence and several studies try to
find early markers of hypertension in population. The main objective of this study is to evaluate
the presence of early vascular changes in normotensive young individuals with a family history
of hypertensive parents. To execute this project, undergraduate and postgraduate students of the
Medical School of the State University of Rio de Janeiro between 18 and 30 years were selected.
The participants were submitted to a brief anamnesis, evaluation of anthropometric measures,
electrical bioimpedance, blood pressure measurement by oscillometric method, blood collection
for biochemical analysis, evaluation of central pressure measurements and pulse wave reflection by
aplanation tonometry (SphygmoCor) and by oscillometry (Arteriograph). Twenty-five volunteers
were included, the individuals in group 1 don’t have neither hypertensive father nor mother (n=9)
and group 2, at least one of them hypertensive (n=16). The mean age of the sample was 24 years:
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22 years in group 1 and 25 years in group 2. The Body Mass Index of the two groups was similar,
with a mean of 21 kg/m². Although not statistically significant, group 2 presented higher values
of systolic blood pressure (106±11 vs 115±10mmHg, p=0.06) and diastolic (62±8 vs 67±5mmHg,
p=0.096). Although not statistically significant, the Pulse Wave Velocity (6.25±0.38 vs 6.79±0.83
m/s, p=0.085) and arterial age (18±4 vs 25±12 years; p=0.094) were higher in group 2. Aortic
systolic pressure (87±13 vs 99±9 mmHg, p=0.01) and Aortic Pulse Pressure (24±9 vs 31±6 mmHg,
p = 0.05) were significantly increased in group 2. In conclusion, normotensive youngsters with a
family history of hypertension demonstrated higher central pressure parameters, suggesting an
early alteration in these individuals.
keywords: arterial hypertension; family history; youngsters
Apoio Financeiro:
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Introdução Esta pesquisa surgiu do interesse em dar voz aos estudantes do Coletivo Negrex,
de uma escola médica cujas políticas afirmativas existem há 15 anos. Objetivo Conhecer as experiências vividas pelos estudantes negros de medicina de uma escola pública estadual e a relação
com a sua qualidade de vida (QV). Metodologia Grupo focal, realizado após leitura e assinatura do
TCLE, autorização para gravação e transcrição. Roteiro: Apresentação dos participantes, Quando
se percebeu negro?; Como é ser negro na FCM?; Qual a importância do NegreX na FCM?; Como
isso afeta a sua QV? Resultados Participaram 4 estudantes (2fem), 3cotistas raciais/terceiro ano e
1 cotista racial/segundo ano. A percepção sobre a sua negritude ocorreu na faculdade no convívio
com maioria branca e a partir de trocas e relatos e experiências dentro do coletivo. Como é ser
negro na FCM, chamam a atenção para :o choque cultural,o coletivo como espaço de resistência e
rede, questionamento da capacidade sobre a ocupação do espaço acadêmico, ausência da temática
saúde da população negra nos conteúdos curriculares. O Negrex é reconhecido como um espaço
de acolhimento e de cuidado, que promove o empoderamento de seus membros, tendo um papel
importante na recepção aos calouros, de ausência de conteúdos sobre a saúde da população negra e
do racismo institucional. O coletivo como rede de apoio promove QV, mas o ativismo pode gerar
sofrimento mental nos estudantes negros. Conclusões A pesquisa revela, que o Coletivo Negrex
tem permitido aos estudantes negros refletirem sobre sua negritude numa escola tradicionalmente
branca. O suporte oferecido por este coletivo promove a auto estima dos estudantes e tem permitido o avanço nas denúncias do racismo institucional existente na escola médica.
palavras-chave: educação médica; qualidade de vida; políticas afirmativas

Cultural shock in medical school: a evident reality Introduction This research arose from
the interest in giving voice to the students of the NegreX Collective, from a medical school whose affirmative policies exists since 15 years ago. Objectives To acknowledge the experiences of a
public medical school’s black students regarding the relation with their quality of life (QoL) Methods Focal group, performed after reading and signing the Free and Informed Consent Form,
authorization for recording and transcription. Script: Presentation of the participants, When did
you notice yourself black?; What is it like to be black in Medical School (MS)?; How important is
NegreX in MS?; How does be part of NegreX affect your QoL? Results Participants were 4 students
(2 female), racial quotaters, three from third year of graduation and one from second year of graduation. The perception about their blackness occurred in the college among white majority and
from exchanges between experiences and reports in the group. In relation to being black in the
MS, they draw attention to: cultural shock in academic and social environment, the collective as a
resistance’s space and support network, the questioning about your ability of occupy the academic
space, the fear of racial whitening and detachment with their own culture through the white nor-
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mativity and the absence of the black population health theme on the curricular contests. NegreX
is recognized as a welcoming and caring space, which promotes the empowerment of its members,
playing an important role in receiving freshmen, in denouncing frauds in the quota system and
the absence of curriculum contents on the black population health and institutional racism. The
collective as a support network promotes QoL, but activism can generate mental suffering in black
students. Conclusions Research reveals that the NegreX Collective has allowed black students to
reflect on their blackness in a traditionally white school. The support offered by this group promotes students; self-esteem and has allowed progress in denouncing institutional racism in the
medical school.
keywords: medical education; quality of life; affirmative policies
Apoio Financeiro:
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Cobertura vacinal em pacientes com LES e motivos para a não aderência Autora: Gabriela
Amorim Mattos Orientador: Evandro Mendes Klumb O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma
doença autoimune que está associada a múltiplas infecções, devido ao comprometimento do sistema imunológico e/ou uso de imunossupressores (IS), ambos causando alta morbimortalidade. As
vacinas são o principal procedimento preventivo neste cenário. No entanto, a cobertura de vacinação tem sido relatada como insuficiente mesmo em países desenvolvidos e suas razões não estão
bem definidas, o que pode incluir intervenções como uma janela de oportunidade para aumentar a
cobertura de imunização. Trata-se de um estudo observacional transversal realizado em um hospital universitário que incluiu pacientes adultos com LES (critério ACR). O questionário semiestruturado foi aplicado para identificar a cobertura vacinal de acordo com as recomendações do
Programa Nacional de Imunizações do Brasil (PNI-MS) e da Sociedade Brasileira de Imunizações
(SBIM). Variáveis socioeconômicas e razões para não receber as vacinas foram identificadas. Foram estudados 174 pacientes, dos quais 147 estavam recebendo esteróides e/ou imunossupressores
(IS) e foram classificados como imunossuprimidos. A cobertura vacinal de acordo com o PNI-MS
foi de 2,7% para pacientes com LES em IS e 14,8% entre aqueles que não receberam esses agentes.
De acordo com as recomendações da SBIM, nenhum paciente tinha uma cobertura vacinal completa. Não houve associação de educação formal e cobertura vacinal (p> 0,05). O principal motivo
relatado pelos pacientes para não ter recebido as vacinas foi a falta de recomendação médica. Outros fatores que também influenciaram negativamente na cobertura vacinal foram a falta de acesso,
o medo de eventos adversos, a contraindicação médica e a falta de atenção à prescrição médica.
Encontramos uma cobertura vacinal muito baixa para pacientes imunossuprimidos, inferior a outros previamente relatados na população geral, e isso pode contribuir para as altas taxas de infecção
encontradas entre esses pacientes. Uma das principais razões para não aderir aos protocolos de
vacinação parece ser a falta de conhecimento e/ou medo médico de complicações, que na verdade
é um paradoxo, uma vez que as infecções são causas frequentes de morbimortalidade. Os dados
atuais devem estimular intervenções entre pacientes e seus médicos para melhorar as imunizações.
palavras-chave: Vacinação; Lúpus Eritematoso Sistêmico; Imunossupressão

VACCINAL COVERAGE AMONG SLE PATIENTS AND REASONS FOR NON ADHERENCE Author: Gabriela Amorim Mattos Advisor: Evandro Mendes Klumb Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease that is associated with multiple infections due to immune system compromise and/or immunosuppressors (IS) use both causing high morbimortality.
Vaccines are the main preventive procedure in this scenario. However vaccination coverage has
been reported to be insufficient even in developed countries and its reasons are not well defined
which comprehension may allow interventions as a window of opportunity to increase immunization coverage. This is a cross-sectional observational study performed at a university hospital that
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included adults patients with SLE (ACR criteria). A semi-structured questionnaire was applied to
identify vaccination coverage according to the recommendations of the National Brazilian Immunization Program (PNI-MS) and the Brazilian Society of Immunizations (SBIM). Socioeconomic variables and reasons for not receiving the vaccines were identified. We studied 174 lupus of
whom 147 were receiving steroid and/or imunossupressors (IS) and were classified as immunosuppressed. The vaccinal coverage according to the PNI-MS was found to be 2,7% for SLE patients
on IS and of 14,8% among those not receiving these agents. According to the SBIM recommendations, no patient (with or without IS) had a complete vaccinal coverage. There was no association
of years of formal education (12 years at school) and vaccine coverage (p>0,05). The main patient
referred reason for not having received the vaccines were lack of medical recommendation. Other
factors that also negatively influenced vaccination coverage were lack access, fear of adverse events, medical contraindication and not paying attention to medical prescription. In the present study
we found a very low vaccination coverage for immunosuppressed patients that is inferior to other
previously reported in the general population, and it may contribute for the high rates of infection found among these patients. At the same time, one of the main reasons for not adherence to
vaccination protocols seems to be lack of knowledge and/or medical fear of complications that is
in fact a paradox, since infections are frequent causes of morbimortality. The present data should
stimulate interventions among patients and their physicians to improve immunizations.
keywords: Vaccination; Systemic lupus erythematosus ; Immunosuppression
Apoio Financeiro:
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Tumores renais apresentam algumas possibilidades terapêuticas como a ablação por radiofrequência e nefrectomia. O procedimento de retirada do tumor necessita de oclusão temporária
dos vasos do hilo renal para evitar hemorragias durante a ressecção. Entretanto, a isquemia pode
lesionar o parênquima renal restante, que pode levar à insuficiência renal pós-operatória. A isquemia pode ser produzida pela oclusão da artéria e veia renais, somente da artéria renal ou somente
em um ramo da artéria renal. O objetivo deste estudo foi analisar o impacto da isquemia quente,
por diferentes métodos sobre o número de glomérulos renais. Foi também estudado o impacto da
radiofrequência renal sobre o número de glomérulos renais. Foram utilizados 50 porcos, divididos
em 6 grupos. No grupo Sham realizou-se a dissecção do hilo sem sua oclusão, no grupo A houve
clampeamento da artéria renal, no grupo AV clampeou-se tanto artéria como veia renais, no grupo
S o ramo polar inferior da artéria renal foi clampeado, no grupo RFA o rim foi tratado com radiofreqüência sem isquemia e no grupo M administrou-se Mannitol antes de isquemia arteriovenosa.
O rim direito de todos os animais foi preservado para controle. Após eutanásia, os rins foram coletados para análise dos seguintes parâmetros: densidade volumétrica glomerular (Vv[glom]), volume glomerular ponderado em volume (VWGV) e número de glomérulos existentes. O grupo RFA
apresentou redução de 26,7% no Vv[glom], com VWGV normal e redução de 31,0% na densidade
glomerular; o grupo AV reduziu seu Vv[glom] em 24,5%, seu VWGV em 25,4% e reduziu a densidade de glomérulos em 19,0%. O Grupo M não apresentou variação dos parâmetros. Já os grupos A
e S não apresentaram redução significativa quando comparados ao grupo Sham. A radiofrequência
causou danos comparáveis aos de uma isquemia renal arteriovenosa em RAF, direcionando sua indicação a pacientes de alto risco. A isquemia arteriovenosa promoveu grande perda glomerular. O
Mannitol reduziu significativamente a perda de glomérulos em M. Os grupos A e S demonstraram
que a isquemia arterial ou seletiva não promove alterações nos parâmetros avaliados.
palavras-chave: Nefrectomia; Isquemia renal; Mannitol

Renal tumors present some therapeutic possibilities such as radiofrequency ablation and
nephrectomy. The tumor removal procedure requires temporary occlusion of the renal hilum vessels to prevent bleeding during resection. However, ischemia may damage the remaining renal
parenchyma, which may lead to postoperative renal failure. Ischemia can be produced by occlusion
of either the renal artery and vein, the renal artery only or one branch of the renal artery. The
objective of this study was to analyze the impact of warm ischemia by different methods on the
number of renal glomeruli. The impact of renal radiofrequency on the number of renal glomeruli
was also studied. Fifty pigs were divided into 6 groups. In the Sham group the dissection of the
hilum was performed without its occlusion, in group A there was clamping of the renal artery, in
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the AV group clamping was performed both in the artery and renal vein, in group S the inferior
polar branch of the renal artery was clamped, in the group RFA the kidney was treated with radiofrequency without ischemia and in the M group Mannitol was administered prior to arteriovenous ischemia. The right kidney of all animals was preserved for control. After euthanasia, the
kidneys were collected for analysis of the following parameters: glomerular volume density (Vv
[glom]), volume-weighted glomerular volume (VWGV) and number of existing glomeruli. The
RFA group had a 26.7% reduction in Vv [glom], with normal VWGV and a 31.0% reduction in
glomerular density; the AV group reduced its Vv [glom] by 24.5%, its VWGV by 25.4% and reduced the glomerular density by 19.0%. Group M did not present any variation of the parameters.
Groups A and S did not present a significant reduction when compared to the Sham group. Radiofrequency caused damage similar to arteriovenous renal ischemia in RAF, directing its indication
to high risk patients. Arteriovenous ischemia caused large glomerular loss. Mannitol significantly
reduced the loss of glomeruli in M. Groups A and S showed that arterial or selective ischemia did
not promote changes in the parameters evaluated.
keywords: Nephrectomy; Renal ischemia; Mannitol
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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MUSCULAR PERIFÉRICA EM PREDIZER A PERFORMANCE DOS IDOSOS
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Autor: Thais Jachelli Corrêa Orientador: Thiago Thomaz Mafort A DPOC é uma das doenças crônicas associadas à idade avançada, sendo considerada uma condição de envelhecimento acelerado dos pulmões. Nos idosos com DPOC, a intolerância ao exercício impacta negativamente
na piora da qualidade de vida. Vários fatores podem deteriorar o desempenho durante o exercício
em idosos com DPOC, e a compreensão dos mecanismos envolvidos na redução da capacidade
funcional pode identificar novas formas de abordagem terapêutica. O objetivo foi avaliar qual a
contribuição da limitação ventilatória e do dano muscular de membros inferiores em predizer a
performance dos idosos com DPOC durante o Teste de Exercício Cardiopulmonar (TECP). Foi
realizado estudo transversal com 40 idosos (≥ 60 anos) com DPOC. Foram submetidos aos testes
de função pulmonar de repouso, incluindo espirometria, medida da capacidade de difusão ao CO
e washout do nitrogênio. Também submetidos à dinamometria isocinética do joelho, onde foram
mensurados: pico de torque à 75°/s; pico de torque à 240°/s; razão agonista/antagonista à 75º/s;
razão agonista/antagonista à 240º/s. Através do TECP, foi mensurado o consumo de oxigênio no
pico de exercício. A idade média foi 70,2 ± 7,46 anos, sendo 21 homens e 19 mulheres. Os valores
médios para o VEF1 e a DLco foram de 43,5 ± 13,1 e 43,1 ± 13,7. Os modelos incluindo as variáveis
de força muscular e endurance apresentaram variâncias explicativas de 19% e 42,8%. Os preditores
independentes para o modelo de força muscular foram PT75°/s e AG/ANT75°/s, enquanto os preditores independentes para o modelo de endurance foram PT240°/s e AG/ANT240°/s. Conclui-se
que o dano na função pulmonar é o principal responsável pelo mau desempenho durante o TECP
em idosos com DPOC. O envelhecimento causa um impacto diferenciado na função da musculatura de membros inferiores em idosos com DPOC, onde a endurance contribui mais fortemente no
desempenho durante o exercício do que a força muscular.
palavras-chave: DPOC; Exercício; Idosos

Contribution of ventilatory limitation and peripheral muscular dysfunction in predicting
the performance of elderly patients with COPD during exercise. Author: Thais Jachelli Corrêa
Advisor: Thiago Thomaz Mafort COPD is a chronic disease associated with old age, and it is considered a condition of accelerated aging of the lungs. In the elderly with COPD, exercise intolerance
has a negative impact on the quality of life. Several factors may impair exercise performance in elderly patients with COPD, and understanding the mechanisms involved in functional capacity reduction may identify new therapies. The objective was to evaluate the contribution of ventilatory
limitation and lower limb muscle damage in predicting the performance of elderly patients with
COPD during the cardiopulmonary exercise test (CET). A cross-sectional study was conducted
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with 40 elderly (≥ 60 years) patients with COPD. They were submitted to pulmonary function tests, including spirometry, measurement of CO diffusion capacity and nitrogen washout. They were
also submitted to isokinetic dynamometry of the knee. In this test were measured: torque peak at
75 ° / s; torque peak at 240 ° / s; agonist / antagonist ratio at 75 ° / s; agonist / antagonist ratio at 240
° / s. Through the CET, oxygen consumption was measured at the peak of exercise. The mean age
was 70.2 ± 7.46 years. The gender of the pacients were 21 men and 19 women. The mean values
for FEV1 and DLco were 43.5 ± 13.1 and 43.1 ± 13.7. Models including the variables of muscular
strength and endurance presented explanatory variances of 19% and 42.8%. The independent predictors for the muscle strength model were PT75 ° / s and AG / ANT75 ° / s, while the independent
predictors for the endurance model were PT240 ° / s and AG / ANT240 ° / s. It is concluded that
damage to lung function is the main cause of poor performance during CET in elderly patients
with COPD. Aging has a differential impact on lower limb muscle function in the elderly with
COPD, where endurance contributes more strongly to exercise performance than muscle strength.
keywords: COPD; Exercise; Elderly
Apoio Financeiro:
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195. CRIAÇÃO DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM EM APOIO A
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O cyberbullying é um ato de violência que pode ser praticado por um ou diversos agressores
que tem o objetivo de atingir, expor e difamar uma vítima via Internet, particularmente nas Redes
Sociais, alcançando um público irrestrito e em alta escala. A partir da pesquisa de campo realizada
com alunos no ensino médio em 2017 o objetivo deste trabalho é apresentar o processo de criação
de um objeto virtual de aprendizagem que visa informar aos adolescentes sobre como se defender
dos agressores. Foi desenvolvida uma animação roteirizada que está sendo ilustrada para a disponibilização de um objeto virtual de aprendizagem na Internet. O material consiste em um caso fictício
que apresenta a história de Bia, uma vítima de cyberbullying por colegas na escola. Estão sendo desenvolvidos cenários e personagens na escola e na família com diálogos e informações estatísticas,
baseadas na literatura, visando apresentar as atitudes dos agressores, o papel da escola e os possíveis
mecanismos de defesa e proteção da vítima. O material também contará com depoimentos anônimos recolhidos pelas alunas ao longo da pesquisa que irão auxiliar as conclusões finais do vídeo.
Espera-se desta forma contribuir para a prevenção e o controle do cyberbullying nas escolas.
palavras-chave: bullying; internet; adolescente

Cyberbullying is an act of violence that can be practiced by one or several perpetrators that
aims to target, expose and defame a victim via the Internet, particularly in Social Networks, reaching an unrestricted and high-level public. From the field research carried out with high school
students in 2017 the objective of this work is to present the process of creating a virtual learning
object that aims to inform adolescents about how to defend themselves against aggressors. A scripted animation was developed that is being illustrated for the provision of a virtual learning object
on the Internet. The material consists of a fictional case that presents the story of Bia, a victim of
cyberbullying by schoolmates. Scenarios and characters are being developed at school and in the
family with dialogues and statistical information, based on the literature, aiming at presenting the
aggressors’ attitudes, the role of the school and the possible mechanisms of defense and protection
of the victim. The material will also feature anonymous testimonials collected by the students
throughout the research that will aid the final conclusions of the video. It is hoped, therefore, to
contribute to the prevention and control of cyberbullying in schools.
keywords: bullying; internet; adolescent
Apoio Financeiro: CNPQ
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196. CUSTO- EFETIVIDADE DA VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE NO
BRASIL
Autor:			
Orientador:		
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Denizar Vianna Araujo (CBI / FCM)

CUSTO- EFETIVIDADE DA VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE NO BRASIL Autor:
Beatriz Cristina de Cerqueira Moreira Orientador: Denizar Vianna Araújo Sabendo que através
apenas de atuais métodos de controle de vetores, a propagação da dengue não é alcançada, originou
a necessidade de uma estratégia de uma vacina de dengue segura e eficaz em programas de saúde
pública no Brasil. Com dados clínicos de segurança e eficácia comprovados (Capding 2014, Villar
2015, Hadinegoro 2015), a Dengvaxia® da Sanofi Pasteur é licenciada no Brasil. Nossa avaliação
visa definir o valor econômico de Dengvaxia® no Brasil, estimando seu limite de preço custo-efetivo por dose, tanto do pagador público (SUS) quanto da perspectiva social. A análise é baseada em
um modelo matemático de transmissão epidemiológica (Coudeville e Garnett 2012), permitindo
estimar a saúde pública e o impacto econômico da introdução de diferentes estratégias de vacinação
contra a dengue, sendo elas um programa de vacinação de rotina aos 9 anos associado uma campanha de recuperação de 7 coortes (10 a 16 anos) em um caso, chamados R9 e 10-16, e 16 coortes (10
a 25 anos de idade), chamados R9 e 10-25 no segundo caso. As incertezas dos parâmetros foram
abordadas através de uma análise de sensibilidade apenas na estratégia R9 e 10-16, e através de
uma análise de sensibilidade probabilística (PSA), usando simulações de Monte Carlo com 1.000
amostras, nas duas estratégias de vacinação definidas. Conseqüentemente, o limite de preço da vacina custo-efetivo por dose, respectivamente para R9 e 10-16 e R9 e 10-25, seria - R$ 183,9 (95%
CI: 108; 280) e R$ 184,8 ( IC95%: 131; 231) na perspectiva do SUS. - R$ 216,5 (IC 95%: 128; 332)
e R$ 218,4 (IC 95%: 155; 274) da perspectiva social. Dessa forma, a análise baseada em um modelo
de transmissão, sugere que a introdução da vacina contra a dengue no Brasil reduzirá substancialmente a doença e a carga econômica no país. Também sugere que o programa de vacinação contra
a dengue seria custo-efetivo, no Brasil. Essas descobertas ajudarão os decisores políticos a decidir
sobre a introdução da vacina contra a dengue em programas públicos. keywords: dengue; vacina;
custo Apoio Financeiro: Não houve.
palavras-chave: Dengue; Vacina; Custo

COST EFFECTIVENESS OF VACCINATION AGAINST DENGUE IN BRAZIL Author:
Beatriz Cristina de Cerqueira Moreira Advisor: Denizar Vianna Araújo Knowing that through
only current methods of vector control, the spread of dengue is not achieved, the need for a strategy of a dengue vaccine that is safe and effective in public health programs in Brazil. With proven
clinical safety and efficacy data (Capding 2014, Villar 2015, Hadinegoro 2015), Sanofi Pasteur’s
Dengvaxia® is licensed in Brazil. Our evaluation aims to define the economic value of Dengvaxia®
in Brazil, estimating its cost-effective price limit per dose, both the public payer (SUS) and the
social perspective. The analysis is based on a mathematical model of epidemiological transmission
(Coudeville and Garnett 2012), allowing to estimate the public health and economic impact of the
introduction of different vaccination strategies against dengue, being a routine vaccination pro-
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gram at 9 years associated (10 to 16 years) in one case, called R9 and 10-16, and 16 cohorts (10 to 25
years of age), called R9 and 10-25 in the second case. The uncertainties of the parameters were addressed through a sensitivity analysis only in the R9 and 10-16 strategy, and through a probabilistic
sensitivity analysis (PSA), using Monte Carlo simulations with 1000 samples, in the two defined
vaccination strategies. Consequently, the cost-effective vaccine dose limit per dose, respectively
for R9 and 10-16 and R9 and 10-25, would be - R $ 183.9 (95% CI: 108; 280) and R $ 184.8 (95%
CI: 131; 231) from the SUS perspective. - R $ 216.5 (95% CI: 128; 332) and R $ 218.4 (95% CI: 155;
274) from the social perspective. Thus, the analysis based on a transmission model suggests that
the introduction of the dengue vaccine in Brazil will substantially reduce the disease and the economic burden in the country. It also suggests that the vaccination program against dengue would
be cost-effective in Brazil. These findings will help policymakers decide on the introduction of the
dengue vaccine into public programs.
keywords: dengue; vaccine; cost
Apoio Financeiro:

391

MEDICINA
197. EFEITO DO PDGF NAS CÉLULAS DE SCHWANN HUMANAS ST88-14
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Na hanseníase, a fibrose causa danos irreparáveis ao nervo periférico, e as células de Schwann
(CS) parecem estar envolvidas visto que o Mycobacterium leprae (ML) apresenta um tropismo por
estas células e macrófagos. Considerando que a hanseníase possui formas clínicas diferenciadas e
que os pacientes podem apresentar variados graus de inflamação e fibrose, torna-se necessário avaliar quais mediadores pró-fibróticos, além do TGF-β1, contribuiriam para este processo. O PDGF
(fator de crescimento derivado de plaquetas) tem sido indicado como um dos principais mediadores da fibrogênese em diversos órgãos, contudo, são necessários mais estudos sobre a sua relação
e as doenças infecciosas caracterizadas por fibrose, como a hanseníase. Este estudo teve como objetivo avaliar a possível contribuição do PDGF e de seus receptores na lesão neural da hanseníase
no modelo in vitro com CS humanas da linhagem ST88-14. CSs humanas da linhagem ST88-14
foram cultivadas por 1, 3, 6 and 24h, 7 dias sobre o estímulo do ML (Mycobacterium leprae) (50
μg/mL), TGF-β1 (10 ng/mL) and ML + TGF-β1. Sobrenadantes foram coletados para detecção de
PDGF-BB por ELISA. Os tempos de 24h e 7 dias foram selecionados para analisar a expressão do
PDGF e seus receptores por Western blotting. Os dados mostraram o TGFβ-1 em sinergismo com
o ML como um possível modulador do PDGF pelas CS. Verificamos que as CS produzem constitutivamente PDGF-BB e expressam seus dois receptores. Detectamos um aumento dos níveis de PDGF-BB no sobrenadante das CS quando estas foram estimuladas com ML+TGF-β1 nos tempos de
24 horas e 7 dias de incubação. Também observamos que os estímulos TGFβ-1 e ML, isolados ou
combinados, induzem a expressão do receptor PDGFRβ após 24 h de estímulo. No entanto, após 7
dias de cultivo na presença destes estímulos, os níveis deste receptor caem abaixo do controle. Estes
resultados sugerem que em 7 dias ocorre a internalização do receptor PDGFRβ devido a longa exposição ao seu ligante (PDGF-BB), ativando então um mecanismo de feedback negativo nas CS. Os
resultados fortalecem a hipótese de que o PDGF seja um indutor da fibrose neural na hanseníase.
palavras-chave: Mycobacterium leprae; Célula de Schwann; PDGF

In leprosy, fibrosis causes irreparable damage to the peripheral nerve, and Schwann cells
(CS) appear to be involved since Mycobacterium leprae (ML) has a tropism in these cells and
macrophages. Considering that leprosy has different clinical forms and that patients may present
varying degrees of inflammation and fibrosis, it is necessary to evaluate which pro-fibrotic mediators besides TGF-β1 would contribute to this process. PDGF (platelet-derived growth factor) has
been indicated as one of the main mediators of fibrogenesis in several organs, however, further
studies are needed on its relation and infectious diseases characterized by fibrosis, such as leprosy.
This study aimed to evaluate the possible contribution of PDGF and its receptors in the leprosy
neural lesion in the in vitro model with human CS. ST88-14 human CSs were cultured for 1, 3,
6 and 24h, 7 days on the stimulus of ML (50 μg / mL), TGF-β1 (10 ng / mL) and ML + TGF-β1.
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Supernatants were collected for detection of PDGF-BB by ELISA. The 24h and 7 day times were
selected to analyze the expression of PDGF and its receptors by Western blotting. Data showed
TGFβ-1 in synergism with ML as a possible PDGF modulator by CS. We have found that CS productively produces PDGF-BB and expresses its two receptors. We detected an increase in PDGFBB levels in CS supernatants when they were stimulated with ML + TGF-β1 at the 24 hour and 7
day incubation times. We also observed that the TGFβ-1 and ML stimuli, alone or in combination,
induce the expression of the PDGFRβ receptor after 24 h of stimulation. However, after 7 days
of culture in the presence of these stimuli, the levels of this receptor fall below the control. These
results suggest that in 7 days the internalization PDGFRβ receptor occurs due to long exposure to
its ligand (PDGF-BB), thus activating a negative feedback mechanism in CS. The results support
the hypothesis that PDGF is an inducer of neural fibrosis in leprosy.
keywords: Mycobacterium leprae; Schwann cell; PDGF
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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198. ESTUDO DO EFEITO DO CORIANDRUM SATIVUM (COENTRO)
ASSOCIADO AO EXERCÍCIO DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO NA
MASSA CORPORAL E NA CONCENTRAÇÃO DE BIOMARCADORES
PLASMÁTICOS EM RATOS WISTAR COM DIABETES INDUZIDA
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Colaborador(es):
Orientador:		
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Eloá Moreira Marconi
Mario Bernardo Filho (CBI / IBRAG)

Introdução: Estudos afirmam que a exposição direta à vibração mecânica gerada em plataforma oscilante/vibratória produz exercício de vibração de corpo inteiro (EVCI). A ação dessas
vibrações pode ser devida a um efeito direto em tecidos/órgãos ou indireto decorrente da alteração dos níveis de determinados biomarcadores plasmáticos. Autores têm demonstrado o efeito do
EVCI em associação com algumas substâncias. Produtos naturais têm sido usados pelo Homem
como alimento e como medicamento. Coriandrum sativum (CS), conhecido popularmente coentro, é utilizado para o tratamento de diabetes, complicações gastrintestinais e pela sua atividade
antifúngica e antibacteriana. Objetivo: avaliar o efeito do ECVI em associação com o CS na massa
corporal e na concentração de alguns biomarcadores plasmáticos em ratos Wistar com diabetes.
Metodologia: o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para Uso de Animais Experimentais
(CEUA/IBRAG/UERJ, 041/2013). A diabetes foi induzida pela injeção intraperitoneal de 150 mg/
kg de aloxana monohidratada. O estado de diabetes foi confirmado após 1 semana e os animais com
os níveis de glicose em jejum de ≥ 11,1 mmol/L (200mg/dL) foram considerados diabéticos. Ratos
Wistar machos (250-350g, 3-4 meses, n=20) foram divididos em quatro grupos e submetidos a
diferentes tratamentos por 4 semanas (5 vezes por semana): (i) grupo controle (CON) recebeu por
gavagem 1,0 mL de água deionizada diariamente; (ii) grupo tratado com 1,0 mL de CS 8mg/mL
(COR) pela mesma via; (iii) grupo submetido ao ECVI em condições controladas (VIB) também
receberam água deionizada e (iv) grupo COR+VIB recebeu CS e foi submetido ao EVCI. Após
24 horas de intervenção, os animais foram anestesiados e amostras de sangue obtidas por punção
cardíaca foram usadas para determinação dos biomarcadores. Todos os animais foram pesados
semanalmente em balança digital e comparado com o “baseline” (porcentagem). Resultados: não
foram encontradas diferenças (p>0,05) entre os grupos nas concentrações dos biomarcadores plasmáticos e na porcentagem massa corporal. Conclusão: os dados encontrados nesta investigação
indicam que os tratamentos não foram capazes de promover alterações metabólicas que pudessem
modificar a concentração dos biomarcadores e a porcentagem de massa corporal em ratos Wistar.
palavras-chave: Coriandrum sativum; vibração mecanica; biomarcadores plasmáticos

Introduction: Studies state that direct exposure to mechanical vibration generated on a vibrating/oscillating platform produces whole body vibration exercise (WBVE). The action of these
vibrations may be due to a direct effect on tissues/organs or indirectly due to altered levels of certain plasma biomarkers. Authors have demonstrated the effect of WBVE in association with some
substances. Natural products have been used by man as food and medicine. Coriandrum sativum
(CS), popularly known as coriander, is used for the treatment of diabetes, gastrointestinal compli-
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cations and for its antifungal and antibacterial activity. Objective: to evaluate the effect of WBVE
in association with CS on body mass and on the concentration of some plasma biomarkers in Wistar rats with diabetes. Methodology: the study was approved by the Ethics Committee for the Use
of Experimental Animals (CEUA/IBRAG/UERJ, 041/2013). Diabetes was induced by intraperitoneal injection of 150 mg/kg alloxan monohydrate. Diabetes status was confirmed after 1 week and
animals with fasting glucose levels of ≥11.1 mmol/L (200mg/dL) were considered diabetic. Male
Wistar rats (250-350g, 3-4 months, n = 20) were divided into four groups and submitted to different treatments for 4 weeks (5 times a week): (i) control group (CON) received by gavagem 1.0 mL
of deionized water daily; (ii) group treated with 1.0 mL CS 8 mg / mL (COR) by the same route;
(iii) group submitted to WBVE under controlled conditions (VIB) also received deionized water
and (iv) group COR + VIB received CS and was submitted to WBVE. After 24 hours of intervention, the animals were anesthetized and blood samples obtained by cardiac puncture were used to
determine the biomarkers. All animals were weighed weekly on a digital scale and compared to
the baseline (percentage). Results: no differences (p> 0.05) were found between the groups in the
concentrations of the plasma biomarkers and in the body mass percentage. Conclusion: the data
found in this research indicate that the treatments were not able to promote metabolic changes
that could modify the concentration of biomarkers and the percentage of body mass in Wistar rats.
keywords: Coriandrum sativum; mechanical vibration; plasma biomarkers
Apoio Financeiro: CNPQ
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PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL, NO EMPODERAMENTO FEMININO E NA
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Ansiedade e depressão são frequentes na Estratégia de Saúde da Família (ESF), principalmente emmulheres, resultam em uma maior procura de cuidado e sobrecarga das equipes. Associam-se a pobreza eviolência, em um círculo vicioso de desempoderamento e adoecimento mental,
que responde a intervençõesde grupo de apoio na ESF. Objetivo: Após a consolidação dos grupos
de convivência com artesanato em 7unidades da ESF da AP2.2 do Município do Rio de Janeiro,
a etapa 2016-2017 do projeto teve comoobjetivos que estes fossem assumidos pelos profissionais
do NASF da AP2.2, garantindo suasustentabilidade, e o fortalecimento das ações de geração de
renda Metodologia: A passagem dacoordenação dos grupos para profissionais do NASF garantiu
a continuidade de seis dos grupos, no mesmomodelo. A promoção da sua integração com ONGs e
a Rede EcoSol levou a organização do TijuArtes, umempreendimento da Economia Solidaria, que
se inseriu nas redes e feiras existentes. Nesse período foirealizada a analise qualitativa do material
registrados nas observações dos grupos e nas reuniões desupervisão da pesquisa através da metodologia FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) queaponta as dificuldades e facilidades
para implementação dessas ações. Resultados: A analise pelo FOFAconfirmou que os grupos se
tornam espaços de empoderamento com melhora nos quadros de depressão eansiedade. Porem
revelou dificuldades de implementação como dificuldades com espaço, a liberação dosagentes comunitários de saúde e o reconhecimento desta intervenção como uma intervenção terapêutica ede
promoção de saúde mental. O esvaziamento econômico do estado e da cidade do Rio de Janeiro,
quecompromete a Rede EcoSol, também foi apontada como uma dificuldade, levando a que as mulheresnecessitassem de maior apoio pelo projeto para desenvolvimento de sua autogestão, através
de reuniõesesporádicas. Conclusão: Dentro da proposta de sustentabilidade os grupos se mantiveram como espaçosde apoio bem estruturados, com a participação de profissionais do NASF.
A integração com ONGs da regiãoe com a RedeEcoSOl permitiu a profissionalização de algumas
mulheres para geração e renda. O projeto foicontemplado com premio na Conferencia Nacional de
saúde da Mulher em agosto de 2017.
palavras-chave: grupos comunitários; promoção de saúde mental; geração de renda

Anxiety and depression are frequent in the Family Health Strategy (FHS), especially in women, resulting in a greater demand for care and overload of the teams. Poverty is associated with
violence, in a vicious circle of disempowerment and mental illness, which responds to support
group interventions in the FHS. Objective: After the consolidation of the groups of coexistence
with handicrafts in 7 units of the AP2.2 ESF of the Municipality of Rio de Janeiro, the 2016-2017
stage of the project had as objectives that the latter were assumed by the NAS2 professionals of
AP2.2, guaranteeing their sustainability, and the strengthening of actions to generate income Me-
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thodology: The passage of the coordination of groups for NASF professionals ensured the continuity of six of the groups, in the same model. The promotion of its integration with NGOs and the
EcoSol network led to the organization of TijuArtes, a development of the Solidarity Economy,
which was inserted in the existing networks and fairs. In this period, the qualitative analysis of the
material recorded in the observations of the groups and in the meetings was carried out by means
of the SWOT methodology (strengths, opportunities, weaknesses and threats) that appoints the
difficulties and facilities for implementing these actions. Results: Analysis by the SWOT confirmed
that the groups become empowerment spaces with improvement in the pictures of depression and
anxiety. However, it revealed difficulties of implementation such as difficulties with space, the
release of community health agents and the recognition of this intervention as a therapeutic and
mental health promotion intervention. The economic depletion of the state and city of Rio de Janeiro, which promotes the EcoSol network, was also pointed out as a difficulty, leading women to
need greater support for the project to develop their self-management through temporary meetings. Conclusion: Within the sustainability proposal the groups remained as well structured support
spaces, with the participation of NASF professionals. The integration with NGOs of the region
and RedeEcoSOl allowed the professionalization of some women for generation and income. The
project was presented with a prize at the National Conference on Women’s Health in August 2017.
keywords:  community groups; mental health promotion; income generation
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O mundo enfrenta um aumento global e significativo da prevalência da sífilis em gestantes,
mesmo com todos os esforços para controle da doença. A porcentagem de gestantes com sífilis
diagnosticada e tratada no mundo ainda não é precisa, porém, as estimativas mundiais sugerem
cobertura inferior a 10% no diagnóstico e tratamento da doença durante a gestação. Este estudo
pretendeu avaliar o impacto da assistência pré-natal e do tratamento recebido pelas gestantes infectadas com sífilis no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), na taxa de transmissão vertical
da doença. Foram colhidos dados de 79 gestantes com a doença, internadas no Núcleo Perinatal
HUPE/UERJ, no Rio de Janeiro, entre 2012 e 2014. As informações foram obtidas por revisão de
prontuários e aplicação de questionários, utilizando-se o programa Epi-Info 3.5.2 para construção
de banco de dados e análise estatística. Em relação à cobertura da assistência, 92,4% das parturientes realizou pré-natal. A idade gestacional média de início de pré-natal foi de 17,1 ± 8,0 semanas.
O número médio de consultas foi de 6,3 ± 3,2. Verificou-se que 12,7% das parturientes não foram
testadas durante o pré-natal. Em relação ao tratamento das parturientes, 72,2% recebeu tratamento
adequado durante o pré-natal. A idade gestacional média do início do tratamento foi de 23,9 ± 9,4
semanas, sendo tratadas apenas 19,6% no 1º trimestre, 41,2% no segundo e 39,2% no 3º trimestre,
o que significa tratamento tardio em 31,4% das pacientes (≥ 20 semanas). Em relação ao tratamento
do parceiro, observou-se o número exíguo de 19% de tratamentos adequados. Apesar da maior parte das gestantes ter sido acolhida (92,4%), testada (87,3%) e tratada no pré-natal (72,2%), e algumas
terem tido seus parceiros tratados (19%), muitas chegaram ao parto infectadas pela doença. Isso se
traduz na elevada taxa de transmissão vertical da sífilis de 65,8%. Portanto, é necessário reconhecer
a urgência de investimentos para a implementação de políticas públicas de saúde, que promovam a
facilitação do acesso das gestantes ao pré-natal, bem como a qualificação do pré-natal.
palavras-chave: Sífilis ; Gestação ; Pré-natal

The world faces a global and significant increase in the prevalence of syphilis in pregnant
women, even with all efforts to control the disease. The percentage of pregnant women with
syphilis diagnosed and treated in the world is not yet precise, however, worldwide estimates suggest coverage of less than 10% in the diagnosis and treatment of the disease during pregnancy. This
study aimed to evaluate the impact of prenatal care and treatment received by pregnant women infected with syphilis at the Pedro Ernesto University Hospital (HUPE), in the rate of vertical transmission of the disease. Data were collected from 79 pregnant women with the disease, hospitalized
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at the HUPE / UERJ Perinatal Center in Rio de Janeiro between 2012 and 2014. Information was
obtained by reviewing charts and applying questionnaires using the Epi-Info 3.5 program .2 for
database construction and statistical analysis. Regarding the coverage of the care, 92.4% of the
parturients performed prenatal care. The mean gestational age of onset of prenatal care was 17.1 ±
8.0 weeks. The mean number of visits was 6.3 ± 3.2. It was verified that 12.7% of parturients were
not tested during prenatal care. Regarding the treatment of parturients, 72.2% received adequate
treatment during prenatal care. The mean gestational age at the beginning of treatment was 23.9
± 9.4 weeks, with only 19.6% in the first trimester, 41.2% in the second and 39.2% in the third
trimester, which means late treatment in 31.4% of patients (≥ 20 weeks). Regarding the treatment
of the partner, the small number of 19% of adequate treatments was observed. Although most of
the pregnant women were accepted (92.4%), tested (87.3%) and treated in prenatal care (72.2%),
and some had their partners treated (19%), many arrived to childbirth. This translates into a high
syphilis vertical transmission rate of 65.8%. Therefore, it is necessary to recognize the urgency of
investments for the implementation of public health policies that promote the access of pregnant
women to prenatal care, as well as the qualification of prenatal care.
keywords: Syphilis ; Pregnancy; Prenatal Care
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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No Brasil, os casos de Sífilis Congênita (SC) têm prevalecido nas mulheres em idade fértil,
apesar de ser uma infecção sexualmente transmissível (IST) de fácil prevenção e tratamento. O
objetivo do trabalho foi analisar a incidência da Sífilis Congênita em recém-nascidos entre os anos
2012 e 2017, no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE-UERJ). Foi realizado estudo de corte
transversal, onde a população utilizada na pesquisa foi obtida por dados fornecidos pelo setor de
Epidemiologia do HUPE-UERJ. O número total de nascidos-vivos (NV) no HUPE neste período
foi obtido por pesquisa à base do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Em
2012, foram notificados 17 casos de sífilis congênita no HUPE-UERJ. Considerando o total de NV
no hospital neste ano que totalizou 773 NV, obteve-se incidência de sífilis congênita de 22/1.000
NV. Em 2013, a existência de SC foi de 17/1.000 NV (11/647). A partir de 2014 observou-se aumento importante da ocorrência de SC, passando para 44,9/1.000 NV (24/534), quando iniciou o
desabastecimento de penicilina benzatina. Em 2015, a incidência da doença foi de 33,1/1.000 NV
(16/484) e em 2016 foi de 40,7/1.000 NV (14/344). No ano de 2017, a incidência de sífilis congênita
caiu para um total de 15,9/1.000 (6/377). A incidência média da doença nos seis anos estudados
foi de 27,9/1.000 NV (88/3159). Concluiu-se que a taxa de sífilis congênita encontra-se elevada,
configurando-se em importante problema de saúde pública que continua avançando em números
alarmantes.
palavras-chave: Sífilis Congênita; Incidência ; Gestação

In Brazil, cases of congenital syphilis (SC) have prevailed in women of childbearing age, despite being a sexually transmitted infection (STI) of easy prevention and treatment. The objective of
this study was to analyze the incidence of Congenital Syphilis in newborns between 2012 and 2017,
at the University Hospital Pedro Ernesto (HUPE-UERJ). A cross-sectional study was carried out,
where the population used in the research was obtained from data provided by the HUPE-UERJ
Epidemiology sector. The total number of live births (NV) in the HUPE in this period was obtained through a survey based on the Notification of Injury Information System (SINAN). In 2012, 17
cases of congenital syphilis were reported in HUPE-UERJ. Considering the total number of NVs in
the hospital this year, which totaled 773 NV, the incidence of congenital syphilis was 22/1000 NV.
In 2013, the existence of SC was 17/1000 NV (11/647). From 2014 onwards, there was a significant increase in the occurrence of SC, increasing to 44.9 / 1,000 NV (24/534), when the benzathine
penicillin shortage began. In 2015, the incidence of the disease was 33.1 / 1000 NV (16/484) and in
2016 it was 40.7 / 1000 NV (14/344). In the year 2017, the incidence of congenital syphilis fell to
a total of 15.9 / 1,000 (6/377). The mean incidence of the disease in the six years studied was 27.9
/ 1000 NV (88/3159). It was concluded that the rate of congenital syphilis is high, becoming an
important public health problem that continues to advance in alarming numbers.
keywords: Congenital Syphilis; Incidence; Pregnancy
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A adesão ao tratamento medicamentoso é um problema complexo e está associada a fatores
pessoais (compreensão da receita, nível de escolaridade, crianças na residência e capacidade cognitiva) e fatores socioeconômicos (acesso à assistência e medicamentos) dentre outros. Pacientes
com LES apresentam baixa adesão ao tratamento (31,7%). Dessa forma, promovemos a avaliação
da adesão à terapia medicamentosa e o desenvolvimento de danos permanentes em um grupo de
pacientes com LES através de um estudo longitudinal com amostra de conveniência aninhada em
uma coorte de pacientes com LES (critérios ACR) acompanhados em um hospital universitário.
Todos os pacientes assinaram TCLE. A adesão foi medida com uma escala padronizada com variação de 0 (sem adesão) a 4 (com adesão) pontos e os danos permanentes pelo SLICC-DI. Foram
avaliadas 61 pacientes do sexo feminino durante consultas de rotina em dois momentos, todas com
nefrite lúpica classes III a VI. Os percentuais de adesão completa ao tratamento (valor=4) encontradas em 2008 e 2016 foram 39% e 56% respectivamente. Permaneceram com a mesma pontuação de
adesão, 42,5%. Melhoraram a adesão 46%, e apenas 11,5% tiveram pontuação mais baixa. A média
(+DP) do SLICC-DI foi 2,0+1,7 e apenas 11/61 (18%) não apresentavam qualquer dano permanente. Não encontramos associação estatisticamente significativa entre adesão e desenvolvimento de
dano permanente (p>0,05). Entretanto, uma observação da avaliação de adesão em 2008 permitiu
o estabelecimento de medidas como a prescrição impressa e maior explicação desta, o que pode
ter contribuído para a melhora da adesão além da provável influência positiva da presença de uma
farmacêutica no atendimento durante este período. É possível que não tenhamos encontrado associação entre adesão e índice SLICC-DI pela pequena magnitude de mudanças havida neste índice
no período e do valor já elevado deste em 2008, além do tamanho da amostra estudada.
palavras-chave: adesão ao tratamento medicamentoso; lúpus eritematoso sistêmico; índice de danos

Adherence to drug treatment is a complex problem and is associated with personal factors
(understanding of revenue, level of education, children in residency and cognitive capacity) and
socioeconomic factors (access to assistance and medications) among others. Patients with SLE present low adherence to treatment (31.7%). In this way, we promote the evaluation of adherence to
drug therapy and the development of permanent damage in a group of patients with SLE through
a longitudinal study with a sample of convenience nested in a cohort of patients with SLE (ACR
criteria). Accompanied in a university hospital. All the patients signed fics. The adhesion was measured with a standardized scale with variation of 0 (without adhesion) to 4 (with adhesion) points
and the permanent damage by the SLICC-DI. 61 female patients were evaluated during routine
consultations in two moments, all with nephritis nephritis classes III to VI. The full membership
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percentage of the treatment (value = 4) found in 2008 and 2016 were 39% and 56% respectively.
remained with the same membership score, 42.5%. Improved membership 46%, and only 11.5%
had lower score. The average (+ DP) of the SLICC-DI was 2.0 + 1.7 and only 11/61 (18%) did not
present any permanent damage. We did not find statistically significant association between adhesion and development of permanent damage (p> 0.05). However, an observation of the accession
evaluation in 2008 allowed for the establishment of measures such as the printed prescription
and greater explanation of this, which may have contributed to the improvement of the accession
beyond the probable positive influence of the presence of a pharmaceutical in attendance during
this period. It is possible that we have not found association between membership and index SLICC-DI by the small magnitude of discussion changes in this index in the period and the already high
value of this in 2008, besides the size of the sample studied.
keywords: adherence to medicinal treatment; systemic lupus erythematosus; damage index
Apoio Financeiro:
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No Brasil, em especial nas regiões norte, nordeste e sudeste, o surto de Zika trouxe muita
preocupação pelo fato da infecção intrauterina ser associada a múltiplas malformações do sistema
nervoso central fetal e microcefalia. O número de recém-nascidos com microcefalia, notificados
por ano, aumentou 15 vezes durante o surto de ZK. O objetivo do estudo foi avaliar se a microcefalia influencia a via de parto, o peso e o Apgar dos RN. O desenho de estudo foi de corte transversal. Os dados foram coletados do banco de dados do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL)
da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que armazena os registros dos testes de todas as
gestantes que apresentaram sintomas clínicos sugestivos da infecção por ZK e coletaram amostras
de sangue e/ou urina para confirmação da doença. O período de estudo foi de 18-11-2015 até 0301-2017. A técnica usada foi a reação de transcrição reversa, seguida da reação da polimerase em
cadeia (RT-PCR). Entre as crianças com microcefalia, 52% (13) nasceram de parto normal e 48%
(12) de cesárea. Entre os RN sem microcefalia, esse número foi respectivamente 43% (683) e 57%
(901) (p=0,37). Entre as crianças com microcefalia, 48% (12) apresentaram peso ao nascimento
<2500 gramas, enquanto no grupo sem microcefalia foram 7,3% (116) crianças (p=0,001). O Apgar
foi <7 em 4,3% (1) RN com microcefalia e em 1% (16) sem a alteração (p=0,22), não mostrando
associação da microcefalia com os índices de Apgar do RN. Concluiu-se que a microcefalia mostrou associação com baixo peso fetal, mas não mostrou influência na via de parto e no Apgar dos
recém-nascidos.
palavras-chave: Zika vírus; Gestação; Transmissão Vertical de Doença Infecciosa

In Brazil, especially in the north, northeast and southeast regions, the Zika outbreak has
caused great concern about the fact that intrauterine infection is associated with multiple malformations of the fetal central nervous system and microcephaly. The number of newborns with
microcephaly, reported per year, increased 15 times during the outbreak of ZK. The purpose of the
study was to evaluate whether microcephaly influences the route of birth, weight and Apgar score
of the newborns. The study design was cross-sectional. Data were collected from the Laboratory
Environment Manager (GAL) database of the State Health Department of Rio de Janeiro, which
stores the records of the tests of all pregnant women who presented clinical symptoms suggestive
of ZK infection and collected blood samples and/or urine to confirm the disease. The study period
was from November 18, 2015 to March 3, 2017. The technique used was the reverse transcription
reaction, followed by the polymerase chain reaction (RT-PCR). Among children with microcephaly, 52% (13) were born with normal labor and 48% (12) of cesarean section. Among infants
without microcephaly, this number was 43% (683) and 57% (901) respectively (p = 0.37). Among
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children with microcephaly, 48% (12) presented birth weight <2500 grams, while in the group
without microcephaly were 7.3% (116) children (p = 0.001). The Apgar score was <7 in 4.3% (1)
NB with microcephaly and in 1% (16) without the change (p = 0.22), showing no association of
microcephaly with NB Apgar scores. It was concluded that microcephaly showed association with
low fetal weight, but did not show influence on the route of birth and the Apgar of the newborns.
keywords: Zika vírus; Pregnancy; Infectious Disease Transmission, Vertical
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A toxoplasmose aguda na gestação é causada pelo Toxoplasma gondii, transmitido pela ingestão de alimentos contaminados, hemotransfusão e transplante de órgãos. A transmissão vertical
(TV) ocorre quando as mulheres são infectadas durante a gestação ou próximo a ela, ocasionando
a toxoplasmose congênita, que pode provocar malformações fetais como: calcificações cerebrais,
coriorretinite, convulsões, hidrocefalia ou microcefalia. O objetivo foi avaliar as alterações apresentadas pelo recém-nascido (RN) portador de toxoplasmose congênita. O desenho do estudo foi
de coorte prospectiva com amostra constituída por 26 RN de mães com toxoplasmose aguda, internadas no HUPE de 2014 a 2016. A análise estatística utilizou o programa EPI-INFO 3.5.2 e
SPSS versão 20. Houve diagnóstico de toxoplasmose congênita em 19,2% (5/26). O percentual de
TV entre gestantes tratadas foi de 17,3% (4/23) e naquelas inadequadamente tratadas foi de 33,3%
(1/3). Somente um RN (1/5) com toxoplasmose congênita foi assintomático (tratado no pré-natal
com esquema tríplice após PCR em líquido amniótico positivo). Os outros quatro RN infectados
apresentaram calcificações intracranianas (4%), hidrocefalia e/ou dilatação ventricular (7,7%) e coriorretinite (4%). Não houve prematuridade com <34 semanas e houve macrossomia fetal em 4,5%.
O parto foi cesáreo em 52%. Ocorreu uma morte fetal a termo, sem realização de necropsia por
decisão familiar e o estudo anatomopatológico da placenta revelou placentite hematogênica. Não
foi observado baixo peso ao nascer, com média de 3.286,8 ±375,8 gramas. Três recém-nascidos
(12,5%) apresentaram Apgar <7 no primeiro minuto. No entanto, o Apgar no 5º minuto foi ≥8 em
100%, mostrando boa recuperação. O exame físico do RN foi alterado em 20% dos recém-nascidos
(hipotonia, cianose, icterícia e macrossomia), que não são não associadas especificamente à infecção em análise. Icterícia esteve presente em 16% dos RN avaliados e alteração liquórica (pleocitose e
hiperproteinorraquia) em 12% dos RN com toxoplasmose congênita. Concluiu-se que a maior taxa
de transmissão vertical incidiu em pacientes inadequadamente tratadas. Entre os recém-nascidos
com toxoplasmose congênita, 80% apresentaram-se sintomáticos com calcificações intracranianas,
hidrocefalia e coriorretinite. A toxoplasmose não mostrou correlação com aumento na taxa de
partos prematuros, de partos cesáreos ou Apgar baixo.
palavras-chave: Toxoplasmose; Gestação; Transmissão Vertical de Doença Infecciosa

Acute toxoplasmosis in pregnancy is caused by Toxoplasma gondii, transmitted by ingestion of contaminated food, blood transfusion and organ transplantation. Vertical transmission
(VT) occurs when women are infected during pregnancy or near pregnancy, leading to congenital
toxoplasmosis, which can cause fetal malformations such as: cerebral calcifications, chorioretinitis,
convulsions, hydrocephalus or microcephaly. The objective was to evaluate the alterations pre-
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sented by the newborn (NB) with congenital toxoplasmosis. The study design was a prospective
cohort with a sample consisting of 26 NB from mothers with acute toxoplasmosis admitted to
HUPE from 2014 to 2016. The statistical analysis used the program EPI-INFO 3.5.2 and SPSS version 20. Congenital toxoplasmosis was diagnosed in 19.2% (5/26). The percentage of VT among
treated pregnant women was 17.3% (4/23) and in those inadequately treated was 33.3% (1/3). Only
one NB (1/5) with congenital toxoplasmosis was asymptomatic (treated in prenatal care with a triple scheme after PCR in positive amniotic fluid). The other four infected NB presented intracranial
calcifications (4%), hydrocephalus and / or ventricular dilatation (7.7%) and chorioretinitis (4%).
There was no prematurity at <34 weeks and there was fetal macrosomia at 4.5%. Delivery was
caesarean section by 52%. A fetal term death occurred, without necropsy by family decision, and
the anatomopathological study of the placenta revealed a hematogenous placentitis. No low birth
weight was observed, with a mean of 3,286.8 ± 375.8 grams. Three newborns (12.5%) presented
Apgar <7 in the first minute. However, the Apgar in the 5th minute was ≥8 in 100%, showing
good recovery. Physical examination of the newborn was altered in 20% of newborns (hypotonia,
cyanosis, jaundice and macrosomia), which are not specifically associated with the infection under analysis. Jaundice was present in 16% of newborns evaluated and CSF alteration (pleocytosis
and hyperproteinorraquia) in 12% of newborns with congenital toxoplasmosis. It was concluded
that the highest rate of vertical transmission occurred in patients who were inadequately treated.
Among the newborns with congenital toxoplasmosis, 80% were symptomatic with intracranial
calcifications, hydrocephalus and chorioretinitis. Toxoplasmosis showed no correlation with an
increase in the rate of preterm deliveries, cesarean deliveries or low Apgar.
keywords: Toxoplasmosis; Pregnancy; Infectious Disease Transmission Vertical
Apoio Financeiro:
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Introdução: Acreditando na prática que anda junto com a teoria, alunos do 2º ano desenvolveram um projeto de iniciação científica (IC) na disciplina de hematologia e hemoterapia sobre o
perfil epidemiológico dos pacientes atendidos na especialidade. Objetivos: Conhecer as principais
doenças hematológicas. Acessar as fichas (resumos de prontuário) arquivadas e compreender os
registros. Utilizar planilhas excel para digitação e análise das informações coletadas. Participar dos
processos de arquivamento. Buscar ativamente os pacientes com suspeita de óbito/abandono de
tratamento. Trabalhar em equipe, revezando tarefas, e sob supervisão. Metodologia: Os estudantes
discutiram, em seminários após leitura de textos e artigos, os grupos de doenças hematológicas,
a importãncia de se conhecer o perfil/complexidade dos pacientes assistidos num hospital universitário e o papel da instituição na rede de assistência na cidade e no estado do Rio de Janeiro.
A seguir, revisaram cerca de 1.300 fichas, seguindo um fluxograma elaborado pelo grupo, para
continuar no arquivo ativo ou para direcionamento aos arquivos inativo, ao do hospital, ou para
contato telefônico, de acordo com a doença (maligna ou benigna) apresentada e o tempo desde a
última consulta (maior ou menor que 2 anos). Resultados: Nesse processo, os alunos discutiram
sobre vários aspectos da assistência à saúde, desde o registro e arquivamento seguro e acessível das
informações, continuidade ou perda de acompanhamento, questões socio-culturais relacionadas
à aderência e o registro de óbito. A coleta de dados segue em andamento e o resultado almejado
consiste em um levantamento epidemiológico das doenças mais prevalentes, da distribuição por
gênero e idade e também de acordo com frequência às consultas. Conclusão: A inserção do aluno
de IC no contexto hospitalar contribuiu para desenvolver competências essenciais do médico, de
acordo com as DCN e o perfil do egresso da FCM, como a capacidade de gerenciar dados, classificar
as doenças e demostrar empatia na busca ativa dos pacientes. Na verificação das fichas, um maior
tempo que o previsto foi necessário, principalmente pela má caligrafia dos médicos e ausência de
informações.
palavras-chave: perfil epidemiológico; hematologia; prontuário

Introduction: Believing in the practice that goes along with the theory, 2nd year students
developed a scientific initiation project in the discipline of hematology and hemotherapy on the
epidemiological profile of the patients attended in the specialty. Objectives: To know the main
hematological diseases. Access the prontuary (summaries of prontuaries) archived and understand
the data. Use excel spreadsheets for typing and analysis of collected information. Participate in archiving processes. Actively seek out patients with suspected death / cessation of treatment. Work
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as a team, taking turns, and under supervision. Methodology: In seminars after reading texts and
articles, the students discussed the groups of hematological diseases, the importance of knowing
the profile / complexity of patients attended in a university hospital and the role of the institution
in the care network in the city and state from Rio de Janeiro. Next, they reviewed about 1,300
prontuaries, following a flow chart elaborated by the group, to continue in the active file or to
target files inactive, to the hospital, or to telephone contact, according to the disease (malignant or
benign) presented and the time since last consultation (more or less than 2 years). Results: In this
process, students discussed various aspects of health care, from safe and accessible recording and
archiving of information, continuity or loss of follow-up, socio-cultural issues related to adherence
and death registration. Data collection is ongoing and the desired result consists of an epidemiological survey of the most prevalent diseases, the distribution by gender and age, and also according
to frequency of visits. Conclusion: The inclusion of the scientific initiation students in the hospital
context contributed to the development of essential physician competences according to the national curricular guideline and the egress profile of the FCM, such as the ability to manage data,
classify the diseases and demonstrate empathy in the active search of the patients. In checking the
records, a longer time than expected was necessary, mainly because of the doctors’ bad handwriting
and lack of information.
keywords: epidemiological profile; hematology; prontuary
Apoio Financeiro:
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Segundo dados apresentados no 11º Congresso de HIV/Aids e 4º Congresso de Hepatites
Virais (HepAids 2017), entre 2007 e 2016, houve, no Brasil, 14.727 casos confirmados de hepatite
C coinfectados com HIV. Tal quadro desfavorece o prognóstico da doença hepática, aumentando,
de acordo com o Ministério da Saúde, em três vezes o risco de evolução para cirrose ou forma
descompensada de hepatopatia. O presente estudo tem como objetivo traçar o perfil epidemiológico dos pacientes coinfectados acompanhados no HU Pedro Ernesto. Participaram da pesquisa
pacientes adultos, de ambos os sexos, coinfectados, acompanhados no ambulatório da Disciplina
de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HUPE, entre janeiro de 2016 e abril de 2018. As informações clínicas, laboratoriais e terapêuticas foram transcritas para uma ficha de avaliação padrão. Os
exames de Biologia Molecular foram realizados majoritariamente no HLA-UERJ. A avaliação do
grau de fibrose foi feita pela técnica de Elastografia Hepática Transitória. Todos os participantes
leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Parecer CEP-HUPE 1.319.760).
Dos 53 pacientes considerados, 40 são homens e 13 mulheres (média de idade de 53,37 anos). 19
são homossexuais, 4 bissexuais, 24 heterossexuais e 6 não declararam. 26 são atuais∕ex etilistas e 23
são atuais∕ex tabagistas. 14 tatuados, 16 usam drogas ilícitas, 2 possuem piercing e 9 já realizaram
hemotransfusão. 10 hipertensos e 6 têm DM. 7 apresentam genótipo 1, 21 genótipo 1a, 8 genótipo
1b, 1 genótipo 2, 6 genótipo 3, 1 genótipo 3a, 8 genótipo 4 e 1 genótipos 1b e 4. Grau de fibrose: 25
são F0-F1, 12 F2, 6 F3 e 10 F4. 35 tiveram registrados ao menos dois resultados indetectáveis para o
exame de avaliação quantitativa do HCV, indicando cura da hepatite. Observa-se uma prevalência
do genótipo 1, dado compatível com a literatura – porém, a incidência do genótipo 4 é maior que
a usual. Muitos pacientes foram expostos a mais de uma forma de transmissão parenteral, o que
dificulta o estudo do perfil epidemiológico. São citadas, ainda, comorbidades, as quais determinam
que os pacientes recebam especial atenção e acompanhamento durante o tratamento.
palavras-chave: HIV/HCV; Coinfecção; Epidemiologia

According to data presented at the 11th Congress of HIV / AIDS and 4th Congress of Viral
Hepatitis (HepAids 2017), between 2007 and 2016, there were 14,727 confirmed cases of hepatitis C co-infected with HIV in Brazil. Such situation undermines the prognosis of liver disease,
increasing in three times the risk of progression to cirrhosis or decompensated form of liver disease, according to the Ministry of Health. The present study aims to trace the epidemiological
profile of coinfected patients analysed in the HU Pedro Ernesto. Co-infected adult patients, of both
sexes, were examined at HUPE’s Discipline of Infectious and Parasitic Diseases from January 2016
to April 2018. Clinical, laboratory and therapeutic information were transcribed into a standard
evaluation form. The Molecular Biology exams were carried out mainly in the HLA-UERJ. The
evaluation of the degree of fibrosis was made by the technique of Transient Hepatic Elastogra-
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phy. All participants read and signed the Free and Informed Consent Form (CEP-HUPE Opinion
1,319,760). Among the 53 patients considered, 40 were men and 13 women (average age 53.37
years). 19 are homosexual, 4 are bisexual, 24 are heterosexual and 6 are not declared. 26 are current
/ ex-alcoholic and 23 are current / ex-smokers. 14 tattooed, 16 use illegal drugs, 2 have piercing
and 9 have already performed blood transfusion. 10 hypertensive and 6 have DM. 7 present genotype 1, 21 genotype 1a, 8 genotype 1b, 1 genotype 2, 6 genotype 3, 1 genotype 3a, 8 genotype 4
and 1 genotypes 1b and 4. Fibrosis grade: 25 are F0-F1, 12 F2, 6 F3 and 10 F4. 35 had at least two
undetectable results for the HCV quantitative assessment, indicating hepatitis cure. A prevalence
of genotype 1 is observed, compatible with the literature - however, the incidence of genotype 4
is higher than usual. Many patients have been exposed to more than one form of parenteral transmission, which makes it difficult to study the epidemiological profile. Comorbidities are also mentioned, which determine that patients receive special attention and follow-up during treatment.
keywords: HIV/HCV; Coinfection; Epidemiology
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O Brasil notificou os primeiros casos de Zika vírus (ZK) em 2015, no Rio Grande do Norte
e na Bahia. O primeiro caso no Estado do Rio de Janeiro ocorreu em junho de 2015. O objetivo
do estudo foi avaliar o perfil sociodemográfico de mulheres infectadas por ZK no Estado do Rio
de Janeiro. O desenho de estudo foi de corte transversal. Os dados foram coletados do banco de
dados do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) da Secretaria Estadual de Saúde do Rio
de Janeiro, que armazena os registros dos testes de todas as gestantes que apresentaram sintomas
clínicos sugestivos da infecção por ZK e coletaram amostras de sangue e/ou urina para confirmação da doença O processo de entrada e análise estatística foi realizado pelo programa EPI-INFO
3.5.2. Estudou-se toda a população de 1609 gestantes positivas para ZK no Rio de Janeiro. Quanto
a idade 15,5% (250) eram adolescentes, 71,7% (1154) das mulheres possuíam idade entre 19 e 34
anos e 12,8% (205) com idade igual ou maior 35 anos. A média de idade foi de 26,4± 6,5 anos. Em
relação à raça/etnia, 63,2% eram não brancas (1004) e 36,8% (585) brancas. Quanto à escolaridade:
78,7% (1257) possuíam mais de 8 anos de escolaridade e 21,3% (340) menos de 8 anos. Quanto ao
trimestre da gravidez no momento da infecção: 19,6% (316) encontravam-se no primeiro trimestre
e 80,4% (1293) no segundo ou terceiro trimestres. Quanto ao número de gestações: 38,2% (606)
eram primigestas e 61,8% (981) encontravam-se na segunda gestação ou mais. Quanto a região do
Estado: 87,1% ocorreu na região metropolitana do Estado. Os recém-nascidos tinham idade gestacional ≥37 semanas em 90,7% (1449). Concluiu-se que a infecção pelo ZK foi mais frequente na
região metropolitana do Estado, a maioria tinha entre 20 e 34 anos, eram não brancas, com menor
escolaridade, se infectaram no 2º/3º trimestres e seus bebês nasceram a termo.
palavras-chave: Zika vírus ; Gestação; Transmissão Vertical de Doença Infecciosa

Brazil reported the first cases of Zika virus (ZK) in 2015, in Rio Grande do Norte and Bahia.
The first case in the State of Rio de Janeiro occurred in June 2015. The objective of the study was
to evaluate the sociodemographic profile of women infected by ZK in the State of Rio de Janeiro.
The study design was cross-sectional. Data were collected from the Gerenciador de Ambiente
Laboratorial (GAL) da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, which stores the records
of the tests of all pregnant women who presented clinical symptoms suggestive of ZK infection
and collected blood samples and / or urine for confirmation of the disease The process of entry
and statistical analysis was carried out by the program EPI-INFO 3.5.2. The entire population of
1609 pregnant women positive for ZK was studied in Rio de Janeiro. As for age, 15.5% (250) were
adolescents, 71.7% (1154) of the women were between 19 and 34 years old and 12.8% (205) aged
35 years or over. The mean age was 26.4 ± 6.5 years. Regarding race / ethnicity, 63.2% were non-
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-white (1004) and 36.8% (585) white. Regarding schooling: 78.7% (1257) had more than 8 years
of schooling and 21.3% (340) less than 8 years of schooling. Regarding the trimester of pregnancy
at the time of infection: 19.6% (316) were in the first trimester and 80.4% (1293) in the second or
third trimester. Regarding the number of pregnancies: 38.2% (606) were primigravidae and 61.8%
(981) were in the second gestation or more. As for the region of the State: 87.1% occurred in the
metropolitan region of the State. The newborns had gestational age ≥37 weeks in 90.7% (1449). It
was concluded that ZK infection was more frequent in the metropolitan region of the State, most
were between 20 and 34 years old, were non-white with less schooling, became infected in the 2nd
/ 3rd quarters and their babies were born to term.
keywords: Zika vírus; Pregnancy; Infectious Disease Transmission, Vertical
Apoio Financeiro:
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A infecção pelo HIV enfraquece o sistema imunológico deixando o individuo suscetível a
contrair várias doenças e ter dificuldade em combatê-las. O objetivo dessa pesquisa é conhecer o
perfil da gestante portadora do HIV. Trata-se de estudo de coorte não concorrente com abordagem quantitativa. A população-alvo constituiu-se em todas as mulheres portadores do HIV que
receberam assistência ao parto no Núcleo Perinatal HUPE/UERJ no período de 2007 a 2017, totalizando 310 mulheres. O perfil sociodemográfico das parturientes soropositivas mostrou que 61,6%
delas possuíam mais de 25 anos, com média de idade de 27,5% (14 a 44 anos). Em relação à raça/
etnia, 60,5% eram não brancas, 49,5% possuíam 10 ou mais anos de estudo, a ocupação principal
em 52,1% foi do lar e 47,9% trabalham fora. Verificou-se 48,3% das mulheres estavam em relação
estável, por serem casadas legalmente ou viverem em união consensual e 51,7% eram não unidas.
Quanto ao lugar de moradia 85,8% vive no município do Rio de Janeiro. Quanto ao número de
gestações, 67,5% das mulheres possuem até três gestações e 32,5% (4-17) engravidam mais de três
vezes. Entre as que responderam a respeito de abortos, 31,5% (88/279) sofreram aborto espontâneo prévio, enquanto 7,5% (21/279) relataram abortos provocados. Concluiu-se que a gestante
HIV-positivo predominante é adulta (com idade superior a 25 anos), não branca, mais da metade
não unidas e quase metade apresenta 10 ou mais anos de estudo. Quanto à ocupação, somente 5%
referiu permanecer na escola no momento da gestação, menos da metade trabalha fora de casa e o
restante pratica atividades domésticas.
palavras-chave: hiv ; gestação ; perfil

HIV infection weakens the immune system leaving the individual susceptible to contracting various diseases and having difficulty in fighting them. The objective of this research is to
know the profile of pregnant women carrying HIV. This is a non-concurrent cohort study with
a quantitative approach. The target population consisted of all women with HIV who received
childbirth care in the HUPE / UERJ Perinatal Center from 2007 to 2017, totaling 310 women. The
sociodemographic profile of seropositive parturients showed that 61.6% of them had more than
25 years, with a mean age of 27.5% (14 to 44 years). Regarding race / ethnicity, 60.5% were non-white, 49.5% had 10 or more years of study, the main occupation in 52.1% was home and 47.9%
worked outside. It was found that 48.3% of the women were in stable relationship, because they
were legally married or lived in consensual union and 51.7% were non-union. Regarding the place
of residence, 85.8% live in the city of Rio de Janeiro. Regarding the number of pregnancies, 67.5%
of women have up to three pregnancies and 32.5% (4-17) become pregnant more than three times.
Among those responding to abortions, 31.5% (88/279) suffered previous miscarriage, while 7.5%
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(21/279) reported induced abortions. It was concluded that the predominant HIV-positive pregnant woman is adult (over 25 years of age), not white, more than half not united and almost half
presents 10 or more years of study. Concerning the occupation, only 5% reported staying in school
at the time of gestation, less than half worked outside the home and the rest practiced domestic
activities.
keywords: hiv; pregnancy; profile
Apoio Financeiro:
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Introdução A asma relacionada ao trabalho (ART) é a doença ocupacional de maior prevalência em países desenvolvidos, com mais de 250 agentes sensibilizantes descritos como causadores
da doença. A ART inclui a asma ocupacional (AO), asma agravada pelas condições do trabalho e
asma induzida por irritantes. Estima-se que nos países em desenvolvimento mais da metade dos
casos de AO não sejam diagnosticados. Objetivos Avaliar a prevalência de pacientes com início dos
sintomas de asma na idade adulta e com história de exposição a agentes sensibilizantes causadores
de asma ocupacional no ambulatório de asma na UERJ. Métodos Foi realizado um estudo com 165
pacientes no ambulatório de asma entre maio de 2016 e Maio de 2018. Os pacientes selecionados
responderam a um questionário com as seguintes informações: sexo, idade (anos), IMC (kg/ m2).
Os pacientes foram avaliados através de uma anamnese dirigida quanto à presença específica de exposição ocupacional a agentes causadores de AO. A espirometria foi realizada na data da entrevista.
Foram analisados os parâmetros espirométricos: CVF (%), VEF1/CVF e VEF1(%). Foram excluídos os pacientes com história de tabagismo. Os resultados foram apresentados em média e desvio
padrão. Resultados Dos 165 pacientes, 123 (74%) eram do sexo feminino. A média de idade foi de
66,5 ± 6,36 anos e do IMC de 28,32 ± 5,52 kg/m2. Quanto aos resultados encontrados na espirometria, os valores médios obtidos dos parâmetros CVF (%), VEF1/CVF e VEF1 (%) foram de 81,83
± 19,27; 65,69 ± 12,65; 67,09 ± 20,89, respectivamente. Dos 165 pacientes analisados, 87 (52,7%)
relataram o início dos sintomas de asma na idade adulta. Após excluir os pacientes com história de
tabagismo, restaram 74 (44,9%) pacientes. Destes pacientes, 57 (34,5%) efetivamente atuaram em
atividades laborais onde havia exposição a agentes sensibilizantes causadores de AO. A atividade
relacionada à limpeza (uso de desinfetantes e cloro) foi a mais prevalente com 35 (21,2%) pacientes,
apresentando tempo médio de atividade (exposição) de 30,39 ± 15,19 anos. Conclusão Neste estudo
foram observados 35 (21,2%) pacientes não tabagistas que manifestaram sintomas de asma na idade
adulta e que trabalharam em atividades onde havia exposição a agentes sensibilizantes causadores
da asma ocupacional. A história ocupacional sempre deve ser detalhada em pacientes que iniciem
os sintomas de asma na idade adulta.
palavras-chave: Asma; Asma ocupacional; Agentes sensibilizantes

Introduction The work-related asthma (WRA) is the occupational disease most prevalent
in developed countries, and there was described more than 250 sensitizing agents as causes for the
disease. The WRA includes occupational asthma (OA), work-exacerbated asthma and irritant-induced asthma. It is estimated that more than 50% of OA are not diagnosed. Objectives Evaluate the
prevalence of patients exposed to sensitizing agents cause of work-related asthma (occupational
asthma) in regular monitoring overall Asthma Outpatient Clinic at State University of Rio de Ja-
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neiro, Brazil. Methods Between May 2016 and May 2018, 165 patients with the diagnosis of asthma answered a questionnaire consisting with the following information: sex, age (years) and BMI
(kg/m2). Patients were evaluated through an anamnesis for the specific presence of occupational
exposure to agents involved in occupational asthma. Pulmonary function was assessed by spirometry in the same day of the anamnesis. The following spirometric parameters were analyzed: FVC
(%), FEV1 / FVC and FEV1 (%). Patients with smoking exposure were excluded. The results were
presented as mean and standard deviation. Results Among 165 patients, 123 (74%) were female.
The average of age and of BMI were 66,5 ± 6,36 years old and 28,32 ± 5,52 kg/m². Considering the
spirometric results, the average of FVC (%),FEV1 / FVC and FEV1 (%) were 81,83 ± 19,27; 65,69
± 12,65 and 67,09 ± 20,89, respectively. From 165 patients analyzed, 87(52,7%) had the onset of the
symptoms during adulthood. After excluding patients with smoking exposure, remained 74 ones
(44,9%), of which 57 (34,5%) worked in activities where there was exposure to cause sensitizing
agents of occupational asthma. Cleaning activities (chlorine and disinfectant usage) was the most
prevalent one 35 (21,2%), having an average 30,39 ± 15,19 time of years. Conclusion In this study,
35 (21,2%) non-smokers patients who showed symptoms of asthma in adulthood and who worked
in activities where there was exposure to cause sensitizing agents of occupational asthma. Occupational exposure should be detailed in patients whose asthma symptoms initiated during adulthood
keywords: Asthma; Occupational asthma; Sensitizing agents
Apoio Financeiro: CNPQ
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A identificação de variáveis de risco cardiovascular (VRC) em populações jovens é importante para adotar estratégias primárias de prevenção desde muito cedo na vida. Avaliar a prevalência e
agregação de VRC em estudantes de 10 a 15 anos de escolas públicas. Estudo transversal. Estudantes de 10 escolas foram avaliados após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
e preenchimento de questionário de entrevista sobre atividade física, consumo de álcool, tabagismo
e história familiar. Altura, peso e circunferência abdominal (CA) foram obtidos na escola. Sobrepeso/Obesidade (S/O) foi definido como índice de massa corporal ≥ p85 para idade e sexo; e CA
aumentada ≥ p90 para idade e sexo. História familiar foi definida como a presença de VRC nos pais
ou nos avós. A análise da agregação das VRC considerou a presença de S/O, CA aumentada, sedentarismo, consumo de álcool, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica e história familiar de infarto
do miocárdio e acidente vascular cerebral. 1892 estudantes foram incluídos, sendo 1054 meninas
(F). As prevalências das VRC foram: 45,2% S/O (F=56.1%/M=43.9%, p=NS); 45,6% CA aumentada
(F=63.8%/M=36.2%, p<0.0005); 89,6% sedentarismo (F=69.3%/M=30.7%, p<0.0005); 1,6% consumo de álcool (F=73.3%/M=26.7%, p=NS) e 0,6% tabagismo (F=81.8%/M=18.2%, p=NS). História
familiar de hipertensão arterial estava presente em 60,7%, de diabetes em 38,6%, de dislipidemia em
40,5%, de infarto do miocárdio em 26,2% e de acidente vascular cerebral em 44,7%, sem diferença
entre os gêneros, 10,4% não apresentaram nenhuma VRC; 10,9% apresentaram 1 VRC; 17,6%
apresentaram 2 VRC e 45,5% apresentaram >= 3 VRC. Nos estudantes brasileiros de 10 a 15 anos,
observamos uma alta prevalência de variáveis de risco cardiovascular, com maior prevalência de
circunferência abdominal aumentada e sedentarismo nas meninas. Quase metade (45,5%) desses
adolescentes agrega mais de 3 VRC, mostrando a necessidade de estratégias de prevenção primária
desde muito cedo na vida.
palavras-chave: prevalência; risco cardiovascular; escolares

The identification of cardiovascular risk variables (CRV) in young populations is important
to adopt primary prevention strategies since very early in life. To evaluate the prevalence and
aggregation of CRV in public school students aged 10 to 15 years old. Cross-sectional study. Students from 10 schools were evaluated after their parents signed an informed consent and filled an
interview questionnaire about physical activity, alcohol consumption, smoking and family history.
Height, weight, abdominal circumference were obtained at school. Overweight/obesity (O/O) was
defined as body mass index ≥ p85 for age and gender; and increased abdominal circumference as
≥ p90 for age and gender. Family history was defined as the presence of the CRV in the parents
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or grandparents. CRV aggregation analysis considered the presence of O/O, increased abdominal
circumference, sedentarism, alcohol consumption, smoking, high blood pressure and family history of myocardial infarction and of stroke. 1892 students were included, 1054 (55.7%) were females (F). 44.1% were white, 22.5% black and 33.3% non-white/non-black. CRV prevalences were:
O/O - 45.2% (F=56.1%/M=43.9%, p=NS); increased abdominal circumference - 45.6% (F=63.8%/
M=36.2%, p<0.0005); sedentarism - 89.6% (F=69.3%/M=30.7%, p<0.0005); alcohol consumption 1.6% (F=73.3%/M=26.7%, p=NS), and smoking 0.6% (F=81.8%/M=18.2%, p=NS). Family history
for arterial hypertension was present in 60.7%, for diabetes in 38.6%, for dyslipidemia in 40.5%,
for myocardial infarction in 26.2%, and for stroke in 44.7%, with no differences by gender. 10.4%
had no CRV; 10.9% presented 1 CRV 1VR, 17.6% 2 CRV, and 45.5% had >= 3CRV. In Brazilian
students 10 to 15 years old, we observed a high prevalence of cardiovascular risk variables, with
a higher prevalence of increased abdominal circumference and sedentarism in girls. Almost half
(45.5%) of these adolescents aggregate more than three cardiovascular risk variables, showing the
need of primary prevention strategies since very early in life.
keywords: prevalence; cardiovascular risk; students
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Os vírus T-linfotrópico humano dos tipos 1 e 2 são retrovírus oncogênicos transmitidos via
fluidos corporais infectados, tais como sangue, fluido genital e leite materno. Usuários de drogas
intravenosas e indivíduos que não fazem uso de preservativos são considerados grupos de risco.
O objetivo do estudo é avaliar a prevalência, o perfil das infectadas pelo HTLV-1/2, a transmissão
e os desfechos gestacionais na região metropolitana do Rio de Janeiro. Estudo de delineamento
transversal, realizado com 1628 gestantes, sendo 1204 recrutadas na admissão para o parto e 424
em sua primeira consulta pré-natal das instituições Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE/
UERJ) e Hospital da Mãe (Mesquita). Foram encontradas 12 mulheres portadoras assintomáticas,
com prevalência da infecção =0,74% (HUPE=0,82% e Mesquita=0,67%). O perfil das gestantes soropositivas para HTLV evidenciou idade >24 anos (83%), não-brancas (75%), em relação estável
(58%), >10 anos de escolaridade (67%) e renda familiar mensal >2 salários mínimos (50%). Identificou-se uma morte fetal, uma morte infantil e uma perda de acompanhamento. Após 2 anos de
acompanhamento, houve um caso de soroconversão por transmissão vertical, com relato de amamentação por um mês. A incidência de desfechos adversos nas gestações foi similar entre pacientes
infectadas e não-infectadas (p=0.33). Para cada ano adicional na idade materna, a chance de ser
HTLV-1/2 positivo aumentava em 11% e a existência de outra IST aumenta 9x a chance de estar
infectada. Pacientes HTLV positivas tiveram mais consultas pré-natais. Concluiu-se que a infecção pelo HTLV-1/2 possui alta prevalência no Rio de Janeiro, ocorre em mulheres mais velhas e
associa-se a outras IST. O maior impacto é no período pré-natal com maior número de consultas
e início mais precoce, não havendo associação com abortamento e prematuridade. Em função da
contraindicação ao aleitamento materno nas soropositivas, justifica-se o rastreamento universal da
infecção durante o pré-natal. O conhecimento sobre fatores associados ao HTLV, sua influência
sobre os desfechos da gravidez e a taxa de transmissão são importantes para orientar políticas de
saúde públicas relacionadas ao rastreio pré-natal e o manejo de tais pacientes.
palavras-chave: Gestante; HTLV 1/2; Prevalência

Human T-lymphotropic virus types 1 and 2 (HTLV-1/2) are human oncogenic retroviruses
transmitted via infected body fluids such as blood, genital fluids and breast milk. Intravenous drug
users and individuals who do not use condoms are considered risk groups. The objective was to
evaluate the prevalence, the profile of those infected by HTLV-1/2, the transmition and the gestational outcomes in the metropolitan region of Rio de Janeiro. A cross-sectional study was conducted with 1628 parturients, in which 1204 were recruted in their deliver admission and 424 in their
first prenatal consult in two public maternity hospitals: the State Hospital of the Mother (Mesqui-
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ta) and the HUPE / UERJ Perinatal Nucleus. Twelve pregnant HTLV seropositive women were
identified. The total prevalence of infection was 0.74% (HUPE = 0.82% and Mesquita = 0.67%).
The profile of the pregnant women showed: Age> 24 years (83%), nonwhite (75%), in a stable relation (58%) >10 years of schooling (67%) and monthly family income> 2 minimum wages (50%).
There was one fetal death, one infant death and one loss of follow-up. After 2 years of follow-up,
there was one case of seroconvertion in breastfed child. The incidence of adverse pregnancy outcomes was similar in infected and non-infected patients (p=0.33). For each additional maternal year
of age, the chance of being HTVL-1/2 postitive increased 11% and having another STI increased
9 times the chance of being infected. Carrier mothers had more antenatal visits. It was concluded
that HTLV-1/2 infection presents high prevalence in Rio de Janeiro, occurs in older patients and
is associated with other STDs. The greatest impact is in the prenatal period with > number of visits
and earlier onset, with no association with abortion and prematurity. Due to the contraindication
to breastfeeding in the seropositive, it justifies the universal screening of the infection during prenatal care. Knowledge about factors associated to HTLV-1/2 infection, its burden on pregnancy
outcomes and the MTC transmission rate is importante to guide puclic health policies on antenatal
screening and management.
keywords: Pregnant; HTLV 1/2; Prevalence
Apoio Financeiro: FAPERJ ;

420

MEDICINA
212. REDUÇÃO DA RESPONSIVIDADE ADRENÉRGICA CARDIOVASCULAR
NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA INDUZIDA POR DOXORRUBICINA
Autor:			
Orientador:		

Filipi de Lima Santos Reid
Cristiane Matsuura (CBI / IBRAG)

Um dos grandes desafios da quimioterapia consiste no manejo dos seus graves efeitos adversos. Nesse sentido, pacientes tratados com doxorrubicina apresentam um risco cinco vezes
maior de desenvolver insuficiência cardíaca que pacientes não expostos, mas pouco se sabe sobre
os efeitos vasculares desse fármaco. Neste trabalho, investigamos as alterações na estrutura e função vascular induzida pela doxorrubicina em roedores, além da resposta cardiovascular a agonistas
adrenérgicos. Para tal, 20 ratos Sprague Dawley machos foram aleatoriamente divididos em grupo
controle (n=8) e doxorrubicina (DOX, n=12). A doxorrubicina foi administrada diariamente por
10 dias consecutivos (i.p., 1 mg/kg/dia) enquanto o grupo controle recebeu NaCl 0,9% (i.p.). Os
animais foram eutanasiados após quatro semanas e foram isolados o coração para medida da função
ventricular esquerda por Langendorff, leito arterial mesentérico para medida da reatividade vascular e artérias aorta e femoral para avaliação morfológica. O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética institucional (CEUA 023/2015). O grupo DOX apresentou menor massa corporal, de coração
e ventrículo esquerdo em relação ao controle. Do ponto de vista vascular, o tratamento com DOX
causou remodelamento vascular adverso, com espessamento da túnica média, redução do lúmen
e aumento da deposição de colágeno em artéria elástica (aorta) e muscular (femoral). Funcionalmente, os animais do grupo DOX apresentaram uma redução na vasodilatação dependente, mas
não na independente, do endotélio; e uma reduzida resposta contrátil aos agonistas adrenérgicos
norepinefrina e fenilefrina e ao agente despolarizante cloreto de potássio. Paradoxalmente, a resposta constritora à arginina vasopressina foi exarcebada no grupo DOX comparada ao controle.
No tocante à função ventricular esquerda, foi observada uma redução na capacidade contrátil e de
relaxamento cardíaco em condição basal, evidenciada pelos menores valores de pressão desenvolvida no ventrículo esquerdo, +dP/dt e -dP/dt no grupo DOX. A infusão de norepinefrina, como
esperado, aumentou a contratilidade e o relaxamento cardíaco no grupo controle; entretanto, observou-se uma completa ausência de resposta a concentrações crescentes dessa catecolamina no
grupo DOX. Assim, além dos efeitos cardiotóxicos, a doxorrubicina também causa importante
alterações deletérias estruturais e funcionais no sistema vascular, com refratariedade aos estímulos
vasoconstritores, inotrópicos e lusitrópicos das catecolaminas.
palavras-chave: agentes cardiotóxicos; remodelamento vascular; adrenérgicos

One of the great challenges of chemotherapy is the management of its serious adverse effects. As such, patients treated with doxorubicin have a fivefold higher risk of developing heart failure
than non-exposed patients, but little is known about the vascular effects of this drug. In this work,
we investigated the alterations in vascular structure and vascular function induced by doxorubicin
in rodents, as well as the cardiovascular responses to adrenergic agonists. To accomplish this, 20
male Sprague Dawley rats were randomly divided into control (n = 8) and doxorubicin (DOX,
n = 12) groups. Doxorubicin was administered daily for 10 consecutive days (i.p., 1 mg/kg/day)
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while the control group received 0.9% NaCl (i.p.). The animals were euthanized after four weeks
and the following organs were isolated: heart for the measurement of left ventricular function by
Langendorff, mesenteric arterial bed to measure vascular reactivity, and aorta and femoral arteries
for morphological assessment. The project was approved by the Institutional Ethics Committee
(CEUA 023/2015). The DOX group had lower body mass, heart and left ventricle in relation to
control. From the vascular point of view, DOX treatment caused adverse vascular remodeling, with
thickening of the tunica media, lumen reduction and increased collagen deposition in the elastic
(aorta) and muscular (femoral) arteries. Functionally, animals in the DOX group had a reduction
in dependent but not independent vasodilation of the endothelium; and a reduced contractile response to the adrenergic agonists norepinephrine and phenylephrine and to the depolarizing agent
potassium chloride. Paradoxically, the constricting response to arginine vasopressin was exacerbated in the DOX group compared to the control. Regarding left ventricular function, there was
a reduction in contractile capacity and cardiac relaxation in the baseline condition, evidenced by
lower values of left ventricle developed pressure, + dP / dt and -dP / dt in the DOX group. Infusion
of norepinephrine, as expected, increased cardiac contractility and relaxation in the control group;
however, a complete absence of response to increasing concentrations of this catecholamine was
observed in the DOX group. Thus, in addition to the cardiotoxic effects, doxorubicin also causes
important structural and functional alterations in the vascular system, with refractoriness to the
vasoconstrictor, inotropic and lusitropic stimuli of catecholamines.
keywords: cardiotoxic agents; vascular remodeling; adrenergic
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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No envelhecimento há redução do metabolismo, tendência ao sedentarismo e mudanças
hormonais, o que contribui para um acúmulo natural de tecido adiposo e obesidade, que associada
à hipertensão arterial constituem importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, por esse motivo, é fundamental a correta aferição dos níveis pressóricos. O presente trabalho objetiva analisar a variabilidade da pressão arterial sistêmica oscilométrica obtida a
partir de seis medidas, realizadas no momento da consulta, nas posições sentada e de pé e sua associação com variáveis demográficas e antropométricas em pacientes idosos. Foi realizado um estudo
transversal com idosos hipertensos, com idades entre 60 e 79 anos, em tratamento medicamentoso
estável. A pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram aferidas em seis momentos,
com intervalo de 1 minuto entre cada, com o paciente sentado e posteriormente foi realizada uma
aferição na posição de pé. A variabilidade foi calculada da subtração do valor máximo pelo mínimo
de PA sistólica e diastólica. Foram coletados dados de sexo, idade, peso e altura (para cálculo de
Índice de Massa Corporal - IMC), circunferências de cintura e de quadril (para cálculo da razão
cintura quadril). Um total de 32 idosos, sendo 24 mulheres (75%) apresentou média de idade de
79±7 anos, média de IMC de 25,7±4,5kg/m² e médias dos níveis pressóricos sistólica e diastólica,
respectivamente, de 147±25mmHg e 73±9 mmHg. Nesta amostra, observou-se que idade, sexo,
sedentarismo, IMC e média de PA não foram associados com maior ou menor variabilidade de
pressão. No entanto, considerando a variabilidade da pressão arterial (DVPAS), os idosos com
DVPAS>5,9 apresentaram menor razão cintura-quadril (0,85±0,09 vs 0,94±0,11; p=0,037) e maior
CVPAS (6,5±2,2 vs 3,1±0,8; p<0,001). A variabilidade da pressão arterial entre os diferentes tempos de aferição justifica a necessidade da realização de várias medidas após repouso e em ambiente
apropriado para o acompanhamento ambulatorial de rotina do paciente.
palavras-chave: Hipertensão; Obesidade; Idosos

In aging there is a reduction in metabolism, a tendency to sedentary lifestyle and hormonal
changes, which contributes to a natural accumulation of adipose tissue and obesity, which, together with arterial hypertension, are an important risk factor for the development of cardiovascular
diseases. For this reason, it is fundamental to correctly measure pressure levels. The present study
aims to analyze the variability of oscillometric systemic blood pressure obtained from six measurements, performed at the moment of the consultation, in the sitting and standing positions and its
association with demographic and anthropometric variables in elderly patients. A cross-sectional
study was performed with elderly hypertensive patients, aged 60 to 79 years, on stable drug therapy. The systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were measured at six moments, with an interval of 1 minute between each one, with the patient seated and then a standing
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position measurement was performed. The variability was calculated from the subtraction of the
maximum value by the minimum of systolic and diastolic BP. Data were collected on gender, age,
weight and height (for calculation of Body Mass Index - BMI), waist and hip circumferences (to
calculate the waist ratio). Data were collected on gender, age, weight and height (for calculation of
Body Mass Index - BMI), waist and hip circumferences (to calculate the waist ratio). A total of 32
elderly patients, of whom 24 were women (75%), had a mean age of 79 ± 7 years, mean BMI of 25.7
± 4.5 kg / m² and mean systolic and diastolic blood pressure levels, respectively, of 147 ± 25mmHg
and 73 ± 9 mmHg. In this sample, it was observed that age, sex, sedentary lifestyle, BMI and mean
BP were not associated with higher or lower pressure variability. However, considering the variability of systolic blood pressure (VSBP), the elderly with VSBP> 5.9 presented lower waist-hip
ratio (0.85 ± 0.09 vs 0.94 ± 0.11, p = 0.037) and higher CVSBP (6.5 ± 2.2 vs. 3.1 ± 0.8, p <0.001).
The variability of blood pressure between the different measurement times justifies the need to
perform several measures after resting and in an appropriate environment for routine outpatient
follow-up of the patient.
keywords: Hypertension; Obesity; Elderly
Apoio Financeiro:

424

MEDICINA
214. REPERCUSSÕES NA ASSISTÊNCIA PERINATAL DA DESCOBERTA
PRECOCE DE SOROPOSITIVIDADE PARA O HIV
Autor:			
Colaborador(es):
				
				
Orientador:		

Isabella Rocha Soares
Julie Teixeira da Costa
Abilene do Nascimento Gouvêa
Arthur Fernando Domingues de Carvalho
Denise Leite Maia Monteiro (CBI / FCM)

No Brasil, a infecção pelo HIV entre a população feminina em idade reprodutiva tem aumentado. Como consequência, vem aumentado a frequência de transmissão vertical, pois muitas
mulheres engravidam sem saber seu “status” sorológico. O objetivo foi avaliar o uso de antirretrovirais na gestação e a redução da carga viral de acordo com o momento da descoberta da soropositividade para o HIV. Trata-se de estudo de delineamento transversal. A população de estudo foi
constituída por gestantes HIV-positivo, internadas no Núcleo Perinatal/HUPE/UERJ, no município do Rio de Janeiro, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2018. Os dados foram coletados
por revisão de prontuários, sendo constituída amostra de 299 gestantes. Utilizou-se o programa
Epi-Info 3.5.1 para construção de banco de dados e análise estatística. A média de idade das pacientes foi de 28 anos (14-44). A maioria (67%) soube de sua infecção durante a gestação. Das que
já conheciam o diagnóstico ao engravidar, a maioria já fazia uso no 1° trimestre (início do uso do
AZT= 1° tri: 66,7% x 2° tri: 23,8% x 3° tri: 9,5%). O desconhecimento do diagnóstico atrasou o início da TARV (2° tri: 65,6% x 3° tri: 34,4%) neste grupo. Quanto à carga viral do 1° trimestre, 39,1%
das que haviam descoberto o diagnóstico durante a gestação apresentavam carga >1000 cópias/ml.
Em relação ao 2° trimestre, este número foi de 32,8% e de 14,3% no 3º trimestre. No grupo que já
sabia ser portadora do HIV, a carga viral > 1000 cópias/ml esteve presente respectivamente em
23,5%, 23,3% e 10,5% no 1º, 2º e 3 º trimestres. Com relação ao uso do AZT venoso antes do parto,
92,5% de todas as gestantes o utilizaram (91,3% das que souberam na gestação e 95% das que sabiam
previamente). A conclusão do estudo aponta que a descoberta prévia do “status” sorológico é um
importante elemento para redução da transmissão vertical do HIV.
palavras-chave: HIV; Gestação; Transmissão Vertical de Doença Infecciosa

In Brazil, HIV infection among the female population of reproductive age has increased. As
a consequence, the frequency of vertical transmission has increased, since many women become
pregnant without knowing their serological status. The objective was to evaluate the use of antiretrovirals during pregnancy and the reduction of viral load according to the time of HIV seropositivity. This is a cross-sectional study. The study population consisted of HIV-positive pregnant women hospitalized in the Perinatal Center / HUPE/UERJ, in the city of Rio de Janeiro, from January
2007 to December 2018. Data were collected by medical records, sample of 299 pregnant women.
The Epi-Info 3.5.1 program was used for database construction and statistical analysis. The mean
age of the patients was 28 years (14-44). Most (67%) knew of their infection during pregnancy. Of
those who were already familiar with the diagnosis of pregnancy, most of them already used the
first trimester (beginning of the use of AZT = 1 ° tri: 66.7% x 2 ° tri: 23.8% x 3 ° tri: 9.5 %). Lack
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of knowledge of the diagnosis delayed the initiation of ART (2 ° tri: 65.6% x 3 ° tri: 34.4%) in this
group. As for viral load in the 1st trimester, 39.1% of those who had discovered the diagnosis
during pregnancy had a load > 1000 copies / ml. In relation to the second quarter, this number was
32.8% and 14.3% in the third quarter. In the group that already knew to be HIV positive, the viral
load > 1000 copies / ml was present in 23.5%, 23.3% and 10.5% respectively in the 1st, 2nd and 3rd
trimesters. Regarding the use of venous AZT before delivery, 92.5% of all pregnant women used it
(91.3% of those who knew about pregnancy and 95% of those who knew before). The conclusion
of the study points out that prior discovery of serologic status is an important element in reducing
vertical HIV transmission.
keywords: HIV; Pregnancy; Infectious Disease Transmission, Vertical
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Introdução: A obesidade pediátrica é uma grande preocupação em todo o mundo por sua
evolução em escala epidêmica e suas consequências que implicam em fatores de risco para doenças cardiovasculares. Objetivo: Comparar índices antropométricos e marcadores metabólicos de
risco cardiovascular em crianças antes e depois de pelo menos um ano de intervenção nutricional.
Metodologia: Estudo longitudinal com 68 crianças oriundas do Ambulatório de Endocrinologia
Pediátrica do Hospital Universitário Pedro Ernesto sendo na primeira avaliação 8 com sobrepeso,
26 obesas e 34 obesas graves. Foi realizada uma comparação, com diferença de pelo menos um ano,
das medianas de insulina, HOMA-IR, Z-escore IMC, cintura na crista ilíaca, cintura no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela, colesterol, pressão arterial sistólica e diastólica, triglicerídeo, HDL e LDL. Resultados: Medianas das primeiras medidas X segundas medidas; medianas dos
deltas (diferença entre segunda e primeira medida): Insulina 13,2 X 20,20 μIU/ml; 1,8 (p = 0.17);
HOMA-IR 2,6 X 4,920; 1,055 (p = 0,001); Z-escore IMC 3 X 2,820; - 0,220 (p = 0,0001); Cintura na
crista ilíaca 89 X 89,1 cm; 3,90 (p = 0,001); Cintura no ponto médio 80,25 X 86,75 cm; 4,650 (p =
0,0001); Colesterol 170 X 174,5 mg/dl; 1,0 (p = 0,80); Pressão arterial sistólica 100 X 107,5 mmHg;
10,0 (p = 0,003); Pressão arterial diastólica 60 X 68 mmHg; 0,0 (p = 0,04); Triglicerídeo 94,5 X 98
mg/dl; - 0,5 (p = 0,49); HDL 43,5 X 46 mg/dl; 2,5 (p = 0,03); LDL 104,3 X 107 mg/dl; - 5,5 (p =
0,20). Depois da intervenção 13 crianças estavam com sobrepeso, 26 estavam obesas e 29 com obesidade grave. Conclusão: Embora nenhuma criança tenha ficado eutrófica, 5 deixaram de ser obesas
graves. Houve emagrecimento (menor Z-escore IMC) e diminuição do risco cardiovascular (maior
HDL). Apesar disto, pioraram circunferências das cinturas, pressão arterial e resistência insulínica
(HOMA-IR). Sendo assim, pode-se concluir que a intervenção melhorou alguns, mas não outros
fatores de risco cardiovascular.
palavras-chave: Fatores de risco; Resistência à insulina; Obesidade pediátrica

Introduction: The pediatric obesity is a big concern in the world because of its evolution on
epidemic scale and the consequences that brings risk factors for cardiovascular diseases. Objective:
Compare anthropometric indices and metabolic markers of cardiovascular disease before and after
at least one year of nutritional intervention. Methodology: Longitudinal study with 68 children
from Pediatric Ambulatory of the Pedro Ernesto University Hospital. In the first evaluation 8 children were overweight, 26 obese and 34 severely obese. It was made a comparison of the medians
of insulin, HOMA-IR, Z-score IMC, waist in the iliac crest, waist in the middle point between iliac
crest and the last rib, cholesterol, systolic and diastolic blood pressure, triglycerides, HDL and LDL.
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Results: Medians of the first measure X second measure; medians of deltas (difference between
the second and the first measure): ): Insulin 13,2 X 20,20μIU/ml; 1,8 (p = 0.17); HOMA-IR 2,6 X
4,920; 1,055 (p = 0,001); Z-score IMC 3 X 2,820; - 0,220 (p = 0,0001); Waist in the iliac crest 89
X 89,1cm; 3,90 (p = 0,001); Waist in the middle point between iliac crest and the last rib 80,25 X
86,75 cm; 4,650 (p = 0,0001); Cholesterol 170 X 174,5 mg/dl; 1,0 (p = 0,80); Systolic blood pressure 100 X 107,5 mmHg; 10,0 (p = 0,003); Diastolic blood pressure 60 X 68 mmHg; 0,0 (p = 0,04);
Triglycerides 94,5 X 98 mg/dl; - 0,5 (p = 0,49); HDL: 43,5 X 46 mg/dl; 2,5 (p = 0,03); LDL: 104,3 X
107 mg/dl; - 5,5 (p = 0,20). After nutritional intervention 13 children were overweight, 26 obese
and 29 severely obese. Conclusion: Although no children became eutrophic after intervention, 5
are no longer severely obese. There was weight lost (lower Z-score IMC) and decrease of the cardiovascular risk (higher HDL). Despite this, both waist circumferences, blood pressure and insulin
resistance (HOMA-IR) got worst. Therefore, it can be concluded that the intervention improved
some, but not others cardiovascular risk factors.
keywords: Risk factors; Insulin resistance; Pediatric obesity
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INTRODUÇÃO: A cirurgia bariátrica demonstrou ser eficaz para tratar a obesidade. Estudos
têm mostrado uma relação entre perda de peso após cirurgia e alterações no apetite, na percepção
do sabor e cheiro em alguns alimentos e a participação dessas mudanças na manutenção da perda
de peso após cirurgia. OBJETIVO: Nosso objetivo é avaliar mudanças no apetite, gosto e sabor em
pacientes submetidos a cirurgia bariátrica e relacioná-los com a manutenção da perda de peso pós-cirurgia. METODOLOGIA: O questionário desenvolvido por Tichansky et al., e modificado por
Graham et al. foi aplicado em pacientes no ambulatório de obesidade da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro durante sua primeira consulta. Este questionário investigou mudanças pós-bariátrica em relação ao apetite, ao cheiro e ao sabor, com um total de 33 perguntas. Baseamos os resultados na análise das respostas 1(Q1), 2(Q2), 3(Q3) e 6(Q6), as quais se referem, respectivamente, ao
apetite, sabor de alimentos ou bebidas, olfato e se houve algum desenvolvimento de intolerância ou
aversão alimentar. Os outros dados estavam nos registros médicos. Os pacientes foram divididos
em de acordo com o percentual de ganho ponderal (primeiramente, <10% ou >=10% e depois <20%
ou >=20%). RESULTADOS: Na primeira consulta, 52 pacientes responderam ao questionário. O
tempo médio após a cirurgia bariátrica foi de 49 meses, tivemos 47 pacientes do sexo feminino e 7
pacientes do sexo masculino. Os dados da primeira consulta mostram que a idade média era de 35,5
anos, com um índice de massa corporal relatado médio pré-cirurgia de 50,39 kg/m². Em relação a
mudanças em seu apetite, dos 33 pacientes que não reganharam mais de 10% de peso, 30 tiveram
uma resposta positiva (p=0,4003). Para a mesma pergunta(Q1), dos 39 pacientes sem reganho ponderal (<20%), 37 tiveram uma resposta positiva (p=0,0286). Em relação as mudanças no sabor dos
alimentos, o grupo com reganho menor que 10% teve uma resposta positiva em 21 dos 33 pacientes
que não apresentaram reganho ponderal (p=0,0856). No grupo sem reganho maior que 20%, dos
39 que responderam, 23 responderam a essa pergunta de forma afirmativa (p=0,2201). Quando
perguntado sobre mudanças no cheiro de alimentos (Q3), 9 pacientes sem reganho de até 10% de
peso, responderam sim (p=0,4985) em um total de 33 pacientes. No grupo sem reganho de peso de
até 20%, 39 pacientes responderam a questão e 11 responderam positivamente. CONCLUSÃO: Os
pacientes sem reganho ponderal expressivo (<20%) tiveram uma resposta mais positiva sobre as
mudanças no apetite após a cirurgia bariátrica. Este achado pode sugerir que alterações no trânsito
intestinal provocadas pela cirurgia bariátrica podem ter reflexos no apetite atuando como fator
protetor na manutenção do peso após a cirurgia.
palavras-chave:  PALADAR; OLFATO; REGANHO

Introduction: Bariatric surgery has been shown to be an effective treatment for obesity.
Some studies have shown a relationship between weight loss after bariatric surgery and changes in
appetite, taste and smell of some foods and the participation of these changes in the maintenance
of post-surgery weight loss. Aim:Our study aimed to evaluate changes in appetite, taste and smell
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in patients subjected to bariatric surgery and to relate them to the maintenance of post-surgery
weight loss. Methods: The questionnaire developed by Tichansky et al. and modified by Graham
et al. was applied to patients in the outpatients care unit for bariatric medicine at the State University of Rio de Janeiro during their first clinical visit. The questionnaire inquired about changes
in appetite, smell, and taste after bariatric surgery, totalizing 33 questions. We based our results
on analysis of responses 1(Q1), 2(Q2), 3(Q3) and 6(Q6) that are respectively related to changes in
appetite, in the taste of food or beverages, in the sense of smell and if there was any development
of food intolerance or aversion. The other data were collected on medical records. The search for
data on subjective taste changes was done through the analysis of the answers presented in the
questionnaire, which were attached to the patient’s medical record. Patients were divided into percentages of weight regain (firstly, <10% or >=10% and then <20% or >=20%). Results: At the first
clinical visit, 52subjects answered the questionnaire. The mean time after bariatric surgery was 49
months. We had 47 female and 7 male patients. Data from the first clinical visit showed a mean
age of 35.5 years and an average of referred body mass index (BMI) of 50.39 kg/m² before surgery.
For question 1(Q1), of the 33 patients who had weight regain of <10%, 30 had a positive response
(p=0.4003) while for those with <20% (n=39) 37 had a positive response for changes in the appetite
(p=0.0286). Considering the second question (Q2), the group with <10% weight regain (n=33) 21
patients had a positive response in relation to taste changes (p=0.0856). In the group with <20%,
of the 39 that answered this question, 23 had a positive response (p=0.2201). When they answered
about changes in the sense of smell (Q3), 9 patients with <10% of weight regain, they answered yes
(p=0.4985) in a total of 33 patients. In the group <20%, 39 patients answered the question and 11
responded it positively. CONCLUSION: Patients who regained weight up to 20% after bariatric
surgery had more positivity for changes in appetite than those with higher levels of weight regain.
This finding may suggest that changes on intestinal transit may act on appetite being a possible
protective factor to weight maintenance after bariatric surgery.
keywords: TASTE; SMELL; REGAIN
Apoio Financeiro: CNPQ
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A toxoplasmose aguda na gestação é causada pelo Toxoplasma gondii transmitido pela
ingesta de alimentos infectados, hemotransfusão e transplante de órgãos. A transmissão vertical
(TV) pode provocar malformações fetais como calcificações cerebrais, coriorretinite, convulsões,
hidrocefalia ou microcefalia, além de outras complicações gestacionais. O objetivo do estudo é
avaliar a taxa de transmissão vertical em gestantes com toxoplasmose aguda e sua associação com
a idade gestacional (IG). O desenho do estudo foi de coorte prospectiva com amostra constituída
por 26 pacientes com toxoplasmose aguda. As gestantes foram avaliadas clinicamente e tratadas
de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Tais pacientes foram submetidas a exame de
reação em cadeia de polimerase (PCR) no líquido amniótico e ultrassonografia fetal mensal para o
estabelecimento do status infeccioso fetal. As gestantes foram divididas em dois grupos de acordo
com a idade gestacional: ≤20 semanas e >20 semanas. Foi utilizado para análise estatística, o programa EPI-INFO 3.5.2 e SPSS v.20. Houve diagnóstico de toxoplasmose congênita em 19,2% (5/26). A
IG no momento do diagnóstico da toxoplasmose materna mostrou significância para a transmissão
da vertical da doença. Vinte e uma gestantes apresentavam IG ≤20 semanas quando do diagnóstico
e cinco tinham IG>20 semanas. Apenas 9,5% (2) dos bebês de mães com IG ≤20 semanas ao diagnóstico desenvolveram toxoplasmose congênita, enquanto no grupo com IG >20 semanas, este
número foi de 60% (3) (p=0,01; OR= 0,08 (IC95% 0,006-0,84)). Concluiu-se que ocorre alta taxa de
transmissão vertical da toxoplasmose aguda (19,2%) e há associação com a aquisição da toxoplasmose aguda em IG > 20 semanas.
palavras-chave: Toxoplasmose; Gestação; Transmissão Vertical de Doença Infecciosa

The acute toxoplasmosis in gestation is caused by Toxoplasma gondii transmitted by ingestion of infected food, blood transfusion and organ transplantation. Vertical transmission (TV)
can cause fetal malformations such as cerebral calcifications, chorioretinitis, seizures, hydrocephalus or microcephaly, in addition to other gestational complications. The objective of the study
is to evaluate the vertical transmission rate in pregnant women with acute toxoplasmosis and its
association with gestational age (GA). The study design was a prospective cohort sample with
26 patients with acute toxoplasmosis. The pregnant women were clinically evaluated and treated
according to the protocol of the Ministry of Health. Such patients were submitted to polymerase
chain reaction (PCR) examination in the amniotic fluid and monthly fetal ultrasonography to establish fetal infectious status. The pregnant women were divided into two groups according to their
gestational age: ≤20 weeks and >20 weeks. The EPI-INFO 3.5.2 and SPSS v.20 program were used
for statistical analysis. There was a diagnosis of congenital toxoplasmosis in 19.2% (5/26). The GA
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at the time of diagnosis of maternal toxoplasmosis showed significance for the transmission of the
vertical of the disease. Twenty-one pregnant women had GA ≤20 weeks at diagnosis and five had
GA >20 weeks. Only 9.5% (2) of infants of mothers with GA ≤20 weeks at diagnosis developed congenital toxoplasmosis, while in the group with GA >20 weeks, this number was 60% (3) (p = 0.01,
OR = 0.08 (95% CI 0.006-0.84)). It was concluded that there is a high vertical transmission rate of
acute toxoplasmosis (19.2%) and there is an association with the acquisition of acute toxoplasmosis
in GA >20 weeks.
keywords: Toxoplasmosis; Pregnancy; Infectious Disease Transmission, Vertical
Apoio Financeiro:
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218. USO DE ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA (DAA) NO TRATAMENTO DA
HEPATITE CRÔNICA C (HCV) EM COINFECTADOS POR HIV
Autor:			
Orientador:

Juliana Nazareth Gomes de Oliveira
Dirce Bonfim de Lima (CBI / FCM)

Em 2015 os DAA foram inseridos no Sistema único de Saúde, mudando por completo a
eficácia no tratamento de HCV. Segundo o Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais de 2017,
9,8% dos casos notificados de Hepatite C apresentavam, também, HIV. Este desfavorece o curso
da doença hepática, que pode, então, evoluir para formas mais graves, como cirrose e hepatocarcinoma. Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a evolução terapêutica de pacientes
coinfectados com HIV e HCV em tratamento para hepatite C por uso de DAA, de acordo com o
PCDT de 2017/2018 emitidos pelo Ministério da Saúde. Através de acompanhamento ambulatorial pela Disciplina de Doenças Infecto-parasitárias, entre janeiro de 2016 e abril de 2018, foram
coletados e transcritos para uma ficha de avaliação padronizada os dados demográficos, epidemiológicos, clínicos, laboratoriais e terapêuticos de adultos coinfectados de ambos os sexos. Os exames
de biologia molecular, como quantificação de carga viral da hepatite C (HCV-RNA quantitativo),
foram realizados, em sua maioria, no laboratório HLA-UERJ. Também foram analisados exames
de Elastografia Hepática Transitória. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi obtido
antes da inclusão do paciente na pesquisa (Parecer CEP-HUPE 1.319.760). Ao todo, foram 76 pacientes assintomáticos, virgens de tratamento ou experimentados com interferon(IFN)+ribavirina(RBV). 74 tiveram o genótipo (G) estabelecido, sendo G1(9), G1a(32), G1b(12), G2(1), G3(9),
G3a(3), G4(6), G1b+G4(1), paciente inicialmente infectado com G4, curado, e reinfectado com
G1(1). As elastografias de 69 pacientes analisadas mostraram diferentes graus de fibrose, sendo
F0-F1(29), F2(17), F3(9) e F4(14). A contagem de células CD4 foi especificada em 73 pacientes,
sendo CD4>200 céls/mm3 (70) e <200 céls/mm3 (3). Em relação à carga do HIV, todos eram indetectáveis. A HCV-RNA prévia ao tratamento de 74 clientes também foram quantificadas, sendo
<105 UI/mL(8), 105-106 UI/mL(30) e >106 UI/mL(36). Do total (76), temos 20 em tratamento
ou aguardando, 3 evadidos, 2 óbitos antes de iniciar a medicação, 1 contraindicação por câncer em
atividade e 50 concluíram o tratamento. Dos que concluíram ou estão em tratamento, 51 fizeram
uso de sofosbuvir(sofos)+daclatasvir(daclatas) por 12 semanas, 2 sofos+daclatas por 24 semanas,
1 sofos+simeprevir por 24 semanas, 4 Peg-IFN+RBV+sofos por 12 semanas, 2 Peg IFN+RBV+daclatas por 12 semanas, 1 Peg-IFN+RBV+daclatas por 24 semanas e 1 3D (ombitasvir+veruprevir+ritonavir+dasabuvir). Para confirmar a cura foram realizados pelo menos duas quantificações
de cargas virais, sendo que a resposta virológica indetectável ocorreu em todos os casos. Além
disso, os medicamentos não trouxeram efeitos adversos de importância.
palavras-chave: HIV; Hepatite C; Coinfecção

In 2015 the DAA were inserted on the Health Unic System (SUS), completely changing the
treatment efficacy of HCV. According to the Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais de 2017,
9,8% of reported cases of Hepatitis C also had HIV. This disfavor the course of the liver disease,
which can evolve for more severe forms, such as cirrhosis and hepatocarcinoma. Thus, the present
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work has as objective evaluate the therapeutic evolution of patients coinfected with HIV and HCV
in treatment for Hepatitis C with DAA, according to the PCTD of 2017/2018 issued by the Ministry of Health. Through outpatient follow-up by the Discipline of Infectious-Parasitic Diseases,
between January 2016 and April 2018, were collected and transcribed to a standardized assessment
sheet the demographic data, epidemiological, clinical, laboratory, and therapeutic data of coinfected
adults of both sexes. The molecular biology exams, such as quantification of viral load of hepatitis
C (HCV-RNA quantitative), were realized, mostly, in laboratory HLA-UERJ. Were also analyzed
Transitory Hepatic Elastography exams. The term Free Consent and Clarification was obtained
before the inclusion of the patient in research (Parecer CEP-HUPE 1.319.760). Altogether, were 76
asymptomatic patients, treatment virgins or experienced with interferon (IFN) + ribavirin (RBV).
74 had the genotype (G) established, being G1(9), G1a (32), G1b (12), G2 (1), G3 (9), G3a (3), G4
(6), G1b + G4 (1), patients initially infected with G4, healed, and reinfected with G1(1). The elastographs analyzed of 69 patients showed different grades of fibroses, being F0-F1 (29), F2 (17), F3
(9) e F4 (14). The CD4 cell count was specified in 73 patients, being CD4>200 cells/mm3 (70) e
<200 cells/mm3 (3). In relation to the HIV load, all were undetectable. The HCV-RNA prior to the
treatment of 74 clients were also quantified, being <105 UI/mL (8), 105-106 UI/mL (30) e >106
UI/mL (36). Of total (76), we have 20 in treatment or waiting, 3 evaded, 2 deaths before starting
the medication, 1 contraindication for cancer in activity and 50 concluded the treatment. Of those
who have completed or are in treatment, 51 made use of sofosbuvir(sofos)+daclatasvir(daclatas)
for 12 weeks, 2 sofos+daclatas for 24 weeks, 1 sofos+simeprevir for 24 weeks, 4 Peg-IFN+RBV+sofos for 12 weeks, 2 Peg IFN+RBV+daclatas for 12 weeks, 1Peg-IFN+RBV+daclatas for 24 weeks
and 1 3D (ombitasvir+veruprevir+ritonavir+dasabuvir). To confirm the cure, at least two quantifications of viral loads were realized, being that the undetectable virological response occurred in
all the cases. Furthermore, the medications did not bring important adverse effects.
keywords: HIV; hepatitis C; coinfection
Apoio Financeiro:

434

NUTRIÇ ÃO
219. ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO “CAREGIVER’S FEEDING STYLES
QUESTIONNAIRE” (CFSQ)”: ENTREVISTAS COGNITIVAS
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O conceito de estilos parentais de alimentação (clima emocional na relação pais-filhos onde
se expressam os comportamentos e atitudes de acordo com suas crenças e valores) é novo no Brasil
e não existem instrumentos capazes de aferí-los. Nos Estados Unidos da América um dos instrumentos utilizados para identificar esses estilos é o “Caregiver’s Feeding Styles Questionnaire”
(CFSQ). Visando disponibilizá-lo no nosso idioma, foram realizadas as primeiras fases do processo de adaptação transcultural da versão brasileira do CFSQ – a equivalência conceitual, de itens,
semântica e operacional – e seus resultados se mostraram satisfatórios. O objetivo do presente
trabalho foi apresentar os resultados de uma das fases desse processo de adaptação – as entrevistas
cognitivas. A partir de uma amostra de conveniência composta por 14 mães/cuidadoras. O CFSQ,
composto de 19 itens, foi avaliado por meio de entrevistas cognitivas com a população alvo com
objetivos de: apreciar a percepção sobre as instruções e/ou itens; e explorar, com perguntas abertas, o entendimento sobre os itens e/ou palavras sugeridos após as reuniões com os especialistas.
A maioria das entrevistadas possui ensino médio incompleto e, de uma maneira geral, as questões
foram avaliadas como de fácil interpretação e entendimento pelas mesmas. Em particular, foram
detectadas dúvidas em dois itens: item 7 “Diz alguma coisa para mostrar a sua desaprovação por ele
não comer a comida” e item 2 ”Promete algo além da comida para o seu filho se ele comer”. Com
relação ao item 7, repetir a pergunta calmamente foi suficiente para que as respondentes (n = 3) a
compreendesse; já com relação ao item 2 , 4 respondentes não identificaram “...algo além da comida...”, como algo que não fosse um alimento. De modo geral, a maioria das respondentes relatou
achar o instrumento de fácil compreensão e se mostrou satisfeita com a entrevista.
palavras-chave: questionários; Adaptação transcultural; Estilos e práticas alimentares

The concept of parental feeding styles (emotional climate in the parent-child relationship
where behaviors and attitudes are expressed according to their beliefs and values) is new in Brazil
and there are no instruments capable of measuring them. In the United States of America one
of the instruments used to identify these styles is the Caregiver’s Feeding Styles Questionnaire
(CFSQ). In order to make it available in our language, the first phases of the cross-cultural adaptation process of the Brazilian version of the CFSQ - the conceptual equivalence, of items, semantics
and operational - were performed and their results proved to be satisfactory. The objective of the
present study was to present the results of one of the phases of this adaptation process - cognitive
interviews. From a convenience sample of 14 mothers / caregivers. The CFSQ, composed of 19
items, was evaluated through cognitive interviews with the target population with the objective of:
appreciating the perception about the instructions and / or items; and explore, with open-ended
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questions, understanding the items and / or words suggested after the meetings with the experts.
Most of the interviewees have incomplete secondary education and, in general, the questions were
evaluated as being easy to interpret and understand them. In particular, doubts were detected in
two items: item 7 “Say something to show your disapproval for not eating food” and item 2 “Promise something beyond food to your child if he eats.” Regarding item 7, repeating the question calmly
was enough for the respondents (n = 3) to understand it; Regarding item 2, 4 respondents did not
identify “... anything other than food ...” as something other than food. Overall, most respondents
reported finding the tool easy to understand and were satisfied with the interview.
keywords: questionnaires; Cross-cultural adaptation; Food Styles and Practices
Apoio Financeiro: CNPQ

436

NUTRIÇ ÃO
220. ASSOCIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12 COM
ADIPOSIDADE CORPORAL TOTAL E CENTRAL EM RECEPTORES DE
TRANSPLANTE RENAL
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Após o transplante renal (TR), o ganho de peso é frequente e as doenças cardiovasculares
(DCV) são uma importante causa de mortalidade. Há evidências de que, na população em geral, a
obesidade está associada à deficiência de vitamina B12 (B12), o que pode favorecer a hiperhomocisteinemia, um fator de risco para DCV. Contudo, até o momento em receptores de transplante renal
(RTR), a associação da deficiência de B12 com a adiposidade corporal não é conhecida. O objetivo
do presente estudo foi avaliar a associação da deficiência de B12 com a adiposidade corporal em
RTR. Estudo transversal realizado com RTR adulto submetido a TR há pelo menos 6 meses. RTR
em diálise, apresentando AIDS, câncer, doenças autoimunes ou doenças agudas foram excluídos.
Avaliação antropométrica: índice de massa corporal (IMC), índice de adiposidade corporal (IAC),
perímetro da cintura (PC) e relação cintura estatura (RCE). Absorciometria radiológica de dupla
energia (DXA): % adiposidade corporal total (%ACT) e % adiposidade corporal no tronco (%ACTronco). A deficiência de B12 foi definida como valores séricos <200pg/mL. Taxa de filtração
glomerular estimada (TFGe) pela equação CKD-EPI. Foram avaliados 161 RTR, sendo 57% (n=91)
do sexo masculino, 47,1±0,9anos, 111,3±88,8 meses pós-transplante, eTFG=55,2±20,6 ml/min. A
frequência de deficiência de vitamina B12 foi de 11% (n=17). RTR com deficiência de B12 em comparação com aqueles sem deficiência apresentaram valores significativamente maiores (p<0,05) de
IMC (28,9±1,3 vs. 26,1±0,4kg/m2), IAC (33,7±2,2 vs. 29,7±0,5%), CC (100,2±2,8 vs. 91,4±1,1cm) e
RCE (0,62±0,02 vs. 0,56±0,01). Na análise multivariada (ajustada para idade, gênero eTFG e tempo
de RT), a deficiência de B12 permaneceu significativamente associada com esses parâmetros de
adiposidade. Nas análises incluindo apenas as mulheres, todos os parâmetros de adiposidade foram
maiores (p<0,02) nas pacientes com deficiência de B12: IMC (31,2±26,4 vs. 26,4±0,7kg/m2), IAC
(39,7±3,1 vs. 34,0±0,7%), PC (103,5±3,5 vs. 88,8±1,7cm), RCE (0,66±0,03 vs. 0,57±0,01), %ACT
(47,9±2,3 vs. 41,0±0,8%) e %ACTronco (51,2±2,7 vs. 42,42±1,2%). Nas mulheres, a associação da
deficiência de B12 com todos esses parâmetros de adiposidade permaneceu significativa mesmo
após ajuste para confundidores. Este estudo sugere que em RTR a deficiência de B12 pode estar
associada à maior adiposidade corporal, especialmente em mulheres.
palavras-chave: vitamina B12; adiposidade corporal; transplante renal

After renal transplantation (RT) weight gain is frequent and cardiovascular diseases (CVD)
are an important cause of mortality. There is evidence that, in general population, obesity is associated with vitamin B12 (B12) deficiency, which can favor hyperhomocysteinemia, a risk factor for
CVD. However, to date in renal transplant recipients (RTR) the association of B12 deficiency with
body adiposity is not known. The aim of the present study was to evaluate association of B12 deficiency with total and central body adiposity in RTR. Cross-sectional study performed with adult
RTR submitted to RT for at least 6 months. RTR undergoing dialysis, presenting AIDS, cancer,
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autoimmune diseases or acute illness were excluded. Anthropometric evaluation: body mass index
(BMI), body adiposity index (BAI), waist circumference (WC) and waist to height ratio (WhtR).
Dual energy x-ray absorptiometry (DXA): % total body adiposity (%TBA) and % trunk body adiposity (%TrunkBA). B12 deficiency was defined as serum values <200pg/mL. Glomerular filtration
rate was estimated (eGFR) by CKD-EPI equation. A total of 161 RTR were evaluated, 57% (n=91)
of male gender, 47.1±10.9 years old, 111.3±88.8 months post-transplant, eGFR=55.2±20.6 ml/
min . The frequency of vitamin B12 deficiency was 11% (n=17). RTR with B12 deficiency compared with those without deficiency presented significantly higher values (p<0.05) of BMI (28.9±1.3
vs. 26.1±0.4kg/m2), BAI (33.7±2.2 vs. 29.7±0.5%), WC (100.2±2.8 vs. 91.4±1.1cm) and WhtR
(0.62±0.02 vs. 0.56±0.01). In multivariate analysis (controlling for age, gender, eGFR and time
from RT) B12 deficiency remained significantly associated with these adiposity parameters. In the
comparative analyses between groups including only women, all adiposity parameters were higher
(p<0.02) in the deficient group: BMI (31.2±26.4 vs. 26.4±0.7kg/m2), BAI (39.7±3.1 vs. 34.0±0.7%),
WC (103.5±3.5 vs. 88.8±1.7cm), WhtR (0.66±0.03 vs. 0.57±0.01), %TBA (47.9±2.3 vs. 41.0±0.8%)
and %TrunkBA (51.2±2.7 vs. 42.42±1.2%). In women the association of B12 deficiency with all
these adiposity parameters remained significant even after controlling for confounders. This study
suggests that in RTR B12 deficiency may be associated with higher body adiposity especially in
women.
keywords: vitamin B12; body adiposity; renal transplantation
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Ativação de PPAR-alfa e PPAR-beta induz diferenciação do tecido adiposo branco subcutâneo de camundongos obesos Autor: Jade Sancha de Oliveira Glauser Orientador: Vanessa de Souza
Mello (CBI / IBRAG) A obesidade é um problema de saúde global. Em vista desse cenário, são
necessários tratamentos com medicamentos. O uso de agonistas PPAR-alfa e PPAR-beta parece
ter benefícios no tratamento da obesidade, mediando mecanismos de “browning” e aumento da
termogênese. O “browning” é caracterizado pela formação de depósitos de gordura bege no tecido
adiposo branco subcutâneo (TABs), caracterizado pela presença de adipócitos multiloculares positivos para UCP1 nesse compartimento. Este estudo teve como objetivo examinar se a ativação
de PPAR-alfa e PPAR-beta poderia induzir a deposição de células bege no TABs de camundongos
obesos induzidos por dieta. Após aprovação pelo Comitê de Ética para Experimentação Animal
local (CEUA/034/2016), camundongos C57BL/6 machos com 3 meses de idade foram alimentados
com dieta controle (C, 10% da energia sob a forma de lipídios, n=30) ou dieta hiperlipídica (HF,
50% da energia sob a forma de lipídios, n=30) por um período de 10 semanas. Em seguida, foram
realocados (n=10 por grupo): C (dieta controle); C-alfa (dieta C com agonista PPAR-alfa, WY14643, 2,5 mg/kg MC); C-beta (dieta C com o agonista PPAR-beta, GW0742, 1 mg/kg MC); HF
(dieta hiperlipídica); HF-alfa (dieta HF com agonista PPAR-alfa, 2,5 mg/kg MC); HF-beta (dieta
HF com agonista PPAR-beta, 1 mg/kg MC). O tratamento durou quatro semanas. A análise estatística utilizou “one way” ANOVA seguido pelo pós-teste de Holm-Sidak. O nível de significância
P<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Os animais alimentados com alto teor de
gordura apresentaram sobrepeso, resistência à insulina e hipertrofia dos adipócitos do TABs. Ambos os tratamentos atenuaram significativamente esses parâmetros. Contudo, o “browning” com o
aparecimento de células UCP-1 positivas no TABs foi apenas observado nos grupos tratados com
o agonista PPAR-alfa, os quais também apresentaram aumento da expressão gênica dos genes envolvidos na termogênese e seletivos para adipócitos beges. O tratamento com PPAR-beta atenua
os distúrbios metabólicos oriundos da obesidade, enquanto o agonista PPAR-alfa foi confirmado
como uma promissora estratégia terapêutica para doenças metabólicas através da indução de adipócitos beges com capacidade termogênica e aumento do gasto energético.
palavras-chave: tecido adiposo branco subcutâneo; browning; termogênese

Activation of PPAR-alpha and PPAR-beta induces differentiation of subcutaneous white
adipose tissue in obese mice Author: Jade Sancha de Oliveira Glauser Advisor: Vanessa de Souza
Mello (CBI / IBRAG) Obesity is a global health problem. In view of this scenario, drug treatments
are required. The use of PPAR-alpha and PPAR-beta agonists appears to have benefits in the treat-
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ment of obesity by mediating mechanisms of browning and enhanced thermogenesis. Browning
is characterized by the formation of beige/brite fat depots in the subcutaneous white adipose tissue (sWAT), characterized by UCP1+ multilocular adipocytes in this site. This study aimed to
examine whether activation of PPAR-alpha and PPAR-beta could induce beige cell depots in the
sWAT of diet-induced obese mice. After the approval by the Ethics Committee for Local Animal
Experimentation (CEUA/034/2016), 3 month old male C57BL/6 mice were fed a control diet (C
10% energy as lipids, n = 30) or hyperlipidic diet (HF, 50% energy in the form of lipids, n = 30) for
10 weeks. Then the mice were relocated (n = 10 per group): C (control diet); C-alpha (diet C with
PPAR-alpha agonist, WY-14643, 2.5 mg / kg BM); C-beta (diet C with the PPAR-beta agonist,
GW0742, 1 mg / kg BM); HF (hyperlipidic diet); HF-alpha (HF diet with PPAR-alpha agonist, 2.5
mg / kg BM); HF-beta (HF diet with PPAR-beta agonist, 1 mg / kg BM). The treatment lasted four
weeks. Statistical analysis used one-way ANOVA followed by Holm-Sidak post-test. The level of
significance P <0.05 was considered statistically significant. High-fat fed animals presented with
overweight, insulin resistance and hypertrophied sWAT adipocytes. Both treatments significantly
attenuated these parameters. However, browning with UCP-1 positive beige adipocytes were only
observed in the groups treated with PPAR-alpha. Moreover, enhanced expression of genes involved with thermogenesis and beige-selective genes were only observed after the PPAR-alpha
treatment. Although the treatment with the PPAR-beta agonist ameliorated the metabolic disorders due to obesity, only the PPAR-alpha agonist was confirmed as a promising therapeutic for
metabolic diseases via thermogenic beige adipocyte induction and increased energy expenditure.
keywords: Subcutaneous white adipose tissue; Browning; Thermogenesis
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A análise antropométrica e da ingestão dietética possibilita identificar o estado nutricional
da população, inclusive de trabalhadores. O objetivo do estudo foi avaliar o perfil antropométrico
e a adequação da ingestão de nutrientes de trabalhadores de alimentação coletiva de restaurantes universitários públicos. Trata-se de estudo seccional com 137 trabalhadores de dois restaurantes, de ambos os sexos. Foram coletados dados socioeconômicos e de trabalho pela aplicação
de questionário. Para avaliação antropométrica foram mensuradas massa corporal e estatura com
determinação do Índice de Massa Corporal (IMC) e classificação do desvio ponderal. Foi medido
o perímetro de cintura (PC) e classificado de acordo com o ponto de corte. Foram aplicados dois
recordatórios de 24 horas para avaliar o consumo alimentar. As medidas caseiras foram transformadas em gramatura e mililitros, para análise da composição nutricional. Para análise estatística
foi utilizado média, desvio padrão, testes de χ2 e t Student, considerando nível de significância de
5%. Os dados foram analisados no programa estatístico RStudio versão 3.2.1. Encontrou-se que a
maioria dos homens e das mulheres estava na faixa de 31 a 50 anos, era casado, possuía ensino médio completo, era parda e com renda familiar de até dois salários mínimos. A maioria das mulheres
e dos homens ocupava o cargo de copeira e cozinheiro/ajudante de cozinha, respectivamente. O
PC estava adequado para 80% dos homens e 68,3% das mulheres apresentavam PC acima do ponto
de corte, com diferença estatística. Quanto ao desvio ponderal, a maioria das mulheres (64,1%)
apresentava obesidade, enquanto que os homens (62,5% e 53,4%) eram eutróficos e pré-obesos,
com diferença significativa. Com relação ao valor energético total, a ingestão estava abaixo da recomendada e as dietas foram classificadas como normoglicídicas, normolipídias e normoprotéicas,
para ambos os sexos. A inadequação foi observada para cálcio, sódio e fibras alimentares para homens e mulheres. Conclui-se que os trabalhadores apresentaram excesso ponderal, com consumo
de dietas insuficientes em fibras alimentares e cálcio e alto consumo de sódio, o que pode favorecer
o desenvolvimento de doenças.
palavras-chave: Consumo Alimentar; Alimentação Coletiva; Recomendações nutricionais

Anthropometric analysis and dietary intake make it possible to identify the nutritional status of the population, including workers. The objective of the study was to evaluate the anthropometric profile and the adequacy of the nutrient intake of collective meal workers at public university restaurants. This is a cross-sectional study with 137 workers from two restaurants, of both
sexes. Socioeconomic and work data were collected through the application of a questionnaire. For
anthropometric evaluation, body mass and height were measured by determination of Body Mass
Index (BMI) and weight deviation classification. The waist circumference (WC) was measured and
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classified according to the cutoff point. Two 24-hour recall were used to evaluate food consumption. The home measures were transformed into weight and milliliters, to analyze the nutritional
composition. For statistical analysis, mean, standard deviation, χ2 and Student t tests were used,
considering a significance level of 5%. The data were analyzed in the statistical program RStudio
version 3.2.1. The majority of men and women were in the 31 to 50 age group, were married, had
completed high school, were brown and had a family income less than two minimum wages. Most
of the women and men occupied the position of maidens and cooker/kitchen helper, respectively.
The WC was adequate for 80% of men and 68.3% of the women had WC above the cutoff point,
with statistical difference. Regarding weight deviation, the majority of the women (64.1%) were
obese, while the men (62.5% and 53.4%) were eutrophic and pre-obese, with a significant difference. Regarding the energy consumption, the intake was below the recommended level and the
diets were classified as normocarbohydrate, normolipid and normoprotein, for both sexes. Inadequacy was observed for calcium, sodium and dietary fiber for both men and women. It is concluded
that the workers presented overweight, with insufficient dietary intake in dietary fiber and calcium
and high sodium intake, which may favor the development of diseases.
keywords: Food Consumption; Collective Feeding; Recommended Dietary Allowances
Apoio Financeiro:
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223. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ANTIOXIDANTE, DO PERFIL
SENSORIAL E DOS TEORES DE COMPOSTOS FENÓLICOS E VOLÁTEIS DE
PÃES ADICIONADOS DE CAMELLIA SINENSIS.
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INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE Camellia sinensis SOBRE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, A CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E O PERFIL SENSORIAL DE PÃO DE FORMA
INTEGRAL Autora: Larissa Santos Maciel de Azevedo Orientadora: Nathália Moura-Nunes (CBI/
NUT). O consumo de alimentos fontes de compostos fenólicos (alimentos de origem vegetal) tem
relação inversa com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Os produtos de
panificação podem ser enriquecidos com esses compostos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o
efeito da adição de Camellia sinensis sobre as características físicas, a capacidade antioxidante e o
perfil sensorial de pão de forma integral. Foram elaborados três tipos de pão: Pão controle, sem
adição de C. sinensis (PC); Pão adicionado de infusão de C. sinensis a 2,0% (p/ v) (PI); Pão adicionado de pó de folhas verdes e secas de C. sinensis (PP). Rendimento, volume, densidade foram
calculados. A umidade foi determinada por secagem direta em estufa (105 ºC). A cor do miolo e da
casca foi avaliada pelo sistema de cor ( L* a* b*) (Minolta®, CR400). A capacidade antioxidante foi
determinada pelos ensaios de Folin Ciocalteau e FRAP. A avaliação do perfil sensorial dos pães foi
aprovada pelo Comitê de Ética (HUCFF, parecer n° 926.754). A equipe foi composta por 12 provadores que foram submetidos a um teste afetivo para avaliação do aspecto global, do aroma, da cor
(casca e miolo), sabor, textura, sabor residual e aparência. A adição de C. sinensis não influenciou
no rendimento, volume, densidade e umidade dos pães, mas foi capaz de conferir cor mais escura
aos pães. A capacidade antioxidante de PC, PI e PP foi de 15, 24 e 37 mg de ácido gálico/100g pão
(b.s), respectivamente, quando avaliada pelo ensaio de Folin-Ciocalteau, e 0,6, 1,2 e 1,9 mmol de
Fe +2 / 100g de pão (b.s), respectivamente, quando avaliada pelo ensaio de FRAP. O pão com chá
verde (infusão de C. sinensis) apresentou melhor aparência, sabor, textura, cor da casca e aceitação
global que os outros pães. A adição de chá verde pode ser realizada em pães de forma integral para
aumentar a oferta de compostos fenólicos na dieta e melhorar a qualidade sensorial desse alimento.
palavras-chave: compostos fenólicos; capacidade antioxidante; pão integral

INFLUENCE OF Camellia sinensis ADDITION ON THE PHYSICAL CHARACTERISTICS, ANTIOXIDANT CAPACITY AND THE SENSORY PROFILE OF WHOLE GRAIN
BREAD. Author: Larissa Santos Maciel de Azevedo Advisor: Nathália Moura-Nunes (CBI/ NUT).
The consumption of food sources of phenolic compounds (food of plant origin) has an inverse
relationship with the development of chronic non-communicable diseases. Baking products can
be enriched with these compounds. The objective of this work was to evaluate the effect of the
addition of Camellia sinensis on the physical characteristics, the antioxidant capacity and the sensorial profile of whole bread. Three types of bread were elaborated: Control bread, without addition of C. sinensis (PC); Bread added with infusion of C. sinensis at 2.0% (w/v) (PI); Bread added
with powder of dry green leaves of C. sinensis (PP). Yield, volume and density were calculated.
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Moisture was determined by oven direct drying (105 ºC). The color of the core and the shell was
evaluated by the color system (L * a * b *) (Minolta®, CR400). The antioxidant capacity was determined by the Folin-Ciocalteau and FRAP assays. Sensory evaluation was approved by the Ethics
Committee (HUCFF, opinion no. 926,754). The team was composed by 12 tasters who underwent
an affective test to evaluate the overall appearance, aroma, color (shell and core), taste, texture, residual taste and appearance. The addition of C. sinensis did not influence the yield, volume, density
and moisture, but it was able to confer darker color to the breads. The antioxidant capacity of PC,
PI and PP was 15, 24 and 37 mg gallic acid / 100 g bread (dwb), respectively, when evaluated by
the Folin-Ciocalteau assay, and 0.6, 1.2 and 1.9 mmol of Fe +2 / 100g of bread (dwb), respectively,
when evaluated by the FRAP assay. Bread with green tea (infusion of C. sinensis) presented better
appearance, flavor, texture, bark color and overall acceptance than the other breads. The addition
of green tea can be carried out in whole-grain breads to increase the supply of phenolic compounds
in the diet and improve the sensory quality of this food.
keywords: phenolic compounds; antioxidante capacity; whole grain bread
Apoio Financeiro:
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O prejuízo na força muscular já foi associado com aumento no risco de mortalidade não só
em idosos, como também em adultos jovens e de meia idade. A força de preensão manual (FPM)
é um método de baixo custo, simples e rápido que avalia de forma adequada a força muscular.
Existem evidências de que os pacientes submetidos ao transplante renal (TxR) podem apresentar
redução da massa muscular, porém poucos estudos avaliaram a força muscular desses pacientes. O
objetivo do presente estudo foi avaliar a força muscular de receptores de TxR, determinando a frequência de prejuízo na força muscular e os fatores associados com esta condição. Estudo transversal
com adultos (18-65 anos) submetidos ao TxR >= 6 meses e índice de massa corporal (IMC) >= 18,5
kg/m2. Excluídos pacientes em diálise com diagnóstico de AIDS, câncer ou doenças autoimunes.
Composição corporal: antropometria e absorciometria radiológica de dupla energia (DXA). A força muscular foi avaliada pela FPM utilizando o dinamômetro “Baseline® Smedley Spring”. A presença de prejuízo na força muscular foi definida quando a FPM foi < 30 kg em homens e < 20 kg em
mulheres. Taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) pela equação CKD-EPI. Foram avaliados
185 receptores de TxR (101 homens), 47,4±0,8 anos, com 113,1±6,4 meses de TxR, TFGe 55,0±1,5
mL/min. O valor médio da FPM foi de 34,3±0,98 kg nos homens e 19,2±0,70kg nas mulheres. O
prejuízo na FPM esteve presente em 85 pacientes (46%). O grupo de pacientes com prejuízo na
FPM (GCP) apresentou idade, sexo, tempo de TxR, tipo de doador, uso de drogas imunossupressoras e TFGe semelhante ao grupo sem prejuízo na FPM (GSP, n=100). Não foram observadas diferenças significativas entre o GCP e o GSP em relação aos parâmetros de adiposidade corporal total
(IMC, índice de adiposidade corporal e % gordura corporal-DXA) e central (perímetro, cintura,
razão cintura/estatura e % gordura no tronco-DXA), mesmo após ajuste para idade, sexo e tempo
TxR. Em conclusão neste estudo observou-se elevada frequência de prejuízo na força muscular em
receptores de TxR adultos.
palavras-chave: Força muscular; Composição corporal; Transplante Renal

Reduced muscle strength has been associated with increased mortality risk not only in the
elderly, but also in young and middle-aged adults. Handgrip strength (HGS) is a simple, quick and
low-cost method used to properly evaluate muscle strength. There is evidence that patients submitted to renal transplantation (RTx) can present reduced muscle mass, but few studies evaluated
muscle strength in these patients. The present study aimed to evaluate the muscle strength in RTx
recipients, determining the frequency of reduced muscle strength and factors associated with this
condition. Cross-sectional study with adults (18-65 years) submitted to RTx >= 6 months and body
mass index (BMI) >= 18.5 kg/m². RTx recipients undergoing dialysis, presenting AIDS diagnosed,
cancer or autoimmune diseases were excluded. Body Composition: anthropometry and dual energy X-ray absortiometry (DXA). Muscle strength was evaluated by handgrip strength using “Baseline® Smedley Spring” dynamometer. Reduced muscle strength was defined as HGS < 30kg in men
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and < 20 kg in women. Glomerular filtration rate was estimated (eGFR) by CKD-EPI equation.
185 RTx recipients (101 males) were evaluated, 47.4±0.8 years, 113.1±6.4 months from transplantation, eGFR 55.0±1.5mL/min. HGS average value was 34.3±0.98 kg in men and 19.2±0.70 kg in
women. Reduced HGS was present in 85 patients (46%). The group of patients with reduced HGS
(RHGSG) presented age, sex, transplant time, type of graft donor, immunosuppressive drugs usage
and eGFR similar to the group without reduced handgrip strength (NHGSG, n=100). No significant differences were observed between RHGSG and NHGSG in relation to total body adiposity
(BMI, body adiposity index and %body fat-DXA) and central body adiposity (waist circumference,
waist-to-height ratio and %trunk fat-DXA), even after adjustment for age, gender and time from
transplantation. In conclusion in the present study, it was observed high frequency of reduced
muscle strength in adult RTx recipients.
keywords: Muscle strength; Body composition; Renal transplant
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS
DE PÃES ADICIONADOS DE CAFÉ VERDE (Coffea canephora) Autora: Thaís Santos Silva
Orientadora: Nathália Moura-Nunes (CBI/ NUT). O consumo de alimentos fontes de compostos
fenólicos (alimentos de origem vegetal) tem relação inversa com o desenvolvimento de doenças
crônicas não transmissíveis. Os produtos de panificação podem ser enriquecidos com esses compostos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adição de café verde (Coffea canephora) nas
características físicas, químicas e microbiológicas de pão de forma integral. Foram elaborados dois
tipos de pão integral: pão controle (PC), sem adição de café verde e pão adicionado de infusão de
infusão de café verde a 2,72% (p/v) (PICV), em substituição total da água da formulação controle.
Rendimento, volume, densidade foram calculados. A cor do miolo e da casca foi avaliada pelo sistema de cor ( L* a* b*) (Minolta®, CR400). A diferença total de cor foi avaliada através do cálculo do
ΔE. A qualidade microbiológica dos pães foi avaliada em três tempos distintos: no dia do preparo
(T0), e após cinco e sete dias de armazenamento (T5 e T7, respectivamente), sob temperatura média de 25ºC. A adição de café verde não alterou o rendimento, o volume, a densidade e os parâmetros de cor dos pães, nem da casca e nem do miolo. Todas as formulações desenvolvidas estavam
de acordo com os padrões legais vigentes em T0. Entretanto, ao serem analisadas no quinto dia
após a sua elaboração, ambos os pães (PC e PICV) apresentaram-se em desacordo com os mesmos
padrões. A adição de café verde não foi uma estratégia eficaz para aumentar a vida de prateleira do
pão integral. Pães adicionados de infusão de café verde (Coffea canephora) apresentam potencial
para boa aceitação sensorial em função da manutenção da cor atraente para o consumidor, mas, por
outro lado, não apresentam vida de prateleira longa.
palavras-chave: compostos fenólicos; café verde; Pão integral

EVALUATION OF PHYSICAL, CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GREEN COFFEE (Coffea canephora) ADDED BREADS Author: Thaís Santos
Silva Advisor: Nathália Moura-Nunes (CBI/ NUT). The consumption of food sources of phenolic
compounds (food of plant origin) has an inverse relationship with the development of chronic
non-communicable diseases. Baking products can be enriched with these compounds. The objective of this work was to evaluate the effect of green coffee (Coffea canephora) addition on the
physical, chemical and microbiological characteristics of whole bread. Two types of whole grain
bread were elaborated: control bread (PC), without green coffee addition and bread added with
green coffee infusion (2.72%, w / v) (PICV), in total substitution of the control formulation water.
The color of the breads core and shell was evaluated by the color system (L * a * b *) (Minolta®,
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CR400). The total color difference was assessed by calculating the ΔE. The microbiological quality
of the breads was evaluated in three different times: on the day of preparation (T0), and after five
and seven days of storage (T5 and T7, respectively), under average temperature of 25ºC. The addition of green coffee did not change the yield, volume, density and color parameters of the breads,
neither the bark nor the crumb. All formulations developed were in accordance with the legal
standards when evaluated in T0. However, when analyzed on the fifth day after their elaboration,
both breads (PC and PICV) were in disagreement with the same standards. The addition of green
coffee was not an effective strategy to increase the shelf life of whole wheat bread. Green coffee
added breads present potential for good sensory acceptance due to the maintenance of the color
attractive to the consumer, but, on the other hand, do not present long shelf life.
keywords: phenolic compounds ; green coffee ; whole grain bread
Apoio Financeiro:
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Não há consenso em relação à prática esportiva funcionar como fator de proteção ou risco
para baixa disponibilidade de energia (BDE) e seus agravos (desordem alimentar-DA; irregularidades menstruais-IM e baixa densidade mineral óssea-BDMO) – os quais configuram a Tríade da
Mulher Atleta (TMA). Objetivou-se estimar a prevalência de BDE e seus agravos em adolescentes
atletas e controles do sexo feminino. Trata-se de estudo transversal desenvolvido com adolescentes de diferentes escolas e universidade do Rio de Janeiro. Foram realizadas avaliação do consumo
alimentar (R24h); composição corporal (absorciometria radiológica de dupla energia - DXA); DA
e IM (questionários validados), DMO (DXA) e TMA. Foram avaliadas 35 adolescentes atletas e
35 controles. Atletas apresentaram menor gordura % (30% vs. 35%; p=0,02) e maior massa magra
(37kg vs. 33kg; p=0,00). Houve maior prevalência de BDE entre as atletas (57% vs. 17%; p=0,00).
Em comparação às recomendações nutricionais, atletas apresentaram, em média, baixo consumo
de carboidratos (5,96g/kg) e proteínas (1,17g/kg). Controles consumiam, em média, carboidratos
no limite inferior (45% do Valor Energético Total – VET) e proteínas (1,81g/kg) e lipídios (37%
do VET) em excesso. Quanto à adequação na ingestão de macronutrientes, 57% das atletas e 54%
das controles não alcançaram as recomendações de carboidratos (p=0,30), 74% das atletas não alcançaram as de proteínas, enquanto 86% das controles as consumiram em excesso (p=0,00). Atletas
consumiam quantidades menores de micronutrientes do que controles (442mg vs. 744mg-Cálcio;
8mg vs. 14mg-Ferro; 7mg vs. 10mg-Zinco; p<0,02). Ambos os grupos apresentaram altas prevalências de DA (57% vs. 69%; p=0,32). Atletas apresentaram mais IM (46% vs. 9%; p=0,00) e menor
prevalência de BDMO (0% vs. 37%; p=0,00). A TMA não foi encontrada em nenhuma atleta e esteve presente em uma (3%) controle. Pode-se inferir que a realização de exercícios de alto impacto e
a maior quantidade de massa muscular parecem funcionar como um fator de proteção para a DMO
em atletas. Contudo, as altas prevalências nos outros componentes da TMA em ambos os grupos e
a identificação de uma controle com a síndrome completa apontam para a necessidade de um olhar
atento para adolescentes em geral.
palavras-chave: Tríade da Mulher Atleta; Adolescência; Baixa Disponibilidade de Energia

There is no consensus regarding sports practice as a protection or risk factor for low energy
availability (LEA) and its complications (disordered eating-DE, menstrual irregularities-MI and
low bone mineral density-LBMD) -which configure the Female Athlete Triad (FAT). The objective of this study was to estimate the prevalence of BDE and its complications in female athletes
and controls. It is a cross-sectional study developed with adolescents from different schools and
university of Rio de Janeiro. We developed food consumption assessment (R24h); body compo-
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sition (dual energy radiological absorptiometry - DXA); DE and MI (validated questionnaires),
BMD (DXA) and FAT. We evaluated 35 adolescent athletes and 35 controls. Athletes presented
lower fat % (30% vs. 35%, p = 0.02) and higher lean mass (37kg vs. 33kg, p = 0.00). There was a
higher prevalence of BDE among athletes (57% vs. 17%, p = 0.00). Compared with nutritional
recommendations, athletes presented, on average, low carbohydrate intake (5.96g / kg) and protein (1.17g / kg). Controls consumed, on average, carbohydrates at the lower limit (45% of Total
Energy Value - TEV) and proteins (1.81g / kg) and lipids (37% of TEV) in excess. Regarding the
adequacy of macronutrient intake, 57% of athletes and 54% of controls did not reach the carbohydrate recommendations (p = 0.30), 74% of athletes did not reach those of the proteins, while 86%
of controls consumed them in excess (p = 0.00). Athletes consumed smaller amounts of micronutrients than controls (442mg vs. 744mg-Calcium, 8mg vs. 14mg-Iron, 7mg vs. 10mg-Zinc, p
<0.02). Both groups presented high prevalence of DE (57% vs. 69%, p = 0.32). Athletes had more
MI (46% vs. 9%, p = 0.00) and lower prevalence of LBMD (0% vs. 37%, p = 0.00). FAT was not
found in any athlete and was present in one (3%) control. It can be inferred that the performance
of high-impact exercises and the greater amount of muscle mass seem to function as a protective
factor for BMD in athletes. However, the high prevalence in the other components of FAT in both
groups and the identification of a control with the complete syndrome point to the need for a close
look at adolescents in general.
keywords: Female Athlete Triad; Adolescence; Low Energy Availability
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A deficiência de ferro parece estar relacionada com obesidade. Dados epidemiológicos revelam maior incidência de deficiência de ferro em indivíduos obesos, os quais costumam apresentar
resistência à leptina, hormônio responsável pela saciedade. Em estudos anteriores, observou-se
que dieta hiperlipídica ocasionou aumento da hepcidina - hormônio que reduz a biodisponibilidade de ferro.Tendo em vista os papéis-chave desempenhados pela leptina e hepcidina para os controles da obesidade e da homeostase de ferro, o objetivo do trabalho foi avaliar o metabolismo de
ferro em camundongos obesos mutantes com deleção do gene da leptina (ob/ob) e compará-lo com
animais eutróficos do grupo controle. Foram utilizados camundongos C57BL/6J controle (n=8) e
C57BL/6J ob/ob (n=10). Ambos os grupos foram alimentados livremente com dieta padrão (AING-93G). Aos 90 dias de vida, foi feita a eutanásia, coleta, pesagem e armazenamento de amostras de
fígado e baço. Foi realizada a avaliaçãoda expressão relativa de RNAm codificante para hepcidina
(HPC), ferritina (Ft), hemojuvelina (HJV) e gene da hemocromatose humana (HFE), bem como
dos microRNAs 122 e 130, por PCR em tempo real. Foi realizado o isolamento de macrófagos de
baços para análise de ferroportina (FPN) por western blotting. Os animais ob/ob apresentaram
pesos corporal, de baço e de fígado aumentados e menor expressão gênica de HPC e seus genes de
ativação –HJV e HFE. Ao mesmo tempo, o gene da Ft se apresentou menos expresso em baço e
fígado destes animais, sugerindo menor acúmulo de ferro. Este resultado corrobora com a observação de que macrófagos reticuloendoteliais de baço, responsáveis pela reciclagem de ferro, tenham
apresentado maior quantidade de FPN. A expressão de miRNA 122, envolvido na eritropoiese, foi
igual entre os grupos. A análise da expressão do miRNA 130a – usualmente aumentado na deficiência do ferro – foi menor no grupo ob/ob, talvez como consequência da melhor biodisponibilidade
de ferro nesses animais. Os dados sugerem que arelação entre obesidade e as alterações no metabolismo de ferro, já observadas em estudos que usaram modelos de obesidade induzida por dieta,
dependem da ação da leptina.
palavras-chave: obesidade; hepcidina; leptina

Iron deficiency seems to be related to obesity. Epidemiological data reveal higher incidence
of iron deficiency in obese individuals, who usually present leptin resistance, the hormone responsible for satiety. In previous studies, it was observed that high fat diet increased hepcidin mRNA-
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hormone that reduces iron bioavailability. Knowing the key role developed by leptin and hepcidin
in the control of obesity and iron homeostasis, the aim of the study was to evaluate the iron metabolism in obese mice with leptin gene deletion (ob/ob) and to compare with eutrophic animals
from control group. Control C57BL/6J mice (n=8) and C57BL/6J ob/ob (n=10) were used. Both
groups were fed with standard diet (AING-93G). At 90 days of age, euthanasia and collection, weighing and storage of liver and spleen samples were performed. The relative expression of mRNA
coding for hepcidin (HPC), ferritin (Ft), hemojuvelin (HJV) and human hemochromatosis (HFE)
gene, as well as microRNAs 122 and 130 were evaluated by real-time PCR. Isolation of macrophages from spleens was performed for ferroportin analysis (FPN) by western blotting. Ob/ob animals
presented increased body, spleen and liver weights and lower gene expression of HPC and their
activation genes - HJV and HFE. At the same time, the Ft gene was less expressed in spleen and
liver of these animals, suggesting less iron accumulation. This result corroborates the observation
that spleen reticuloendothelial macrophages, responsible for iron recycling, presented a greater
amount of FPN. The expression of miRNA 122, involved in erythropoiesis, was similar between
the groups. Analysis of miRNA expression 130a - usually increased in iron deficiency - was lower
in the ob/ob group, perhaps as a consequence of the better bioavailability of iron in these animals.
The data suggest that the relationship between obesity and changes in iron metabolism, already
observed in studies using diet-induced obesity models, depends on the action of leptin.
keywords: obesity; hepcidin; leptin
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A doença falciforme decorre de mutação no gene da β-globina, que resulta na formação
de hemoglobina S e confere à hemácia o aspecto de foice e maior fragilidade, tornando-a mais
propensa à hemólise. A anemia falciforme (AF - genótipo HbSS) é a forma da doença com maior
gravidade clínica, estando associada a episódios de vaso oclusão e hemólise crônica. O metabolismo de ferro tem sido estudado em indivíduos que cursam com sobrecarga deste mineral, porém,
pouco se conhece a seu respeito em pessoas sem sobrecarga. Tendo em vista as possíveis alterações
na homeostase de ferro decorrentes da hemólise, o objetivo do presente estudo foi comparar o
metabolismo de ferro eos marcadores de inflamaçãoe hemólise entre indivíduos saudáveis e pacientes com AF sem sobrecarga de ferro. Foram coletadas amostras de sangue de pacientes com AF
(n=58) e de indivíduos sem a doença (n=43) para obtenção dos seguintes parâmetros bioquímicos:
hemograma completo, lactato desidrogenase (LDH), interleucina-6 (IL-6), leucócitos, ferro sérico, ferritina, hepcidina, fator de diferenciação do crescimento (GDF-15), índice de saturação da
transferrina (IST),capacidade total de ligação de ferro (CTLF). Foi possível observar uma redução
nos níveis de hemoglobina, hemácias e hematócrito do grupo AF, caracterizando um quadro de
anemia. Entretanto, as concentrações de ferro sérico não foram diferentes entre os grupos, indicando que provavelmente não há anemia ferropriva e sim hemolítica,corroborando com maior IST
e menor CTLF. O quadro hemolítico foi identificado por meio de maiores concentrações de LDH.
Concentrações superiores de GDF- 15 no grupo com AF são justificadas pela elevada atividade
eritropoiética, compensando a hemólise elevada. Consequentemente, houve redução nas concentrações de hepcidina. Por fim, foram notados maiores níveis de ferritina no grupo AF, podendo ser
justificado pelo quadro inflamatório característico da doença, corroborado pelos maiores níveis de
IL-6 e leucócitos. Sendo assim, os resultados apresentados indicam que a anemia nestes pacientes
não é ferropriva, mas hemolítica. Portanto, a terapêutica nutricional com suplementação de ferro
pode não ser necessária. Logo, outras estratégias podem ser aplicadas, garantindo a adequação de
micronutrientes capazes de minimizar o quadro hemolítico.
palavras-chave: anemia falciforme; hepcidina; hemólise

Sickle cell disease results from a mutation in the β-globin gene, which results in the formation of hemoglobin S and gives the red blood cells the appearance of sickle with greater fragility,
making it more prone to hemolysis. Sickle cell anemia (SCA - HbSS genotype) is the form of the
disease with the greatest clinical severity, being associated with episodes of vessel occlusion and
chronic hemolysis. Iron metabolism has been studied in individuals with iron overload, but little is
known about it in people without overload. Considering the possible changes in iron homeostasis
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due to hemolysis, the objective of the present study was to compare iron metabolism and markers
of inflammation and hemolysis among healthy subjects and patients with SCA without iron overload. Blood samples were collected from patients with SCA (n = 58) and from subjects without the
disease (n = 43) to obtain the following biochemical parameters: complete blood count, lactate dehydrogenase (LDH), interleukin-6 (IL-6), leukocytes, serum iron, ferritin, hepcidin, growth factor
differentiation (GDF-15), transferrin saturation index (TSI), total iron binding capacity (TIBC). It
was possible to observe a reduction in the levels of hemoglobin, red blood cells and hematocrit of
the SCA group. However, serum iron concentrations were not different between the groups, indicating that there is probably no iron deficiency but hemolytic anemia, corroborating with higher
STI and lower CTLF. Hemolysis was identified by means of higher concentrations of LDH. High
concentrations of GDF-15 in the SCA group are justified by the high erythropoietic activity, compensating the hemolysis. Consequently, there was a reduction in hepcidin concentrations. Finally,
higher levels of ferritin were observed in the SCA group, and may be justified by the inflammatory
characteristic of the disease, corroborated by IL-6 and leukocytes levels. Therefore, the results
indicated that the anemia in these patients is not iron-deficient, but hemolytic. Therefore, nutritional therapy with iron supplementation may not be necessary. Therefore, other strategies can be
applied, guaranteeing the adequacy of micronutrients capable of minimizing hemolytic conditions.
keywords: sickle cell anemia ; hepcidin; hemolysis
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; Ministério da Saúde
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229. COMPARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DOS ALIMENTOS
ENTRE AS TABELAS BRASILEIRA (TACO) E AMERICANA (USDA)
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Orientador:		
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Introdução: Os inquéritos de alimentação são instrumentos que possibilitam avaliar a ingestão dietética, identificando populações em risco nutricional e tendências ao longo dos anos. A
tabela de composição dos alimentos brasileira (TACO) apresenta limitação quanto ao número de
alimentos e de nutrientes analisados, o que demanda o uso, integral ou parcial, de tabelas estrangeiras, como o caso da tabela da USDA (United States Department of Agriculture). Entretanto, pouco
se sabe sobre o efeito da escolha de uma ou outra tabela na avaliação da ingestão de nutrientes em
uma população. Objetivos: Comparar a composição centesimal de nutrientes dos alimentos nas
tabelas Taco e Usda. Metodologia: A seleção dos alimentos entre as tabelas se deu primeiramente pela tradução direta do nome em inglês, obedecendo as formas de preparo de cada alimento
(cozido, frito, etc..). Para alimentos com tradução imprecisa (cortes de carnes, tipos de biscoitos,
alimentos prontos para consumo) o pareamento foi feito com auxílio de imagens e descrições dos
alimentos obtidas em sites da internet (n=337 alimentos). Foram comparadas as médias da composição de cada nutriente em 100g dos alimentos, e ponderadas pelas médias de consumo de cada alimento no Brasil (obtida de publicação do Inquérito Nacional de Alimentação, IBGE). Resultados:
Para maioria dos micronutrientes o conteúdo médio da TACO foi inferior ao da USDA; a diferença
variou de -4% a -13 % para zinco, potássio, tiamina e manganês; de -16% a -28% para magnésio,
ferro, sódio, niacina e vitamina C; e em torno de -50% para riboflavina e piridoxina. Por outro
lado, o conteúdo médio na TACO superestimou a USDA para o fósforo (8,4%) e retinol (50%). A
correlação foi acima de 0,80 para maioria dos componentes analisados (12 dos 21 nutrientes), com
menores correlações observadas para piridoxina (0,22), tiamina (0,40) e sódio (0,47). Conclusão:
Com poucas exceções, ambas as tabelas fornecem resultados semelhantes em inquéritos de alimentação nacionais.
palavras-chave: Inquéritos alimentares; composição centesimal; Tabelas nutricionais

Introduction: Feeding surveys are instruments that allow the evaluation of dietary intake,
identifying populations at nutritional risk and trends over the years. The Brazilian Food Composition Table (TACO) presents a limitation on the number of foods and nutrients analyzed, which
requires the use, in whole or in part, of foreign tables, such as the United States Department of
Agriculture (USDA) . However, little is known about the effect of choosing one or another table in
the assessment of nutrient intake in a population. Objectives: To compare the centesimal nutrient
composition of foods in the Taco and Usda tables. Methodology: The selection of food among the
tables was done by the direct translation of the name in English, obeying the preparation of each
food (cooked, fried, etc ...). For food with imprecise translation (cuts of meat, types of biscuits,
ready-to-eat foods) pairing was done with the help of images and descriptions of food obtained
from Internet sites (n = 337 foods). The average of the composition of each nutrient in 100g of the
food, and weighted by the means of consumption of each food in Brazil (obtained from publication
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of the National Food Survey, IBGE) were compared. Results: For most micronutrients, the mean
TACO content was lower than that of the USDA; the difference ranged from -4% to -13% for zinc,
potassium, thiamine and manganese; from -16% to -28% for magnesium, iron, sodium, niacin and
vitamin C; and about -50% for riboflavin and pyridoxine. On the other hand, the mean TACO content overestimated the USDA for phosphorus (8.4%) and retinol (50%). The correlation was above
0.80 for most analyzed components (12 of the 21 nutrients), with lower correlations observed for
pyridoxine (0.22), thiamine (0.40) and sodium (0.47). Conclusion: With few exceptions, both tables provide similar results in national food surveys.
keywords: Food surveys; Centesimal composition; Nutritional tables
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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230. CONSUMO ALIMENTAR DE CRIANÇAS MENORES DE DOIS
ANOS DE IDADE ATENDIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO: O CONSUMO PRECOCE DE ALIMENTOS
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A nutrição adequada nos dois primeiros anos de vida é fundamental para a promoção da saúde da criança. No entanto, vem sendo observada a introdução precoce de alimentos ultraprocessados na alimentação infantil. O presente estudo objetivou identificar as percepções e motivações das
mães e cuidadores sobre os alimentos oferecidos na alimentação de crianças menores de dois anos.
O estudo foi realizado com mães e cuidadores de crianças com a faixa etária entre zero a 24 meses
de idade, de duas áreas socioeconômicas distintas (área 1, de melhor condição socioeconômica; área
2, de situação socioeconômica menos privilegiada), usuárias do Centro Municipal de Saúde Maria
Augusta Estrella no município do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi realizada através aplicação
de um questionário no domicílio contendo perguntas fechadas e abertas. Das 31 crianças avaliadas,
17 eram da área 1 e 14 da área 2; 61,3% das crianças tinham menos de 12 meses; na área 1, 47,1%
era menores de 6 meses e 21,4% na área 2. As mães da área 2 mostraram menor nível de escolaridade, maior freqüência de desemprego do chefe de família e pior acesso a alimentos frescos. Em
relação aos marcadores do consumo alimentar destaca-se que a oferta de leite materno exclusivo
ou não, foi mais freqüente entre mães da área 1, do contrário, o uso de leite de vaca, mais freqüente
na área 2. O consumo médio de alimentos ultraprocessados foi três vezes maior na área de menor
poder aquisitivo comparada a área 1. Entre os erros alimentares mais frequentemente observados,
destacam-se: erro na composição das fórmulas lácteas, uso excessivo de açúcar na alimentação, uso
de refrescos em pó e refrigerantes, oferta de biscoitos doces. A oferta desses alimentos foi mais freqüente entre mães da área 2. Os achados apontaram para a oferta inadequada, precoce e excessiva
de alimentos de alimentos ultraprocessados, sobretudo entre crianças de nível socioeconômico menos favorecido. Ações prioritárias deverão estimular os profissionais de saúde a elaborar estratégias
eficazes que mobilizem os cuidadores a fortalecer a promoção da alimentação saudável na infância,
com intuito de prevenir o aparecimento de doenças de forma precoce.
palavras-chave: Consumo alimentar; ultraprocessados; crianças

Adequate nutrition in the first two years of life is critical to the promotion of child health.
However, the early introduction of ultraprocessed foods in infant feeding has been observed. The
present study aimed to identify the perceptions and motivations of mothers and caregivers about
foods offered in the diet of children under two years of age. The study was conducted with mothers
and caregivers of children aged between zero and 24 months, from two distinct socioeconomic
areas (area 1, with the best socioeconomic status, area 2, with a less privileged socioeconomic situation), users of the Municipal Center of Health Maria Augusta Estrella in the city of Rio de Janeiro. Data collection was done through the application of a questionnaire at the address containing
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closed and open questions. Of the 31 children evaluated, 17 were from area 1 and 14 from area 2;
61.3% of children were less than 12 months old; in area 1, 47.1% were under 6 months and 21.4% in
area 2. Mothers in area 2 showed lower level of schooling, higher frequency of head of household
unemployment and worse access to fresh food. In relation to food consumption markers, it is important to highlight that the supply of exclusive or non-breast milk was more frequent among mothers of area 1, otherwise, the use of cow’s milk, more frequent in area 2. The average consumption
of food The most frequently observed food errors were: error in the composition of milk formulas,
excessive use of sugar in the diet, use of soft drinks in powder and soft drinks, offer of sweet biscuits. The supply of these foods was more frequent among mothers of area 2. The findings pointed
to the inadequate, early and excessive supply of foods from ultraprocessed foods, especially among
children of less favored socioeconomic status. Priority actions should encourage health professionals to develop effective strategies that mobilize caregivers to strengthen the promotion of healthy
eating in childhood in order to prevent the onset of disease at an early stage.
keywords: food consumption; ultraprocessed; children
Apoio Financeiro: ; PIBIC - UERJ
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231. EFEITO DO EXTRATO DE CHÁ VERDE (CAMELLIA SINENSIS) SOBRE
A VIABILIDADE E MIGRAÇÃO DE CÉLULAS DE CÂNCER DE MAMA MCF-7
E MDA-MB-231
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Autor: Brenda G. Thomaz da Silva, Beatriz Louise Costa Themistocles, Emmanuele Dutra
da Silva Andrade, Ronimara Aparecida Santos e Julio Beltrame Daleprane Orientador: Danielly C.
Ferraz da Costa O câncer é uma doença crônica não transmissível, podendo ser causado por fatores endógenos e exógenos. Diversos estudos vêm mostrando que hábitos alimentares inadequados
são responsáveis por 30% dos casos de câncer. Nesse contexto, pode-se observar uma mudança
do perfil alimentar da população mundial, marcada principalmente pela significativa redução do
consumo de alimentos in natura (frutas e hortaliças). Estes alimentos são importantes fontes de
compostos bioativos, principalmente polifenois, que auxiliam na modulação de processos biológicos relevantes na contenção do desenvolvimento tumoral. Nesse sentido, o chá verde (Camellia
sinensis) tem se mostrado como uma importante fonte de catequinas, uma classe de polifenois
responsável pelos efeitos benéficos atribuídos ao consumo desta bebida. Já foram conferidos a estes
compostos, quando administrados de forma isolada, a capacidade de indução de morte celular, com
possível envolvimento da proteína supressora de tumores p53, em alguns modelos experimentais.
No entanto, são escassos estudos focados na utilização de compostos fenólicos a partir de matrizes
alimentares, como o chá verde na forma de infusão, para verificação do potencial antitumoral. O
presente trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos do extrato de chá verde sobre a viabilidade
e migração de células de câncer de mama MCF-7 (p53 selvagem) e MDA-MB-231 (p53 mutante).
Foram realizados ensaios de viabilidade celular, por meio da técnica de redução do reagente de
Alamar Blue®, e migração celular, através de ensaios de wound healing, nas linhagens tumorais
de mama submetidas a diferentes condições de tratamento com extrato de chá verde. As análises
de viabilidade celular demonstraram que o extrato foi capaz de reduzir a população das linhagens
tumorais em concentrações de 750 μg/mL e 500 μg/mL, respectivamente, em 24h de tratamento.
Além disso, foi possível observar uma diminuição na capacidade de migração de 30% na MCF-7, a
uma concentração de 324 µL/mL, por 48h, e uma inibição mais acentuada na MDA-MB-231, em
concentração de 253 µL/mL, por 24h. Estes achados sugerem que o extrato de chá verde apresenta
um possível efeito antitumoral sobre as linhagens MCF-7 e MDA-MB-231.
palavras-chave: chá verde; ; câncer;; viabilidade celular

Cancer is considered a chronic noncommunicable disease and may be caused by endogenous
and exogenous factors. Several studies have shown that inadequate eating habits account for 30%
of cancer cases. In this context, it is possible to observe a change in the food profile of the world
population, marked mainly by the significant reduction in the consumption of fresh foods (fruits
and vegetables). These foods are important sources of bioactive compounds, especially polyphenols, which aid in modulating relevant biological processes in containing tumor development. In
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this sense, green tea (Camellia sinensis) has been shown to be an important source of catechins, a
class of polyphenols responsible for the beneficial effects attributed to the consumption of this beverage. These compounds, when administered alone, have been conferred the ability to induce cell
death, with possible involvement of p53 tumor suppressor protein, in some experimental models.
However, there are few studies focused on the use of phenolic compounds from food matrices,
such as green tea in the form of infusion, to verify the antitumor potential. The present work
aims to evaluate the effects of green tea extract on the viability and migration of breast cancer cells
MCF-7 (wild p53) and MDA-MB-231 (mutant p53). Cell viability assays were performed by using
the Alamar Blue® reagent and cell migration through wound healing assays, in breast tumor lines
submitted to different treatment conditions with green tea extract. Cell viability analyzes demonstrated that the extract was able to reduce the population of tumor lines at concentrations of 750
μg / mL and 500 μg / mL, respectively, within 24 hours of treatment. In addition, it was possible
to observe a decrease in the migration capacity of 30% in MCF-7, at a concentration of 324 μL /
mL, for 48h, and a more pronounced inhibition in MDA-MB-231 at a concentration of 253 μL /
mL for 24 hours. These findings suggest that green tea extract has a possible antitumor effect on
MCF-7 and MDA-MB-231 cell lines. Apoio Financeiro: CNPq;
keywords: green tea;; cancer;; cell viability
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; Fundação do Câncer

460

NUTRIÇ ÃO
232. ESTRATÉGIA DIETÉTICA COM FARINHA DE BANANA VERDE SOBRE
A DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA EM MODELO
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Introdução: Estratégias nutricionais vêm sendo estabelecidas com propósito de auxiliar no
manejo da obesidade. Assim, a utilização da farinha de banana verde (FBV), rica em amido resistente, pode proporcionar um grande potencial preventivo/terapêutico, já que diferentes estudos
sugerem que o consumo desta atenua alterações metabólicas presentes em quadros de obesidade.
Objetivos: Avaliar o efeito do consumo da FBV sobre a evolução ponderal, o consumo de ração, o
perfil lipídico, a esteatose hepática e os parâmetros inflamatórios em modelo murino de obesidade,
induzida por dieta hiperlipídica. Metodologia: Camundongos machos adultos (C57BL/6) foram
divididos nos grupos controle (n=20) e hiperlipídico (n=20), ingerindo durante 10 semanas dieta
padrão (AIN93-M) ou dieta rica em gordura saturada (50% da energia oriunda de lipídeos), respectivamente. Após este período, houve subdivisão dos grupos sendo acrescidas 15% da farinha nas
dietas, totalizando 4 grupos (n=10) experimentais: controle (GC), controle com FBV (CB), hiperlipídico (HFD) e hiperlipídico com FBV (HFB). A evolução ponderal e o consumo alimentar foram
monitorados semanalmente. No plasma foram realizadas análises para determinação do perfil lipídico (colesterol total, triglicerídeos, LDL-c, HDL-c e HDL-não-c) e de citocinas pró-inflamatórias,
por kits comerciais. A estereologia foi utilizada para determinação de esteatose hepática. Resultados: A ingestão de FBV atenuou o ganho de massa corporal, em relação ao grupo HFD (p<0,05).
Não houve diferença no consumo de ração em gramas. Contudo, a ingestão energética foi superior
nos grupos hiperlipídicos, quando comparados aos controles. A intervenção com a FBV diminuiu
as concentrações séricas de triglicerídeos, colesterol, LDL-c e HDL-não-c (p<0,0001) nos grupos
tratados quando comparado aos grupos GC e HFD; e aumentou a de HDL-c no grupo HFB quando comparado aos grupos HFD e GC (p<0,0001). Além disso, no grupo HFB atenuou o acúmulo
de triglicerídeo hepático, quando comparado ao grupo HFD (p <0,0001). O tratamento com FBV
diminuiu as concentrações séricas das citocinas IL-6, TNF-α e IFN-γ em relação ao grupo HFD
(p<0,001). Conclusão: O consumo de FBV demonstrou ser uma potencial estratégia nutricional no
manejo da obesidade, contribuindo para melhora do perfil lipídico e inflamatório, do acúmulo de
TG hepático e na redução do ganho de massa corporal.
palavras-chave: Obesidade; Dislipidemia; Amido resistente

Introduction: Nutritional strategies have been established with the purpose of assisting in
the management of obesity. Thus, the use of green banana flour (GBF), rich in resistant starch, can
provide a great preventive/therapeutic potential, as different studies suggest that its consumption
attenuates metabolic changes present in obesity. Objectives: The aim of this study was evaluate
the effect of FBV consumption on weight evolution, food behavior, lipid profile, hepatic steatosis and inflammatory parameters in obesity induced-mice. Methods: C57BL / 6 adult male mice
were divided into the control (n=20) and high fat diet (n=20) groups, consuming a standard diet
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(AIN93-M) or diet rich in saturated fat (50% energy derived from lipids), respectively. After this
period, the groups were subdivided, being added 15% of flour in the diets, totaling 4 experimental groups: control (CG), control with GBF (CB), high fat diet (HFD) and hyperlipidic with GBF
(HFB). The weight evolution and food behavior was evaluated throughout the experimental period. Plasma analyzes were performed to determine the lipid profile (total cholesterol, triglycerides,
LDL-c, HDL-c and HDL-non-c) and proinflammatory cytokines by commercial kits. Stereology
was used to determine hepatic steatosis. Results: The consumption of FBV attenuated body mass
gain, in relation to the HFD group (p <0.05). There was no difference in food behavior in grams.
However, energy intake was higher in the high fat diet groups when compared to controls. Intervention with FBV decreased serum concentrations of triglyceride, cholesterol, LDL-c and HDLnon-c (p <0.0001) when compared to GC and HFD groups; and increased HDL-c in the HFB
group when compared to the HFD and GC groups (p <0.0001). In addition, GBF in the HFB group
attenuated the accumulation of hepatic triglyceride when compared to the HFD group (p <0.0001)
and also decreased the serum concentrations of IL-6, TNF-α and IFN-γ cytokines relative to the
HFD group (p <0.001). Conclusion: The consumption of GBF has been shown to be a potential
nutritional strategy in the management of obesity, contributing to the improvement of the lipid
and inflammatory profile, the accumulation of hepatic TG and the reduction of body mass gain.
keywords: Obesity; Dyslipidemia; Resistant starch
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Introdução: O excesso de peso em adolescentes tem sido descrito como um importante problema de saúde pública e vem ganhando destaque no cenário epidemiológico mundial. O Nudge
é um aspecto da arquitetura de escolha empregado para alterar o comportamento das pessoas de
forma previsível, sem proibir qualquer opção de escolha ou incentivo econômico. São modificações sutis, de baixo custo e de fácil implementação no ambiente. Entretanto, poucos são os estudos
que avaliaram esta estratégia para o aumento da atividade física em adolescentes. Objetivo: Avaliar
o efeito de propostas de nudge direcionadas para estimular o aumento de atividade física, a partir
de mudanças feitas no ambiente escolar. Metodologia: Ensaio comunitário randomizado conduzido em 18 escolas públicas municipais de Duque de Caxias, RJ, em classes de 5º ano e 6º anos do
ensino fundamental. As escolas foram aleatoriamente alocadas a grupo intervenção (PAAPPAS)
e controle com 9 em cada grupo. No grupo PAAPPAS foram desenvolvidas atividades mensais
para estimular o aumento da atividade física. Em 5 das escolas submetidas às intervenções, foram
incluídas modificações no ambiente (PAAPPAS NUDGE). Foram disponibilizadas bolas, cordas,
redes, petecas e aros de basquete e foram desenhadas amarelinhas e realizada pintura nas quadras.
Os materiais foram colocados em área de livre acesso aos alunos durante todo o turno escolar no
período da pesquisa. A atividade física foi avaliada na linha de base e após 1 mês através de questionário autopreenchido em PDA. As análises estatísticas foram realizadas através de modelos lineares
de efeitos mistos (PROC GENMOD) no SAS Resultados: O grupo PAAPPAS NUDGE, apresentou
chance 35% maior de aumentar o tempo de atividade física do que o grupo controle (OR 1,35;
IC 1,09 – 1,67). Não houve diferença do tempo de atividade física entre os grupos PAAPPAS e
PAAPAS NUDGE (OR 0,83; IC 0,63 – 1,10) e entre os grupos PAAPPAS e controle (OR 1,13; IC
0,87 – 1,46) Conclusão: Os resultados deste estudo demonstraram a eficácia de um programa de
intervenção primária somada à estratégia de Nudge no aumento do tempo de atividade física de
adolescentes escolares, do município de Duque de Caxias.
palavras-chave: Adolescente; Nudging; Atividade física

Introduction: Overweight in adolescents has been described as an important public health
problem and has been emerging worldwide. . Nudge is any aspect of the architecture employed to
change people’s behavior in a predictable way, without any forbiddance choice or economic incentive. They are subtle, low cost and easy modifications to implement the environment. However,
few studies evaluated this strategy to increase physical activity in adolescents. Objective: Evaluate
the effect of nudge strategies on increase in physical activity, based on changes made in the school
environment. Methodology: This is a randomized community trial conducted in 18 public schools
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in Duque de Caxias, Rio de Janeiro, in 5th and 6th grades of elementary school. A total of 18
schools were randomly assigned to intervention (PAAPPAS) or control with 9 in each group. In
the PAAPPAS group, monthly activities were developed to reduce consumption of sweetened beverages and cookies and increase consumption of fruits and vegetables and stimulate the increase
of physical activity. Changes in the environment (PAAPPAS NUDGE) were included in 5 of the
intervention schools. Balls, ropes, nets, shuttlecocks and basketball hoops were made available
and hops were drawn and paint was done on the courts. Materials were placed in open area for
students throughout the school shift in the research period during class intervals. Physical activity
was assessed at baseline and at follow up, after 1 month, by a self-administered PDA questionnaire.
Results: PAAPPAS NUDGE group presented a 35% higher chance of increasing physical activity
time than the control group (OR 1.35, IC 1 , 09-1.67). There was no difference in physical activity
time between PAAPPAS and PAAPPAS NUDGE groups (OR 0.83, CI 0.63 - 1.10) and between
the PAAPPAS and control groups (OR 1.13, CI 0.87-1, 46) Conclusion: The results of this study
demonstrated the efficacy of a primary intervention program in addition to Nudge strategy in increasing physical activity time of school adolescents of Duque de Caxias.
keywords: Adolescent; Nudging; Physical activity
Apoio Financeiro: CNPQ
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A anemia falciforme (AF) é uma doença genética e hereditária de maior predomínio no Brasil. Apresenta maior prevalência em indivíduos afrodescendentes, principalmente em regiões que
receberam os escravos africanos. É caracterizada por uma mutação que modifica a porção globina
dos eritrócitos, acarretando alteração do seu formato redondo e elástico, que adquire aspecto de
foice. Os eritrócitos em forma de foice tem maior dificuldade circulatória podendo causar os episódios vaso-oclusivos e as crises fortes. As manifestações clínicas decorrem do acometimento de
diversos órgãos, como o pulmão, onde predomina a doença restritiva e a redução da força muscular
respiratória. Além disso, as pessoas com AF frequentemente apresentam comprometimento do
estado nutricional, especialmente alteração da composição corporal com diminuição da massa livre
de gordura. Acredita-se que estas alterações na composição corporal, particularmente a diminuição
da massa muscular, possam, isoladamente ou quando associada à perda da capacidade funcional
da musculatura, levar a presença de sarcopenia. Investigar a presença de sarcopenia e a associação
entre a composição corporal e a função pulmonar em adultos com anemia falciforme. Trata-se de
um estudo transversal com adultos com anemia falciforme e amostra estimada por cálculo de 37
pessoas. Os indivíduos realizaram avaliação antropométrica (peso, estatura, perímetro do braço e
dobra cutânea do tríceps); análise da composição corporal com bioimpedância elétrica; avaliação da
capacidade funcional por meio da dinamometria manual e velocidade de marcha; prova de função
respiratória (PFR); e avaliação laboratorial (hemoglobina, hematócrito, leucócitos totais, lactato
desidrogenase-LDH, proteínas totais e albumina). Foi realizado diagnóstico e classificação de sarcopenia em um de seus três estágios (pré-sarcopenia, sarcopenia ou sarcopenia severa) utilizando
os critérios do Consenso Europeu para definição e diagnóstico da sarcopenia. Até o momento
foram avaliados 34 indivíduos, 17 homens e 17 mulheres, com idade média de 30,6 ± 11,5 anos.
Observamos alterações na função respiratória em 88% dos indivíduos, caracterizados por distúrbio
ventilatório restritivo e diminuição da força muscular respiratória. Verificamos que 29,4% (n=10)
apresentaram sarcopenia em um de seus três estágios, sendo 20% (n=2) com pré-sarcopenia, 60%
(n=6) com sarcopenia, e 20% (n=2) com sarcopenia severa. Palavras-chave: sarcopenia; anemia
falciforme; estado nutricional.
palavras-chave: sarcopenia; anemia falciforme; estado nutricional

Sickle cell anemia (FA) is a genetic and hereditary disease of greater prevalence in Brazil.
It has a higher prevalence in afro-descendant individuals, especially in regions that received African slaves. It is characterized by a mutation that modifies the globine portion of the erythrocytes,
causing alteration of its round and elastic format, which acquires a sickle-like appearance. Sickle-shaped erythrocytes have greater circulatory difficulty and may cause vaso-occlusive episodes and
strong seizures. The clinical manifestations result from the involvement of several organs, such as
the lung, where restrictive disease predominates and respiratory muscle strength is reduced. In ad-
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dition, people with AF often have impaired nutritional status, especially altered body composition
with decreased fat-free mass. It is believed that these changes in body composition, particularly
the decrease in muscle mass, can, alone or when associated with loss of functional capacity of the
musculature, lead to the presence of sarcopenia. To investigate the presence of sarcopenia and the
association between body composition and lung function in adults with sickle cell anemia. This is
a cross-sectional study with adults with sickle cell anemia and a sample estimated by calculation
of 37 people. The subjects underwent anthropometric evaluation (weight, height, arm perimeter
and triceps skinfold); analysis of body composition with electrical bioimpedance; evaluation of
functional capacity through manual dynamometry and walking speed; respiratory function test
(PFR); and laboratory evaluation (hemoglobin, hematocrit, total leukocytes, lactate dehydrogenase-LDH, total proteins and albumin). A diagnosis and classification of sarcopenia was performed
in one of its three stages (pre-sarcopenia, sarcopenia or severe sarcopenia) using the European
Consensus criteria for definition and diagnosis of sarcopenia. Until now 34 individuals, 17 men
and 17 women, with a mean age of 30.6 ± 11.5 years, were evaluated. We observed alterations in
respiratory function in 88% of the individuals, characterized by restrictive respiratory disorder and
decreased respiratory muscle strength. We found that 29.4% (n = 10) presented sarcopenia in one
of its three stages, 20% (n = 2) with pre-sarcopenia, 60% (n = 6) with sarcopenia, and 20% ) with
severe sarcopenia.
keywords: sarcopenia; sickle cell anemia; nutritional status
Apoio Financeiro:
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235. ESTUDO DAS FRAÇÕES LIVRE E BIODISPONÍVEL DA VITAMINA
D [25(OH)D] EM MULHERES BRASILEIRAS DURANTE O TERCEIRO
TRIMESTRE DA GESTAÇÃO.
Autor:			
Orientador:		
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A insuficiência de vitamina D é frequente durante a gestação devido à maior demanda materna desta vitamina para a síntese óssea fetal. A concentração sérica de 25(OH)D é preferencialmente utilizada como biomarcador do estado de vitamina D. A biodisponibilidade de 25(OH)D
para os tecidos depende em parte de sua ligação com a albumina e com a proteína transportadora
de vitamina D (DBP). Estudos tem sugerido que as frações de 25(OH)D livre e biodisponível estão
mais fortemente associadas aos desfechos clássicos de adequação de vitamina D. O objetivo do
estudo foi avaliar o estado de vitamina D e descrever as frações livre e biodisponível de 25(OH)D
em gestantes adultas. Foram avaliadas 66 mulheres (18-42 anos) durante o terceiro trimestre de
gestação (27-41 semanas), atendidas em uma maternidade no Rio de Janeiro, entre outubro/2016
e julho/2017. As concentrações séricas de 25(OH)D total foram determinadas por Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE-DAD). As concentrações séricas de DBP e de albumina foram
determinadas por ensaio imunoenzimático e colorimétrico, respectivamente. As frações de 25(OH)
D livre e biodisponível foram calculadas com base nas constantes de afinidade da 25(OH)D pela
albumina e DBP. A concentração de 25(OH)D total foi em média 20,8±5,2 ng/mL, e 48,5% das participantes tiveram concentrações menores que 20 ng/mL. Gestantes cujas amostras foram obtidas
durante o inverno tiveram as concentrações de 25(OH)D total, livre e biodisponível (16,8±2.7 ng/
mL, 5,0±3,0pg/mL e 1,4±0,9 ng/mL, respectivamente) significativamente menores (P<0,05) do
que aquelas que tiveram o sangue extraído durante a primavera (24,1±5,0 ng/mL, 10,6±7,9 pg/mL
e 3,2±2,4 ng/mL, respectivamente) e verão (23,6±4,7 ng/mL, 10,3±4,8 pg/mL e 3,0±1,4 ng/mL,
respectivamente). Em média, a fração livre da vitamina D correspondeu a 0,04±0,02% e a fração
biodisponível correspondeu a 11,1±7,5% em relação à vitamina D total, sem influência da estação
do ano. Nossos resultados sugerem elevada frequência de insuficiência de vitamina D na gestação.
No entanto, tanto a vitamina D total quanto as frações livre e biodisponível sofreram influência da
estação do ano, sugerindo que o momento de coleta da amostra precisa ser levado em consideração
quando avaliamos o estado de vitamina D durante a gestação, mesmo em regiões ensolaradas.
palavras-chave: Vitamina D; Vitamina D livre; Vitamina D biodisponível

Vitamin D insufficiency is frequent during gestation due to the increased maternal demand
for fetal bone synthesis. Serum concentration of 25(OH)D is preferably used as a biomarker of vitamin D status. In part, 25(OH)D bioavailability to tissues depends on its binding to albumin and
to vitamin D binding protein (DBP). Studies have suggested that free and bioavailable 25(OH)D
fractions are more strongly associated with classical vitamin D adequacy outcomes. The aim of the
study was to evaluate vitamin D status and to describe the free and bioavailable fractions of 25(OH)
D in adult pregnant women. Sixty-six women (18-42 years) attending at a maternity hospital in
Rio de Janeiro, between October/2016 and July/2017, were evaluated during the third trimester
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of gestation (27-41 weeks). Serum concentrations of total 25(OH)D were determined by High Performance Liquid Chromatography (HPLC-DAD). Serum DBP and albumin concentrations were
determined by immunoenzymatic and colorimetric assay, respectively. The free and bioavailable 25(OH)D fractions were calculated based on albumin and DBP affinity constants for binding
25(OH)D. The total 25(OH)D concentration was on average 20.8 ± 5.2 ng/mL, and 48.5% of the
participants had concentrations below 20 ng/mL. The concentrations of total, bioavailable, and
free 25(OH)D of those participants who had blood drawn during winter (16.8 ± 2.7 ng/mL, 5.0 ±
3.0 pg/mL and 1.39 ± 0.9 ng/mL, respectively) were significantly lower (P<0.05) than those during
spring (24.1 ± 5.0 ng/mL, 10.6 ± 7.9 pg/mL and 3.2 ± 2.4 ng/mL, respectively) and summer (23.6
± 4.74 ng/mL, 10.3 ± 4.8 pg/mL and 3.0 ± 1.39 ng/mL, respectively). On average, the free vitamin
D fraction corresponded to 0.04 ± 0.02% and the bioavailable fraction corresponded to 11.1 ± 7.5%
in relation to total vitamin D, without influence of the season. Our results suggest a high frequency
of vitamin D insufficiency during pregnancy. However, both total, free and bioavailable fractions
of vitamin D were influenced by season, suggesting that the timing of sample collection needs to
be taken into account when assessing vitamin D status during gestation, even in sunny regions.
keywords: Vitamin D; Free vitamin D; Bioavailable vitamin D
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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236. EXCESSO DE PESO MATERNO, ESTILOS E PRÁTICAS NA OFERTA
DE ALIMENTOS NA 1ª INFÂNCIA: UM ESTUDO COM CRIANÇAS DE 2 A 5
ANOS ATENDIDAS EM UMA CLÍNICA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO, R.J., BRASIL
Autor: 		
Orientador:
Coorientador:
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Maria Helena Hasselmann

Introdução: Excesso de peso materno é um fenômeno complexo resultado da interação de
diversos fatores (biológicos, econômicos, comportamentais, socioculturais e familiares). A família
é responsável pela formação do comportamento alimentar da criança através de uma aprendizagem
social, sendo os pais os primeiros educadores nutricionais. O estilo parental autoritário e a prática
de controle alimentar na oferta de alimentos tem sido apontados pela literatura como obesogênicos, gerando crianças com mais peso, IMC e frequência de EP aumentada. Objetivo: investigar a
associação entre excesso de peso materno e os estilos e práticas parentais. Metodologia: Trata-se
de um estudo transversal, descritivo, integrado a uma coorte de 12 meses de acompanhamento de
lactantes da região do Meier e Adjacências, captadas em Unidades Básicas de Saúde do SUS e faz
parte do projeto “A prática do aleitamento materno e as repercussões à saúde materna: uma coorte
realizada com amostra representativa de lactantes frequentadores de unidade básica do SUS na área
programática 2.2 da cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil”. A coleta de dados ocorreu no período de
12 meses compreendido entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017. Os questionários serão digitados pelos auxiliares da pesquisa, em máscara própria do programa EpiData em sistema de dupla
digitação. Resultado: O Estudo se encontra na fase de digitação de dados, portanto, ainda não há
resultados obtidos. Deste modo a Bolsista apresentará na 27ª SEMIC sua participação na revisão
dos questionários e a primeira validação dos dados. Conclusão: Espera-se que os resultados possam
contribuir com informações consistentes para o entendimento dos múltiplos fatores, tais como os
estilos e práticas parentais, envolvidos nesta população.
palavras-chave: Estilos parentais; práticas alimentares; Excesso de peso materno

Introduction: Maternal overweigh is a complex phenomenon resulting from the interaction of several factors (biological, economic, behavioral, sociocultural and family). The family is
responsible for forming the children’s eating behavior through social learning, with parents being
the first nutrition educators. Authoritarian parental style and the practice of food control in the
food supply have been pointed out in the literature as obesogenic, generating children with more
weight, BMI and increased the frequency of overweight. Objective: Investigate the association
between parenting style, feeding practices, and maternal overweight. Methodology: This is a cross-sectional, descriptive study, integrated into a 12-month cohort of follow-up of infants from the
Meier region and Adjacencies, collected at SUS Basic Health Units and is part of the project “The
practice of breastfeeding and the repercussions on maternal health: a cohort performed with a
representative sample of infants attending the SUS basic unit in the program area 2.2 of the city of
Rio de Janeiro, Brazil.” Data collection took place in the period of 12 months between December
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2016 and December 2017. The questionnaires will be typed by the research assistants, in a mask
of the EpiData program in a double typing system. Results: The study is in the data typing phase,
therefore, no results have yet been obtained. In this way, the Scholar will present at the 27th SEMIC his participation in the review of the questionnaires and the first validating data. Conclusion:
It is hoped that the results can contribute to consistent information for the understanding of the
multiple factors, such as the styles and parental practices, involved in this population.
keywords: Parental styles; feeding practices; Maternal overweight
Apoio Financeiro:
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237. INFLUÊNCIA DA POLPA DE BANANA VERDE (MUSA CAVENDISHII)
COZIDA SOBRE A MODULAÇÃO DA HOMEOSTASE GLICÊMICA E DA
SACIEDADE EM MULHERES SAUDÁVEIS
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Autora: Heloisa Rodrigues Pessoa Orientadora: Lilia Zago (CBI/NUT) Introdução: O consumo dietético inadequado é fator de risco para obesidade, diabetes tipo 2 e doenças outras crônicas
não transmissíveis. A dieta exerce um importante papel no controle glicêmico e na prevenção do
ganho de peso. O índice glicêmico (IG) do alimento, o qual é influenciado pela sua composição, é
capaz de aumentar ou diminuir a resposta glicêmica e o baixo IG está associado à saciedade prolongada. O Amido Resistente, presente em quantidade significativa na banana verde, por resistir
a digestão intestinal e ser utilizado como substrato pela microbiota intestinal para fermentação,
apresenta baixo IG e tem potencial para diminuir a resposta glicêmica e atuar sobre a saciedade.
A polpa de banana verde (PBV) cozida viabiliza a aplicabilidade em preparações culinárias e a
obtenção dos benefícios do alimento, de forma prática, saudável e economicamente acessível. Objetivos: O objetivo foi investigar o efeito da ingestão aguda de uma porção de PBV cozida sobre
a modulação da homeostase glicêmica e da saciedade. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico
transversal, de caráter experimental com voluntários (n=10) eutróficos e sem comorbidades. Foi
ofertado o alimento referência (solução de glicose monohidratada a 25%) na primeira etapa, e na
segunda o alimento teste (PBV cozida acrescida de solução glicosada a 25%). Em ambas as etapas foram coletadas amostras de sangue venoso nos tempos t0 (jejum), t1 (15 minutos), t2 (30 minutos),
t3 (45 minutos), t4 (60 minutos), t5 (90 minutos) e t6 (120 minutos). Após a ingestão do alimento
referência ou teste aplicou-se a Escala de Variação Analógica (EVA) para avaliação da fome e da
saciedade nos tempos t2 (30 minutos), t4 (60 minutos) e t6 (120 minutos). Resultados: dentre os
indicadores avaliados: glicose e insulina plasmáticas, índice HOMA1-IR, hormônios GIP e PYY
e sensação subjetiva de fome e saciedade, foi observada diferença estatística (p≤0,05) somente na
resposta glicêmica, após ingestão do alimento teste. Conclusão: Concluiu-se que a ingestão aguda
de PBV cozida promoveu redução da resposta glicêmica pós-prandial. Embora pareça não ter influenciado os níveis de GIP e PYY, os resultados indicam o potencial da PBV como um ingrediente
funcional para a diminuição do IG da dieta. Apoio Financeiro: FAPERJ;
palavras-chave: alimento funcional; amido resistente; doenças crônicas não transmissíveis

Introduction: Inadequate dietary intake is a risk factor for obesity, type 2 diabetes and other
chronic non-communicable diseases. Diet plays an important role in glycemic control and prevention of weight gain. The glycemic index (GI) of the food, which is influenced by its composition,
is able to increase or decrease the glycemic response, and the low GI is associated with prolonged
satiety. Resistant starch, present in a significant amount in green banana, is resistant to intestinal
digestion and used as a substrate by the intestinal microbiota for fermentation, has a low GI and
has the potential to decrease the glycemic response and act on satiety. The cooked green banana
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pulp (PBV) enables the applicability in cooking preparations, in a practical, healthy and economically accessible way. Objectives: The objective was to investigate the effect of acute ingestion of a
portion of cooked PBV on the modulation of glycemic homeostasis and satiety. Methodology: This
is a cross-sectional clinical trial with experimental volunteers (n = 10) who were eutrophic and
without co morbidities. The reference food (25% glucose solution monohydrate) was offered in the
first stage, and in the second the test food (cooked PBV plus 25% glucose solution monohydrate)
was offered. Venous blood samples were collected at t0 (fasting), t1 (15 minutes), t2 (30 minutes),
t3 (45 minutes), t4 (60 minutes), t5 (90 minutes) and t6 (120 minutes). After the ingestion of the
reference or test food, the Analogical Variation Scale (EVA) was used to evaluate hunger and satiety at times t2 (30 minutes), t4 (60 minutes) and t6 (120 minutes). Results: among the indicators
evaluated: plasma glucose and insulin, HOMA1-IR index, hormones GIP and PYY and subjective
sensation of hunger and satiety, statistical difference (p≤0.05) was observed only in glycemic response after ingestion of the test food. Conclusion: It was concluded that the acute ingestion of
cooked PBV promoted reduction of the postprandial glycemic response. Although it appears to
have not influenced the levels of GIP and PYY, the results indicate the potential of PBV as a functional ingredient for lowering the GI of the diet.
keywords: functional food; resistant starch; non-communicable diseases
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Matriz multitraço-multimétodo: um método precursor da análise fatorial confirmatória O
Ministério da Saúde recomenda a adição de óleo vegetal “in natura” na dieta infantil como estratégia para aumentar a densidade energética da dieta. Há resistência em adotar essa prática. O objetivo
foi avaliar a validade, o efeito do método e a confiabilidade do questionário Óleo vegetal “in natura”
na dieta infantil como estratégia de aumento da densidade energética. Estudo piloto, transversal,
amostra acidental, realizado em dois ambulatórios de pediatria, A (n=75) e B (n=75), com responsáveis (pais ou cuidadores) pela alimentação de crianças menores de 2 anos. Utilizou-se a matriz
multitraço-multimétodo para identificar as estimativas das validades convergente e discriminante
e efeitos do método. O questionário apresenta duas dimensões: possíveis problemas relacionados
ao acréscimo de óleos vegetais “in natura” na dieta infantil (itens negativos) e benefícios do acréscimo de óleos vegetais “in natura” na dieta infantil (itens positivos). O método apresenta matriz de
correlação T x M, cuja diagonal representa validade convergente, evidenciada por correlações fortes incluindo o mesmo traço. A validade discriminante, por correlações fracas fora da diagonal do
bloco heterométodo. Os efeitos do método foram obtidos pelas correlações fora da diagonal do bloco monométodo, mensurados pelo diferencial das correlações entre diferentes traços pelo mesmo
método. Utilizou-se o alfa de Conbrach para a confiabilidade. Resultados mostraram que a validade
convergente não foi evidenciada, uma vez que as correlações não alcançaram valores expressivos,
mostrando que os itens apresentaram valores baixos (<0,60). Corrobora-se a bidimensionalidade
do instrumento, cujas correlações variaram de -0,0030 a -0,1405. Os elementos fora da diagonal do
bloco heterométodo revelaram validade discriminante, apresentando correlações fracas entre diferentes traços mensurados, variação de 0,0000 a 0,2421. As correlações nos blocos monométodos (A
e B) indicaram, em sua maioria, diferenças expressivas entre os métodos. O alfa de Conbrach revelou confiabilidade de 0,7836 e 0,9135 para A e B, respectivamente, e consistência interna dos itens
positivos (0,7771) e negativos (0,8222). Conclui-se que a matriz multitraço-multimétodo, precursor da análise fatorial confirmatória, apresentou evidências das validades e do efeito do método.
A confiabilidade atingiu valores adequados segundo as exigências do instrumento de mensuração.
palavras-chave: questionário; óleo; criança

Multitrait-multimethod matrix: a precursor method of confirmatory factor analysis The
Ministry of Health recommends the addition of vegetable oil “in natura” in the child diet as a strategy to increase the energy density of the diet. There is resistance in adopting this practice. The objective was to evaluate the validity, the effect of the method and the reliability of the questionnaire
Vegetable oil “in natura” in the child diet as a strategy to increase energy density. A cross-sectional
study was carried out in two pediatric outpatient clinics, A (n = 75) and B (n = 75), with caregivers (parents or caregivers) for feeding children under 2 years of age. The multitrait-multimethod
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matrix was used to identify the convergent and discriminate validities estimates and the effects of
the method. The questionnaire presents two dimensions: possible problems related to the addition
of “in natura” vegetable oils in the child diet (negative items) and “benefits of the addition of “in
natura” vegetable oils in the child diet (positive items). The method presents a correlation matrix
T x M, whose diagonal represents convergent validity, evidenced by strong correlations including
the same trait. The discriminate validity was represented by weak correlations outside the diagonal of the heteromethod block. The effects of the method were obtained by the non-diagonal
correlations of the monomethod block, measured by the differential of the correlations between
different traits by the same method. The Conbrach alpha was used for reliability. Results showed
that the convergent validity was not evidenced, since the correlations did not reach expressive
values, showing that the items presented low values (<0.60). The two-dimensionality of the instrument was corroborated whose correlations ranging from -0.0030 to -0.1405. In their majority,
the correlations in the monomethod blocks (A and B) indicated expressive differences between
the methods. Conbrach’s alpha revealed reliability of 0.7836 and 0.9135 for A and B, respectively,
and internal consistency of positive (0.7771) and negative (0.8222) items. It was concluded that the
multitrait-multimethod matrix, precursor of the confirmatory factor analysis, presented evidence
of the validity and the effect of the method. The reliability has reached adequate values according
to the requirements of the measurement instrument.
keywords: questionnaire; oil; child
Apoio Financeiro: ; UERJ PIBIC
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O chá verde (Camellia sinensis) é um alimento fonte de catequinas, compostos bioativos
responsáveis, entre outros efeitos, pela indução da morte celular, contendo o desenvolvimento
tumoral. Seu uso mostra-se como uma intervenção atrativa na prevenção do câncer, considerando
o fácil acesso e o baixo custo e toxicidade. Os objetivos deste projeto foram estabelecer as condições experimentais ideais para a obtenção de um extrato de chá verde (ECV) rico em compostos
fenólicos e com alto potencial antioxidante, e caracterizar seu potencial antitumoral visando a incorporação futura em matrizes alimentares. Uma amostra comercial de chá verde foi adquirida em
mercado local do município do Rio de Janeiro. Para a obtenção do extrato, as folhas secas foram
submetidas à infusão (1g:40mL) em diferentes tempos e temperaturas (70 ºC a 100 ºC, durante
5, 10 e 15 min). Os extratos obtidos foram resfriados a temperatura ambiente, filtrados em papel
de filtro e armazenados a -80 ºC. Em seguida foram determinados o teor de compostos fenólicos
(Folin-Ciocalteau) e a capacidade antioxidante (FRAP). A melhor condição de extração foi então
escolhida para a produção de um novo extrato, que foi caracterizado quanto às principais catequinas (HPLC), liofilizado e aplicado em cultura. Ensaios de viabilidade por azul de Tripan foram executados em linhagens tumorais (MCF-7 e MDA-MB-231) e não tumorais (MCF-10A) de mama,
na presença ou não de um inibidor de p53 (pifitrina-α). Como resultados obtivemos que não houve
influência da condição de extração sobre o conteúdo total de polifenóis e potencial antioxidante
dos extratos e o binômio 80ºC/ 5 min foi escolhido para obtenção do novo ECV. Após exposição
por 24h, o ECV foi eficaz para reduzir a viabilidade de ambas as linhagens tumorais, sem efeito
citotóxico na linhagem não tumoral. A adição de pifitrina-a parece resgatar a viabilidade celular,
sugerindo a participação da p53 na indução de morte dessas células. Concluímos que O ECV obtido
é rico em catequinas e apresenta potencial anticarcinogênico, agindo como um possível modulador
de expressão de p53 sobre células tumorais de mama, um fenômeno que torna interessante a sua a
incorporação em matrizes alimentares.
palavras-chave: câncer; compostos fenólicos; chá verde

Green tea (Camellia sinensis) is a food source of catechins, bioactive compounds responsible, among other effects, for the induction of cell death, containing tumor development. Its use
appears to be an attractive intervention in cancer prevention, considering easy access and low cost
and toxicity. The objectives of this project were to establish the ideal experimental conditions to
obtain a green tea extract (ECV) rich in phenolic compounds with high antioxidant potential and
to characterize its antitumor potential for future incorporation into food matrices. A commercial
sample of green tea was purchased in a local market in the city of Rio de Janeiro. To obtain the
extract, the dried leaves were infused (1g: 40mL) at different times and temperatures (70 ºC to
100 ºC, for 5, 10 and 15 min). The obtained extracts were cooled to room temperature, filtered
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on filter paper and stored at -80 °C. Then the content of phenolic compounds (Folin-Ciocalteau)
and antioxidant capacity (FRAP) were determined. The best extraction condition was then chosen
for the production of a new extract, which was characterized for the main catechins (HPLC), lyophilized and applied in culture. Tripan blue viability assays were run on breast (MCF-7 and MDAMB-231) and non-tumor (MCF-10A) lineages in the presence or absence of a p53 (pifythrine-α)
inhibitor. The results showed that there was no influence of the extraction condition on the total
content of polyphenols and antioxidant potential of the extracts and the binomial 80ºC/5 min was
chosen to obtain the new ECV. After 24h exposure, ECV was effective in reducing the viability of
both tumor lines, with no cytotoxic effect in the non-tumoral lineage. The addition of pifitrin- α
seems to rescue cell viability, suggesting the participation of p53 in the induction of death of these
cells. We conclude that ECV obtained is rich in catechins and has anticarcinogenic potential, acting as a possible modulator of p53 expression on breast tumor cells, a phenomenon that makes its
incorporation into food matrices interesting.
keywords: cancer; phenolic compounds; green tea
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; Fundação do Câncer
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240. POTENCIAL PROBIÓTICO DE LEVEDURAS ENDOFÍTICAS ISOLADAS
DE VEGETAIS: SCREENING, IDENTIFICAÇÃO E OTIMIZAÇÃO EM MEIOS À
BASE DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS.
Autor:			
Orientador:		

Carollyne Maragoni Santos
Ana Elizabeth C. Fai Buarque de Gusmão (CBI / NUT)

Probióticos são microrganismos vivos, e quando administrados em quantidades adequadas,
conferem benefícios à saúde do hospedeiro, modulando favoravelmente a microbiota intestinal.
Dentre as possíveis fontes para prospecção de leveduras probióticas, está a possibilidade de isolamento de endofíticos em produtos de horticultura, estes são interessantes para screening de leveduras probióticas haja vista que, a princípio, pode-se considerar o consumo destes microrganismos
seguro do ponto de vista toxicológico e de segurança alimentar (inocuidade), uma vez que habitam
usualmente estes vegetais. De forma complementar, a busca por processos fermentativos economicamente viáveis para a produção de probióticos é primordial. Neste sentido, transformar resíduos
agroindustriais em substratos de baixo custo para obtenção de biomassa probiótica parece ser um
caminho interessante na construção de um bioprocesso sustentável, uma vez que abrange de forma
associada o gerenciamento de resíduos orgânicos e a obtenção de um ingrediente funcional de alto
valor agregado. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial probiótico de leveduras endofíticas
isoladas de hortaliças, englobando seu screening, identificação e otimização de produção em meios
de cultivo a base de resíduos agroindustriais. As leveduras endofíticas isoladas foram identificadas
por técnicas moleculares, submetidas a testes in vitro para avaliar o potencial probiótico e utilizou-se fermentação semi-sólida e submersa para verificar a possibilidade de uso dos meios de cultura
alternativos. As seis cepas selecionadas isoladas de cenoura (Daucus carota) foram identificadas
como: Rhodotorula glutinis linhagem 1, Sporidiobolus aff. pararoseus linhagem 1, Rhodotorula
glutinis linhagem 2, Rhodotorula mucilaginosa, Sporidiobolus aff. pararoseus linhagem 2. Foi avaliada ainda uma linhagem sem identificação. As leveduras isoladas apresentaram crescimento em
temperatura de 37ºC e potencial de desenvolvimento em meios alternativos e de baixo custo em
fermentação semi-sólida (farinha de resíduo de maracujá) e fermentação submersa (meio à base de
caqui) demonstrando a plasticidade fisiológica e o potencial de crescimento em diferentes matrizes
vegetais. Desta forma, é possivel isolar microorganismos endofíticos de hortaliças e utilizar meios à
base de resíduos agroindustriais para cultivo e produção de biomassa microbiana. Os testes in vitro
para verificar o potencial probiótico das cepas e a otimização da produção de biomassa em meios
de cultura alternativo está em andamento.
palavras-chave: Probiótico; Otimização de processo multifatorial; Aproveitamento de resíduos
agroindustriais

Probiotics are living microorganisms, and when administered in adequate amounts, confer benefits to host health, favorably modulating the intestinal microbiota. Among the possible
sources for probiotic yeast prospection is the possibility of endophytic isolation in horticultural
products, these are interesting for probiotic yeast screening since, in principle, the consumption of
these microorganisms can be considered safe from the point of view toxicological and food safety
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(harmless), since they usually inhabit these plants. Complementarily, the search for economically
viable fermentative processes for the production of probiotics is primordial. In this sense, transforming agroindustrial residues into low cost substrates to obtain probiotic biomass seems to be
an interesting path in the construction of a sustainable bioprocess, since it covers in an associated
way the management of organic residues and the obtaining of a functional ingredient of high value
aggregate. The objective of this study was to evaluate the probiotic potential of endophytic yeasts
isolated from vegetables, including their screening, identification and optimization of production
in culture media based on agroindustrial residues. The isolated endophytic yeasts were identified
by molecular techniques, submitted to in vitro tests to evaluate probiotic potential and semi-solid
and submerged fermentation was used to verify the possibility of using alternative culture media.
The six selected strains isolated from carrots (Daucus carota) were identified as: Rhodotorula glutinis lineage 1, Sporidiobolus aff. for their lineage 1, Rhodotorula glutinis lineage 2, Rhodotorula
mucilaginosa, Sporidiobolus aff. 2. An unidentified lineage was also evaluated. The isolated yeasts
presented growth at a temperature of 37ºC and potential of development in alternative means and
of low cost in semi-solid fermentation (passion fruit residue) and submerged fermentation (khaki
medium) demonstrating the physiological plasticity and the potential of growth in different plant
matrices. In this way, it is possible to isolate endophytic microorganisms from vegetables and use
agro-industrial waste media for cultivation and production of microbial biomass. In vitro tests to
verify probiotic potential of strains and optimization of biomass production in alternative culture
media are underway.
keywords: Probiotic; Multifactorial process optimization; Utilization of agroindustrial residues
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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241. PREBIÓTICOS ATUANDO NA REDUÇÃO DO ÍNDICE GLICÊMICO E
INFLUENCIANDO NO DESEMPENHO DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA
DE MILITARES CONDICIONADOS E NÃO CONDICIONADOS: UM ESTUDO
COM POLPA DE BANANA VERDE (MUSA CAVENDISH)
Autor:			
Orientador:
Coorientador:
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Josely Correa Koury

A polpa de banana verde (PBV) é rica em amido resistente (AR), que não é absorvido pelo
processo digestivo, atuando como fibra, e apresentando efeitos sobre a resposta glicêmica (RG).
Alimentos específicos para praticantes de atividade física consideram em sua composição o índice
glicêmico (IG) de acordo com sua capacidade de elevar a RG, permitindo a manutenção glicemia
mais elevadas durante o exercício, evitando liberação exacerbada de insulina e mantendo reservas
de glicogênio por mais tempo. Objetivou-se avaliar RG, após ingestão de suco de laranja e mel
adicionado de PBV cozida, em militares condicionados e não condicionados; revisar literatura sobre alimentos atuando como prebióticos, reduzindo IG e melhorando desempenho de praticantes
de atividade física. Ensaio clínico transversalexperimental com 30 militares divididos em quatro
grupos: sendo oferecido suco de laranja com mel para os grupos condicionados (CC) e não condicionados (CNC) e, suco de laranja com mel e PBV para outros dois grupos condicionados (TC) e
não condicionados (TNC). Foi avaliada glicemia de jejum (t0) e nos diferentes tempos t1 (50min),
t2 (95min), e t3 (145min). O grupo controle condicionado manteve a RG mais constante entre os
grupos, assim o valor do ∆Glicemia deste grupo foi o menor, enquanto que o grupo controle não
condicionado apresentou o maior ∆Glicemia, contudo, não houve diferença significativa (p>0,05)
entre os grupos devido às medianas das glicemias terem sido similares. Algumas limitações podem
ter influenciado nos resultados, como o t1 ter ocorrido após 50 minutos da ingestão impossibilitando de aferir com precisão o pico glicêmico, visto que normalmente ocorre após 15 minutos.
Questões logísticas (dificuldades em reunir novamente a mesma população do estudo) e financeiras
(escassos recursos para auxílio da pesquisa no último ano) impossibilitaram repetir a intervenção,
tampouco, planejar nova intervenção com outro público alvo. Logo, as atividades do último ano
concentraram-se em pesquisas bibliográficas que fundamentassem a realização desta intervenção, e
que pudessem explicar os resultados. Concluiu-se que, embora não houvesse diferença significativa
(p>0,05) entre os grupos, o controle manteve a RG mais constante, assim o ∆Glicemia deste grupo
foi o menor, enquanto que o controle não condicionado apresentou o maior ∆Glicemia.
palavras-chave: alimento funcional; amido resistente; exercício físico

Green banana pulp (PBV) is rich in resistant starch (RA), which is not absorbed by the digestive process, acting as fiber, and has effects on glycemic response (GR). Specific foods for physical activity practitioners consider in their composition the glycemic index (GI) according to their
capacity to raise the GR, allowing the maintenance of higher glycemia during exercise, avoiding
exacerbated release of insulin and maintaining glycogen reserves for longer . The objective of this
study was to evaluate GR, after ingestion of orange juice and honey added to cooked PBV, in con-
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ditioned and unconditioned military personnel; to review literature on food acting as prebiotics,
reducing GR and improving performance of physical activity practitioners. A cross-experimental
clinical trial was carried out with 30 militaries divided into four groups: orange juice with honey
was offered for the conditioned (CC) and unconditioned groups (CNC) and orange juice with honey plus PBV for two other conditioned groups (TC) and unconditioned (TNC). Fasting glycemia
(t0) and at different times t1 (50min), t2 (95min), and t3 (145min) were evaluated. The conditioned control group maintained the RG more constant, thus the ∆Glycemia of this group was the
lowest, while the unconditioned control group presented the highest ∆Glycemia, however, there
was no difference (p>0.05) between the groups due to similar blood glucose medians. Some limitations may have influenced the results, such as t1 occurred after 50 minutes of ingestion, making
it impossible to accurately measure the glycemic peak, since it normally occurs after 15 minutes.
Logistical issues (difficulties in gathering the same population of the study) and financial (scarce
resources to support the research in the last year) made it impossible to repeat the intervention,
nor to plan a new intervention with another public. Therefore, the activities of the last year focused on bibliographic research that would support the implementation of this intervention, and
which could explain the results. It was concluded that, although there was no significant difference
(p>0.05) between the groups, the control maintained the GR more constant, thus the ∆Glycemia
of this group was the lowest, whereas the unconditioned control had the highest ∆Glycemia.
keywords: functional food; resistant starch; physical activity
Apoio Financeiro: FAPERJ ;

480

NUTRIÇ ÃO
242. QUALIDADE TECNOLÓGICA, SENSORIAL, NUTRICIONAL
E FUNCIONAL DE SORVETE ARTESANAL DE LIMÃO SICILIANO
ELABORADO COM AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM COMO PRINCIPAL
INGREDIENTE LIPÍDICO
Autor:			
Orientador:

Roberta Monteiro Caldeira
Lília Zago (CBI / NUT)

Introdução: O azeite de oliva extra-virgem apresenta propriedades benéficas à saúde, atribuídas ao teor elevado de ácidos graxos monoinsaturados e de compostos fenólicos. Em função da
termossensibilidade desses compostos, o caráter inovador da utilização do azeite em sobremesas,
que não são submetidas ao aquecimento, tem sido investigado. Esses estudos embasam a criação
de uma estratégia para aproveitamento do potencial funcional dessa matriz alimentar. Objetivo:
Objetivou-se elaborar sorvete artesanal de limão siciliano utilizando azeite de oliva extra-virgem.
Duas formulações de sorvete foram elaboradas com azeite de oliva extra-virgem (18%, p/ p): com
azeite brasileiro (SAB) e com azeite grego (SAG). Metodologia: A estabilidade dos sorvetes foi avaliada através do cálculo da taxa de derretimento, da incorporação de ar, e da densidade aparente. A
capacidade antioxidante (CAO) foi determinada por Folin-Ciocalteau e FRAP. Resultados: As duas
formulações apresentaram estabilidade até 45 minutos. O overrun foi de 19% em SAB e 28% em
SAG. A densidade aparente foi de 740 g/L em SAG e 780 g/L em SAB. Não houve diferença estatística para a CAO dos azeites e dos sorvetes. A CAO de SAG e SAB, avaliada por Folin-Ciocalteau
foi de 46 ± 12 e 62 ± 11 mg de ácido gálico/ 100 g, respectivamente. Quando avaliada por FRAP,
a CAO de SAG e SAB foi de 194 ± 32 e 196 ± 2 µmol de Fe+2/ 100 g, respectivamente. Quanto
a análise sensorial os dois sorvetes apresentaram IA ≥ 70% para os atribuitos aparência e consistência. A maioria dos provadores avaliaram o gosto azedo ds sorvetes como ideal. Com a relação
a intenção de compra dos dois sorvetes a maioria dos provadores disseram que tinham dúvidas se
comprariam. Conclusão: Concluiu-se que as duas formulações apresentaram boas características
de incorporação de ar e de derretimento, , bem como teor expressivo de compostos fenólicos e
elevada capacidade antioxidante. A adição de azeite de oliva extra-virgem pode ser realizada em
sorvetes para aumentar a oferta de compostos fenólicos na dieta com aumento da qualidade nutricional, manutenção das propriedades tecnológicas desse alimento e sem comprometer a qualidade
sensorial do produto.
palavras-chave: alimento funcional; óleo de oliva extra-virgem; compostos fenólicos

Extra-virgin olive oil presents health benefits attributed not only to the high content of
monounsaturated fatty acids, but also to the presence of phenolic compounds. Due to the thermosensitivity of these compounds, the innovative character of olive oil use in desserts, especially in
those that are not subjected to heating, has been increasingly investigated. These studies represent
important tools for the creation of a strategy to take advantage of the total functional potential of
this food matrix. Therefore, it was aimed to elaborate artisanal sicilian lemon ice cream using extra-virgin olive oil. Two formulations of ice cream were made with extra virgin olive oil (18%, w /
w) of the Koroneiki variety, one of them with Brazilian olive oil (SAB) and another with Greek oli-
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ve oil (SAG). The stability of the ice creams was evaluated by melting rate, overrrun and apparent
density. The antioxidant capacity was determined by Folin-Ciocalteau and FRAP (Ferric Reducing
Antioxidant Power). The two formulations showed stability up to 45 minutes. The overrun levels
were 19% for SAB and 28% for SAG. The apparent density of SAG was 740 g / L and of SAB, 780
g / L. There was no statistical difference for the antioxidant capacity of the oils and the ice cream.
The antioxidant capacity of SAG and SAB, evaluated by the Folin-Ciocalteau assay, was 46.2 ± 11.7
and 61.6 ± 10.8 mg of gallic acid/ 100 g, respectively. When evaluated by FRAP, the antioxidant capacity of SAG and SAB was 194.1 ± 31.7 and 196.1 ± 2.4 µmol of Fe+2/ 100 g, respectively. Regarding the sensory analysis, the two ice creams presented IA ≥ 70% for the attributes appearance and
consistency. Most tasters evaluated the sour taste of ice creams as ideal. With regard to the intent
of purchase most tasters said they had doubts if they would buy both of ice creams. It was concluded that the two formulations presented good characteristics of air incorporation and melting, as
well as expressive content of phenolic compounds and high antioxidant capacity. The addition of
extra virgin olive oil can be carried out in ice creams to increase the supply of phenolic compounds
in the diet with increased nutritional quality, maintenance of the technological properties and without compromising the sensorial quality of the product.
keywords: functional food; extra-virgin olive oil; phenolic compounds
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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243. RELAÇÃO ENTRE O ÂNGULO DE FASE, DERIVADO DA IMPEDÂNCIA
BIOELÉTRICA, E A CLASSIFICAÇÃO METABÓLICA DE INDIVÍDUOS
OBESOS PARTICIPANTES DA FASE 4 DO ESTUDO PRÓ-SAÚDE
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Orientador:		
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Introdução- O ângulo de fase (AF) é derivado da relação entre os vetores da impedância
bioelétrica, reactância (Xc) e resistência (R), sendo reconhecido como um índice da estabilidade e funcionalidade celular. Tem sido observado a relação entre o AF e indicadores metabólicos
em diferentes grupos. Apesar do seu uso, um dos grandes desafios relacionados à sua aplicação é
a sua relação positiva com o índice de massa corporal (IMC), a qual dificulta a compreensão da
aplicabilidade em indivíduos obesos. As alterações metabólicas que ocorrem devido a obesidade
podem afetar diretamente a estabilidade das membranas celulares e consequentemente a saúde do
indivíduo. A classificação dos indivíduos obesos em metabolicamente saudáveis (OMS) ou não
saudáveis (OMS) pode ser utilizada para testar a aplicabilidade do AF neste grupo. Objetivo O presente estudo objetivou testar a aplicabilidade do AF em indivíduos obesos, participantes da fase 4
do Estudo Pró-Saúde, classificados metabolicamente. Métodos Trata-se de um estudo transversal
com dados de uma sub-amostra dos participantes da linha de base do Estudo Pró-Saúde, conduzido
como estudo aninhado na fase 4 do projeto. A coleta de sangue ocorreu após 8h de jejum noturno,
os indicadores bioquímicos foram determinados por colorimetria. A classificação como OMNS
considerou os valores de triglicerídeos (≥ 150 mg/dL), HDL (homens <40 e mulheres <50 mg/dL)
, glicose (≥ 100 mh/dL) e pressão arterial (sistólica ≥130, diastólica ≥ 85 mmHg). A composição
corporal foi obtida por absorciometria de dupla emissão de x (DXA). O impedômetro tetrapolar
Biodynamics® foi utilizado para obtenção dos vetores R e Xc. O AF foi calculado a partir da fórmula: AF0= arc tangent (Xc/R) x (180°/π). O teste-t de Student foi utilizado para comparar os grupos,
considerando o sexo. O valor de significância considerado foi de p<0,05. Foi utilizado o software
SPSS. Resultados Participaram do estudo 517 indivíduos (homens, n=249 [51.3±8 anos]; mulheres,
n=268 [52±8 anos]) funcionários de uma universidade pública do estado do Rio de Janeiro. Destes,
74 [29.7%] homens e 80 [29.8%] mulheres apresentavam IMC≥ 30 kg/m2. Foram classificados
como OMNS 82% (n=60) dos homens e 74% (n=58) das mulheres. Como esperado o valor do AF
foi diferente entre os sexos, sendo maior para os homens (AF=7,1±0,80) do que para mulheres
(5,9±0,90; p=0,02). Porém, foi similar (p>0,05) entre os grupos classificados como OMS (AF=7,3±
1,10) ou OMNS (AF=7,1±0,80) tanto para homens quanto para as mulheres (OMS, AF=6,0±0,70;
OMNS, AF=5,9±0,80) Conclusão Nossos resultados, observados em conjunto, sugerem que o AF
não discrimina os indivíduos obesos com comprometimento metabólico.
palavras-chave: Ângulo de fase; impedância bioelétrica; obesidade

INTRODUCTION The phase angle (PA) is derived from the relationship between the bioelectrical impedance, reactance (Xc) and resistance (R) vectors, being recognized as an index of
cell stability and functionality. The relationship between PA and metabolic indicators in different
groups has been observed. Despite its use, one of the great challenges related to its application is
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its positive relation with the body mass index (BMI), which makes it difficult to understand the
applicability in obese individuals. Metabolic changes that occur due to obesity can directly affect
the stability of cell membranes and consequently the health of the individual. The classification of
obese individuals into metabolically healthy (OMH) or unhealthy (OMNH) can be used to test the
applicability of PA in this group. Aim The present study aimed to test the applicability of PA in
obese individuals, participants of Phase 4 of the Pro-Saude Study, classified metabolically. Methods
This is a cross-sectional study with data from a sample of baseline participants from the Pró-Saúde
Study, conducted as a nested study in phase 4 of the project. Blood collection occurred after fasting
(8h). The biochemical indices were determined by colorimetry. The classification as OMNH considered the values of triglycerides (≥ 150 mg / dL), HDL (men <40 and women <50 mg / dL), glucose
(≥ 100 mh / dL) and blood pressure (systolic ≥130, diastolic ≥85 mmHg). Body composition was
obtained by x-ray absorptiometry (DXA). The Biodynamics® tetrapolar impedometer was used
to obtain the vectors R and Xc. The PA was calculated from the formula: PAo = arc tangent (Xc
/ R) x (180 ° / π). The Student’s t-test was used to compare the groups, considering the sex. The
significance level considered was p <0.05. SPSS software was used Results Five hundred seventeen
(men, n = 249 [51.3 ± 8 years], female, n = 268 [52 ± 8 years old]) employees of a public university
in the state of Rio de Janeiro participated in this study. Of these, 74 [29.7%] men and 80 [29.8%]
women presented BMI 30 kg/m2. OMNH were classified as 82% (n = 60) of men and 74% (n =
58) of women. As expected, the value of PA was different between the sexes, being higher for men
(AF = 7.1 ± 0.80) than for women (5.9 ± 0.90, p = 0.02). However, it was similar (p> 0.05) among
the groups classified as OMH (PA = 7.3 ± 1.10o) or OMNH (PA = 7.1 ± 0.80o) for both men and
women (OMH, PA = 6.0 ± 0.70o, OMNH, PA = 5.9 ± 0.80o) Conclusion Our results, observed
together, suggest that PA does not discriminate obese individuals with metabolic impairment.
keywords: Phase angle; bioimpedance; obesity
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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IDOSOS: FREQUÊNCIA E RELAÇÃO COM ADIPOSIDADE CORPORAL
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A sarcopenia é definida como uma síndrome caracterizada pela perda progressiva e generalizada da massa e função muscular, sendo comum em idosos e portadores de doenças crônicas,
estando associada com maior risco de morbidade e mortalidade. Em receptores de transplante renal (RTR) é frequente a redução da massa muscular. No entanto, nesses pacientes a prevalência
de sarcopenia e os fatores associados a esta síndrome ainda não são conhecidos. O objetivo do
presente estudo foi determinar a frequência de sarcopenia e sua associação com adiposidade corporal em RTR não idosos. Estudo transversal com adultos (18 - 65anos) submetidos ao transplante
(Tx) ≥ 6 meses e índice de massa corporal (IMC) ≥ 18,5 kg/m2. Excluídos pacientes em diálise ou
com diagnóstico de AIDS, câncer e doenças autoimunes. Composição corporal: antropometria e
absorciometria radiológica de dupla energia (DXA). A massa muscular foi avaliada pelo índice de
massa muscular (SMI) obtido com DXA. A força muscular avaliada pela força de preensão manual
(FPM) e o desempenho físico pela velocidade de marcha (VM). Diagnóstico de Sarcopenia: SMI <
7,26 kg/m2 (homens), < 5,5 kg/m2 (mulheres) associado com FPM < 30kg (homens), < 20kg (mulher) e/ou VM <1m/s (Consenso Europeu, 2010). Taxa de filtração glomerular estimada (TFGe)
pela equação CKD-EPI. Foram avaliados 185 RTR (101 homens), 47,4±0,8 anos, com 113,1±6,4
meses de Tx, TFGe 55,0±1,5 mL/min. A sarcopenia esteve presente em 32 RTR (17%). O grupo
de pacientes com sarcopenia (GCS) apresentou idade, sexo, tempo de Tx, tipo de doador, uso de
drogas imunossupressoras e TFGe semelhante ao grupo sem sarcopenia (GSS, n=153). A gordura
corporal total e central foi menor (p <0,05) no GCS comparado ao GSS: IMC: 22,1±0,4 vs. 27,3±0,4
kg/m2; gordura total DXA: 17,7±1,1 vs. 25,7±0,8 kg; % gordura corporal total DXA: 31,0±1,5 vs.
35,5±0,8%; % gordura do tronco DXA: 32,0±1,7% vs. 39,0±0,9% e razão cintura estatura: 0,51±0,01
vs. 0,58±0,01, mesmo após ajuste para idade, sexo e tempo Tx. Em conclusão neste estudo piloto
observou-se presença de sarcopenia em RTR não idosos mesmo na ausência de desnutrição e a
sarcopenia se associou a menor adiposidade corporal.
palavras-chave: sarcopenia; transplante renal; massa muscular

Sarcopenia is defined as a syndrome characterized by progressive and generalized loss
of muscle mass and function, being common in elderly and in individuals with chronic disease,
being associated with an increased risk of morbidity and mortality. In kidney transplant recipients
(KTR), muscle mass loss is frequent. However, the prevalence of sarcopenia in these patients and
the factors associated with this syndrome are not yet known. The purpose of the present study is
to determine sarcopenia frequency and its association with body adiposity in non-elderly KTR.
Cross-sectional study with adults (18 - 65 years) submitted to transplantation (Tx) ≥ 6 months
and body mass index (BMI) ≥ 18.5 kg/m². Excluded patients undergoing dialysis or presenting
diagnosis of AIDS, cancer and autoimmune diseases. Body composition: anthropometry and dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). The muscle mass was assessed by the skeletal muscle index
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(SMI) obtained by DXA. The muscle strength was assessed by the handgrip strength (HGS) and
the physical performance by the gait speed (GS). Sarcopenia diagnosis: SMI < 7.26 kg/m² (men), <
5.5 kg/m² (women) plus HGS < 30kg (men), < 20kg (women) and/or GS < 1m/s (European Consensus, 2010). Estimated glomerular filtration rate (eGFR) by CKD-EPI equation. 185 KTR were
evaluated (101 men), 47.4±0.8 years, with 113.1±6.4 months from Tx, eGFR 55.0±1.5 mL/min.
Sarcopenia was present in 32 KTR (17%). The group of patients with sarcopenia (SG) presented
age, sex, time from Tx, type of graft donor, immunosuppressive drugs use and eGFR similar to
the group without sarcopenia (NSG, n=153). The total and central body adiposity was lower (p <
0.05) in the SG compared to the NSG: BMI: 22.1±0.4 vs. 27.3±0.4 kg/m²; total fat –DXA : 17.7±1.1
vs. 25.7±0.8 kg; % total body fat - DXA: 31.0±1.5 vs. 35.3±0.8%; % trunk fat - DXA: 32.0±1.7% vs.
39.0±0.9% and waist-to-height ratio: 0.51±0.01 vs. 0.58±0.01, even after adjustment for age, sex
and time from. In conclusion, in this pilot study the presence of sarcopenia in non-elderly KTR
was observed even in the absence of malnutrition and the sarcopenia was associated with lower
body adiposity.
keywords: sarcopenia; kidney transplantation; muscle mass
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A adolescência configura fase de intensas modificações no organismo e grande susceptibilidade a prática de restrições alimentares. Há controvérsia quanto ao ambiente esportivo ser um
fator protetor ou de risco para o desenvolvimento de desordens alimentares (DA), que junto a Baixa Disponibilidade de Energia (BDE), Irregularidades Menstruais (IM) e Baixa Densidade Mineral
Óssea (DMO) configuram a Tríade da Mulher Atleta (TMA). Objetivou-se estimar a prevalência
da TMA e seus componentes em adolescentes atletas. Trata-se de estudo transversal com avaliação
de consumo alimentar (R24h), de composição corporal e DMO (absorciometria radiológica de dupla energia-DXA), da presença de DA e de IM (questionários validados) e da TMA geral e separada
em estágios. Foram avaliadas 45 adolescentes atletas das modalidades vôlei, atletismo, natação,
judô, tênis de mesa, badminton, dança, xadrez conjugado com atletismo, e futebol. Elas apresentaram perfil de composição corporal semelhante. Houve alta prevalência de ingestão insuficiente
de energia (67%), carboidratos (56%), proteínas (71%) e micronutrientes (cálcio–100%, ferro–18%
e zinco–73%). No entanto, houve alta prevalência de ingestão excessiva de lipídeos(44%). A BDE
ocorreu em 62% das atletas, sendo que 38% apresentou BDE abaixo do limiar fisiológico, altamente
relacionado a IM. Quanto as DA, 60% apresentou positividade para pelo menos 1 dos testes, sendo
o Questionário de Imagem Corporal – BSQ o mais prevalente. Ademais, 18% das atletas já apresentaram IM e 4% BDMO com Z-score < -1,0 DP. Nenhuma atleta apresentou BDMO com Z-score
< -2,0 DP. Desta forma, a TMA geral foi identificada em 7% das atletas e somente 1 atleta (2%) foi
identificada na TMA estágio I. Apesar disso, 87% apresentavam pelo menos 1 dos componentes
da TMA, um resultado que se destaca por sugerir o início do processo desta síndrome. Conclui-se
que a prevalência de TMA neste grupo foi baixa, o que deve ter ocorrido devido ao fator de proteção que esportes de alto impacto promovem à densidade mineral óssea. No entanto, a prevalência
de parte de seus componentes foi alarmante, demonstrando a urgência de se educar adolescentes
atletas, treinadores, dirigentes e pais sobre as potencialmente irreversíveis consequências destas
situações ao desempenho físico e principalmente à saúde.
palavras-chave: Tríade da Mulher Atleta; Adolescência; Desordem Alimentar

Adolescence is a phase of intense changes in the body and great susceptibility to the practice
of eating restrictions. There is controversy about whether the sports environment is a protective
or risk factor for the development of disordered eating (DE), which together with Low Energy
Availability (BDE), Menstrual Irregularities (MI) and Low Bone Mineral Density (BMD) constitute the Athlete Woman (FAT). The objective was to estimate the prevalence of FAT and its
components in adolescent athletes. This is a cross-sectional study with evaluation of dietary intake

487

(R24h), body composition and BMD (dual energy radiological absorptiometry-DXA), presence of
DE and IM (validated questionnaires), and general and separate TMA in stages. A total of 45 adolescents were evaluated: athletes, volleyball, athletics, swimming, judo, table tennis, badminton,
dance, chess combined with athletics, and soccer. They presented a similar body composition profile. There was a high prevalence of insufficient energy intake (67%), carbohydrates (56%), proteins
(71%) and micronutrients (calcium-100%, iron-18% and zinc-73%). However, there was a high
prevalence of excessive lipid intake (44%). The BDE occurred in 62% of the athletes, and 38% presented BDE below the physiological threshold, highly related to MI. As for DE, 60% presented positivity for at least 1 of the tests, and the Body Shape Questionnaire - BSQ was the most prevalent.
In addition, 18% of the athletes already presented MI and 4% BDMO with Z-score <-1.0 SD. No
athlete presented BDMO with Z-score <-2.0 SD. Thus, overall TMA was identified in 7% of the
athletes and only 1 athlete (2%) was identified in the TMA stage I. Nevertheless, 87% presented at
least 1 of the components of the TMA, a result that stands out to suggest the onset of this syndrome. It is concluded that the prevalence of TMA in this group was low, which must have occurred
due to the protection factor that high-impact sports promote to bone mineral density. However,
the prevalence of some of its components was alarming, demonstrating the urgency of educating
adolescent athletes, coaches, leaders and parents about the potentially irreversible consequences of
these situations on physical performance and especially on health.
keywords: Female Athlete Triad; Adolescence; Disordered Eating
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O consumo de frutas e hortaliças constitui proteção para diversas doenças crônicas não
transmissíveis. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de 400 gramas/dia destes
alimentos, mas tal recomendação não tem sido alcançada pela população brasileira. O objetivo do
estudo foi caracterizar a quantidade e variedade das frutas e hortaliças adquiridas para consumo
domiciliar no Brasil. Foram utilizados dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), representativos da população brasileira, coletados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
entre maio de 2008 e maio de 2009. A amostra foi composta por 55.970 domicílios, distribuídos
nas cinco macrorregiões, nas áreas urbana e rural e abrangendo todas as faixas de renda. As informações de interesse deste estudo se referem à quantidade e variedade adquirida dos diferentes tipos
de frutas e hortaliças, registrada durante sete dias por todos os domicílios amostrados. Os dados
de aquisição foram obtidos por registro do consumo em cadernetas específicas. O levantamento de
dados para este estudo foi feito a partir do “Sistema IBGE de Recuperação Automática” (SIDRA).
Os valores obtidos para cada um dos tipos de frutas e hortaliças foram convertidos em grama/per
capita/dia. Verificou-se que a aquisição domiciliar média de frutas no Brasil foi de 78,8g/per capita/dia, e a de hortaliças de 50,5g/per capita/dia, totalizando 129,3 g/per capita/dia. As frutas mais
adquiridas no país foram banana, laranja, melancia, mamão, maçã, abacaxi e tangerina, sendo que
estas sete frutas representaram mais de 75% da quantidade total. Para as hortaliças, observou-se
maior aquisição de tomate, cebola, cenoura, abóbora, repolho, alface, chuchu e pimentão, representando 77% da quantidade total de hortaliças adquiridas. Com base nestes achados, conclui-se
que apesar de o Brasil apresentar uma grande variedade de frutas e hortaliças, o consumo destes
alimentos é baixo no país como um todo, estando bem abaixo da recomendação, e não há grande
variedade entre os tipos de alimentos mais consumidos.
palavras-chave: Consumo Alimentar; Variedade Regional; Aquisição domiciliar

Consumption of fruits and vegetables provides protection for several chronic non-communicable diseases. The World Health Organization recommends the consumption of 400 grams
/ day of these foods, but this recommendation has not been reached by the Brazilian population.
The objective of the study was to characterize the quantity and variety of fruits and vegetables
purchased for domestic consumption in Brazil. Data from the Household Budgets Survey (POF),
representative of the Brazilian population, collected from the Brazilian Institute of Geography and
Statistics (IBGE) between May 2008 and May 2009 were used. The sample consisted of 55,970
households, distributed in the five macro regions, in urban and rural areas and covering all income
brackets. The information of interest of this study refers to the quantity and variety acquired of the
different types of fruits and vegetables, registered during seven days by all the households sampled.
The acquisition data were obtained by recording consumption in specific passbooks. The data collection for this study was made from the “IBGE Automatic Recovery System” (SIDRA). The values
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obtained for each type of fruit and vegetable were converted to gram / per capita / day. It was verified that the average household purchase of fruits in Brazil was 78.8g / per capita / day, and that of
vegetables of 50.5g / per capita / day, totalizing 129.3g / per capita / day. The fruits most purchased in the country were banana, orange, watermelon, papaya, apple, pineapple and mandarin, and
these seven fruits accounted for more than 75% of the total amount. For vegetables, tomato, onion,
carrot, pumpkin, cabbage, lettuce, chuchu and chili were more important, accounting for 77% of
the total amount of vegetables purchased. Based on these findings, it is concluded that although
Brazil presents a great variety of fruits and vegetables, the consumption of these foods is low in the
country as a whole, being well below the recommendation, and there is no great variety among the
types of foods more consumed.
keywords: Food consumption; Regional variety; Home acquisition
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1.Introdução Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) é a ação estratégica para o cuidado
em alimentação e nutrição de crianças e adolescentes na Atenção Básica (AB), em função da relação
do estado nutricional com a saúde e seus determinantes sociais. No cenário atual de avanço da obesidade, o diagnóstico coletivo auxilia a definir ações e estratégias para enfrentamento deste agravo.
2.Objetivo Avaliar a qualidade da coleta de informações de peso e estatura na AB, necessárias ao
acompanhamento do estado nutricional de crianças e adolescentes de zero à 19 anos da Área de
Planejamento (A.P.) 2.2 do município do Rio de Janeiro. 3.Metodologia Foram analisadas informações de nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) da A.P. 2.2, que abrange os bairros do Alto da Boa
Vista, Andaraí, Grajaú, Maracanã, Praça da Bandeira, Tijuca e Vila Isabel. Os dados foram extraídos de banco de dados do Prontuário Eletrônico (PEP) utilizados nas unidades, que registra as informações de atendimento das unidades. Foram descritos os percentuais de registro peso e estatura
para as faixas etárias de < 5 anos, 5 à 9 anos e 10 anos à 19 anos, para o total de atendimentos nas
unidades da AP 2.2. 4.Resultados Do total de 18925 registros de atendimento analisados, não havia
registro de informação de estatura em 14,51% e 8,05%, de peso na faixa etária < 5 anos; não havia
registro de informação de estatura em 25.96% e 19.21% de peso na faixa etária entre 5 e 9 anos; e
não havia registro de informação de estatura em 38.57% e 33.33% de peso na faixa etária de 10 à 19
anos. Houve grande diferença entre as unidades. 5.Conclusão A falta de registro de informações
sobre estado nutricional aumenta conforme a idade, demonstrando fragilidade no diagnóstico nutricional coletivo de crianças e adolescentes. Faz-se necessário a capacitação dos profissionais de
saúde da rede de atenção básica para que os dados sejam coletados, registrados no PEP e analisados,
subsidiando estratégias que visem a redução do sobrepeso e obesidade nestas faixas etárias.
palavras-chave: vigilância nutricional; cuidado nutricional; criança

1. Introduction Food and Nutritional Surveillance (VAN) is a strategic action for the care
in food and nutrition of children and teenagers in Primary Care (PC), linked to the relationship
of nutritional status and health and it’s social determinants. In the current scenario of obesity progress, the collective diagnosis helps to define actions and strategies to face this problem. 2.Objective To evaluate the quality of weight and height data collect in the PC, necessary to monitor the
nutritional status of children and teenagers from 0 to 19 years old of the Program Area (A.P.) 2.2
in the municipality of Rio de Janeiro. 3.Methodology Data from nine Health Care Services (HCS)
of A.P. 2.2 were analyzed, covering the neighborhoods of Alto da Boa Vista, Andaraí, Grajaú, Maracanã, Praça da Bandeira, Tijuca and Vila Isabel. The data were extracted from Electronic Records
Database (PEP) used in the HCS, which records it’s attendance information. The percentages of
weight and height were recorded for the age groups of <5 years old, 5 to 9 years old and 10 to 19
years old, for the total attendances in the AP services 2.2. 4.Results From all 18925 data records
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analyzed, there was no information record of height in 14.51% and 8.05%, weight in the age group
<5 years old; there was no record of height information in 25.96% and 19.21% in the age group
between 5 and 9 years old; and there was no record of height information in 38.57% and 33.33% in
the 10 to 19 age group. There was a big difference between the health care services. 5.Conclusion
The lack of information on nutritional status increases with age, showing fragility in the collective
nutritional diagnosis of children and adolescents. It is necessary to train health professionals in
the primary care network for the correct collecting and PEP recording and analysing, supporting
strategies aimed to reducing overweight and obesity in these age groups.
keywords: nutricional surveillance; nutricional care; children
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Desde a década de 1980 relatos de casos têm sugerido associações clínicas e terapêuticas entre o lúpus eritematosos sistêmico juvenil (LESj) e as doenças periodontais, provavelmente porque
a patogênese de ambas as condições possuem características semelhantes apesar de serem doenças
distintas, por isso o presente estudo tem como objetivo avaliar o impacto do tratamento da inflamação gengival sobre a expressão das citocinas no soro e fluido gengival de pacientes com Lúpus
Eritematoso Sistêmico Juvenil (LESj). Participaram do estudo 24 pacientes com LESj (com idade
média de 16,1 ± 1,6 anos) que apresentavam inflamação gengival. Foram coletados dados reumatológicos, coleta sangue, coleta de fluido gengival e dados periodontais. As citocinas foram analisadas pelo multiensaio multiplex com kit BIO - plex Pro TM Th17 panel assay. Para análise dos
dados qualitativos foi utilizado o teste de McNemar e para os dados numéricos foi utiilizado o teste
de Wilcoxon. Após o tratamento da inflamação gengival houve diminuição significativa do Sledai (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) (P=0,039) e das citocinas IL-4 e IL-5
(P=0,023 e 0,026) no soro. Na análise do fluído gengival, houve redução significativa dos níveis de
IL-1 β, IL-10 e MCP-1 (p=0,039; 0,010; 0,025) e aumento significativo de IL-4, IL-12 (p7 0), IL-17,
GM-CSF e INF-Y (P= 0,003; 0,025; 0,001; 0,049; 0,004). Concluímos que depois do tratamento
da inflamação gengival não houve diminuição significativa nos valores de SLICC (Systeic Lupus
Internatinal Collaborating Clinics), mas houve redução significativa do SLEDAI absolutos e dos
níveis de IL-4 e IL-5 no soro, que são citocinas que atuam quando a resposta inflamatória esta exacerbada, provavelmente em decorrência do tempo de tratamento do lúpus eritematosos sistêmico
juvenil(LESj). O aumento das citocinas IL-2, IL-17 e GM-CCSF, na análise do fluído gengival,
demonstrando um prognóstico possivelmente desfavorável, uma vez que estão associados a perda
óssea e tecidual local.
palavras-chave: Gengivite; Lúpus eritematosos sistêmico juvenil; Citocinas

Since the 1980s case reports have suggested clinical and therapeutic associations between
juvenile systemic lupus erythematosus (SLE) and periodontal diseases, probably because the pathogenesis of both conditions have similar characteristics despite being distinct diseases, so the present
study aims to evaluate the impact of treatment of gingival inflammation on the expression of cytokines in serum and gingival fluid of patients with Juvenile Systemic Lupus Erythematosus (SLE).
Twenty-four patients with SLE (with a mean age of 16.1 ± 1.6 years) who had gingival inflammation participated in the study. Rheumatological data were collected, collected blood, collected gingival fluid and periodontal data. Cytokines were analyzed by multiplexing with BIO - plex Pro TM
Th17 panel assay kit. For the analysis of qualitative data the McNemar test was used and for the
numerical data the Wilcoxon test was used. After treatment of gingival inflammation, there was a
significant decrease in Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index (P = 0.039) and IL-4
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and IL-5 cytokines (P = 0.023 and 0.026) in the serum. In the analysis of gingival fluid, significant
levels of IL-1β, IL-10 and MCP-1 (p = 0.039; 0.010; 0.025) and significant increase of IL-4, IL-12
(p70), IL -17, GM-CSF and INF-Y (P = 0.003, 0.025, 0.001, 0.049, 0.004). We concluded that after
the treatment of gingival inflammation there was no significant decrease in SLICC (Systeic Lupus
International Collaborating Clinics), but there was a significant reduction of absolute SLEDAI and
serum levels of IL-4 and IL-5, which are cytokines that act when the inflammatory response is exacerbated, probably due to the time of treatment of juvenile systemic lupus erythematosus (SLE).
The increase of IL-2, IL-17 and GM-CCSF cytokines in the analysis of gingival fluid, demonstrating a possibly unfavorable prognosis, since they are associated with local bone and tissue loss
keywords: Gingivitis; Juvenile systemic lupus erythematosus; Cytokines
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A TECNOLOGIA CAD-CAM NO AUXÍLIO DA AVALIAÇAO DOS PREPAROS PROTÉTICOS NAS DISCIPLINAS LABORATORIAIS O sucesso dos trabalhos de prótese fixa está associado a um correto e criterioso planejamento, que deve ser individualizado e executado de modo
a atender às necessidades de cada paciente. A longevidade das próteses depende de um preparo
dental adequado para mantê-la em posiçao e para isso devem preencher princípios fundamentais
que são; mecânicos , biológicos e estéticos. Os preparos devem apresentar caracteristicas que impeçam o deslocamento axial da restauração quando submetida as forças oclusais, necessita de espessura suficiente mantendo a integridade pulpar e preservando a saúde periodontal,além de paralelismo
para possibilitar a inserção da peça protética. Na atividade laboratorial da Disciplina e Prótese Fixa
os alunos iniciam o treinamento, em manequim, dos preparos dentários relacionados à indicação
de próteses parciais fixas. É primordial que nesta fase, não só realizem mecanicamente os preparos,
como também visualizem os erros que levam ao insucesso de uma prótese. A tecnologia CAD/
CAM (Desenho Auxiliado por Computador / Usinagem Auxiliada por Computador), foi introduzida na Odontologia com finalidade de otimizar o processo de fabricação de restaurações indiretas e
atravez desse sistema podemos também, utilizá-lo para avaliar preparos dentários. O objetivo deste
estudo é identificar erros cometidos pelos alunos, descrevendo as possíveis causas e indicando soluções para cada caso. Serão selecionados preparos de quinze proteses parcias fixas, realizados pelos
alunos durante o período da Disciplina. Os preparos serão escaneados e a imagem digitalizada, será
avaliada em relação aos itens que caracterizam um preparo ideal, tais como; acabamento cervical,
desgaste axial, convergência oclusal, eixo de inserção, desgaste oclusal e acabamento das paredes.
Será criado uma tabela com os itens citados para avaliar a prevalência de cada item. Esses erros
serãoclassificadoscomo; a) passíveis de serem corrigidos ; b) passiveis de correção, porém com a
necessidade de mudança no plano inicial da prótese fixa e c) impossíveis de correção. As imagens
obtidas serão comparadas com imagens de desenho ideal para facilitar a visualização das soluções
de cada caso e utilizadas como material didático. Os resultados ainda estão sendo gerados e serão
transformados em tabelas indicando a frequencia de cada item na classificação citada.
palavras-chave: ponte fixa; preparo; CAD / CAM

THE CAD-CAM TECHNOLOGY IN THE ASSISTANCE OF THE ASSESSMENT OF
PROTETIC PREPARATIONS IN LABORATORY DISCIPLINES The success of fixed prosthesis
works is associated with a correct and judicious planning, which must be individualized and executed in order to meet the needs of each patient. The longevity of the prosthesis depends on an
adequate dental preparation to keep it in position and for this they must fulfill fundamental principles that are; mechanical, biological and aesthetic. The preparations must have characteristics
that prevent the axial displacement of the restoration when submitted to occlusal forces, it needs
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sufficient thickness maintaining the pulp integrity and preserving the periodontal health, besides
parallelism to allow the insertion of the prosthetic part. In the laboratory activity of the Discipline
and Fixed Prosthesis the students begin the training, in manikin, of the dental preparations related
to the indication of fixed partial dentures. It is essential that at this stage, not only mechanically
perform the preparation, but also visualize the errors that lead to the failure of a prosthesis. CAD
/ CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Machining) technology was introduced in
Dentistry in order to optimize the manufacturing process of indirect restorations and through this
system we can also use it to evaluate dental preparations. The objective of this study is to identify
errors made by the students, describing the possible causes and indicating solutions for each case.
The preparation of fifteen fixed partial protests will be selected by the students during the period
of the Discipline. The preparations will be scanned and the scanned image will be evaluated in
relation to the items that characterize an ideal preparation, such as; cervical finishing, axial wear,
occlusal convergence, insertion axis, occlusal wear and wall finishing. A table with the items cited
will be created to evaluate the prevalence of each item. These errors will be classified as; a) that can
be corrected; b) correctable, but with the need for change in the initial plane of the fixed prosthesis
and c) impossible to correct. The obtained images will be compared with ideal drawing images to
facilitate the visualization of the solutions of each case and used as didactic material. The results
are still being generated and will be transformed into tables indicating the frequency of each item
in the cited classification.
keywords: fixed-bridges; preparation; CAD / CAM
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A incorporação de clorexidina a cimentos de ionômero de vidro (CIVs) visa potencializar a
ação antimicrobiana desses materiais na prevenção da cárie. No entanto, identificar a melhor quantidade a ser incorporada sem alterar as propriedades mecânicas desse material restaurador ainda
é um desafio. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do diacetato de clorexidina (CHXd) nas
propriedades mecânicas de dois CIVs nacionais. Foram utilizados como controles os CIVs: Vitro
Fil R® (Novo DFL Ind.Com.SA, Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e Maxxion R® (FGM Prod. Odontol.
Ltda., Joinvile, SC, Brasil). O CHXd foi adicionado aos CIVs nas concentrações de 0,5%, 1% e 2%. A
resistência à compressão (RC) e a resistência à flexão (RF) foram analisadas usando a Máquina Universal de Ensaios (EMIC), após 24 horas de preparação das amostras para os 6 grupos experimentais (n = 10). Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente pelos testes t-independente,
Dunnett e Tukey. Os melhores valores obtidos para RC (Vitro Fil: 58,76 ± 0,64 MPa e Maxxion:
61,18 ± 0,42 MPa) e RF (Vitro Fil: 23,45 ± 0,19 MPa e Maxxion: 25, 01 ± 0,31 MPa) foram do
grupo controle, sem incorporação de CHXd. Entre os grupos experimentais, a proporção de 0,5%
de CHXd incorporada, foi aquela com valores mais elevados de RC (Vitro Fil: 56,83 ± 0,18 MPa
e Maxxion: 58,97 ± 0,29 MPa) e RF (Vitro Fil: 20,83 MPa ± 0,45 e Maxxion: 22,81 ± 0,50 MPa),
seguidos das proporções de 1% e 2%. As diferenças entre as quantidades de CHXd (0,5%, 1% e 2%)
foram significativas para ambas as resistências testadas (p <0,05). Os resultados sugerem que RC e
RF diminuem com o aumento da concentração de CHXd, portanto, CIVs com 1% e 2% de CHXd
podem não ser adequados para uso clínico, uma vez que o aumento na concentração de CHXd afeta
negativamente as propriedades do material. Assim, a proporção de 0,05% de CHXd é aqui indicada
como a melhor a ser incorporada nestes materiais restauradores.
palavras-chave: Cimento de ionomero de vidro; Clorexidina; Materiais dentarios

Incorporation of chlorhexidine to glass ionomer cements (GIC) aims to potentiate antimicrobial action of these materials in the prevention of caries. However, identifying best amount to
be incorporated without changing the mechanical properties of this restorative material is still a
challenge. Aim of this study was to evaluate the effect of chlorhexidine diacetate (CHXd) on the
mechanical properties of two national GICs. Were used as controls the GICs: Vitro Fil R® (New
DFL Ind.Com.SA, Rio de Janeiro, RJ, Brazil) and Maxxion R® (FGM Prod. Odontol. Ltda, Joinvile,
SC, Brazil). CHXd was added into GICs at concentrations of 0.5%, 1% and 2%. Compressive strength (CS) and flexural strength (FS) were analyzed using the Universal Testing Machine (EMIC),
after 24 hours of specimens preparation for the 6 experimental groups (n = 10). Obtained results
were statistically analyzed by the t-independent, Dunnett and Tukey tests. Best values obtained for
CS (Vitro Fil: 58.76 ± 0.64 MPa and Maxxion: 61.18 ± 0.42 MPa) and FS (Vitro Fil: 23.45 ± 0.19
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MPa and Maxxion: 25 , 01 ± 0.31 MPa) were from the control group, without incorporation of
CHXd. Among the experimental groups, the proportion of 0.5% of CHXd incorporated, was that
with higher values of CS (Vitro Fil: 56.83 ± 0.18 MPa and Maxxion: 58.97 ± 0.29 MPa) and FS (Vitro Fil: 20.83 MPa ± 0.45 and Maxxion: 22.81 ± 0.50 MPa), followed by proportions of 1% and 2%.
The differences between quantities of CHXd (0.5%, 1% and 2%) were significant for both tested
resistances (p <0.05). Results suggest that CS and FS decrease with increase of CHXd concentration, thus GICs with 1% and 2% of CHX may not be suitable for clinical use, since the increase in
CHXd concentration adversely affects material properties. Thus, the proportion of 0.05% CHXd is
indicated herein as the best to be incorporated into these restorative materials.
keywords: Glass ionomer cement; Chlorhexidine; Dental materials
Apoio Financeiro: CNPQ
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Sabe-se que a função de uma prótese total depende, dentre outros fatores, da adaptação da
sua parte posterior sobre mucosa. É importante salientar que a resina acrílica contrai durante o
processo de polimerização e segundo estudos, a contração é desigual, sendo maior na região posterior. O propósito deste trabalho foi verificar o efeito de três métodos de ativação de polimerização
na alteração dimensional (desadaptação) de uma resina acrílica (Vip Crill plus – VIPI) utilizada
para base de prótese total. Foram incluídos oito modelos edentados para cada técnica de ativação.
Após a eliminação de cera e a condensação da resina, foram utilizados os seguintes métodos de
polimerização: água ciclo curto (ACC – 2 horas), micro-ondas (MO – 20 minutos) e estufa (EF – 2
horas). Após a polimerização os modelos foram seccionados na região posterior e as junções resina-modelo avaliadas em microscópio óptico para verificar a desadaptação (em micrometros). Ciclo
Modelos A B C D E F G Média MO 1 141 91 133 293 178 63 48 135 2 94 37 59 189 124 48 48 86
3 209 94 68 293 157 37 66 132 4 390 100 80 440 250 50 260 224 5 170 130 70 280 110 80 220 152
6 141 91 133 293 178 63 48 136 7 94 37 59 189 124 48 48 86 8 209 94 68 293 157 37 66 133 Média
181 84 84 284 160 43 100 Ciclo Modelos A B C D E F G Média ACC 1 159 27 108 316 241 25 117
142 2 195 94 199 340 108 12 133 154 3 205 60 84 340 116 35 47 127 4 110 0 130 110 380 0 70 114 5
150 0 70 210 50 20 180 97 6 159 27 108 316 241 25 117 142 7 195 94 199 340 108 12 133 154 8 205
60 84 340 116 35 47 127 Média 172 45 123 289 170 20 105 Ciclo Modelos A B C D E F G Média
ESTUFA 1 40 40 40 170 80 40 110 74 2 120 140 30 270 100 60 200 131 3 170 70 50 260 140 130
240 151 4 180 20 90 150 110 50 130 104 5 190 120 70 280 180 170 250 180 6 78 12 131 304 150 23
52 107 7 110 48 116 316 120 35 78 118 8 141 37 48 269 101 23 42 94 Média 128 61 72 252 123 63
138 O estudo comparativo evidenciou a estufa como melhor método em comparação aos outros, os
autores observaram que houve desadaptação nas três técnicas e que houve uma correlação entre as
desadaptações e as regiões observadas. As maiores e menores desadaptações ocorreram nas regiões
D e B/F, respectivamente.
palavras-chave: próteses totais; microdureza; resinas acrílicas

It is known that the function of a total prosthesis depends, among other factors, the adaptation of its posterior part on mucosa. It is important to note that the acrylic resin contracts during
the polymerization process and, according to studies, the contraction is uneven, being larger in the
posterior region. The purpose of this work was to verify the effect of three methods of polymerization activation on the dimensional alteration (mismatch) of an acrylic resin (Vip Crill plus - VIPI)
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used for the total prosthesis base. Eight models were included for each activation technique. After
wax removal and resin condensation, the following polymerization methods were used: short cycle
water (ACC - 2 hours), microwave (MO - 20 minutes) and greenhouse (EF - 2 hours). After the
polymerization, the models were sectioned in the posterior region and the resin-model junctions
were evaluated under an optical microscope to verify the mismatch (in micrometers). Cycle Models A B C D E F G Average MO 1 141 91 133 293 178 63 48 135 2 94 37 59 189 124 48 48 86 3 209
94 68 293 157 37 66 132 4 390 100 80 440 250 50 260 224 5 170 130 70 280 110 80 220 152 6 141
91 133 293 178 63 48 136 7 94 37 59 189 124 48 48 86 8 209 94 68 293 157 37 66 133 Average 181
84 84 284 160 43 100 Cycle Models A B C D E F G Average ACC 1 159 27 108 316 241 25 117 142
2 195 94 199 340 108 12 133 154 3 205 60 84 340 116 35 47 127 4 110 0 130 110 380 0 70 114 5 150
0 70 210 50 20 180 97 6 159 27 108 316 241 25 117 142 7 195 94 199 340 108 12 133 154 8 205 60
84 340 116 35 47 127 Average 172 45 123 289 170 20 105 Cycle Models A B C D E F G Average
STOVE 1 40 40 40 170 80 40 110 74 2 120 140 30 270 100 60 200 131 3 170 70 50 260 140 130 240
151 4 180 20 90 150 110 50 130 104 5 190 120 70 280 180 170 250 180 6 78 12 131 304 150 23 52
107 7 110 48 116 316 120 35 78 118 8 141 37 48 269 101 23 42 94 Average 128 61 72 252 123 63 138
The comparative study evidenced the greenhouse as the best method in comparison to the others,
the authors observed that there was maladaptation in the three techniques and that there was a
correlation between the mismatches and the regions observed. The largest and smallest mismatches occurred in the D and B / F regions, respectively.
keywords:  dentures; microhardness; acrylic resins
Apoio Financeiro:
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Indivíduos desdentados precisam ser reabilitados para manutenção da função mastigatória
e estética. O sucesso de uma prótese total removível mucossuportada depende de vários fatores,
sendo a adaptação da parte interna de sua base sobre a o rebordo remanescente crucial para a estabilidade e consequente eficiência mastigatória do paciente. A contração de polimerização pode
aumentar o nível de desadaptação da base de resina acrílica e, consequentemente, diminuir a estabilidade e retenção da prótese. Apesar do processo de polimerização promover uma contração não
uniforme, ela é mais pronunciada na região palatina posterior. Desta maneira, muitos métodos de
polimerização têm sido descritos na tentativa de diminuir as alterações dimensionais destas resinas, ocorridas durante a sua confecção. Neste estudo avaliou-se a desadaptação de bases de prótese,
utilizando uma resina acrílica para base de dentadura (VipCril Plus) submetida a três métodos de
ativação em sete pontos diferentes do modelo. Os métodos de polimerização avaliados foram: banho maria, microondas e prensa térmica. Sendo: banho maria por 70°C por 30 min, 100°C por 1h
e 30min e resfriamento natural; microondas com 3 min com potência de 30%; 5 min em repouso;
3 min com potência 60%; 5 min em repouso;4 min potência 90% e, por último, prensa térmica a
108°C durante 14min e 33s com subsequente resfriamento rápido em água corrente. Houve maior
desadaptação na região do palato, independentemente do método de polimerização, seguido das
regiões de fundo de vestíbulo e crista do rebordo. Quando os métodos de polimerização foram
comparados, a polimerização por estufa apresentou menor desadaptação que os demais métodos.
Para a região do palato, os métodos BM, MO e PT não apresentaram diferenças estatísticas em
relação às medidas de desadaptação; para a região do fundo de vestíbulo, os métodos BM e PT não
apresentaram diferenças estatísticas em relação às medições. Foi possível concluir que apesar dos
níveis de desadaptação das bases ativadas por calor seco tenham sido menores, não houve diferença
estatística em relação ao método BM. O método de polimerização por energia de microondas promoveu a maior desadaptação das bases de resina para todas as regiões analisadas.
palavras-chave: Próteses totais; resinas acrílicas; post damming

ABSTRACT The purpose of the present study was to evaluate the dimensional stability of
the denture base resin. A silicon mold of an edentulous maxilla was used to produce 24 casts of type
IV dental stone. Each cast received a baseplate prepared with a 3-mm thick EVA plate in a vacuum
forming machine. The cast-base plate sets were randomly divided into 3 groups (n=8) as a function
of the polymerization method: 2 h cycle activated by water bath (WB), or 20 min cycle activated
by a microwave oven (MW) or 15 min cicle activated by dry-heat press (DP). Metallic flasks were
used for all groups except MW group, which was included in plastic flasks. The mold inside the
flask was filled with acrylic resin in dough like stage and the flask was closed under a load of 1,250
Kg for 30 min. After resin polymerization, the cast-base plate assemblies were removed from the
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flasks and sectioned 10 mm from the posterior limit of the cast using a micromet disc. The surface
was refined with grit paper and the residual stone was removed in an ultrasound bath. A stereomicroscope with 10× magnification was used to evaluate the misfit at the cast-base plate interface
at the palate, buccal flange and ridge crest. The groups were compared with ANOVA and LSD
post-hoc test considering a significance level of 5%. There was greater misfit at the palate region
(p<0.05) regardless the polymerization method. The WB and DP groups demonstrated similar results (p>0.05). It was possible to conclude that the base plate misfit of all polymerization methods
was clinically acceptable. The short polymerization cycle in a dry-heat press demonstrated to be as
reliable as the other methods.
keywords: denture; post damming; acrylic resins
Apoio Financeiro: CNPQ
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São comuns trabalhos na literatura demonstrando as altas taxas de sucesso no uso de enxertos ósseos na reconstrução da crista óssea alveolar. Todavia, a disponibilidade limitada, a possibilidade de lesar estruturas vitais, e o aumento da morbidade e complicações associadas ao acesso
cirúrgico, estimulam a busca de outros substitutos ósseos, Tecnologias de engenharia de tecidos
estão sendo desenvolvidas no intuito de incorporar propriedades como a osteogênese a substitutos
ósseos, O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial osteogênico de um enxerto ósseo enriquecido com uma subpopulação de células do estroma mesenquimal da medula óssea (MIAMI cells) na
regeneração da crista óssea alveolar. Foram utilizados 20 ratos atímico “nude”, divididos em dois
grupos, com dois diferentes intervalos de tempo (4 e 8 semanas). Os animais do grupo teste foram
enxertados utilizando o modelo de aumento mandibular com enxerto ósseo humano liofilizado e
acelular. Já o grupo teste, recebeu o mesmo enxerto porém com o acrescento das “MIAMI cells”.
Depois de determinado intervalo, os animais foram sacrificados e os enxertos foram analisados
por métodos imuno-histoquímicos e histológicos. O grupo teste demonstrou menos partículas
não-incorporadas e maior formação óssea. A analise imuno-histoquímica demonstrou que as células enxertadas passaram por um processo de diferenciação em celulas tipo osteoblasto, portanto,
participando do processo de incorporação. Os imunomarcadores de remodelação e neoformação
óssea apresentaram maior intensidade no grupo teste quando comparado ao grupo controle. Concluindo, foi demonstrado que em modelo animal, o enxerto ósseo com a presença de células mesenquimais promoveu maior propriedades osteogênicas resultando em maior formação óssea, maior
taxa de remodelaçaão e rápida incorporação. Todavia, estudos futuros são necessários, o resultado
do estudo em questão sugerem que enxertos ósseos enriquecidos com células mesenquimais podem
oferecer grandes benefícios para o campo da cirurgia oral.
palavras-chave: enxerto ósseo; neoformação; imunomarcadores

Reports on the use of bone autografts with high success rates in the alveolar ridge reconstruction are common in the literature. However, the limited availability, possibility of injury of
vital structures, increased morbidity and complications associated with the surgical access, stimulate the search for others bone substitutes. Tissue engineering technologies are being developed
in attempt to incorporate properties like osteogenesis to bone substitutes. The aim of this study
was to evaluate the osteogenic potential of a bone graft enriched with a specific subpopulation of
human stromal mesenchymal cells from bone marrow (MIAMI cells) in the alveolar ridge bone
regeneration. Were used 20 athymic nude rats divided in two groups with two different time
intervals (4 and 8 weeks). The animals of the test group were grafted using a mandibular bone
augmentation model with a freeze-dried and acellular human bone graft. The test group received
the same graft, but seeded with the MIAMI cells. After the determined interval, the animals were
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sacrificed, and the grafts were analyzed through histological and immunohistochemical methods.
The group test has demonstrated less non-incorporated particles and more new bone formation.
The immunohistochemical analysis demonstrated that the grafted cells underwent differentiation
into osteoblast-like phenotype, thus participating in the incorporation process. The remodeling
and bone formation immunomarkers presented higher intensity in the test group when compared
to the control group. Concluding, it was demonstrated that, in an animal model, the cell-seeded
bone graft promoted osteogenic properties resulting in significantly higher bone formation, higher remodeling rate and faster incorporation. Even though future studies are needed, the results
of the present study suggest that bone grafts enriched with mesenchymal cells can offer significant
benefits in the oral surgery field.
keywords: bone autograft; neoformation; immunomarkers
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O uso do aparelho ortodôntico favorece a presença de manchas brancas e, potencialmente,
a lesões cariosas. Adolescentes tendem a hábitos inadequados de higiene bucal e o uso de aparelhos
ortodônticos exacerba o risco de cárie. Este estudo tem como objetivo avaliar as condições de saúde
bucal em pacientes adolescentes da Clínica de Ortodontia da Faculdade de Odontologia da UERJ,
visando à implementação futura de um Programa de Prevenção da Cárie neste serviço. O trabalho
foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética (Parecer 255.767). Todos os pacientes (43) foram
classificados de acordo com o risco de cárie, a partir do uso de indicadores: fluxo salivar, O’leary,
sangramento gengival e CPO-D. Foram estabelecidos protocolos de atendimento e acompanhamento para os perfis de risco mais frequentes (alto e baixo risco). Cerca de 40% dos pacientes não
utilizaram aparelho ortodôntico no início do estudo. Sexo e tempo de tratamento ortodôntico não
apresentaram correlação significativa com o nível de risco de cárie. A baixa adesão às medidas e
práticas de higiene bucal foi o principal aspecto da associação de risco de cárie. O valor médio da
CPO-D foi (3,9) próximo ao aceitável para grupo etário. No entanto, variou de 1 a 8. Os demais
indicadores apresentaram comportamento semelhante, ou seja, com valores médios aceitáveis, mas
com variações extremas dentro do grupo de pacientes atendidos. A implementação de protocolos
de higiene bucal para pacientes ortodônticos é um processo contínuo que se concentra no controle, tratamento e prevenção da doença. Os resultados sugerem a importância da implementação
de um programa de prevenção da cárie, contribuindo para a interação entre as especialidades de
Ortodontia e Odontologia da instituição estudada, a fim de oferecer um serviço diferenciado para
acompanhar e melhorar a condição de saúde bucal dos pacientes atendidos.
palavras-chave: Adolescente; Carie Dentaria; Ortodontia

Use of orthodontic appliance favors the presence of white spots and potentially to carious
lesions. Adolescents tend to poor oral hygiene habits and the use of orthodontic appliances exacerbates the risk of caries. This study aims to evaluate oral health conditions in adolescent patients
from the Orthodontics Clinic of the UERJ School of Dentistry, aiming at the future implementation of a Caries Prevention Program in this service. Work was previously approved by the Ethics
Committee (Opinion 255,767). All patients (43) were classified according to the risk of caries,
from the use of indicators: salivary flow, O’leary, gingival bleeding and CPO-D. Were established
protocols of care and follow-up for the most frequent risk profiles (high and low risk). About 40%
of patients did not use orthodontic appliance at started the study. Sex and time of orthodontic
treatment did not present a significant correlation with the level of caries risk. Low adherence to
measures and practices of oral hygiene was the main aspect of caries risk association. CPO-D mean
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value was (3.9) close to that acceptable for age patients group. However it ranged from 1 to 8. The
others indicators presented similar behavior, that is, with acceptable mean values, but with extreme variations within the group of patients attended. Implementation of oral hygiene protocols for
orthodontic patients is an ongoing process that focuses on the control, treatment and prevention
of the disease. Results suggest the importance in implement a caries prevention program, contributing to the interaction between the Orthodontics and Dentistry specialties of the studied institution, in order to offer a differentiated service to follow up and improve the oral health condition
of the patients attended.
keywords: Adolescent; Dental Caries; Orthodontics
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O “Teste da Linguinha” (TL) é um exame padronizado criado para diagnosticar e indicar o
tratamento precoce da anquiloglossia em neonatos, que se tornou obrigatório, no Brasil, em 2014
(Lei Federal 13.002), como triagem neonatal. Essa revisão visa discutir a validade do uso do TL
para indicar a frenotomia como prevenção ao desmame precoce em neonatos com anquiloglossia.
Foi realizada uma busca para identificação das melhores evidências (revisões sistemáticas (RS) e
ensaios clínicos (EC)) acerca dos benefícios sobre a amamentação da frenotomia, como tratamento
precoce para anquiloglossia. Nenhum estudo utilizando o TL foi encontrado. Foram identificadas 5 RS, publicadas em 2014 e 2015, e 5 EC. Esses estudos demonstraram que não há evidência
conclusiva que a anquiloglossia prejudique a amamentação, nem que frenotomia precoce leve a
uma melhora na amamentação ou menor chance de desmame precoce. Além disso, faltam critérios
objetivos e padronizados para diagnóstico e indicação do tratamento precoce da anquiloglossia
em recém-nascidos. Desta forma, podemos concluir que, atualmente, não podemos afirmar que
a frenotomia previne o desmame precoce em neonatos com anquiloglossia. Estudos futuros são
necessário para determinar a validade e confiabilidade do TL. Por isso, foi realizada uma pesquisa
na maternidade com recém-nascidos, com amostra de 268 binômios mãe/filho, cujo bebês sejam
saudáveis, nascido a termo, com peso maior ou igual a 2500g, de mães que possam e desejam amamentar. Os dados foram coletados através de observação da mamada, exame da cavidade bucal do
bebê e entrevistas com a mãe. As entrevistas foram realizadas pelo telefone, sendo dividas em: 1ª
revisão com 1 mês de idade, 2ª revisão aos 3 meses e 3ª revisão aos 6 meses. As revisões buscaram
identificar se o bebê possui a língua presa (caso positivo, se já realizou algum tratamento), como é
a alimentação do recém-nascido, seu peso, o que e como a mãe se sente ao amamentar. Nenhuma
diferença estatisticamente significativa foi encontrada entre o grupo de bebês com anquilogossia e
a mamada e o grupo de bebes sem anquiloglossia e a mamada. Além disso, Os achados sugerem que
o TL não é apropriado para a triagem neonatal e que são necessários mais estudos para investigar
as suas propriedades psicométricas.
palavras-chave: Anquiloglossia; Recém-Nascido; Triagem neonatal

The “Teste da Linguinha” (TL) is a standardized test designed to diagnose and indicate the
early treatment of ankyloglossia in neonates, which became mandatory in Brazil in 2014 (Federal
Law 13,002) as neonatal screening. This review aims to discuss the validity of the use of TL to
indicate the frenotomy as prevention of early weaning in neonates with ankyloglossia. A search
was made to identify the best evidence (systematic reviews (RS) and clinical trials (CE)) about the
benefits on breastfeeding of frenotomy, such as early treatment for ankyloglossia. No study using
TL was found. Five RSs, published in 2014 and 2015, and 5 EC were identified. These studies have
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shown that there is no conclusive evidence that ankyloglossia impairs breastfeeding, nor that early
frenotomy leads to improved breastfeeding or less chance of early weaning. In addition, objective
and standardized criteria for diagnosis and indication of early treatment of ankyloglossia in neonates are lacking. In this way, we can conclude that, currently, we can not affirm that the frenotomy
prevents the early weaning in neonates with ankyloglossia. Future studies are needed to determine the validity and reliability of TL. Therefore, a study was carried out in the maternity hospital
with newborns, with a sample of 268 mother / child binomials, whose babies are healthy, born at
term, weighing 2500g or more, from mothers who can and wish to breastfee, Data were collected
through observation of the feeding, examination of the baby’s oral cavity and interviews with the
mother. The interviews were carried out by telephone, being divided into: 1st revision at 1 month
of age, 2nd revision at 3 months and 3rd revision at 6 months. The reviews sought to identify whether the baby has a tongue attached (if so, if it has already been treated), such as the baby’s feeding,
its weight, and how the mother feels when breastfeeding. No statistically significant difference was
found between the group of babies with ankylosis and the feeding and the group of infants without
ankyloglossia and the feeding. In addition, the findings suggest that TL is not appropriate for neonatal screening and that further studies are needed to investigate its psychometric properties.
keywords: Ankyloglossia; Neonate; Frenotomy
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Evidências científicas indicam que a infecção endodôntica é fundamental para a progressão
e perpetuação de diferentes formas de periodontite apical (PA). A influência da PA sobre a circulação de marcadores inflamatórios ainda é controversa na literatura. O objetivo do presente estudo é
avaliar e comparar a presença de marcadores inflamatórios de forma local e sistêmica antes e após
tratamento endodôntico (TE) em dentes com infecção endodôntica primária e PA associada. O
presente estudo foi aprovado pelo CEP-HUPE. Pacientes que necessitem TE referenciados para a
Policlínica Piquet Carneiro (UERJ) são incluídos neste estudo de acordo com os seguintes critérios
de inclusão: Pacientes com idades entre 18 e oitenta anos, apresentando dentes com rizogênese
completa, evidência radiográfica de PA, ausência de TE prévio, estrutura coronária remanescente suficiente para aplicação do isolamento absoluto e ausência de doença periodontal avançada.
Além disso, o paciente não deve apresentar cardiopatia severa nem deve ter tomado antibióticos
ou antiinflamatórios nos últimos três meses que antecederam a pesquisa. Estes são submetidos a
exames radiográfico periapical e de sangue antes do TE e, após seis meses e um ano deste. Durante
o TE são coletadas amostras microbiológicas em diferentes tempos visando uma associação entre
a microbiota detectada e os marcadores inflamatórios locais encontradOs. O presente estudo ainda
está em andamento, já tendo sido atendidos sete pacientes. Com os resultados obtidos espera-se
entender a importância do TE e da presença de PA nos marcadores inflamatórios locais e sistêmicos dos pacientes.
palavras-chave: citocinas; endodontia; periodontite periapical

Scientific evidence indicates that the Endodontic infection is critical to the progression and
perpetuation of different forms of apical periodontitis (AP). The influence of AP on the circulation of inflammatory markers is still controversial in the literature. The objective of the present
study is to evaluate and compare the presence of inflammatory markers of local and systemic form
before and after endodontic treatment (ET) in teeth with endodontic primary infection and associated AP. The present study was approved by CEP-HUPE. Patients who need ET referenced for
Piquet Carneiro Polyclinic (UERJ) are included in this study according to the following criteria for
inclusion: Patients aged between 18 and 80 years showing teeth with complete root development,
radiographic evidence of AP, absence of previous ET, remaining coronary structure sufficient for
application of rubber dam e and absence of advanced periodontal disease. In addition, the patient
must not exhibit severe heart disease and should not have taken antibiotics or anti-inflammatory
drugs in the last three months before the research. These are subjected to periapical radiographic
examination and blood test before, after 6 months and 1 year of ET. During the ET are collected
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microbiological samples at different times with the purpose of an association between the microbiota detected and the local inflammatory markers found. The present study is still in progress,
having already been taken care of 7 patients. With the results is expected to understand the importance of ET and AP presence in local and systemic inflammatory markers of patients.
keywords: cytokines; endodontics; periapical periodontitis
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ

510

ODONTO LO G I A
257. LEVANTAMENTO PARCIAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS NA CLÍNICA
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De acordo com os resultados do Relatório final do SB Brasil 2010, a cárie dentária ainda é
um problema de saúde pública no Brasil. Quando não tratada a cárie dentária, assim como outras
condições bucais, pode afetar o crescimento e desenvolvimento da criança. Essa doença pode causar dor significativa levando a uma infecção comprometendo os estudos, alimentação o lazer e a
autoestima, diminuindo a qualidade de vida da criança e interferindo também na rotina normal
da família. O objetivo desse estudo foi de realizar o levantamento parcial de crianças atendidas na
Clínica de Odontopediatria da FOUERJ em 2017. Todos os prontuários das crianças atendidas no
ano de 2017 foram analisados, individualmente, para a realização desse levantamento parcial. Um
banco de dados foi criado no programa Microsoft Office Excel para o armazenamento e a análise
dos mesmos. No ano de 2017 foram atendidas 131 crianças na Clínica de Odontopediatria da FOUERJ. Deste total, 96 (73,28%) crianças apresentavam a doença cárie em seus diferentes níveis de
evolução. Cinquenta e seis alunos (28 em cada semestre), realizaram o controle e o tratamento da
cárie dentária nessas crianças, através de instruções de higiene bucal (conjunto com escova e creme
dental fluoretado) para a criança na presença do seu acompanhante. Aplicação tópica de fluoreto,
selantes (de fóssulas e fissuras) e restaurações também foram feitas. Há uma grande procura por
parte da população pelo atendimento Odontopediátrico oferecido pela Faculdade de Odontologia
da UERJ. Esse serviço, promovido pela instituição, traz benefícios a essas pessoas, recuperando sua
saúde e bem-estar, assim como aos alunos envolvidos que ganham experiência tanto no âmbito
profissional, como também na desenvoltura nas relações interpessoais.
palavras-chave: Odontopediatria; Coleta de Dados; Cárie Dentária

According to the final results of the SB Brazil 2010, dental caries is still a public health
problem in Brazil. When untreated, dental caries, as well as other oral related conditions, can
affect the growth and development of the child. This disease can cause significant pain leading to
an infection, compromising the learning process and studying, feeding, leisure and self-esteem,
reducing the quality of life of the child and also interfering in the normal routine of its family.
The objective of this study was to perform a partial survey of children attending the FOUERJ Pediatric Dental Clinic in the year of 2017. All medical records of the children attended during this
year were analyzed individually. A database was created in the Microsoft Office Excel program in
order to store and analyse data. In 2017, 131 children were treated at the Pediatric Dental Clinic of
FOUERJ. From this total, 96 (73.28%) children had dental caries, seen at different stages of evolution. Fifty-six undergraduate students (28 in each semester) performed caries control, through
oral hygiene instructions (dental kit with a toothbrush and fluodidated toothpaste) to the child
in the presence of their caretaker, and provided dental treatment. Fluoride application, dental pit
and fissure sealants and restorations were also accomplished, whenever necessary. There is a great
demand from the population to receive assistance from the Pediatric Dental Service offered by the
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University of Rio de Janeiro Dental School. This service brings benefits to these people, as they recover their health and well-being, as well as it benefits the students involved by gaining experience
at a professional scope and also as in the resourcefulness in interpersonal relationships.
keywords: Pediatric Dentistry; Data Collection; Dental Caries
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O uso do verniz fluoretado para controle e prevenção da cárie dentária é recomendado mundialmente com base em evidências científicas provenientes de diversas revisões sistemáticas. Nesse
sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade metodológica e o risco de viés em revisões sistemáticas sobre o efeito anticárie do verniz fluoretado em odontopediatria. Foi realizada
uma busca bibliográfica na Cochrane Library e no Pubmed/Clinical Queries/Systematic Reviews/
Broad Scope, utilizando o termo “fluoride varnish” e o período de janeiro de 2000 a março de 2018.
As ferramentas utilizadas foram o AMSTAR (Avaliação de Qualidade Metodológica de Revisões
Sistemáticas) e o ROBIS (Risco de Viés em Revisões Sistemáticas). Foram identificados 73 estudos
e 12 revisões sistemáticas foram avaliadas na íntegra por dois revisores de forma independente,
que extraíram dados para responder às questões propostas nas duas ferramentas utilizadas. Metade
(6) das revisões sistemáticas encontrou efeito anticárie do verniz fluoretado. De acordo com as 11
questões propostas pelo AMSTAR, 66% (8) das revisões sistemáticas pontuaram acima de seis e
a maioria foi publicada nos últimos cinco anos, embora nenhuma tenha alcançado os 11 pontos.
Apenas 16% (2) das revisões sistemáticas incluíram estudos independentemente de seu status de
publicação e 33% (4) forneceram uma lista de estudos incluídos e excluídos e avaliaram a probabilidade de viés de publicação. Embora 58% (7) das revisões sistemáticas tenham feito uma síntese narrativa dos achados, 83% (10) avaliaram a qualidade metodológica dos estudos incluídos. De acordo
com o ROBIS, 75% (9) das revisões sistemáticas apresentaram alto risco de viés, sendo os maiores
problemas encontrados no critério de elegibilidade dos estudos (91%, n=11) e na síntese e resultados apresentados (83%, n=10). Podemos concluir que, embora a qualidade das revisões sistemáticas
tenha melhorado nas publicações mais recentes, os problemas metodológicos encontrados geram
viés importante, contribuindo com evidências científicas limitadas ou não confiáveis.
palavras-chave: verniz fluoretado; revisões sistemáticas; qualidade metodológica

The use of fluoride varnish for caries control and prevention is recommended worldwide
based on scientific evidence from several systematic reviews. In this sense, the aim of this study
was to evaluate the methodological quality and risk of bias in systematic reviews on the anticaries
effect of fluoride varnish in pediatric dentistry. A literature search was carried out in the Cochrane
Library and Pubmed/Clinical Queries/Systematic Reviews/Broad Scope, using the term “fluoride
varnish” and the period from January 2000 to March 2018. The tools used were AMSTAR (Assessing the Methodological Quality of Systematic Reviews) and ROBIS (Risk of Bias in Systematic
Reviews). We identified 73 studies and the full-text articles of 12 systematic reviews were independently evaluated by two reviewers, who extracted data in order to answer the questions proposed in the two tools used. Half (6) of the systematic reviews found an anticaries effect of fluoride
varnish. According to the 11 questions proposed by AMSTAR, 66% (8) of the systematic reviews
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scored above six and most were published in the last five years, although none have reached 11
points. Only 16% (2) of systematic reviews included studies irrespectively of their publication status and 33% (4) provided a list of included and excluded studies and evaluated the probability of
publication bias. Although 58% (7) of the systematic reviews provided a narrative synthesis of
the findings, 83% (10) evaluated the methodological quality of the included studies. According to
ROBIS, 75% (9) of the systematic reviews had high risk of bias, with the greatest limitations being
found in the eligibility criteria of the studies (91%, n = 11) and in the synthesis and results presented (83%, n = 10). We can conclude that, although the quality of systematic reviews has improved
in the most recent publications, the methodological limitations found may raise important bias and
lead to limited or unreliable scientific evidence.
keywords: fluoride varnish; systematic reviews ; methodological quality
Apoio Financeiro:
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O caso foi realizado durante o projeto “Reabilitação social do sorriso de adolescentes de
baixa renda”, que é desenvolvido na Faculdade de Odontologia por alunos de 5º ao 8º período
junto a Disciplina de Saúde Oral para Adolescentes e ao NESA (Núcleo de Estudo da Saúde do
Adolescente). Após traumatismos em dentes anteriores que ocasionam fraturas, podemos proceder
com técnicas de restauração utilizando resina composta e também com a colagem de fragmentos,
que quando possível de ser aplicada reproduz harmonia e promove resultados satisfatórios. Após
o advento da técnica de condicionamento ácido do esmalte, proposta por Buonocore em 1955¹, o
tratamento de dentes anteriores fraturados passou a ser aplicado de maneira mais conservadora e
estética. A colagem de fragmentos surgiu em 1964 com CHOSAK & EIDELMAN, que relatou um
caso de fratura de incisivo central em que foi realizada a colagem. O presente trabalho visa relatar
um caso de colagem de fragmento de uma fratura de coroa não complicada no incisivo central
superior esquerdo decorrente de um impacto ocasionado durante uma atividade recreativa escolar
em um paciente do sexo masculino de 12 anos de idade. Para esse caso, foi realizado em primeiro lugar o condicionamento com ácido fosfórico à 37% do fragmento e do dente propriamente
dito. Após isso, foi feita a lavagem abundante de ambos e posterior aplicação do sistema adesivo
“Adesivo Adpter™ Scotchbond™”. Adiante, foi efetuada a aplicação do cimento resinoso, aplicando
o “Variolink N Catalyst high viscosity” e “Variolink N Base A1”, então o posicionamento do fragmento seguido da fotoativação. Finalmente, foi realizado o acabamento, polimento e alívio das
forças oclusais no dente. O aspecto final foi satisfatório, devolvendo ao paciente estética e função e
harmonia. Além disso, foi possível reinserir o paciente socialmente, visto que o mesmo estava sofrendo “Bullying” em razão do dente que fora fraturado. Portanto, a colagem de fragmentos é uma
técnica eficaz e satisfatória que deve ser levada em conta durante a formulação do plano de tratamento. Além disso, deve-se explanar à população a importância do armazenamento do fragmento
de dentes frente a fraturas.
palavras-chave: Saúde oral de Adolescentes; Colagem de Fragmentos; Adesão dentinária

The case was realized during the project “Social Rehabilitation of Smile of low-income Adolescents” wich is developed in the Facult of Dentristy by students from 5th to 8th grade combined
with the Oral Health Discipline for Adolescents and the NESA (Centre of Study of Adolescents’
Health). After traumatisms in anterior teeth that causes fractures, it can be treated with restorative techniques using composite resin and also with the Reattachment of fractured fragment itself,
wich when possible to be applied reproces harmony and promotes satisfactory results. After the
advent of the technique of enamel acid conditioning, proposed by Buonocore in 1955, the tratment of fractured anterior teeth become more conservative and with better esthetics. The collage
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of fragments arose in the 1964 with CHOSAK & EIDELMAN, they reported a case of Central
Incisor Fracture in which the bonding was performed. The present case report describes a case
of Reattachment of Fracture uncomplicated in upper left incisor central crown due to a impact
during a school recreative activity in a male patient of 12 years old. For this case, first was realized
the condiotioning with phosphoric acid 37% of the fragment and the tooth it self. After this, the
abundant washing using water was made in booth and subsequente application of the adhesive
system “Adpter™ Scotchbond™”. Afterwards, the resin cement was applied, using the “Variolink N
Catalyst high viscosity” and “Variolink N Base A1”. Then the positioning of the fragment was made
followed by the photoactivation. Finally, the finishing, polishing and relief of the occlusal forces
in the tooth were performed. The final aspect was satisfactory, returning to the patient esthetics,
funcion and harmony. In addition, it was possible to reinsert the patient socially because he was
suffering Bullying due to the fractured tooth. Therefore Fragment Reattachment is na effective
and satisfactory technique that can be taken into account during the formulation of the treatment
plan. In addition, the importance of storing the fragment of a fractured tooth must be shown for
population.
keywords: Oral health of adolescentes; Reattachment of fragments; Dentin adhesion
Apoio Financeiro: ; CETREINA
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Instrumentos no formato de escalas são frequentemente usados para identificar e facilitar o
manejo da ansiedade associada ao tratamento odontológico (ATO) em pacientes odontopediátricos.
O objetivo deste estudo foi identificar escalas válidas e confiáveis utilizadas em estudos publicados
entre 1985 e 2016, nos quais foi estimada a prevalência de ATO em crianças e adolescentes. Foi
usada a metodologia de revisão sistemática. As buscas por estudos foram realizadas nas seguintes
bases bibliográficas: Medline via PubMed, EMBASE, Web of Science, CINAHL, Scopus, PsycInfo
e Lilacs. As referências de uma revisão sistemática recentemente publicada sobre o tema também
foram examinadas. Foram encontradas 926 referências após a remoção de duplicatas. Duas revisoras treinadas leram os títulos e resumos selecionando 170 estudos para leitura na íntegra, conforme
os seguintes critérios: estudo seccional ou de coorte, em indivíduos com idade entre 3 e 18 anos,
recrutados aleatoriamente ou por conveniência em qualquer local e país, em que a prevalência de
ATO tivesse sido estimada por escala validada para a faixa etária e idioma da população. Foram
excluídos estudos em que a amostra era composta apenas por pacientes com necessidades especiais
ou apenas por indivíduos ansiosos. Após solução das divergências com um terceiro pesquisador,
foram incluídos na revisão 37 estudos, conduzidos em 20 países. Eles utilizaram 5 escalas diferentes: CFSS-DS (n=22; 16 países); DAQ (n=5; 1 país); DFS (n=4; 4 países); MCDASf (n=3; 3 países)
e VPT (n=2; 1 país). Das escalas identificadas, apenas uma era pictórica (VPT); as outras tinham
formato de questionário. Duas escalas foram usadas em estudos realizados apenas no Brasil (DAQ
e VPT), tendo sido validadas para a cultura desse país. Surpreendentemente, nenhum estudo brasileiro fez uso da escala mais popular na avaliação da ATO em crianças e adolescentes, a CFSS-DS.
Há uma grande variedade de escalas disponíveis para mensurar ATO e conhecer as características
de cada uma, bem como suas propriedades psicométricas, é importante para que pesquisadores e
clínicos possam escolher aquela que melhor atenda aos seus interesses.
palavras-chave: ao tratamento odontológico; Inquérito e questionário; Criança e Adolescente

Scales are frequently used to identify and facilitate the management of dental anxiety (DA)
in pediatric dental patients. The objective of this study was to identify valid and reliable scales that
were used in studies that were published between 1985 and 2016, where the prevalence of DA was
estimated in children adolescents. The systematic review methodology was used. The searches for
studies were carried out in the following bibliographic databases: Medline via PubMed, EMBASE,
Web of Science, CINAHL, Scopus, PsycInfo and Lilacs. The references of a recently published systematic review on the subject were also examined. After removal of duplicates, 926 references were
found. Two trained reviewers read their titles and abstracts; eventually 170 studies were selected
for reading in full according to the following criteria: sectional or cohort study, with individuals
between 3 and 18 years of age, recruited randomly or according to the researchers convenience in
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any place and country, where the prevalence of DA had been estimated using a scale that had been
validated for the age group and language of the sample population. We excluded studies in which
the sample consisted only of special needs patients or only of anxious individuals. After resolving
disagreements with a third researcher, 37 studies, conducted in 20 countries, were included in the
review. They used 5 different scales: CFSS-DS (n = 22; 16 countries); DAQ (n = 5; 1 country);
DFS (n = 4; 4 countries); MCDASf (n = 3; 3 countries) and VPT (n = 2; 1 country). Of the scales
identified, only one was pictorial (VPT); the others were in the questionnaire format. Two scales
were used in studies conducted only in Brazil (DAQ and VPT) and were cross-culturally validated. Surprisingly, no Brazilian study used the most popular scale for assessing DA in children and
adolescents, the CFSS-DS. There is a wide variety of scales that can be used for the measurement
of DA in children and adolescents and it is important that researchers and clinicians know their
characteristics, as well as their psychometric properties, in other to be able to choose the one that
best suits their interests.
keywords: Anxiety to dental treatment; Inquiry and questionnaire; Child and Teenager
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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No Brasil, a partir dos anos 2000, o mercado privado das IES foi incentivado por políticas
estatais de financiamento público, o que para alguns beneficiou a expansão do ensino superior
– em número de instituições, vagas e alunos. Dentro desse sistema, há as relações de poder nas
quais é possível observar a correlação de autonomia entre as esferas de formação diante políticas
públicas de estímulo à privatização da graduação de medicina e enfermagem, justificadas pelas necessidades de profissionais no SUS. Pretende-se aqui analisar a estrutura proprietária e estratégias
de expansão de Instituições de Ensino Superior (IES) e escolas de medicina e de enfermagem, em
especial o grupo Faminas. Além disso, pretende-se também sintetizar informações referentes à
natureza e propriedades dos grupos empresariais, suas trajetórias de ampliação e estabelecer um
paralelismo com projetos e políticas de expansão e acesso ao ensino superior. O trabalho incluiu
a revisão bibliográfica sobre o tema, a consulta à websites da empresa educacional, assim como a
pesquisa de publicações na mídia eletrônica nacional, incluindo documentos convencionais e não
convencionais, abrangendo bancos de dados informatizados. Foram obtidos alguns dados e documentos referentes às IES, principalmente ao grupo Faminas, como a estrutura societária, o ano de
credenciamento do curso de medicina e enfermagem e o número de vagas . Por se tratar de uma
densa pesquisa de informações, nem sempre facilmente acessíveis, a coleta de informações segue
em andamento, de acordo com a metodologia estabelecida. A análise das relações entre atividades
políticas-econômicas privadas e as políticas públicas, incluindo as características teórico-conceituais possibilita compreender a dinâmica do crescimento do setor educacional privado de ensino
superior e a expansão do seu acesso e, em particular do ensino médico/enfermagem. Este estudo irá
permitir o aperfeiçoamento dos mecanismos de regulação e possíveis políticas públicas adequadas
à necessidade do sistema de saúde do país. Além disso, promover o debate em relação às estratégias
e procedimentos de agentes governamentais.
palavras-chave: educação médica; instituições de ensino superior; sus

In Brazil, starting in the 2000s, the private market of HEIs was stimulated by public policies
of public financing, which for some benefited the expansion of higher education - in number of
institutions, places and students. Within this system, there are power relations in which it is possible to observe the correlation of autonomy between the spheres of formation and public policies
to stimulate the privatization of medical and nursing graduation, justified by the needs of professionals in SUS. The aim is to analyze the proprietary structure and expansion strategies of Higher
Education Institutions (HEIs) and medical and nursing schools, especially the Faminas group. In
addition, it is also intended to synthesize information regarding the nature and properties of business groups, their expansion paths and establish a parallelism with projects and policies of expansion and access to higher education. The work included the bibliographic review on the subject,
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the consultation with the educational company’s websites, as well as the research of publications
in the national electronic media, including conventional and non-conventional documents, covering computerized databases. Some data and documents related to HEIs were obtained, mainly to
the Faminas group, such as the corporate structure, the year of accreditation of the medical and
nursing course and the number of vacancies. Because it is a dense research of information, not
always easily accessible, the information collection is still in progress, according to the established
methodology. The analysis of the relations between private political-economic activities and public policies, including the theoretical-conceptual characteristics, makes it possible to understand
the growth dynamics of the private higher education sector and the expansion of its access, and
in particular of medical / nursing education. This study will allow the improvement of regulatory
mechanisms and possible public policies adequate to the need of the country’s health system. In
addition, promote the debate regarding the strategies and procedures of government agents.
keywords: medic education; higher education institutions; sus
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A pesquisa realiza uma revisão do referencial teórico sobre políticas de recursos humanos
para a atenção primária no Brasil. O objetivo do estudo foi analisar e discutir as políticas de provimento, formação e fixação do médico, avanços alcançados e desafios a serem superados. Trata-se
de uma pesquisa de natureza descritiva voltada para avaliação das políticas de recursos humanos
para atenção primária à saúde no país. As etapas metodológicas incluíram: 1) revisão da literatura
sobre o tema, levantamento e análises de documentos através de busca bibliográfica das estratégias
e políticas de recursos humanos para provimento, formação e fixação do médico na atenção primária à saúde nos últimos 10 anos no Brasil. As fontes de consulta incluíram: leitura de documentos
compreendendo a base legal e normativa, artigos científicos e teses; 2) Análise dos documentos,
identificação das mudanças implementadas com as políticas, fatores facilitadores para implementação, dificuldades apresentadas, evolução da política para o provimento e fixação de médicos nos
serviços de atenção primária do país. Foram selecionados 24 estudos para análise. Pode-se destacar
que políticas de recursos humanos voltadas para a fixação de médicos na atenção primária passaram por momentos de transição desde projetos pilotos em áreas remotas e rurais até a implantação
de uma política de Estado com o atual Programa “Mais Médicos”. Iniciativas que permeiam as
fragilidades de distribuição das escolas de graduação e residência médica no país até medidas que
impactam diretamente na remuneração de médicos nos diversos municípios do país, diversidade
regional, ausência de planos de carreira para atuação e frágil regulação profissional foram pontuadas. Este estudo traz uma perspectiva de análise de variáveis essenciais para o campo das políticas
de saúde tais como entendimento sobre as dificuldades encontradas que impedem a organização do
sistema de saúde local orientado pela atenção primária, identificação de avanços para o acesso aos
serviços com expansão de equipes pelo país, retrocessos e desafios a serem superados diante das
iniciativas para fixação do profissional médico.
palavras-chave: Recursos Humanos em saúde; Atenção primária à Saúde; políticas de recursos humanos em saúde

The research carries out a review of the theoretical reference on human resources policies
for primary care in Brazil. The objective of the study was to analyze and discuss the policies of provision, formation and fixedness of medical professionals, advances achieved and challenges to be
overcome. This is a descriptive research focused on the evaluation of human resources policies for
primary health care in the country. The methodological steps included: 1) review of the literature
on the subject, survey and analysis of documents through bibliographic search of strategies and
human resources policies to provide, train and fix the doctors in primary care health in the last 10
years in Brazil. The sources of consultation included: reading of documents including the legal and
normative basis, scientific articles and theses; 2) Analysis of documents, identification of changes
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implemented with policies, facilitating factors for implementation, difficulties presented, evolution of the policy for the provision and fixedness of medical professionals in primary care services
in the country. Twenty-four studies were selected for analysis. It can be emphasized that human
resources policies aimed at fixedness of doctors in primary care have undergone transitional moments from pilot projects in remote and rural areas to the implementation of a State policy with
the current Program “More Doctors”. Initiatives that permeate the fragility of the distribution of
undergraduate and medical residency schools in the country to measures that directly impact the
remuneration of physicians in the various municipalities of the country, regional diversity, absence of career plans for work and fragile professional regulation were scored. This study presents a
perspective of the analysis of essential variables for the field of health policies such as understanding the difficulties encountered that impede the organization of the local health system oriented
by primary care, identification of advances for access to services with expansion of teams by the
country, setbacks and challenges to overcome before the initiatives to fix the medical professional.
keywords: Human resources in health; Primary Health Care; human resources health policies
Apoio Financeiro:
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O autismo constitui uma categoria psiquiátrica exposta à negociação pública por atores médicos e não médicos. Para alguns, é um distúrbio, para outros, um exemplo da diversidade natural
do cérebro. Pesquisas sobre um grupo de ativistas autistas (“neurodivergentes) reiteram essa heterogeneidade. “Identidades neurológicas” para essas pessoas possibilitam a formação de biossocialidades e, ao usar esse termo, aludimos ao fato de que, em certos contextos, as pessoas recorrem à
linguagem neurocientífica para se descreverem. Neste trabalho, exploramos o terreno das “identidades neurológicas”, analisando questões de identidade entre indivíduos ativistas autistas adultos, a
partir de pesquisa etnográfica em sites e blogs anglo-americanos e na literatura sobre neurociência
e auto-compreensão. Para os ativistas autistas, a fiação neurológica atípica forma a base de suas
diferenças e a construção de uma identidade. Baseando-se na linguagem e nas metáforas neurocientíficas, interpretam o autismo como um atributo positivo. Essa “autoconsciência neurológica”
permite-lhes contornar o sistema médico e fornece um substituto para as explicações psicanalíticas.
Eles recorrem às teorias que envolvem o cérebro (muitas vezes imprecisamente) para substanciar
a noção de uma diferença natural e não uma evidência da patologia; as descrições neurológicas servem para criticar a responsabilização moral implícita nos modelos psicanalíticos e também como
uma forma de afirmar uma diferença humana e não substanciar uma doença. A asserção identitária
dos autistas está frequentemente ligada a uma neurologização da doença. Indivíduos definem a si
mesmos como “autistas” e até falaram sobre “orgulho autista”, porque seus cérebros são “conectados” de um modo particular, diferente dos chamados “cérebros neurotípicos”. Esses indivíduos,
assim, formam redes sociais organizadas para articular suas diferenças e identidades únicas usando
a própria neurociência que os define como carentes de habilidades cognitivas para formar conexões
sociais. Demonstramos que as “histórias do cérebro” contadas pelas pessoas para compreender a
si mesmas e aos outros são apropriadas de diferentes maneiras, têm uma gama de significados e
dão origem a diferentes tipos de possibilidades em seus projetos de si mesmos. O apelo (ou não)
da neurociência na construção de identidades depende do que se ganha ou se perde politicamente,
economicamente e no sentido da categoria.
palavras-chave: identidade; sujeito cerebral; autismo

Autism is a psychiatric category exposed to public negotiation by medical and non-medical
actors. For some, it is a disturbance, for others, an example of the natural diversity of the brain.
Research on a group of autistic (“neurodivergents”) self-advocates reiterates this heterogeneity.
“Neurological identities” for these people enable the formation of biosocialities, and in using this
term we allude to the fact that, in certain contexts, people resort to In this paper, we explore the
terrain of “neurological identities” by analyzing identity issues among adult autistic self-advocates, from ethnographic research on Anglo-American websites and blogs, and in the literature on
neuroscience and self- Autistic self-advocates, atypical neurological wiring form the basis of their
differences and the construction of an identity, based on the language and neuroscientific me-
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taphors, interpret autism as a positive attribute.This “neurological self-awareness” allows them
circumvent the medical system and provides a substitute for the psi explanations channels. They
resort to theories that involve the brain (often inaccurately) to substantiate the notion of a natural
difference and not an evidence of pathology; neurological descriptions serve to critique the moral
accountability implicit in psychoanalytic models and also as a way of affirming a human difference
and not substantiating a disease. The identity assertion of autistics is often linked to neurological disease. Individuals define themselves as “autistic” and even talk about “autistic pride” because
their brains are “connected” in a particular way, different from the so-called “neurotypical brains”.
These individuals thus form organized social networks to articulate their unique identities and
differences using neuroscience itself that defines them as lacking cognitive skills to form social
connections. We have shown that the “brain stories” told by people to understand themselves and
others are appropriate in different ways, have a range of meanings, and give rise to different kinds
of possibilities in their projects of themselves. Neuroscience’s (or not) appeal to building identities
depends on what is gained or lost politically, economically, and in the sense of the category.
keywords: identity; cerebral subject; autism
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Introdução: A prevalência de sobrepeso e obesidade em adultos aumentou ao longo das
últimas décadas. A OMS aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública
no mundo, devido à sua associação com uma ampla gama de doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT) que tem sido responsável, em 2015, por 51,6% do total de óbitos na população de 30 a 69
anos no Brasil. A projeção é que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso;
e mais de 700 milhões, obesos. Objetivos: Descrever a variação das prevalências das categorias de
IMC entre 1999 e 2012 segundo estratos sociodemográficos. Metodologia: O Estudo Pró-Saúde é
uma investigação longitudinal de funcionários técnico-administrativos em universidade no Rio de
Janeiro. Dos 5369 participantes das quatro fases do EPS, foram selecionados participantes de ambas
as fases 1 (1999) e 4 (2012), resultando em amostra de 2619 adultos. O estado nutricional foi definido segundo o índice de massa corporal (IMC): <25 Kg/m² (eutrofia); ≥25 Kg/m² e <30 Kg/m²
(sobrepeso); ≥30 Kg/m² (obesidade). Dados sociodemográficos incluíram sexo, faixa-etária (35-44,
45-59, ≥60) e escolaridade (fundamental, médio, superior); A análise descritiva abarcou a variação
das frequências e proporções nesses estratos. Utilizou-se o programa R para as análises. Resultados:
Encontrou-se um aumento da prevalência de obesidade esse aumento foi de 11,6% entre homens,
de IMC adequado para obesidade, e 22% entre mulheres para sobrepeso (5,7%) e obesidade (16,7%).
Com relação à faixa etária, houve uma redução de 3,4% na prevalência de obesidade na faixa entre
45-59 anos, porém nessa mesma faixa houve incremento de 12,7% em sobrepeso. Além disso, houve aumento da prevalência de obesidade de 9,5%, 5% e 0,5% nos estratos de 1º, 2º e 3º graus de escolaridade, respectivamente. Conclusão: Torna-se evidente, o aumento da prevalência de sobrepeso e
obesidade nos estratos observados, mesmo com a redução no subgrupo obesidade na faixa etária de
45-59 houve um aumento no subgrupo sobrepeso da mesma faixa etária o que pode indicar que tal
população esteja em processo de se tornar obesa. As maiores diferenças percentuais em estratos de
menor escolaridade confirmam as tendências de aumento das desigualdades sociais na prevalência
de excesso de peso. Outro fator a ser observado é o sexo, já que 10% a mais das mulheres ganharam
peso, em relação aos homens.
palavras-chave: obesidade; estudo pró-saúde ; epidemiologia

COMPARATION OF PREVALENCE BETWEEN CATEGORIES OF BODY MASS INDICATORS IN 1999 AND 2012 ACCORDING TO SOCIODEMOGRAPHIC STRATA: PRÓ-HEALTH STUDY Introduction: The prevalence of overweight and obesity in adults has increased
over the last decades. The WHO points to obesity as one of the biggest public health problems in
the world, due to its association with a wide range of chronic noncommunicable diseases (NCDs),
which in 2015 was responsible for 51.6% of all deaths in the population from 30 to 69 years in
Brazil. The projection is that by 2025, about 2.3 billion adults are overweight; and more than 700
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million obese. Objectives: To describe the variation of the prevalences of BMI categories between
1999 and 2012 according to sociodemographic strata. Methodology: The Pro-Health Study is a
longitudinal investigation of technical-administrative employees at a university in Rio de Janeiro.
Of the 5369 participants in the four phases of EPS, participants from both phases 1 (1999) and
4 (2012) were selected, resulting in a sample of 2619 adults. The nutritional status was defined
according to the body mass index (BMI): <25 kg / m² (eutrophy); ≥25 kg / m² and <30 kg / m²
(overweight); ≥30 kg / m² (obesity). Socio-demographic data included gender, age range (35-44,
45-59, ≥60) and schooling (fundamental, average, higher); The descriptive analysis covered the
variation of frequencies and proportions in these strata. The R program was used for the analyzes.
Results: An increase in the prevalence of obesity was found to be 11.6% among men, BMI adequate for obesity, and 22% among women for overweight (5.7%) and obesity (16.7%). Regarding the
age group, there was a reduction of 3.4% in the prevalence of obesity in the range between 45-59
years, but in the same range there was an increase of 12.7% in overweight. In addition, there was
an increase in the prevalence of obesity of 9.5%, 5% and 0.5% in the 1º, 2º and 3º levels of schooling,
respectively. Conclusion: It is evident that the increase in the prevalence of overweight and obesity
in the strata observed, even with the reduction in the subgroup obesity in the age group of 45-59,
there was an increase in the overweight subgroup of the same age group which may indicate that
such population is in the process of becoming obese. The largest percentage differences in strata of
lower schooling confirm the trends of increasing social inequalities in the prevalence of overweight. Another factor to be observed is sex, as 10% more women gained weight, compared to men.
keywords: obesity; pro-health study; epidemiology
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Estudos mostram que o consumo de alimentos ultraprocessados está associado ao ganho
excessivo de peso. Estratégias de intervenção com foco na prevenção vem sendo adotadas, principalmente em escolas. Entretanto, o efeito desses programas na redução do ganho excessivo de
peso ainda não foi satisfatório. A percepção do indivíduo da necessidade de mudanças nos hábitos
alimentares pode ser um importante preditor do sucesso de intervenções de base escolar. Avaliar o
efeito da intenção de mudança do consumo de biscoito na variação do IMC em adolescentes escolares de Duque de Caxias. Ensaio comunitário randomizado conduzido em 18 escolas públicas municipais de Duque de Caxias, RJ, em classes de 5º ano e 6º anos do ensino fundamental. As escolas
foram aleatoriamente alocadas aos grupos intervenção (PAAPPAS) e controle, com 9 escolas em
cada grupo. No grupo PAAPPAS foram desenvolvidas atividades mensais para estimular a redução
do consumo de bebidas adoçadas e biscoitos e aumento do consumo de frutas, verduras e atividade física. A intenção de mudar o consumo de biscoitos foi avaliada na linha de base através de
uma questão autopreenchida em PDA. As análises estatísticas foram realizadas através de modelos
lineares de efeitos mistos (PROC MIXED) no SAS e foi considerado p<0.05 como nível de significância estatística. No grupo PAAPPAS, a taxa de variação do IMC foi menor entre aqueles com
intenção de mudar o consumo de biscoitos na linha de base quando comparados aos sem intenção
de mudar (p=0,01). Não houve diferença significativa na taxa de variação do IMC entre esses dois
estratos no grupo controle (p=0,23). Um programa de intervenção primária com o objetivo de
redução do ganho excessivo de peso em adolescentes se mostrou eficaz entre aqueles que apresentavam intenção para mudança do consumo de biscoitos.
palavras-chave: Biscoito; Adolescentes; IMC

Studies show that the consumption of ultraprocessed foods is associated with excessive weight gain. Intervention strategies focused on prevention have been adopted, especially in schools.
However, the effect of these programs on reducing excessive weight gain has not yet been satisfactory. The individual’s perception of the need for changes in eating habits may be an important
predictor of the success of school-based interventions. To evaluate the effect of the intention to
change cookies consumption in the variation of BMI in adolescents in Duque de Caxias. Randomized community trial conducted in 18 municipal public schools in Duque de Caxias, RJ, in fifth
and sixth grade classes. Schools were randomly allocated to intervention group (PAAPPAS) and
control, with 9 schools in each group. In PAAPPAS group, monthly activities were developed to
stimulate the reduction of consumption of sweetened beverages and cookies and increase con-
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sumption of fruits, vegetables and physical activity. The intention to change the consumption of
cookies was evaluated at baseline through a self-filled PDA question. Statistical analyzes were performed using linear mixed effects models (PROC MIXED) in SAS and was considered p <0.05 as
statistical significance. In the PAAPPAS group, the rate of change in BMI was lower among those
with intention to change the consumption of cookies at baseline when compared to those without
intention to change (p = 0.01). There was no significant difference in the rate of BMI variation
between these two strata in the control group (p = 0.23). A primary intervention program aimed at
reducing excessive weight gain in adolescents was effective among those who presented intention
to change the consumption of cookies.
keywords: Cookies; Adolescents; BMI
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Mobilização de expertises em saúde nas mídias sociais: o caso do “detox” Introdução Diversas narrativas sobre “toxinas” e processos variados de removê-las do organismo circulam na
Internet, numa relação tensa e contraditória com a ciência biomédica. Nossa hipótese é de que estas
narrativas constituem um estilo de pensamento próprio, com seu próprio coletivo de pensamento,
experts e epistemologia. Objetivo Este projeto visa estudar tais narrativas a partir da teoria das
representações sociais, coletando e analisando materiais postados na internet, que serão posteriormente submetidos à analise e discutidos em grupos focais. Metodologia Esta será uma pesquisa
exploratória a partir de pesquisa bibliográfica e observação de espaços virtuais de discussão sobre
o objeto de pesquisa. Serão utilizadas postagens em páginas temáticas de uma rede social e em
blogs temáticos sobre o conceito de “detox”, cujo conteúdo será analisado de forma a identificar os
principais núcleos temáticos referentes aos atributos associados ao conceito “detox”. Em seguida,
tais núcleos serão levados à discussão em grupos focais nos quais procuraremos identificar, via
conteúdo mobilizado na discussão, as representações sociais e obter indicativos de como se dá a
inserção dos conhecimentos científicos nos argumentos circulantes nesses espaços virtuais. Fase 1:
Levantamento das peças midiáticas no Facebook, Google, Instagram e Pinterest, cujo conteúdo se
centre no tema “detox” ou “toxina”. Fase 2: Mapeamento de atores e ideias circulantes, identificando atores virtuais e estratificação (experts, leigos informados e população em geral) Fase 3: Revisão
narrativa dos discursos Resultados O trabalho se encontra em sua fase 1, com o levantamento de
peças midiáticas centradas no tema “detox” nas plataformas Facebook, Google, Instagram e Pinterest. Observou-se que o conceito detox está associado a uma promoção da saúde e bem-estar por
meio da ingestão de alimentos naturais ou minimamente processados. Os resultados preliminares
mostram que o conteúdo analisado carece de referência a fontes que garantam veracidade a informações, principalmente no Facebook e Pinterest. O Instagram, por sua vez, se mostrou como uma
rede social com grande destaque para pessoas tidas como “experts” do tema, como nutricionistas e
médicos, que atuam como verdadeiros “influenciadores digitais”, e que tem seus acessos e “curtidas”
aumentados principalmente quando associados ou promovidos por celebridades e pessoas com
grande destaque na mídia.
palavras-chave: “Detox”; representações sociais; internet

Mobilization of health expertises in social media: the case of “detox” Several narratives
about “toxins” and various processes of removing them from the organism circulate on the Internet, especially social networks, in a tense and contradictory relationship with biomedical science.
Our hypothesis is that these narratives constitute a thought style of its own, with its own collective
of thought, experts and epistemology. Main Goal This project aims to study such narratives from
the theory of social representations, collecting and analyzing materials posted on the Internet,
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which will later be submitted to analysis and discussed in focus groups. Methodology This will
be an exploratory research based on bibliographic research and observation of virtual spaces of
discussion about the research object. Posts will be used in thematic pages of a social network and
in thematic blogs about the concept of “detox”, whose content will be analyzed in order to identify
the main thematic nuclei referring to the attributes associated with the concept “detox”. These
nuclei will then be discussed in focus groups in which we seek to identify, through content mobilized in the discussion, the social representations and obtain indicatives of how the insertion of
scientific knowledge in the circulating arguments in these virtual spaces occurs. Phase 1: Survey of
media pieces on Facebook, Google, Instagram and Pinterest, whose content focuses on the theme
“detox” or “toxin”. Phase 2: Mapping of actors and circulating ideas, identifying virtual actors and
stratification (experts, informed laymen and the general population) Phase 3: Narrative review
of speeches Results The work is in its phase 1, with the collection of media pieces focused on the
theme “detox” on the platforms Facebook, Google, Instagram and Pinterest. It was observed that
the concept of detox is associated to a promotion of health and well-being through the ingestion
of natural or minimally processed foods. Preliminary results show that the analyzed content lacks
reference to sources that guarantee information veracity, especially in Facebook and Pinterest.
Instagram has shown itself to be a social network with great emphasis on people considered as
“experts” of the theme, such as nutritionists and physicians, who act as real “digital influencers”,
and who have increased blog statistics (likes, views) especially when associated or promoted by
celebrities and people with prominence in the media.
keywords: “Detox”; social representations; internet
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PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS EM ADOLESCENTES
BRASILEIROS: PROJETO ERICA Autor: Thayane Morais da Silva Orientador: Claudia de Souza
Lopes Nas últimas décadas, os padrões de adoecimento físico e mental de crianças e adolescentes
têm mudado consideravelmente. A prevalência de problemas emocionais e de conduta é em torno de 10,0%-20,0%, constituindo uma carga de doença expressiva, com prejuízo na vida escolar e
nas relações familiares e sociais. Os Transtornos Mentais Comuns (TMC) afetam indivíduos em
diferentes faixas etárias e, em crianças e adolescentes, podem ser manifestações iniciais e menos
específicas de transtornos mentais mais graves, além de causarem prejuízo nas relações sociais e
no aproveitamento escolar. A identificação precoce de TMC e dos seus principais fatores de risco
pode contribuir para intervenções específicas e melhor prognóstico. O presente trabalho pretende
descrever a prevalência de TMC em adolescentes escolares brasileiros, segundo faixa etária, tipo
de escola e macrorregião. O projeto faz parte do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), estudo transversal nacional, de base escolar, conduzido em 2013-2014, em 74.589
adolescentes de 12 a 17 anos que frequentavam escolas em municípios brasileiros com mais de 100
mil habitantes. Utilizou-se questionário autopreenchível e coletor eletrônico de dados. A presença
de TMC foi avaliada por meio do General Health Questionnaire (GHQ-12). Estimaram-se prevalências e intervalos de confiança de 95% de transtornos mentais comuns por faixa etária, tipo de
escola e macrorregiões do país, considerando o desenho da amostra. A prevalência de TMC foi de
30,0% (IC95% 29,2-30,8), sendo mais elevada entre os adolescentes de 15 a 17 anos (33,6%; IC95%
32,2-35,0), em relação àqueles entre 12 e 14 anos (26,7%; IC95% 25,8-27,6). Não houve diferença
importante por macrorregião ou tipo de escola. A elevada prevalência de TMC entre os adolescentes e o fato dos sintomas serem muitas vezes vagos dificultam a identificação desses transtornos
por gestores escolares ou mesmo pelos serviços de saúde. Este é o primeiro estudo epidemiológico
conduzido no Brasil, com representatividade para os municípios de 100 mil habitantes ou mais em
nível nacional, que avaliou dados de morbidade mental em adolescentes, e seus resultados podem
ajudar na proposição de medidas de prevenção e controle mais específicas, voltadas para os subgrupos sob maior risco.
palavras-chave: adolescente; transtornos mentais; epidemiologia

PREVALENCE OF COMMON MENTAL DISORDERS IN BRAZILIAN ADOLESCENTS: ERICA PROJECT In recent decades, the patterns of physical and mental illness in children and
adolescents have changed considerably. The prevalence of emotional and behavioral problems is
around 10.0% -20.0%, constituting an expressive burden of illness, with impairment in school life
and in family and social relationships. Common Mental Disorders (CMD) affect individuals in different age groups and, in children and adolescents, can be initial and less specific manifestations of
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more serious mental disorders, and cause damage in social relationships and school achievement.
Early identification of CMD and its main risk factors may contribute to specific interventions
and a better prognosis. The present study aims to describe the prevalence of CMD in Brazilian
school adolescents, by age group, school type, and macro-region. The project is part of the Study
of Cardiovascular Risks in Adolescents (ERICA), a cross-national, school-based study conducted
in 2013-2014 in 74,589 adolescents aged 12 to 17 who attended schools in Brazilian municipalities with more than 100 thousand inhabitants. A self-collected questionnaire and electronic data
collector were used. The presence of CMD was assessed using the General Health Questionnaire
(GHQ-12). Prevalence and confidence intervals of 95% of common mental disorders were estimated by age, type of school ,and macroregions of the country, considering the sample design. The
prevalence of CMD was 30.0% (95% CI 29.2-30.8), being higher among adolescents aged 15 to
17 years (33.6%, 95% CI 32.2-35.0), in relation to those between 12 and 14 years (26.7%; 95% CI
25.8-27.6). There was no significant difference by macro-region or type of school. The high prevalence of CMD among adolescents and the fact that the symptoms are often vague make it difficult
to identify these disorders by school administrators or even by health services. This is the first
epidemiological study conducted in Brazil, with representativeness for municipalities of 100,000
inhabitants or more at the national level, which evaluated data on mental morbidity in adolescents,
and its results may help in proposing more specific prevention and control measures for subgroups
at greater risk.
keywords: adolescent; mental disorders; epidemiology
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O consumo de álcool por adolescentes é um problema de saúde pública em todo o mundo.
No Brasil, segundo estudo nacional sobre o tema, cerca de 1/5 dos adolescentes relatou ter ingerido
bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias que antecederam a entrevista (COUTINHO, E. S. F. et al.,
2016). A relevância do tema também se justifica porque o mal-uso de álcool por adolescentes está
relacionado a um conjunto de agravos que dificultam seu pleno crescimento e desenvolvimento. Este estudo tem como objetivo estimar a prevalência de experimentação de álcool, bem como
identificar subgrupos de maior risco de desenvolvimento de problemas relacionados ao álcool em
adolescentes escolares da IX Região Administrativa (RA) do município do Rio de Janeiro. Trata-se
de um estudo transversal realizado com 693 adolescentes, com idade entre 15 e 19 anos, matriculados no segundo ano do ensino médio em escolas públicas e privadas da IX RA do município do
Rio de Janeiro no ano de 2016. As informações foram a partir da aplicação de um questionário de
autopreenchimento. Para identificação do uso de álcool e sua caracterização, foi utilizado o instrumento “Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST)” (WHO ASSIST
Working Group, 2002). Para avaliação da heterogeneidade das proporções em subgrupos utilizou-se o Teste χ2. As análises foram realizadas no software Stata 13. A amostra foi composta por 46%
adolescentes do sexo masculino e 54% do sexo feminino, com idade média de 16,8 anos. Observou-se que 78,7% dos adolescentes já haviam experimentado bebida alcoólica no momento da coleta
de dados. Segundo o ASSIST, 76% dos escolares não tinham “necessidade de receber intervenção voltada à redução do consumo”, 21% tinham “necessidade de intervenção breve” e 3% tinham
“necessidade de tratamento intensivo”. Na análise de subgrupos, observou-se que a proporção de
adolescentes que necessitavam de tratamento intensivo para redução de uso de álcool foi maior
nas escolas públicas do que nas privadas. Não houve diferenças estatisticamente significativas nas
prevalências de necessidade de intervenção intensiva nos subgrupos caracterizados a partir das
variáveis idade, sexo, cor, religião, composição familiar e condição econômica. A alta prevalência
de experimentação de álcool entre adolescentes faz da questão um grande problema de saúde pública. Aponta-se a necessidade de trabalharmos o tema em todas as escolas, mas especialmente nas
escolas públicas, onde se observou uma maior prevalência de situações que necessitam intervenção
imediata visando à redução do consumo.
palavras-chave: Abuso de álcool; Adolescência; Prevalência

Besides the high prevalence of alcohol misuse by adolescents, the relevance of the problem
is also due to its negative health consequences. The objective of this study was to estimate the
prevalence of alcohol use, as well as to identify subgroups at higher risk of developing alcohol-
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-related problems in adolescents from IX Administrative Region (AR) of Rio de Janeiro. This is a
cross-sectional study carried out with 693 adolescents, aged 15 to 19, studying in the second-year
of high school from seven public and five private schools of the IX AR of Rio de Janeiro. Data
was collected by a self-filled questionnaire in 2016. The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) (WHO ASSIST Working Group, 2002) was used to estimate
the prevalence and alcohol use profile. A chi-square test was performed to compare prevalence in
subgroups. The analyses were performed using Stata 13. The sample consisted of 46% male and
54% female, with a mean age of 16.8 years. The prevalence of alcohol use was 78.7%. 76% of the
students were classified by ASSIST as having no need to receive intervention aimed at reducing
consumption; 21% as having only a short intervention, and 3% as needing an intensive treatment.
Subgroup analysis showed that the need for intensive treatment was higher in public than in public schools. The prevalence of need for an intensive intervention does not differ according to age,
sex, race/skin colour, religion, family composition and economic condition. The high prevalence
of alcohol use among adolescents makes the issue a major public health problem. It is pointed out
the need to address the topic in schools, but especially in the public ones, where the prevalence of
intensive care aiming at the reduction of the consumption was higher.
keywords: Alcohol abuse; Adolescence; Prevalence
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Introdução: A adolescência é um período crítico de desenvolvimento da autopercepção da
imagem corporal (IC), sendo afetada pelas transformações físicas, bem como pelas experiências
vividas nesta fase da vida, com destaque para as situações de violência familiar contra o adolescente
(VFCA). Há cerca de 30 anos, a relação entre a VFCA e a insatisfação IC começou a ser estudada,
mas os estudos ainda são escassos. Objetivo: Investigar a relação entre a violência familiar ocorrida na adolescência com a insatisfação da imagem corporal em adolescentes. Metodologia: A linha
de base do Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes (ELANA) foi utilizada,
para realizar um estudo transversal contemplando seis escolas da região metropolitana do Rio de
Janeiro, em 2010. Participaram do estudo 1039 adolescentes de ambos os sexos, do 1° ano do ensino médio, entre 13 e 19 anos de idade. A violência familiar ocorrida na infância foi avaliada com
o Questionário sobre Traumas na Infância (QUESI), a violência familiar ocorrida na adolescência
com a Conflict Tactics Scale Form R, e a insatisfação da IC com a Escala de Silhuetas Corporais.
Para fins exploratórios, inicialmente, foi avaliada a distribuição de cada variável na população de
estudo. Em seguida, foram realizadas regressão logística multinomial para análise desta relação.
Resultados: A maioria dos adolescentes entrevistados eram do sexo feminino (53,4%). Nos adolescentes do sexo masculino, a violência psicológica sofrida na adolescência aumentou a chance de
desejar silhueta menor (OR=2,64; IC 95%: 1,13–6,15); e maior (OR=2,36; IC 95%: 1,21–4,61). A
violência física contra o adolescente apresentou relação inversa para quem deseja silhueta consideravelmente menor (OR=0,42; IC 95%: 0,23–0,79), e maior (OR=0,61; IC 95%: 0,36–1,01). Nas
adolescentes, a violência psicológica aumentou a chance de desejar uma silhueta maior (OR=2,93;
IC 95%: 1,07 – 7,95). Conclusão: A Violência familiar psicológica e física são fatores de risco para a
insatisfação da IC. Quando identificada a VFCA, pode se obter uma intervenção precoce com foco
na prevenção da insatisfação da IC. No entanto, ainda se faz necessário realizar mais estudos sobre
essa relação.
palavras-chave: Violência doméstica; Imagem corporal; Adolescência

Introduction: Adolescence is a critical period in the development of self-perception of the
body image (BI). It is affected by the physical transformations, as well as by the experiences in this
phase of life, especially the situations of family violence against adolescents (FVAA). About 30
years ago, the relationship between FVAA and BI dissatisfaction began to be studied, but studies
are still scarce. Objective: To investigate the relationship between family violence in adolescence
and adolescents’ body image dissatisfaction. Methodology: The baseline of the Longitudinal Study
of Adolescent Nutritional Assessment (ELANA) was used to carry out a cross-sectional study of
six schools in the metropolitan area of Rio de Janeiro in 2010. The study was attended by 1039
adolescents of both sexes, 1st year of high school, between 13 and 19 years of age. Family violence
occurred in childhood was assessed with the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), family vio-
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lence in adolescence with the Conflict Tactics Scale Form R, and BI dissatisfaction with the Scale of
Body Silhouettes. For exploratory purposes, initially, the distribution of each variable in the study
population was evaluated. Then multinomial logistic regression was performed to analyze this relationship. Results: The majority of adolescents interviewed were female (53.4%). In adolescents,
the psychological violence suffered during adolescence increased the chance of wanting a smaller
silhouette (OR = 2.64, 95% CI: 1.13-6.15); and greater (OR = 2.36, 95% CI: 1.21-4.61). Physical
violence against the adolescent presented an inverse relation for those who desired a considerably
smaller silhouette (OR = 0.42, 95% CI: 0.23-0.79), and higher (OR = 0.61, 95% CI: 0, 36-1.01). In
adolescents, psychological violence increased the chance of wanting a larger silhouette (OR = 2.93,
95% CI: 1.07 - 7.95). Conclusion: The psychological and physical violence are risk factors for the BI
dissatisfaction , as shown the results described. When FVAAis identified, early intervention can be
achieved with a focus on preventing HF dissatisfaction. However, it is still necessary to carry out
further studies on this relationship.
keywords: Domestic violence; Body image; Adolescence
Apoio Financeiro:
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Com o aumento do poder de processamento e armazenamento dos computadores, houve
também um aumento na quantidade de dados sendo gerados e armazenados. Estes dados estão
sendo cada vez mais consultados e analisados por organizações de diversos áreas como apoio a
processos tomada de decisão. A variedade de tipos e de fontes de dados dificultam sua análise manual, tornando necessário não somente um pré-processamento, mas também o uso de algoritmos
de aprendizado de máquina para descoberta automática e a aplicação de técnicas de visualização
da informação para representar adequadamente esses dados. Este projeto se propõe a auxiliar na
elaboração de mecanismos de apoio à análise de dados de desenvolvimento de software, focando
em melhorar o processo de aprendizado por profissionais da área que estejam à procura de uma
introdução a esse tipo de análise de dados ou que queiram aprofundar seus conhecimentos com
novas técnicas. O atendimento a esses objetivos envolve os seguintes passos: (1) estudo e análise
de algoritmos e técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina, a fim de identificar as
principais características e situações de uso; (2): investigação de mecanismos de apoio existentes à
análise de dados sobre o desenvolvimento de software, identificando suas características, pontos
positivos e negativos, e oportunidades de melhoria, tomando como base o conhecimento adquirido; (3) desenvolvimento de mecanismos de apoio que façam uso de algoritmos de aprendizado de
máquina, aplicando técnicas de visualização de informação para a melhor compreensão dos algoritmos e seus resultados. Neste contexto, encontra-se em desenvolvimento um mecanismo que visa
apoiar desenvolvedores que não estejam familiarizados com esses conceitos e técnicas, bem como
apoiar a escolha de técnicas para os que já se encontram familiarizados. Os resultados desse projeto
devem auxiliar desenvolvedores de software em geral a compreender e escolher informadamente
as técnicas a serem utilizadas.
palavras-chave: engenharia de software; aprendizado de máquina; visualização de informação

Due to the rise of computing processing and storage power, there was also a rise in the
amount of data being created and stored. Such data are being increasingly consulted and analyzed
by organizations from several areas as support for decision-making processes. The variety of data
types and sources hampers their manual analysis, making it necessary not only a pre-processing
step, but also the use of machine learning algorithms for automated discovery and the application
of information visualization techniques to adequately represent the data. This project aims at aiding the elaboration of supporting mechanisms for software development data analysis, focusing
on improving the learning process by professionals who are looking for an introduction to this
type of data analysis or who want to deepen their knowledge with new techniques. The meeting
of these goals involves the following steps: (1) study and analysis of data mining/machine learning
algorithms and techniques, in order to identify their main characteristics and usage scenarios; (2):
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investigation of existing support mechanisms for software development data analysis, identifying
their characteristics, pros, drawbacks, and improvement opportunities, using the acquired knowledge as a basis; (3): development of support mechanisms that make use of machine learning algorithms, while applying information visualization techniques to improve comprehension of those
algorithms and their results. In this context, a mechanism under development aims at supporting
developers who seek to receive an introduction to those concepts, as well as helping those already
familiar with the topic in improving their choices of techniques. The results of this project should
help software developers in general to comprehend and choose, in an informed way, the techniques to be employed.
keywords: software engineering; machine learning; information visualization
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A tecnologia de Rastreamento Ocular (Eye Tracking) têm sido amplamente utilizadas em
análises de marketing, pesquisas médicas e estudos comportamentais. Entretanto, o uso de dados
gerados exclusivamente por essa tecnologia pode apresentar algumas limitações. Fornecer um conjunto mais rico de dados de interação e utilização permite que os desenvolvedores mantenham e
aprimorem as ferramentas de visualização, podendo fornecer pistas sobre como melhorar a visualização e o design de interação. Este trabalho procura desenvolver uma forma de combinação das
informações adquiridas por estas ferramentas com as obtidas através de rastreamentos da interação
do usuário, principalmente armazenadas em logs e rastros, para compreender melhor como os
desenvolvedores e usuários interagem com visualizações. Ele também busca fornecer uma visão
geral de algumas das principais características e estruturas atualmente oferecidas em relação a essas
tecnologias. Espera-se contribuir com uma análise sobre o funcionamento de ambas, destacando
como elas podem ser integrados e aplicados futuramente nas áreas de visualização. Para isso, diferentes estruturas que fornecerão uma combinação de tais dados estão sendo integradas, para que os
desenvolvedores de visualização possam efetivamente verificar se suas decisões de projeto foram
eficazes. Ao analisar cada um desses procedimentos separadamente, observou-se que enquanto a
técnica de logging é relativamente comum, sendo facilmente integrada através de frameworks populares em diferentes programas e áreas, o rastreamento ocular ainda é subexplorado. No entanto,
há uma falta de trabalhos relacionados à associação dessas ferramentas, principalmente quando se
leva em conta que ambas são capazes de oferecer informações relevantes sobre a mesma situação,
mas sob diferentes pontos de vista. Quando aplicado diretamente à área de visualização da informação, tais dados podem representar características importantes para entender como uma pessoa
responde à forma e ao conteúdo das informações exibidas em um determinado momento. Isso
poderia representar uma nova maneira de analisar e medir a eficiência da aplicação de técnicas de
visualização.
palavras-chave: Rastreamento Ocular; Dados de Interação; Visualização

Eye Tracking technology have been widely applied in marketing analysis, medical research and behavioral studies. However, the exclusive use of data generated by this technology may
present some limitations. Providing a richer set of interaction and usage data allows developers to
maintain and enhance visualization tools, and can provide clues on how to improve visualization
and interaction design. This work seeks to develop a way of combining the information acquired
by these tools with those obtained through user interaction traces, mainly stored in logs and traces,
to better understand how developers and users interact with visualizations. It also seeks to provide
an overview of some of the key features and structures currently offered in relation to these technologies. It is hoped to contribute with an analysis on the functioning of both, highlighting how
they can be integrated and applied in the future to the visualization field. To achieve this, different
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frameworks that will provide a combination of such data are being integrated, so that visualization developers can effectively verify that their design decisions have been effective. By analyzing
each of these procedures separately, it was observed that while the logging technique is relatively
common, being easily integrated through popular frameworks in different programs and areas,
Eye Tracking is still underexploited. However, there is a lack of works related to the association of
these tools, especially when one takes into account that both are able to offer relevant information
about the same situation, but from different points of view. When applied directly to the information visualization field, such data may represent important characteristics for understanding how a
person responds to the form and content of the information displayed at a given time. This could
represent a new way of analyzing and measuring the efficiency of the application of visualization
techniques.
keywords:  Eye Tracking; Interaction Data; Visualization
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O avanço da eletrônica digital, da comunicação sem fio e dos microssistemas eletromecânicos (MEMS – “Micro Electro-Mechanical Systems”) possibilitou o desenvolvimento de sensores
que podem ser utilizados em aplicações com diversos fins. Geralmente esses sensores são conectados em rede e espalhados em grande quantidade em uma área de difícil acesso ou de risco a fim
de monitorar dados. Nessas aplicações é necessário que a rede de sensores seja autônoma, com
capacidade de se organizar e eleger um nó líder, com baixo consumo de energia e tolerante a falhas.
Sendo assim, o objetivo do projeto é avaliar protocolos de roteamento de redes de sensores através
de simulações. O simulador usado foi o NS-2 (“The Network Simulator”) na versão 2.35 e os protocolos avaliados foram o GAF (“Geography Adaptive Fidelity”), o “Directed Diffusion” e o protocolo
AODV (“Ad hoc On-Demand Distance Vector”). Todos esses protocolos fazem parte da instalação
padrão do simulador. Foram executados dez testes em um cenário com 148 nós posicionados aleatoriamente e 2 nós fixos, um fonte e um destino, em uma área de 600 m x 600 m. Foi utilizado o padrão IEEE 802.11, com o modelo de propagação “Two Ray Ground” e o modelo de energia padrão
do NS-2, sendo a energia inicial dos nós igual a 10 J. O algoritmo GAF divide a rede de sensores
em uma malha virtual para localizar nós intermediários de caminhos redundantes e desligá-los. O
tamanho dessa malha foi configurado para 40 m x 40 m. Todos os três protocolos mostraram uma
taxa de entrega de quase 100%, com o “Directed Diffusion” sendo o protocolo de maior taxa. O
GAF e o AODV mostraram resultados próximos em termos de sobrecarga e de consumo de energia, tendo o GAF obtido o melhor resultado. O “Directed Diffusion” apresentou maior sobrecarga
e, consequentemente, seu consumo de energia também foi o maior. Pode-se concluir que o GAF
demonstra ser o melhor protocolo a ser empregado no cenário avaliado, pois ele consome menos
energia, o que é um ponto importante para evitar falhas de conectividade.
palavras-chave: redes de sensores; protocolos de roteamento; simulação

Advances in digital electronics, wireless communications and Micro-Electro-Mechanical
System (MEMS) have made possible the development of sensors that can be used in applications
with different purposes. Usually, these sensors are connected to a network and spread in large
quantities over a difficult access or dangerous area in order to monitor data. In these applications, the sensor network must be autonomous, able to self-organize and elect a leader node, fault
tolerant, and low power consumer. Hence, this project aims at evaluating sensor network routing protocols. The simulator used was the NS-2 (The Network Simulator) in the 2.35 version
and evaluated protocols were the GAF (Geography Adaptive Fidelity), Directed Diffusion and the
AODV (“Ad hoc On-Demand Distance Vector”) protocol. All these protocols belong to the default
simulator installation. Ten tests we made in a scenario with 148 nodes randomly positioned and 2
fixed nodes, a source and a destination one, in a 600 m x 600 m area. The IEEE 802.11 standard was
used, with the Two Ray Ground propagation model and the default NS-2 energy model, setting the
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nodes initial energy to 10 J. The GAF algorithm divides the sensor network in a grid to find intermediate nodes of redundant paths and to turn them off. The size of this grid was configured to 40
m x 40 m. All three protocols showed a packet delivery ratio of almost 100%, having Directed Diffusion the highest ratio. GAF and AODV showed results with minor differences between them in
terms of overhead and power consumption, but GAF was the best. The Directed Diffusion showed
the highest overhead; therefore its power consumption was also the highest. It can be concluded
that the GAF protocol proves to be the best option to be considered in the evaluated scenario because it consumes less power, which is an important point to avoid connectivity failures.
keywords: sensor networks; routing protocols; simulations
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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O uso de dados na indústria está crescendo junto ao aumento da quantidade de dados sendo
produzida. Estes dados são utilizados para apoiar a tomada de decisões que ocorre diariamente no
ambiente empresarial. Portanto, problemas no uso destes dados, geralmente relacionados a erros
em sua modelagem e/ou análise, podem impactar na tomada de decisões. Estes erros se dão, entre
outros motivos, por equívocos no entendimento das restrições, características e classificações dos
dados. Este trabalho propõe um sistema de classificação e caracterização de dados com base em
modelos de características, a fim de extrair e apresentar estas informações de uma forma simples
e de fácil compreensão. Dentre os potenciais usos, inclui-se a identificação adequada de restrições
e outras informações dos dados, facilitando a análise e a escolha de técnicas de visualizações adequadas. Para alcançar estes objetivos, o trabalho envolveu pesquisas em publicações científicas para
identificar descrições, características, classificações e relacionamentos entre os tipos de dados. O
resultado da pesquisa foi então traduzido nas formas textual e tabular, para que depois pudesse ser
utilizado na criação do modelo de características. Primeiramente, foram feitos fluxogramas contendo classificações, características e operações que podem ser aplicadas sobre os dados, que foram
posteriormente convertidos para modelos de características. Também foi feita uma pesquisa sobre
a origem e a utilização destes modelos. Foram elaborados também um texto explicativo sobre a utilização de modelos de características, uma página web com os modelos descritos anteriormente, e
uma tabela de classificação de dados. Por fim, utilizou-se o framework D3.js para criar: um gerador
de modelo de características em um formato apresentável na web; uma página com as informações
identificadas sobre os dados; e um sistema que automaticamente determina algumas classificações
de dados enviados pelo usuário. Estes resultados são um passo adiante na sintetização de uma representação eficaz das características, classificações e restrições de dados, formando um sistema que
permite guiar os usuários para conduzir o processo de análise com maior acurácia. Os próximos
passos incluem a finalização da ferramenta e a consolidação do sistema supracitado.
palavras-chave: análise de dados; características de dados; modelagem de características

The usage of data in the industry is growing along with the increasing amount of data
being produced. These data are used to aid in decision-making, which happens daily in a business
environment. As such, problems in using these data, which are usually related to errors in their
analysis and/or modeling, can impact decision-making. Such errors happen, among other reasons,
due to problems in understanding data constraints, characteristics, and classifications. This work
proposes a feature model-based data classification and characterization system, with the goal of extracting and presenting such information in a straightforward manner. Potential uses include proper identification of data constraints and other information, simplifying the data analysis and the
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choice of suitable visualization techniques. In order to reach these goals, the work involved research in scientific publications to identify the data types’ descriptions, classifications, characteristics,
and relationships. The result of this research was then translated to text and table formats, so that
it could be later used for creating the feature model. At first, a set of flowcharts was created, containing classifications, characteristics and operations that could be applied on data, which would be
later translated into feature models. A research was also conducted on the origin and usage of these
models. An explanatory text was also elaborated, explaining the usage of feature models, as well
as a web page that contains the model previously described and a data classification table. Finally,
the JavaScript framework D3.js was used to create: a web-ready feature model generator; a page
that contains all information identified about the data; and a system that automatically determines
some classifications about a user-defined dataset. These results are a step towards synthesizing an
effective representation of data features, classifications, and constraints, creating a system that can
guide users to making more accurate data analyses. The next steps include finalizing the tool, and
the consolidation of the aforementioned system.
keywords: data analysis; data features; feature modeling
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO: Sistemas de Cadastro Único, também conhecido como
CadÚnico, é um sistema que coleta e armazena todas as informações dos profissionais de saúde que
utilizam as ofertas em teleconsultoria, telediagnóstico e tele-educação do Telessaúde UERJ – Núcleo RJ UERJ. O objetivo deste trabalho é apresentar o processo de desenvolvimento do Cadúnico
do Telessaúde UERJ. MÉTODO: Estudo de caso através do desenvolvimento de um Sistema de
Cadastro Único utilizando a linguagem PHP através do framework Codeigniter e a base de dados
Mysql. Na primeira etapa foi realizada a análise de requisitos que tem a finalidade de demonstrar
as tarefas a serem desenvolvidas pelo sistema. Na segunda etapa foram definidos os requisitos funcionais e os não funcionais. O sistema está em fase final de desenvolvimento para a aplicação do
teste de usabilidade, validação e colocação em produção. RESULTADOS Requisitos funcionais
- Somente o administrador poderá acessar o sistema. - Na tela inicial do programa terá a opção
de escolher as operações (usuário e relatório) além da opção sair do sistema. - Na opção usuário,
o usuário poderá cadastra ou alterar os dados do usuário. - Na opção relatório, o usuário poderá
escolher os relatórios (relatório de usuários, relatório de profissionais / estudante, relatório estado / município) . - Na opção relatório de usuários, o usuário poderá escolher vários filtros como:
nome, data de nascimento e CPF entre outros.) - Na opção relatório de profissionais / estudante,
o usuário os filtros como: estado, município e data de cadastro. - Na opção relatório estado / município, o usuário os filtros como: estado, município e data de cadastro. Requisitos não funcionais
- O sistema deverá ter segurança através da criptografia de senha de acesso ao sistema. - O sistema
deverá ter uma resposta de no máximo 1 minuto para cada requisição. CONCLUSÃO: A unificação
da informação sempre é vista com bons olhos principalmente com relação a segurança e também
gera um conforto para o usuários do sistema utilizar um login para ter acesso á vários sistemas no
telessaúde.
palavras-chave: telessaúde; consulta remota; sistemas de informação

INTRODUCTION AND OBJECTIVE: Sistema de Cadastro Único, also known as CadÚnico, is a system that collects and stores all the information of the health professionals who use
teleconsultoria, telediagnóstico and tele-education offers of Telehealth UERJ - Núcleo RJ UERJ.
The objective of this work is to present the process of development of the Caderno do Telehealth
UERJ. METHOD: Case study through the development of a Single Cadastre System using the
PHP language through the Codeigniter framework and the Mysql database. In the first stage, the
requirements analysis was carried out to demonstrate the tasks to be developed by the system. In
the second stage functional and non-functional requirements were defined. The system is in the
final stages of development for the usability, validation and placement test application. RESUL-
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TS Functional requirements - Only the administrator can access the system. - In the initial screen
of the program you will have the option to choose the operations (user and report) besides the exit
option of the system. - In the user option, the user can register or change the user data. - In the
report option, the user can choose the reports (user report, professional / student report, state /
municipality report). - In the user report option, the user can choose several filters like: name, date
of birth and CPF among others.) - In the option of professionals / student, the user filters them
as: state, municipality and date of registration. - In the option state / county report, the user filters
such as: state, municipality and date of registration. Non-functional requirements - The system
must have security through system access password encryption. - The system should have a maximum response of 1 minute for each request. CONCLUSION: The unification of information is
always seen with good eyes mainly in relation to security and also generates comfort for users of
the system to use a login to have access to several systems on telehealth.
keywords: telehealth; remote consultation; 22/5000 information systems
Apoio Financeiro:
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INTRODUÇÃO:Redes sociais vão e vem, serviços de mensagens instantâneas surgem e depois somem. Mas o email é diferente. Essa forma de comunicação online está aí desde os primórdios da internet e resiste bravamente à ação do tempo. Uma das principais razões dos e-mails
existirem até hoje é ser um espaço mais pessoal que existe na internet. OBJETIVO: Apresentar o
processo de desenvolvimento de um sistema web de comunicação com os usuários do sistema de
Teleassistência do Laboratório de Telessaúde Núcleo RJ UERJ MÉTODO: Nesse projeto foi feito
um estudo de caso através do desenvolvimento de um Sistema webemail utilizado no Teleassistência utilizando a linguagem PHP e a base de dados Mysql. Análise de requisitos Os requisitos tem
a finalidade de demonstrar as tarefas a serem desenvolvidas pelo sistema. Requisitos funcionais Somente o administrador poderá acessar o sistema. - Na tela inicial do programa terá a opção de
escolher as operações (grupos, mensagem e usuários) além da opção sair do sistema. - Na opção
grupo , o usuário poderá cadastra ou alterar grupos - Na opção mensagem, o usuário poderá cadastrar ou alterar a mensagem. - Na opção usuário, o usuário poderá escolher para quem enviar a
mensagem. - Na opção enviar, o usuário poderá simular ou enviar a mensagem para um usuário
ou grupos. Requisitos não funcionais - O sistema deverá ter segurança através da criptografia de
senha de acesso ao sistema. - O sistema deverá ter uma resposta de no máximo 1 minuto para cada
requisição. RESULTADOS: O sistema ficou de fácil manuseio devido à simplicidade das funcionalidades e disposição na tela. O sistema facilitou a comunicação com os usuários do teleassistência
principalmente pela opção da criação de grupos que podem ser por perfis facilitando a distribuição
da informação. Além pode ser usado para divulgação dos serviços do telessaúde. CONCLUSÃO: É
notório a importância da comunicação nas instituições e esse sistema facilitou a comunicação além
ficar gravado toda informação como a mensagem, os grupos e usuários que podem ser utilizados
em outro momento.
palavras-chave: Telessaúde; Sistema de informação; Consulta remota

INTRODUCTION: Social networks come and go, instant messaging services arise and then
disappear. But email is different. This form of online communication has been around since the
early days of the internet and bravely resists the action of time. One of the main reasons why emails
exist today is to be a more personal space that exists on the internet. OBJECTIVE: To present the
process of developing a web communication system with the users of the Teleassistência System of
the Laboratório de Telessaúde Núcleo RJ UERJ METHOD: In this project a case study was made
through the development of a webemail system used in Teleassistence using the PHP language
and the Mysql database. Requirements analysis The requirements are intended to demonstrate the
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tasks to be developed by the system. Functional requirements - Only the administrator can access
the system. - In the initial screen of the program you will have the option to choose the operations
(groups, message and users) besides the exit option of the system. - In the group option, the user
can register or change groups - In the message option, the user can register or change the message. - In the user option, the user can choose to whom to send the message. - In the send option,
the user can simulate or send the message to a user or groups. Non-functional requirements The system must have security through password encryption to access the system. - The system
should have a maximum response of 1 minute for each request. RESULTS: The system was easily
manipulated due to the simplicity of the features and layout on the screen. The system facilitated
the communication with the users of the teleassistência mainly by the option of the creation of
groups that can be by profiles facilitating the distribution of the information. In addition it can be
used for the dissemination of telehealth services. CONCLUSION: It is notorious the importance
of communication in the institutions and this system facilitated the communication besides being
recorded all information such as the message, groups and users that can be used at another time.
keywords: Teleheath; Information Systems; Remote query
Apoio Financeiro:
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276. ESTRATÉGIAS DE ROTEAMENTO PARA REDES DE INTERCONEXÃO
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A demanda crescente por dispositivos eletrônicos com maior poder de processamento, baixo consumo, redução de espaço, redução de custo e redução de tempo de projeto tem levado à fabricação de um dispositivo inteiro em um único chip, o que é chamado de SoC (“System-on-Chip”).
No entanto, o aumento da complexidade dos sistemas embutidos, pressionado pelo aumento de
poder computacional têm levado ao projeto de dispositivos Multiprocessados. Quando um sistema
embutido possui mais de um processador ele é chamado de Sistema Embutido Multiprocessado
ou MPSoC (“Multi-Processor System-on-Chip”). Este projeto tem como objetivo geral investigar
soluções alternativas para arquiteturas de redes de interconexão em sistemas embutidos de alto-desempenho baseados em multiprocessadores, que ofereçam melhor desempenho em comparação
com a arquitetura de barramento tradicional. Inicialmente, foi feito um estudo sobre o modelo
funcional, em VHDL (“Very high-speed integrated circuit Hardware Description Language”), da
rede de interconexão com topologia em malha 2D. Em seguida, foi feito um estudo sobre a lógica
de roteamento XY presente dentro dessa topologia modelada em VHDL. Esse modelo funcional foi
avaliado através da simulação, utilizando-se a ferramenta ModelSim, da Mentor Graphics. O próximo passo foi obter uma outra lógica de roteamento para ser executada na plataforma escolhida,
a fim de obter novos tempos de execução. Os resultados obtidos para as arquiteturas, em termos
de tempos de execução, foram, então, analisados. Dessa forma, estabelecemos uma relação entre as
características da nova lógica de roteamento e aquelas da configuração inicial, a fim de estabelecer
critérios que permitam escolher a mais adequada.
palavras-chave: sistema embutido; multiprocessamento; roteamento

The increased demand for electronic devices with higher processing power, low energy
consumption, reduced area, reduced cost and reduced project time have lead to the fabrication of
the hole divice in one single chip, which is called System-on-Chip (SoC). However, the increase in
complexity of embedded systems, pressed by the increase in computer power, has lead to the project of multprocessing devices. When an embedded system has more than one processor, it is called
Multi-Processor System-on-Chip (MPSoC). The main objective of this project is to investigate
alternative solutions for interconnection networks architectures in high performance embedded
systems, based on multiprocessors, which offer better performance than those based on traditional
bus. Firstly, a study was undertaken about the funcional model, in VDHL, of the interconnection
network based on 2D mesh. Next, a study was done about the XY routing logic implemented in
this model. The model was analysed through simulation, using the ModelSim tool, from MentorGraphics. The next step was to obtain another routing logic to be executed in the chosen platform,
in other to bet new execution times. The results were, then, analysed, in terms of execution time.
In this way, we established a relation between the characterics of the new routing logic and those
of the initial configuration, in other to determine critiria that would allow us to chose the most
suited routing logic.
keywords: embedded system; multiprocessing; routing
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Considere uma transportadora com vários clientes, cada cliente possui uma coordenada x e
y. Um conjunto de clientes é denominado como uma rota. A partir de um conjunto de rotas, como
distribuir os clientes de forma com que a distância total do conjunto de rotas seja a menor possível?
São conhecidos e utilizados métodos de otimização como o “first-improvement” e o “best-improvement” para tentar solucionar o problema. A partir de rotas aleatórias, esses algoritmos realizam
trocas de clientes em rotas diferentes, aplicam somente as trocas vantajosas e repetem esse procedimento até não existir mais trocas que diminuam mais a distância total do conjunto de rotas. A
diferença desses algoritmos é que a cada repetição o “first-improvement” realiza de fato a primeira
troca que melhora a solução e o “best-improvement” realiza a melhor troca, a que mais torna menor a distância total. A complexidade desse problema é NP-Difícil, isso implica que atualmente
não se pode afirmar com exatidão a solução melhor possível(em tempo polinomial). Assim os algoritmos não confirmam a melhor solução (um máximo global), mas garantem uma das melhores
(um máximo local), que a partir de uma dada vizinhança aleatória seja gerada uma solução que não
possa ser melhorada, mas que se em outra vizinhança poderia existir solução melhor. Nesse projeto
será utilizado o “best-improvement” de conhecimento público e um algoritmo semelhante aos anteriores que será chamado de “multi-improvement” que será o foco e o resultado da pesquisa. Este
último irá realizar todas as trocas possíveis que melhoram a solução a cada repetição. Quando aplicado à programação paralela poderá ser mais eficiente que os outros citados, convergindo de forma
mais rápida à solução ótima em casos favoráveis, pois a cada repetição podem ser feitas em paralelo
todas as trocas que melhoram a solução. Para o projeto, estão sendo utilizadas as linguagens C e
C++ por serem de alto desempenho em velocidade de compilação e execução e também pela alta
compatibilidade com a linguagem CUDA que poderá ser utilizada posteriormente para aumentar o
desempenho com uso de GPU (Unidade de Processamento Gráfico).
palavras-chave: multi-improvement; roteamento; otimização

Consider a carrier with multiple clients, each client having an x and y coordinate. A set
of clients is termed as a route. From a set of routes, how to distribute the clients so that the total
distance of the set of routes is the smallest possible? Optimization methods such as “first-improvement” and “best-improvement” are known and used to try to solve the problem. From random
routes, these algorithms perform customer exchanges on different routes, apply only advantageous
exchanges, and repeat this procedure until there are no more exchanges that further decrease the
total distance from the route set. The difference of these algorithms is that with each repetition,
“first-improvement” actually accomplishes the first exchange that improves the solution and “best-improvement” performs the best exchange, which further reduces the total distance. The complexity of this problem is NP-Hard, which implies that the best possible solution (in polynomial
time) can not be accurately stated at present. Thus the algorithms do not confirm the best solution
(a global maximum), but guarantee one of the best (a local maximum), that from a given random
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neighborhood a solution can be generated that can not be improved, but that in another neighborhood could there is a better solution. In this project we will use the best-improvement of
public knowledge and an algorithm similar to the previous ones that will be called “multi-improvement” that will be the focus and the result of the research. The latter will perform all possible
changes that improve the solution with each repetition. When applied to parallel programming, it
can be more efficient than the others mentioned, converging more quickly to the optimal solution
in favorable cases, because with each repetition all the changes that improve the solution can be
made in parallel. For the project, the C and C ++ languages are being used because they are high
performance in compile and execution speed and also because of the high compatibility with the
CUDA language that can later be used to increase the performance using GPU ).
keywords: multi-improvement; routing; optimization
Apoio Financeiro: CNPQ
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O InspectorX é um “serious game” com o objetivo de tornar o aprendizado Engenharia de
Software mais fácil e dinâmico. Esse sistema foi desenvolvido desde 2014 e foi completamente
reestruturado em 2018 com novas tecnologias para torná-lo disponível principalmente em tecnologias móveis para ampliar difusão do InspectorX. A proposta foi redefinir por meio da documentação e do código, desenvolver e por fim avaliar o InspectorX 2.0, um jogo educacional que cria
um ambiente virtual para se executar o processo de Inspeção de Software definido por (Sauer et
al. 2000). Este processo prevê seis etapas: planejamento, detecção de defeitos, coleção de defeitos,
discriminação de defeitos, retrabalho e continuação. O sistema versão 2.0 foi completamente reescrito, utilizando a tecnologia web para multi-plataformas e com design responsivo para uso em
desktop ou mobile, utilizando o Angular 5. O software contém dois módulos, o “Full Inspection
Process” e “Defect Crawler”. O “Full Inspection Process” simula todas as etapas de inspeção com vários usuários participando de diferentes papéis (Moderador, Inspetor e Autor). O módulo “Defect
Crawler” torna o jogo possível para uso de um usuário, com artefatos pré-definidos e três modos
de dificuldade, cada usuário então participa no papel de Inspetor. Essa inspeção pode ser realizada
em artefatos de código-fonte ou de requisitos. A avaliação do InspectorX 2.0 foi realizada com alunos do curso de Ciência da Computação da disciplina de Análise e Projeto de Sistemas. Os alunos
utilizaram o InspectorX 2.0 no modo “Defect Crawler” na web para detectar erros em artefatos de
requisitos. Entretanto alguns alunos tiverem a curiosidade de abrir o sistema em seus smartphones.
Os alunos se mostraram favoráveis ao uso do software, sendo relatada a facilidade de utilização e de
possuir uma interface amigável. InspectorX 2.0 está sendo finalizado e deve ser utilizado também
no módulo “Full Inspection Process”. Este jogo será registrado e disponibilizado para uso gratuitamente, pois existe uma demanda ao ter sido apresentado numa conferência internacional de ensino
de engenharia de software.
palavras-chave: ensino de engenharia de software; serious game; inspeção de software

InspectorX is a serious game with the objective to improve the Software Engineering learning in easier way and in a more dynamic process. This software was developed in 2014 and
it has been completely rewritten in 2018 with new technologies to make it available to use on
mobile hardware to make it available to a wider audience. The proposal was to redefine through
its documentation and code, to develop and to evaluate the Inspector X 2.0, an educational game
that creates a virtual environment to execute the Software Inspection process defined by (Sauer
et al. 2000). This process defines six stages: planning, defects discovery, defects collection, defects
discrimination, rework and follow-up. The software version 2.0 was completely rewritten, using
web technology for multiplataform access and responsive design for use both in desktop and mobile, utilizing Angular 5. The software contains two modules, Full Inspection Process and Defect
Crawler. Full Inspection Process simulates every stage of the inspection with many users fitting
with different roles (Moderator, Inspector, Author). The module Defect Crawler makes the game
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available to one user, with predefined artifacts and three difficulty levels, where each user has the
role of an Inspector. This inspection can be done on source code artifacts or requirements artifacts.
The evaluation of InspectorX 2.0 was done with Computer Science students from the Analysis and
System Development course. The students used InspectorX 2.0 in the “Defect Crawler” module to
detect defects in requirements artifacts with a desktop browser. Some students had the curiosity of
using the software on their smartphone. The students reviewed the software positively, especially
on the facility of use and friendly interface. InspectorX 2.0 is being finalized and should be used
also in the Full Inspection Process module. This game will be registered and made available for free
as there is a demand after its first version being shown on an international conference of software
engineering education.
keywords: software engineering learning; serious game; software inspection
Apoio Financeiro: CNPQ
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DE CONTEXTO PARA INTERNET DAS COISAS
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O projeto está inserido em um contexto de Internet das Coisas onde sensores estão disponíveis nos mais variados tipos de ambientes, desempenhando inúmeras funções e transmitindo
informações importantes através da rede. Contudo, os meios para proteger os dados obtidos por
esses dispositivos estão distantes de serem seguros, o que gera uma crescente necessidade de se investigar aspectos de privacidade e controle de acesso. Certos indivíduos, muitas vezes, tem acesso
à informações que não lhes é permitida, isso ocorre principalmente com fluxos de vídeo, em que,
é difícil regular o que é visto ou não. Com isso em mente está sendo desenvolvido um sensor que
executa uma aplicação detectadora de movimento, a qual extrai os dados brutos do fluxo de vídeo e
,apresenta para o usuário, as informações relevantes e disponíveis. O algoritmo detector de movimento captura a imagem através de um dispositivo de vídeo, no caso do laboratório (LCC) foram
utilizados câmera IP, webcam, câmera integrada do Raspberry Pi e câmera integrada da NVIDIA
Jetson TX2. Em seguida a imagem é tratada utilizando as funções biblioteca OpenCV, visando interpretar os dados e categorizá-los para que, no final, sejam disponibilizadas as informações numa
plataforma web, a qual avalia se o usuário possui permissão ou não para acessar o obtido. Para a disponibilidade das informações na rede foram criadas duas aplicações, uma em JavaScript no Node.
JS, a qual recebe os dados do detector de movimento e os disponibiliza como um serviço, via “websocket”, e outra, também em JavaScript utilizando “websockets”, a qual, oferece uma página HTML
que exibe os dados da câmera obtidos pela primeira aplicação. Por segurança, ao serem enviadas
as informações de uma aplicação para a outra, os dados são criptografados. Já para o controle do
acesso, uma plataforma de autenticação se fez necessária, não só para a aplicação, mas para todos os
dispositivos integrados ao sistema. Está sendo estudada a plataforma OAuth de autenticação para
que possamos integrá-la ao protótipo atual e, assim, ter um dispositivo IoT com baixos riscos de
segurança e sem muitas perdas de informações.
palavras-chave: vídeo; sensores; privacidade

The project’s context is Internet of Things (IoT), where sensors are available in various
kinds of environments, performing innumerate functions and transmitting information through
the network. However, the means to protect the data obtained by these devices is far from safe,
which creates a growing need to investigate aspects of privacy and access control. Certain individuals often have access to information that is not allowed to them, this is mainly with video
streams that are difficult to regulate what is seen or not. With this in mind, is being developed a
sensor that runs a motion detection application, which extracts the raw data from the video stream
and presents the relevant and available information to the user. The motion detector algorithm
captures the image through a video device, in our case, the laboratory (LCC) had available IP
camera, webcam, integrated camera of the Raspberry Pi and integrated camera of the NVIDIA
Jetson TX2. Then the image is treated using the functions of the OpenCV library, in order to
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interpret the data and categorize them, so that, in the end, the information is made available on a
web platform, which evaluates whether the user has permission or not to access the obtained. To
make the information available, two applications were made, one being made with JavaScript and
Node.JS which receives the data from the motion detector and makes it available via WebSocket
as a service, and, the other one, also made with JavaScript using WebSocket, providing an HTML
page that displays the camera data obtained by the first application. For security reasons, when the
information is sent from one application to another, the data is encrypted. For the access control,
an authentication platform became necessary, not only for the application, but for all the devices
integrated to the system. The OAuth authentication platform is being studied so we can integrate
it into the current prototype so then we can have an IoT device with low security risks and without
much loss of information.
keywords: video; sensors; privacy
Apoio Financeiro: CNPQ

555

CIÊNCIA DA CO M P U TAÇ ÃO
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Nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento estão relacionadas aos projetos do LCC
– Laboratório de Ciência da Computação. Neste período atuamos no AudioLab GEO e no monitoramento por câmeras de vídeo do projeto LCC-IoT. O AudioLab Geo (antes chamado SonáRio) é um aplicativo de áudio digital desenvolvido em parceria com o AudioLab (Laboratório de
Áudio) que tem por objetivo apresentar conteúdos de áudio e texto geolocalizados em um mapa,
utilizando GPS. Os conteúdos são produzidos por alunos de Jornalismo orientados por pesquisadores do AudioLab da FCS, o que caracteriza a aplicação como uma ferramenta educacional. A
aplicação apresenta um mapa, no qual os conteúdos, produzidos pelo AudioLab, são exibidos na
forma de marcadores. O usuário tem a opção de pesquisar por pontos próximos a sua localização
atual, por uma localização qualquer ou, ainda, por categorias. Para o desenvolvimento desse projeto foi necessário levantar requisitos junto à equipe do AudioLab, planejar a melhor solução para
a aplicação se tornar estável e codificá-la. Além disso, foi necessário realizar testes para verificar
se a aplicação se comportava de forma estável e se cumpria os requisitos levantados. Vale citar
que para esse projeto a equipe utilizou a ideia de entregas contínuas: os integrantes do AudioLab
constantemente testaram protótipos do projeto, o que permitiu um desenvolvimento mais ágil e
uma melhor compreensão das necessidades do projeto. O foco de nossa atuação foi o desenvolvimento de um aplicativo Android, que está disponível na PlayStore do Google. Uma aplicação Web
também foi desenvolvida e está disponível em www.audiolabgeo.uerj.br. Os aplicativos estão em
produção e sendo utilizados por diversos usuários. O projeto está sendo usado como ferramenta
de aprendizado para alunos de Jornalismo. Já a aplicação de monitoramento por câmeras de vídeo
é um dos desdobramentos do projeto LCC-IoT que tem como objetivo tornar o laboratório inteligente ao integrar diversos sensores e, a partir deles, obter os mais diversos tipos de informações,
como número de pessoas na sala, histórico de acesso, etc. Desenvolvemos um programa-protótipo
utilizando bibliotecas de visão computacional com a linguagem de programação Python 2.7. A partir dessas bibliotecas já foi possível codificar um primeiro algoritmo e realizar um treinamento e
detecção facial com alunos do laboratório tendo obtido taxas de acerto aceitáveis. A aplicação ainda
se encontra em desenvolvimento.
palavras-chave: aplicação Android; dados geo-referenciados; internet das coisas

Our research and development activities are related to the projects run in the LCC - Laboratory of Computer Science. In the current period we worked on the AudioLab GEO and on
the video camera monitoring - part of the LCC-IoT project. AudioLab Geo (previously called
SonáRio) is a digital audio application developed in collaboration with AudioLab (Audio Lab) that
aims to present audio content and geolocated text on a map using GPS. The content is produced by
Journalism students guided by FCS AudioLab researchers, which characterizes the application as
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an educational tool. The application displays a map, in which the contents, produced by AudioLab,
are displayed in the form of bookmarks. The user has the option to search for points near their
current location, for any location or even categories. It was necessary to raise requirements with
the AudioLab team, to plan the best solution for the application to become stable and to encode it.
In addition, it was necessary to carry out tests to verify if the application behaved in a stable way
and if the requirements were fulfilled. It is worth mentioning that for this project the team used
the idea of continuous deliveries: AudioLab members constantly tested prototypes of the project,
which allowed for a more agile development and a better understanding of the needs of the project.
The focus of our activities was the development of an Android application, which is now available
in the Google PlayStore. A Web application has also been developed and is available at www.audiolabgeo.uerj.br. The applications are in production and being used by multiple users. The project
is being used as a learning tool for journalism students. The monitoring by video cameras is one of
the ramifications of the LCC-IoT Project, which aims to make the laboratory an intelligent space
by integrating several sensors and from them, obtain the most diverse types of information, such
as the number of people in the room , access history, etc. We developed a prototype program using computer-vision libraries with the Python 2.7 programming language. From these libraries,
it was already possible to code a first algorithm and perform a training and facial detection with
students of the laboratory having obtained acceptable settling rates. The application is still under
development.
keywords: Android application; geo-referenced data; internet of things
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O Laboratório de Ciência da Computação, LCC, é uma Unidade de Desenvolvimento Tecnológico (UDT) criada com o objetivo de desenvolver pesquisa e produtos ligados à Ciência da
Computação e informática com alto valor tecnológico agregado. Neste relatório destacam-se atividades realizadas nos projeto LCC-IoT e AudioLab Geo, assim como o desenvolvimento de um
banco de monografias para o curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UERJ e um site
para o LCC. A aplicação LCC-IoT está em fase inicial de desenvolvimento e objetiva a disponibilização de uma ferramenta através da qual usuários do LCC possam monitorar e controlar os dispositivos IoT presentes no laboratório. Também é objetivo do projeto arquitetar uma solução que
permita a fácil integração e disponibilização desses dispositivos. O AudioLab Geo foi desenvolvido
em parceria com laboratório de áudio (AudioLab) da Faculdade de Comunicação Social (FCS) da
UERJ, e consiste em uma aplicação que disponibiliza conteúdos de áudio produzidos por alunos
de jornalismo de forma georreferenciada. Além da aplicação, que está disponível nas versões Web
(pelo endereço www.audiolabgeo.uerj.br) e Android (pela Google Play Store), também foi desenvolvido uma interface administrativa para cadastro dos conteúdos pela equipe do AudioLab. Em
uma segunda etapa do projeto, que já iniciou com as aplicações em produção, inseriram-se ferramentas de coletas de dados de utilização, as quais são disponibilizadas para a equipe do AudioLab
por meio da interface administrativa. Entre os dados coletados, estão a quantidade de acessos de
cada conteúdo de áudio e a quantidade de buscas por um determinado local. O site desenvolvido
para o LCC surgiu da necessidade de comunicar os projetos desenvolvidos no laboratório, assim
como suas publicações, equipe e metodologia. Está disponível no endereço www.lcc.ime.uerj.br. Já
o banco de monografias foi desenvolvido como um nova funcionalidade para o site do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, disponibilizando para os visitantes as monografias do curso,
as quais são cadastradas por seus próprios orientadores. Sua primeira versão se encontra disponível
no site do curso (http://www.bcc.ime.uerj.br/).
palavras-chave: IoT; banco de monografias; dados georreferenciados

The Laboratório de Ciência da Computação, LCC, is a Technological Development Unit
(UDT) created with the objective of developing research and products related to Computer Science
with high added technological value. This report highlights activities carried out in the LCC-IoT
and AudioLab Geo projects, as well as the development of a monograph database for the UERJ’s
Computer Science Bachelor course and a website for the LCC. The LCC-IoT application is in its
initial phase of development and aims to provide a tool through which LCC users can monitor and
control the IoT devices present in the laboratory. It is also the goal of the project design a solution
that allows the easy integration and availability of these devices. AudioLab Geo was developed in
partnership with the AudioLab from UERJ’s Faculdade de Comunicação Social (FCS) and is an
application that provides audio content produced by journalism students in a georeferenced way.
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Besides the application, which is available in Web (by the address www.audiolabgeo.uerj.br) and
Android (by the Google Play Store) versions, an administrative interface was also developed, with
the objective of provide a way to AudioLab team register contents. In a second stage of the project,
which already started with the applications in production phase, usage data collection tools were
added, which are presented to AudioLab team through the administrative interface. Among the
data collected, are the number of accesses of each audio content and the amount of searches by a
certain location. The site developed for the LCC emerged from the need to communicate the projects developed in the laboratory, as well as its publications, team and methodology. It is available
at www.lcc.ime.uerj.br. The monographs database was developed as a new functionality for the
website of the Bachelor Computer Science course, making available to the visitors the monographs
of the course, which are registered by their own advisors. Its first version is available on the course
website (http://www.bcc.ime.uerj.br/).
keywords: IoT; monographs database; georeferenced data
Apoio Financeiro: CNPQ
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Novo Cempre Autor: Renan Mendonça Tavares Orientador: Marinilza Bruno de Carvalho
A pagina “Web” do Centro de Empreendedorismo da UERJ estava extremamente desatualiza, fora
de todos os padrões e melhores praticas atuais. O objetivo do trabalho foi a criação de uma pagina
novo para o CEMPRE que esteja dentro das expectativas não só dos usuários de internet atuais,
mas também dentro dos padrões de maquinas, para que, por exemplo, o mecanismo de pesquisa
da Google ache e indexe adequadamente o site. O desenvolvimento foi baseado nos padrões do
“World Wide Web Consortium”, ou W3C para brevidade. O material consultado se encontra no
site de internet “W3Schools”, onde os padrões do W3C são ensinados e documentados. As tecnologias usadas no código foram “HyperText Markup Language” ou HTML, “Cascading Style Sheets”
ou CSS e “javascript”. O código e seu histórico de alterações esta documentado atras do Git, um
sistema de versificação de arquivos digitais, e se encontra em um repositório remoto do serviço
“Bitbucket”, disponível para membros da equipe de desenvolvimento da Inovuerj. A versão atual
do trabalho esta pronta para visualização publica, mas não necessariamente sera o estado final.
Existem ainda melhorias que podem ser feitas ao site como “carregamento preguiçoso”, que seria
apenas carregar imagens quando necessário para diminuir o tempo de carregamento inicial, uso de
formatos de imagem mais eficientes e melhorar o suporte a leitores “web” para deficientes visuais.
Essas melhorias foram deixadas de lado por não serem criticas, mas podem ser implementadas
no futuro. A documentação ainda precisa ser expandida, a maior parte do que esta documentado
hoje foi gerado pelas próprias tecnologias usadas, Git e “Bitbucket”. O documentação que falta são
explicações técnicas do código que servirão de guia para outro desenvolvedor caso comunicação
com o autor seja difícil ou impossível. O trabalho atende aos objetivos inicias, o “layout” se adapta
para diferentes tamanhos e formatados de tela, dando suporte a aparelhos celulares. Ainda existem
melhorias que podem ser feitas e a documentação guiara quem tiver essa futura tarefa.
palavras-chave: CEMPRE; W3C; Padrões

Author: Renan Mendonça Tavares Advisor: Marinilza Bruno de Carvalho The “Web” page
of the UERJ Entrepreneurship Center was extremely outdated, out of all current standards and
best practices. The objective of the work was to create a new page for CEMPRE that meets the
expectations not only of current internet users, but also within the machine standards, so that,
for example, Google’s search engine finds and indexes properly. The development was based on
the standards of the World Wide Web Consortium, or W3C for brevity. The material consulted
can be found on the website “W3Schools”, where W3C standards are taught and documented.
The technologies used in the code were “HyperText Markup Language” or HTML, “Cascading
Style Sheets” or CSS and “javascript”. The code and its change history is documented behind Git,
a digital file versification system, and is housed in a remote repository of the “Bitbucket” service,
available to members of the Inovuerj development team. The current version of the work is ready
for public viewing, but it will not necessarily be the final state. There are even improvements that
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can be made to the site such as “lazy loading,” which would just load images when needed to reduce
initial upload time, use more efficient image formats, and improve support for web readers for the
visually impaired. These improvements have been left out as not being critical, but can be implemented in the future. The documentation still needs to be expanded, most of what is documented
today was generated by the very technologies used, Git and Bitbucket. The missing documentation
is technical explanations of the code that would have the function of guiding another developer if
communication with the author is difficult or impossible. The work meets the initial objectives,
the “layout” adapts to different sizes and formatted screen, supporting mobile handsets. There are
still improvements that can be made and the documentation will guide who has this future task.
keywords: CEMPRE; W3C; Padrões
Apoio Financeiro:
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O intuito do PRIME é entregar ao seu usuário todas as informações e ferramentas necessárias para criar um ambiente que estimule a proposição de ações inovadoras. Nele você encontrará
a nossa incubadora(ITECS), nossos laboratórios de estudo da inovação e tecnologia social(LEGIN/
LATESI) e o centro de empreendedorismo(CEMPRE) voltados para dar o melhor suporte possível
para comunidade. Com o objetivo principal de disseminar a ideia de tecnologia social, inovação
e empreendedorismo o PRIME permite que você descubra o que procura, o que precisa e o que
deseja fazer para ingressar no mundo das inovações. Para criar o PRIME usamos conhecimentos
de ‘web design’ para trazer ao usuário uma experiência leve e clara do que o portal tem a oferecer.
Basicamente, o intuito do PRIME é ampliar a visibilidade e o acesso à cursos e disciplinas de perfil
inovador e empreendedor disponíveis para o interessado. Como resultado, foi possível difundir o
conhecimento sobre tecnologias inovadoras com cursos, workshops e palestras em nossa comunidade.
palavras-chave: conhecimento; inovadoras; tecnologia

PRIME - Innovation and Entrepreneurship Portal The purpose of PRIME is to give its user
all the information and tools necessary to create an environment that encourages the proposition
of innovative actions. In it you will find our incubator (ITECS), our laboratories of study of innovation and social technology (LEGIN / LATESI) and the center of entrepreneurship (CEMPRE)
aimed at giving the best possible support for community. With the main objective of disseminating the idea of social technology, innovation and entrepreneurship, PRIME allows you to discover
what you are looking for, what you need and what you want to do to enter the world of innovation. In order to create PRIME we use web design knowledge to bring the user a clean and clear
experience of what the portal has to offer. Basically, the aim of PRIME is to increase the visibility
and access to courses and disciplines of innovative and entrepreneurial focus available to the interested party. As a result, it was possible to spread knowledge about innovative technologies with
courses, workshops and lectures in our community.
keywords: knowledge; innovative; technology
Apoio Financeiro: ; UERJ
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A necessidade de sistemas mais seguros trouxe um grande desenvolvimento para o campo
da biometria ao longo dos anos. A biometria faz uso de características físicas, fisiológicas e/ou
comportamentais do próprio indivíduo, como face, impressão digital, íris e modo de andar, para
poder identificar uma determinada pessoa. As características das impressões digitais podem ser divididas em três níveis e o foco deste projeto é a análise dos poros, característicos do terceiro nível.
O objetivo deste projeto é realizar o estudo e a implementação de um método que possa realizar a
detecção de poros em imagens de alta resolução. O Método Dinâmico foi escolhido devido à sua
independência de informações adicionais. O Método Dinâmico é constituído de cinco etapas. A
primeira etapa consiste em equalizar a imagem melhorando o seu contraste; tal melhoramento é
atingido utilizando-se a equalização do histograma, que consiste em modificar a distribuição de
densidade dos pixels que compõem a imagem tornando mais evidente o contraste entre as cristas e
os vales. A segunda etapa consiste em estimar um limiar ótimo de binarização global, que é obtido
através do Método de Otsu. A terceira etapa consiste de uma estimativa global do tamanho dos
poros. Em seguida, durante a quarta etapa, a classificação dos poros é obtida a partir da análise da
imagem dividida em blocos, com cada bloco compreendendo pontos de vale e de cristas. Nesta fase,
um poro é então classificado ao serem analisadas algumas condições pré-estabelecidas. Por fim,
na quinta etapa, a localização (a posição do centro) de cada poro é obtida por meio do centro de
massa. Os códigos necessários, correspondentes a todas as etapas, foram implementados utilizando
a linguagem “Python”, que é uma linguagem de alto nível. A avaliação dos resultados foi feita ao
compararmos os resultados obtidos pelo método com as marcações presentes nas imagens da base
de dados “PolyU High Resolution Fingerprint”, que foram feitas manualmente por um especialista.
O método aqui tratado apresentou um desempenho satisfatório, atingindo uma taxa média de acertos de 63,1%, com algumas taxas de acertos individuais tão altas quanto 88,59%.
palavras-chave: detecção de poros; impressão digital; método dinâmico

The need for more secure systems brought a great development to the biometric field over
the years. Biometrics uses physical and behavioral characteristics, such as face, fingerprint, iris
and gait, to identify a person. Fingerprint features can be divided into three levels and this project
focuses on the analysis of pores, which are third level features and represent the small holes from
which we eliminate sweat. The goal of this project is to study and to implement a method that
can perform pore detection in high resolution images. The Dynamic Pore Filtering method was
chosen due to its independence of additional information. This method includes five steps. The
first step consists in equalizing the image by enhancing its contrast; such enhancement is achieved
by using histogram equalization, which consists of modifying the pixel distribution that forms the
image thus evidencing the contrast between the ridges and the valleys. The second step consists of
estimating an optimal threshold for global binarization, that is obtained through the Otsu’s Me-
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thod. The third step consists of a global estimate of the pore size. Then, during the fourth step, a
pore classification is obtained from the analysis of the image divided into blocks, with each block
including both valley points and ridge points. In this phase, a pore is then classified by analyzing
some pre-established conditions. Finally, in the fifth step, the location (the center position) of
each pore is obtained based on the center of mass. The codes necessary, relative to all steps, were
implemented using Python, which is a high-level programming language. The evaluation of the
results was performed by comparing the results obtained by the method with markings present in
the images of the PolyU High Resolution Fingerprint database, which were manually marked by a
specialist. The method presented a satisfactory performance, reaching a mean true success rate of
63.1%, with some individual true success rates resulting in as high as 88.59%.
keywords: pore detection; fingerprint; dynamic filtering
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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SARMULATOR EM PYTHOM E EM GPU Autor: Carlos Felipe da Silva Huguenin Coelho Orientador: Luiz Mariano Paes de Carvalho Filho (CTC/IME) O Radar de Abertura Sintética
(SAR - Synthetic Aperture Radar, em inglês) é um radar que nos permite captar imagens de uma
área de um oceano, e, com isso, gerar espectros de onda para analisar os parâmetros que definem
o seu comportamento através da transformada de Hasselmann. Este trabalho usa como base a tese
de doutorado “Avaliação da recuperação do espectro direcional de ondas a partir de dados de radar de abertura sintética (SAR)” de Felipe Marques dos Santos de 2016. O objetivo é interpretar
o código do programa utilizado para análise dessas imagens (Chamado de “SARmulator”) escrito
na linguagem de programação MATLAB e transcrevê-lo para Python, a fim de facilitar sua distribuição e utilização por outros usuários. Para tal foi necessária a aprendizagem de programação
na linguagem Python e também o entendimento de como é estruturado um código em linguagem
MATLAB. Apesar de ser um ótimo recurso para geração de gráficos e análise destes, o MATLAB
apresenta uma falha importante no objetivo do nosso trabalho: ele dificulta a distribuição do código por depender de diferentes versões do Software e também por haver a necessidade da obtenção
de uma licença por parte do usuário, o que ratifica a importância de se trabalhar com o Python: uma
linguagem de programação que tem se tornado universal pela sua simplicidade e poder ser utilizada
por qualquer pessoa de forma gratuita. Como resultado obtivemos um código com bom tempo
de processamento (com o uso do interpretador gráfico de Python “PyCharm”) e fluidez do código
em Python, restando ainda realizar testes para uma comparação mais profunda com os resultados
obtidos do código anterior com o atual.
palavras-chave: SARmulator; SAR; radar de abertura sintética

SARMULATOR IN PYTHOM AND GPU Synthetic Aperture Radar (SAR) is a radar that
allows us to capture images of an area of an ocean, and thereby generate wave spectra to analyze
the parameters that define its behavior through the Hasselmann’s Transform. This work uses as
base the doctoral thesis “Evaluation of the recovery of directional spectrum of waves from synthetic aperture radar (SAR) data” of Felipe Marques dos Santos of 2016. The objective is to interpret
the code of the program used for analysis (called “SARmulator”) written in the MATLAB programming language and transcribed it to Python in order to facilitate its distribution and use by
other users. For this it was necessary to learn programming in the Python language and also the
understanding of how a code is structured in MATLAB language. Although it is a great resource
for generating graphs and analyzing them, MATLAB presents a major flaw in the objective of our
work: it makes it difficult to distribute the code because it depends on different versions of the
Software and also because it is necessary to obtain a license on the part of the user, which ratifies
the importance of working with Python: a programming language that has become universal for
its simplicity and can be used by anyone free of charge. As a result, we obtained code with good
processing time (using the Python graphical interpreter “PyCharm”) and Python code fluidity, and
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we still have to perform tests for a deeper comparison with the results obtained from the previous
code with the current one.
keywords: SARmulator; SAR; synthetic aperture radar
Apoio Financeiro: ; PETROBRAS
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Introdução: Esse projeto surgiu a partir da percepção de que um pólo de cinema estava
se implantando em Nova Friburgo. Participantes do pólo de cinema buscaram a UERJ em Nova
Friburgo com o intuito de desenvolver animações via simulação computacional para efeitos especiais 3D. Foi escolhida a plataforma Blender para esse propósito. Objetivo: O projeto visou trazer
situações práticas para um ambiente gráfico computacional onde o objetivo foi realizar simulações
físicas a fim de reduzir erros e ajudar nos cálculos. O Blender é um programa de código aberto,
desenvolvido para modelagem, animação, texturização, renderização e edição de vídeo. Foram realizadas várias reuniões entre a equipe do pólo audiovisual de Friburgo e uma equipe da UERJ que
deu origem a um laboratório com equipamentos modernos para processamento gráfico e placas de
vídeo de última geração. Metodologia: A plataforma Blender foi utilizada para o desenvolvimento
do projeto, onde aplicamos conhecimentos físicos, matemáticos e computacionais que aprendemos
ao longo do tempo durante a graduação. Os conhecimentos de física foram vitais para que modelagens envolvendo dinâmica de fluidos, dinâmica de fogo, movimentação de objetos em campos
gravitacionais fossem obtidos. Resultados: Conseguiu-se, com estes atributos, realizar diversas simulações, como fluidos em movimentos, explosões e objetos em campos gravitacionais. A partir
dos resultados obtidos, conseguimos prospectar scripts de programação capazes de, através da linguagem de programação python, simular via código computacional, as simulações que haviam sido
produzidas sem código computacional, o que possibilitou ampliar a gama de simulações que podem
vir a ser obtidas como geradoras de efeitos especiais. Dessa forma podemos simular um problema
físico já feito previamente, somente com a implementação do código em python. Conclusão: Através da plataforma Blender, foi possível desenvolver animações 3D utilizando-se simulações a partir
de leis da física tais que efeitos especiais como água fluindo e fogo pudessem ser gerados tal que a
partir de arquivos contendo essas simulações, filmes fossem capazes de apresentar efeitos especiais
produzidos pela UERJ.
palavras-chave: Blender; Simulação; Animação

Introduction: This project emerged based on the perception that a movie site was in a process of being developed in Nova Friburgo. UERJ has been contacted in order to develop animations
throughout computational simulation for special 3D effects. The open source Blender platform has
been chosen for this purpose. Goals: The main goal of this project was to bring day-to-day physical
tasks to a graphical computational environment, where it was possible to reduce errors and help
numerical calculations. Blender is an open source platform, developed to provide modeling, animation, texturization, rendering and edition of video. Seceral meetings took place só to compose
a laboratory whith modern equipments for graphical processing with high tech video processing
units. Metodology: The Blender platform has been used to develop this project, where we have
applied scientific physical and mathematical knowledge during college time. We aimed to develop,
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with those skills, several simulations such as fluid simulations, explosions and objects within gravity fields Results: With those attributes, it was able to develop several simulations, such as fluids
in movement, explosions and objects within gravitational fields. Based upon the results obtained,
we aimed to propect programming scripts capable of, through python language, simulate with
computational code, the simulation that had been produced without those scripts, what allowed
enhance the set of simulations able to become obtained as special effects generators. This way, we
can simulate a physical problem exclusivelly with python code. Conclusion: With Blender platform, we could develop 3D animations using simulation based upon physical laws such that special
effects as water flowing and fire could be generated só files with those simulations could be used in
movies presenting special effects produced by UERJ.
keywords: Blender; Simulation; Animation
Apoio Financeiro: ; PIBIC/UERJ
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Vertentes: repositório didático interdisciplinar em educação e meio ambiente Introdução:
Este projeto de iniciação tecnológica dedicou-se à construção do Vertentes, um repositório didático interdisciplinar sobre educação e meio ambiente, que disponibiliza objetos de aprendizagem
para processos formativos dentro e fora da escola. Trata-se de um projeto desenvolvido no âmbito da pesquisa “(In)justiças ambientais, tecnologias e culturas juvenis” (FAPERJ/FUNADESP).
O referencial teórico é interdisciplinar e destaca a importância da pluralidade de conhecimentos,
diferenças e dinâmicas na promoção de uma ecologia de saberes, cuja base seja o interconhecimento e a co-presença, superando as linhas abissais. Objetivo: desenvolver e manter um repositório interdisciplinar sobre educação e meio ambiente na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Metodologia: Começamos com um levantamento de arquiteturas e interfaces para o repositório.
Analisamos outros repositórios e selecionamos dois para exame mais detalhado: o Portal do Professor e o Banco Internacional de Objetos Virtuais. Observamos a estrutura de programação destes
bancos e a organização dos objetos de aprendizagem. Estudamos também os processos de interação e participação dos usuários. Em paralelo, fizemos a leitura e análise de textos no campo da
educação e justiça ambiental. Em seguida, iniciamos a programação, com a divulgação da primeira
versão completa no site www.grupopenso.org/vertentes. Resultados: Conseguimos obter como
resultados: i) desenvolvimento e manutenção de um site para o Grupo de Pesquisa Interdisciplinar
Educação, Natureza e Sociedade (GPENSo); ii) produção e disponibilização da primeira versão
completa do Vertentes online; iii) apresentação de trabalho no VII Seminário de Justiça Ambiental,
Igualdade Racial e Educação. Conclusão: Concluímos que o Vertentes possui grande potencial para
a sistematização e disponibilização de produções sobre educação e meio ambiental, facilitando o
acesso ao conhecimento e fortalecendo a luta contra as injustiças ambientais.
palavras-chave: Vertentes; Repositório; Meio Ambiente

Verts: interdisciplinary didactic repository in education and environment Introduction:
This technological initiation project was dedicated to the construction of Vertentes, an interdisciplinary didactic repository about education and the environment, which provides learning objects for formative processes inside and outside the school. It is a project developed within the
scope of the research “(In) environmental justice, technologies and youth cultures” (FAPERJ /
FUNADESP). The theoretical reference is interdisciplinary and highlights the importance of the
plurality of knowledge, differences and dynamics in the promotion of an ecology of knowledge,
based on inter-knowledge and co-presence, surpassing the abyssal lines. Objective: to develop and
maintain an interdisciplinary repository on education and the environment in the metropolitan
region of Rio de Janeiro. Methodology: We start with a survey of architectures and interfaces for
the repository. We reviewed other repositories and selected two for more detailed examination:
the Teacher Portal and the International Bank of Virtual Objects. We observe the programming
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structure of these banks and the organization of learning objects. We also study the processes of
user interaction and participation. In parallel, we did the reading and analysis of texts in the field
of environmental education and justice. Then we started the program, with the first full version
being published on the website www.grupopenso.org/vertentes. Results: We were able to obtain
as results: i) development and maintenance of a website for the Interdisciplinary Research Group
Education, Nature and Society (GPENSo); ii) production and availability of the first complete version of the Online Verts; iii) presentation of work in the VII Seminar on Environmental Justice,
Racial Equality and Education. Conclusion: We conclude that Vertentes has great potential for
the systematization and availability of productions on education and the environment, facilitating
access to knowledge and strengthening the fight against environmental injustices.
keywords: Vertentes; Repository; Environment
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Um satélite natural (ou luas) é um corpo que orbita um planeta, existindo entre ambos uma
interação gravitacional. Assim como o satélite causa perturbações no planeta, o planeta por sua
vez também perturba o satélite. Essas perturbações ocorrem devido às chamadas Forças de Maré,
uma força consequente das Forças Gravitacionais. Conforme o satélite se aproxima do planeta, ele
vai se tornando mais instável. Um satélite torna-se instável à medida que se aproxima do chamado
limite de Roche, ao ponto que quanto mais próximo, mais instável o satélite fica. Até que em um
determinado momento ele se rompe. Este trabalho tem como objetivos principais analisar essas
rupturas a partir do estudo dos métodos numéricos (N-body e SPH), a fim de se explicar como são
realizadas as simulações computacionais. Neste momento da iniciação, daremos ênfase ao estudo
dos algorítmos principais do método de N-body, no qual considera um satélite sendo formado por
N partículas. Para atingir os objetivos, primeiro estudou-se a Teoria da Gravitação Newtoniana
para obter-se uma melhor compreensão da definição e da aplicação de Forças de Maré em alguns
sistemas astronômicos. Por conseguinte, entender sua relação direta com o chamado limite de
Roche, tomando como base alguns livros especializados e artigos científicos. A partir disso, nosso
foco voltou-se para a formação de anéis planetários em geral, porém com um aprofundamento nos
anéis de Saturno. Por fim, serão abordadas as seguintes etapas do trabalho: utilizar os códigos computacionais para uma análise quantitativa da ruptura de satélites com diferentes volumes e massas
além de uma breve introdução ao problema de rupturas estelares por objetos compactos para que
possamos comparar seus aspectos principais com o caso planetário.
palavras-chave: Forças de Maré; Ruptura de Satélites; Simulações de N corpos

A natural satellite (or moons) is a body that orbits a planet, existing between both a gravitational interaction. Just as the satellite causes disturbances on the planet, the planet in turn also
disturbs the satellite. These disturbances occur due to the so-called Tidal Forces, a consequent
force of the gravitational forces. As the satellite approaches the planet, it becomes more unstable.
A satellite becomes unstable as it approaches the so-called Roche boundary, to the point that the
closer, the more unstable the satellite gets. Until at a certain moment it breaks. This work has
as main objectives to analyze these ruptures from the study of numerical methods (N-body and
SPH), to explain how the computational simulations are performed. In this moment of scientific
initiation, we will emphasize the study of the main algorithms of the N-body method, in which
it considers a satellite being formed by N particles. To achieve the objectives, Newtonian Gravity
Theory was first studied to obtain a better understanding of the definition and application of Tidal Forces in some astronomical systems. Therefore, understand its direct relationship with the
so-called limit of Roche, based on some specialized books and scientific articles. From this, our
focus turned to the formation of planetary rings in general, but with a deepening in the rings of
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Saturn. Finally, the following steps of the work will be addressed: to use the computational codes
for a quantitative analysis of the smashing of satellites with different volumes and masses, besides
a brief introduction to the problem of stellar ruptures by compact objects so that we can compare
their main aspects with the planetary case.
keywords: Tidal Forces; Satellite Breakdown; N-body simulations
Apoio Financeiro:
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Introdução: O ATLAS Open Data é um conjunto de dados, reais e simulados, disponibilizado pelo CERN para o público em geral analisar. Normalmente ele serve como um aprofundamento
dos estudantes na física de partículas que começaram no IPPOG-Masterclasses. Podemos analisar
esses dados em duas plataformas, ou usando uma máquina virtual com o sistema operacional do
CERN, ou utilizando o próprio terminal do Linux e o software do ATLAS com o ROOT. Objetivos: -Aprender Linux, C++, Python e ROOT, ferramentas necessárias para o estudo da Física de
Altas Energias. -Participar da reunião anual com o CERN, para discutir com outros participantes
os resultados obtidos no IPPOG-Masterclasses, através da análise visual dos eventos no detector
ATLAS. -Estudar o Modelo Padrão (das partículas elementares). Metodologia: Primeiramente,
aprendemos diversos conceitos de física de partículas e detectores, para podermos começar uma
análise dos eventos no IPPOG-Masterclasses. Depois de feita essa análise, fizemos uma videoconferência com o CERN e outras instituições de ensino, para discutir os resultados. Depois dessa etapa,
participamos de minicursos de física de partículas e detectores, além de começar aprender a mexer
no Linux, utilizando as linguagens de programação C++ e Python, e aprender o ROOT, para que
pudéssemos trabalhar com os eventos do ATLAS Open Data. Resultados: Ao fazermos a análise
do ATLAS Open Data, obtivemos vários histogramas como resultado, assim pudemos estudá-los.
Após um estudo geral foi feito uma análise preliminar do bóson W. Conclusão: Apesar de o projeto ainda estar em andamento, até o momento, a utilização do IPPOG-Masterclasses e do ATLAS
Open Data tem se mostrado uma ferramenta muito útil no aprendizado da física de altas energias.
palavras-chave: Física de Altas Energias; ATLAS Open Data; Bóson W

Introduction: The ATLAS Open Data is a data set with real and simulated events available
from CERN for analyses by the public in general. Normally, it works as a deepening for the students who participated in the IPPOG-Masterclasses. We can analyse these data in two plataforms,
using a virtual machine with CERN‘s Operational System, or we can use the Linux‘s terminal and
the ATLAS software, available from the Open Data, with ROOT. Objectives: - Learn Linux, C++,
Python and ROOT, necessary tools for the High Energy Physics study. - Participate in the conference which happens yearly with CERN, to discuss with other participants the results obtained in
IPPOG-Masterclasses, through the visual analysis of ATLAS data. - Study the Standard Model (of
elementary particles). Methods: First of All, we have learned lots of concepts of particle physics,
so that we could start the analysis of the events in IPPOG-Masterclasses. After the analysis we had
the conference with CERN and other institutions, in order to discuss the results. After this step,
not only we participated in mini-courses about particle physics and detectors, but also started to
learn how to use Linux with the C++ and Python program languages and use ROOT, with the aim
of working with the ATLAS Open Data events. Results: Once we run the software as advised by
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the ATLAS Open Data and made the analysis, we got many histograms as a result, so we started
to study them. After a general study of all results, it was done a preliminary analysis of the boson
W. Conclusion: This is an ongoing work, until now the use of IPPOG-Masterclasses and ATLAS
Open Data has shown to be a very useful tool to learn high energy physics.
keywords: High Energy Physics; ATLAS Open Data; W Boson
Apoio Financeiro:
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Neste trabalho foi analisado um conjunto de dados simulados da interação de prótons no
LHC, onde são acelerados a uma energia de 4TeV. Em produção central exclusiva, ao chegarem
os prótons próximos um do outro, interagem entre si através de fótons. Desta interação emerge
um par de bósons W que decai em léptons. O bóson W é uma partícula subatômica, eletricamente
carregada, mediador da interação fraca, juntamente com o bóson Z, que não possui sabor e apresenta spin 1. Está partícula é responsável pela emissão e absorção de neutrinos e também pela fusão
nuclear. Depois de determinar a massa invariante do bóson foi feita uma reconstrução do mesmo
através de seu produto final. A massa invariante encontrada nesta amostra, calculada utilizando o
quadrimomento foi de 80,73GeV/c^2. Para fazer a reconstrução do par de bósons W analisamos
os léptons em que cada bóson pode ter decaído. Por apresentar carga elétrica esta partícula decai
em um lépton carregado - que pode ser um elétron, um múon ou um tau - mais um neutrino. Cada
análise foi realizada com programas ad-hoc implementados na linguagem Python e utilizando as
ferramentas de análise do pacote ROOT. Nesta amostra foram analisados 50.000 eventos para os
pares de bósons simulados com MADGRAPH . Neste modelo de estudo foi possível compreender
e dar continuidade aos meus estudos na área de física de partículas de altas energias.
palavras-chave: massa invariante; bóson; léptons

We analyzed a dataset of simulated LHC proton-proton collisions at 8 TeV center-of-mass
energy. In Central Exclusive Production protons interact via photon exchange. From this interaction a pair of W bosons can be produced and each W bosons will in turn decay into leptons. The
W boson is a subatomic particle with electric charge, which mediates weak interactions together
with the Z boson, and has spin 1 (vector boson). It is responsible for emission and absorption of
neutrinos and for nuclear fusion. The invariant mass of the simulated W boson was taken from
the generated file and then a pseudo-reconstruction of the boson pair using its decay products.
The mean value of the W invariant mass of this sample was found using the four- momenta to be
80,73GeV/c^2. In order to reconstruct the W pair, we analyze the leptons to which they decay.
Because of its electric charge, each W may decay in a single charged lepton (electron, muon or tau)
and a neutrino. Each step of the analysis was performed using an ad-hoc computer program using
Python language and the analysis tools from ROOT. The sample used contained 50000 events for
central exclusive production of W pairs simulated using the MADGRAPH event generator. This
study allowed me to improve my understanding of the processes of high energy physics, and to
continue my work in this area.
keywords: invariant mass; boson; lepton
Apoio Financeiro: FAPERJ ;

575

FÍSIC A
291. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X E MÉTODO DE
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O pentóxido de nióbio (Nb2O5) é um semicondutor com propriedades químicas e física
que possibilitam aplicações como adsorção, sensoriamento de gás, células solares e componentes
eletrônicos. Aplicações recentes desse material têm demonstrado suas potencialidades e vantagens
como fotocatalisador quando comparado com outros semicondutores. Especificamente para aplicações em fotocatálise heterogênea, diversas propriedades são requeridas, tais como: elevada área
superficial específica, morfologia controlada, fase cristalina e grau de cristalinidade do material,
natureza e quantidade de grupos superficiais, propriedades texturais, dentre outras. O pentóxido de
nióbio, que é o oxido de nióbio mais estável termodinamicamente, é um sólido branco, estável ao
ar e insolúvel em água. O Nb2O5 pode ocorrer como fase amorfa ou diferentes sistemas cristalinos,
tais como: ortorrômbico, monoclínico, tetragonal, pseudohexagonal. Entre todos os polimorfos,
o sistema ortorrômbico é, termodinamicamente, mais estável. O grau do polimorfismo está relacionado ao método e variáveis da síntese, como a natureza dos precursores, tempo e temperatura
de processamento. Nessa primeira etapa do trabalho foram avaliadas cinco condições diferentes
de síntese variando o solvente e o pH. As medidas de difração de raios X foram realizadas no laboratório multiusuário LDRX – UFF, que possui o equipamento Bruker D8 Advance para análise
de policristais. A varredura angular foi de 10o até 90o , com passo angular de 0,02o , com tempo
total de medida para cada amostra de aproximadamente 1,5h. A identificação das fases foi feita
utilizando os dados da plataforma Bases de Dados de Estruturas Cristalinas (BDEC) da CAPES. O
refinamento de estrutura foi feito através do TOPAS-Academic. Todas as amostras apresentaram
a fase cristalina Nb2O5 no sistema ortorrômbico mais estável, entretanto em uma das amostras foi
encontrada, também, uma fase monoclínica. Esses resultados preliminares serão utilizados como
referência para síntese de compostos de pentóxido de nióbio dopados com cério e/ou titânio para
aplicação em fotocatálise.
palavras-chave: pentóxido de nióbio; difração; raios X

Niobium pentoxide (Nb2O5) is a semiconductor with chemical and physical properties that
enable applications such as adsorption, gas sensing, solar cells and electronic components. Recent
applications of this material have demonstrated its potential and advantages as a photocatalyst
when compared to other semiconductors. Specifically for heterogeneous photocatalysis applications, several properties are required, such as: high specific surface area, controlled morphology,
crystalline phase and degree of crystallinity of the material, nature and amount of surface groups,
texture properties, among others. Niobium pentoxide, which is the most thermodynamically stable niobium oxide, is a white, air-stable and waterinsoluble solid. Nb2O5 can occur as amorphous
phase or different crystalline systems, such as: orthorhombic, monoclinic, tetragonal, pseudohexagonal. Among all polymorphs, the orthorhombic system is, thermodynamically, more stable.
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The degree of polymorphism is related to the method and variables of the synthesis, such as the
nature of the precursors, time and processing temperature. In this first stage of the work five different synthesis conditions were evaluated varying the solvent and the pH. The X - ray diffraction
measurements were performed in the LDRX - UFF multi - user laboratory, which has the Bruker
D8 Advance equipment for analysis of polycrystals. The angular sweep was from 10o to 90o, with
angular pitch of 0.02o, with total measurement time for each sample of approximately 1.5h. The
identification of the phases was done using the data of the Platform of Data of Structures Crystals
(BDEC) of CAPES.The structure refinement was done through TOPAS-Academic. All samples
presented the Nb2O5 crystalline phase in the most stable orthorhombic system, however in one of
the samples a monoclinic phase was also found. These preliminary results will be used as reference
for the synthesis of cerium and / or titanium doped niobium pentoxide compounds for photocatalysis.
keywords: niobium pentoxide; diffraction; X-rays
Apoio Financeiro:
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Introdução: Um gás formado por diversas partículas, idênticas ou não, pode ser visto através
de vários formalismos físicos, entre eles a Teoria Quântica de Campos. Neste, partículas são campos
representados por funções de onda que obedecem uma equação, que irá depender do tipo de partícula em análise. Os deslocamentos dessas partículas são descritos por equações com um elevado nível de complexidade. De modo a traduzir essas equações, Feynman criou diagramas para ilustrar o
comportamento dessas partículas. Consequentemente, surgiram as chamadas Regras de Feynman
para traduzir esses diagramas para a linguagem matemática. Esses diagramas são extremamente
úteis por serem relativamente fáceis de se desenharem e serem reescritos na linguagem algébrica
(integrais). Objetivos: Ilustrar a propagação e/ou interação de partículas através dos Diagramas de
Feynman, apresentando de forma simplificada e didática as regras de Feynman. Tais diagramas
são fundamentais para o entendimento de sistemas dinâmicos de partículas, presentes na Física de
Partículas, Teoria Quântica de Campos, Matéria Condensada e outros campos. Metodologia: Para
esse estudo utilizamos o formalismo da Mecânica Quântica e Mecânica Estatística, em regime relativístico. Consequentemente, utilizamos a Teoria Quântica de Campos a temperatura finita através
dos propagadores de Feynman. Resultados: O estudo dos Diagramas de Feynman nos permite entender melhor o comportamento de gases interagentes, sendo utilizado em uma vasta quantidade
de áreas da física, como a Física de Partículas, Matéria Condensada, Física Nuclear, entre outras.
Como resultados, temos a compatibilidade da teoria com valores obtidos experimentalmente em
diversos laboratórios ao redor do mundo. Conclusão: Apesar do formalismo matemático da Teoria
Quântica de Campos ser de difícil acesso para leigos no assunto, os Diagramas de Feynman são
incrivelmente simples e de fácil entendimento, sem a necessidade de fórmulas matemáticas. Obviamente, conhecimentos de Mecânica Quântica são mais vantajosos para o entendimento da física
associada aos diagramas.
palavras-chave: Diagramas de Feynman; Teoria Quântica de Campos; Mecânica Estatística

Introduction: A gas formed by several particles, identical or not, can be seen through several physical formalisms, among them the Quantum Field Theory. In this, particles are fields
represented by wave functions that obey an equation, which will depend on the type of particle
under analysis. The displacements of these particles are described by equations with a high level
of complexity. In order to translate these equations, Feynman created diagrams to illustrate the
behavior of these particles. Consequently, the so-called Feynman Rules have emerged to translate
these diagrams into mathematical language. These diagrams are extremely useful because they are
relatively easy to design and rewritten in algebraic (integral) language. Objectives: To illustrate
the propagation and / or interaction of particles through the Feynman Diagrams, presenting the
Feynman rules in a simplified and didactic way. Such diagrams are fundamental for the understanding of dynamic particle systems present in Particle Physics, Quantum Field Theory, Condensed
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Matter and other fields. Methodology: For this study we use the formalism of Quantum Mechanics
and Statistical Mechanics, in relativistic regime. Consequently, we use the Quantum Field Theory
at finite temperature through the Feynman propagators. Results: The Feynman Diagrams study
allows us to better understand the behavior of interacting gases, being used in a wide range of areas
of physics, such as Particle Physics, Condensed Matter, Nuclear Physics, among others. As results,
we have the compatibility of the theory with values o btained experimentally in several laboratories
around the world. Conclusion: Although the mathematical formalism of Quantum Field Theory is
difficult for laypeople to access, Feynman Diagrams are incredibly simple and easy to understand
without the need for mathematical formulas. Obviously, knowledge of Quantum Mechanics is
more advantageous for understanding the physics associated with the diagrams.
keywords: Feynman’s Diagram; Quantum Field Theory; Statistical Mechanics
Apoio Financeiro: CNPQ
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São apresentadas as atividades referentes ao plano de trabalho como a introdução à técnica de espectroscopia fotoacústica utilizada no Laboratório de Caracterização Óptica e Térmica
(LCOT), do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ). O objetivo foi controlar o amplificador
de sinal Lock-in através de computador via plataforma LabVIEW. Não sendo mais necessário o
uso de uma interface analógico/digital, para obtenção dos dados experimentais. Existem duas portas que possibilitam controle do Lock-in. São as portas GPIB e RS232. Optou-se por usar a porta
RS232 por não se ter a placa PCI no computador, a qual seria necessário para o uso na porta GPIB.
O programa LabVIEW tem como Driver padrão para o uso de porta GPIB. Esse driver precisou
ser modificado para o padrão serial. O padrão de comunicação da porta RS232 é diferente da porta
GPIB. Além do mais, o driver da porta GPIB foi descontinuado comercialmente. A versão disponível na plataforma LabVIEW 2017, não está desenvolvida para controlar todas as funcionalidades
do Lock-in Entretanto, tal versão do driver possibilita modificações. Com isso, na fase atual do
interfaceamento houve o aprimoramento no número de funcionalidades do driver. Foram feitos
experimentos nas mesmas condições para os dois interfaceamentos. Como resultado, foi percebido
que, o novo interfaceamento consegue adquirir os dados igualmente de forma confiável. O tempo
de aquisição de dados no novo interfaceamento foi menor do que no interfaceamento passado, pois
as escalas são escolhidas automaticamente. Ademais, o novo interfaceamento controla totalmente
todas as funcionalidades do Lock-in automaticamente. Portanto, o tempo na execução das tarefas,
durante a aquisição de dados é menor no novo interfaceamento, e o tratamento dos dados adquiridos é facilitado, pois para estes não se precisa fazer as conversões de valores para as escalas de leitura. No interfaceamento antigo (leitura de porta analógica frontal de saída 0 a 10 V, independente da
escala utilizada) era preciso fazer as conversões para as escalas corretas das medidas. Desta forma,
o interfaceamento atual tem um desempenho muito melhor do que o anterior, no que diz respeito
ao controle e aquisição de dados do Lock-in amplificador.
palavras-chave: Espectroscopia fotoacústica; LabVIEW; Arduino.

The activities related to the work plan are presented as the introduction to the technique
of photoacoustic spectroscopy used in the Laboratory of Optical and Thermal Characterization
(LCOT) of the Polytechnic Institute of Rio de Janeiro (IPRJ). The goal was to control the Lock-in
signal amplifier through a computer via the LabVIEW platform. It is no longer necessary to use
an analogue / digital interface to obtain the experimental data. There are two doors that allow
Lock-in control. They are the GPIB and RS232 ports. We chose to use the RS232 port because we
did not have the PCI card in the computer, which would be needed for use in the GPIB port. The
LabVIEW program has the default Driver for GPIB port usage. This driver had to be modified to
the serial standard. The communication pattern of the RS232 port is different from the GPIB port.
What’s more, the GPIB port driver has been commercially discontinued. The version available on
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the LabVIEW 2017 platform is not designed to handle all the functionality of the Lock-in. However, such a driver version allows modifications. With this, in the current phase of the interface
there was an improvement in the number of functionalities of the driver. Experiments were carried out under the same conditions for the two interfaces. As a result, it was noticed that the new
interface is able to acquire the data equally reliably. The data acquisition time in the new interface
was lower than in the last interface, since the scales are chosen automatically. In addition, the new
interface fully controls all Lock-in features automatically. Therefore, the time in the execution of
the tasks during the acquisition of data is smaller in the new interface, and the treatment of the acquired data is facilitated, because for these one does not have to do the conversions of values f or the
scales of reading. In the old interface (reading of analogue front port of 0 to 10 V output, regardless
of the scale used), it was necessary to make the conversions for the correct measurement scales. In
this way, the current interface has a much better performance than the previous one, with respect
to the control and data acquisition of the Lock-in amplifier.
keywords: Photoacoustic spectroscopy; LabVIEW; Arduino
Apoio Financeiro:
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As colisões próton-próton (pp) no Grande Colisor de Hádrons, LHC, no CERN, geram um
grande volume de dados. Porém, a maioria delas apresenta a produção de processos físicos bem
conhecidos. Para selecionar eventos de interesse, cada evento de colisão pp passa por um processo
de filtragem online. O fato de muitas partículas apresentarem alguns canais de decaimento produzindo elétrons, faz destes excelentes indicadores da presença de processos físicos de interesse.
Assim, cabe ao experimento identificar as assinaturas produzidas por elétrons nos seus detectores,
processo realizado via reconhecimento de padrões. A tarefa de reconhecimento de padrões tem se
tornado mais complexa dado o contínuo aumento na ocorrência de empilhamento de sinais que
distorcem as assinaturas de elétrons. Nesse contexto, o NeuralRinger faz parte das atualizações
ocorridas em 2017 para a filtragem de elétrons no ATLAS. Ele formata a informação de energia
depositada pela partícula no Sistema de Calorimetria do experimento em anéis concêntricos a fim
de fornecer a compactação da informação enquanto mantém a informação discriminante ao explorar conhecimento especialista. Essa informação é empregada para alimentar uma ensemble de
redes neurais para a tomada de decisão, utilizando redes específicas por regiões de incidência e de
energia da partícula, a fim de minimizar as distorções nos perfis dos anéis de energia, conforme essas variáveis. Uma vez armazenados, os sinais das colisões no experimento ficam disponíveis para
o processamento offline que empregam métodos utilizando todo o conhecimento disponível a fim
de aproveitar da maior liberdade de processamento e memória desse estágio, quando comparados
com a atuação online. Atendendo a demanda de métodos mais eficientes, este trabalho atua para
adequar o NeuralRinger para o ambiente de tomada de decisão offline, com a avaliação de modelos
que possam atender às demandas de eficiência em um cenário de operação com sucessivamente
maior empilhamento. O trabalho ainda está em andamento e em seus primeiros passos. Conseguimos instalar e compilar o framework do ATLAS, o Athena, onde o código do NeuralRinger deverá
ser implementado, em uma máquina do LPS (UFRJ/COPPE) por meio de um ambiente virtual
(ssh).
palavras-chave: ATLAS; NeuralRinger; CNN

Proton-proton collisions (pp) in the Large Hadron Collider (LHC) at CERN generate a large
volume of data. However, in most cases, this data represents the production of well known physical processes. In order to select events of interest, each pp collision event passes through an online
selection process (trigger). The fact that a lot of particles have an electron in their decay channel
makes the electron an excellent indicator of the presence of interesting physical processes. Therefore it is important for the experiment to identify electron signatures in the detectors, process
accomplished by pattern recognition. The task of pattern recognition has become more complex
given the always increasing pile-up, which distorts electron signatures. In this context, NeuralRinger is a part of the 2017 updates for the ATLAS electron filter. It formats the energy informa-
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tion deposited by the particle in the experiment’s Calorimeter system in concentric rings, in order
to compact information while maintaining relevant information by the exploration of specialist
knowledge. This information is then used to feed an ensemble of neural networks for the decision
making process, using specific networks for the particle’s incidence and energy regions, in order to
minimize distortions on the profiles of the energy rings, according to those variables. Once stored,
the experiment’s collision signals are available for offline processing, that employs methods that
can use all the data available in order to take advantage of the greater freedom of memory and processing in this stage, compared with the online methods. To meet the demands of more efficient
methods, this work is focused on the adaptation of NeuralRinger in the offline decision making
environment, with the evaluation of models that can meet the demands of efficiency in an ever
increasing pile-up scenario. This work is in progress, and in an early stage. We were able to install
and compile Athena, the ATLAS framework, where the NeuralRinger code will be implemented,
in an LPS (UFRJ/COPPE) machine with an virtual environment (ssh).
keywords: ATLAS; NeuralRinger; CNN
Apoio Financeiro: ; UERJ
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A relatividade geral, proposta por Einstein, é uma teoria que propõe que, na verdade, a
gravitação é uma propriedade geométrica do espaço-tempo. Deste modo, a curvatura do espaço
está diretamente ligada à energia e ao momento de qualquer matéria e radiação. A partir disso, foi
formulada a equação de campo de Einstein, tal equação que descreve todo o universo. O intuito
deste trabalho é estudar uma solução das equações de Einstein que represente uma generalização
de buracos negros tal que seja possível para um ser humano atravessá-lo. Tais soluções descrevem
conexões entre regiões aparentemente desconexas do espaço-tempo e são denominadas buracos de
minhoca. Temos que suprir diversas condições para que essa viagem seja possível para um ser humano. Teremos que considerar o efeito das chamadas “forças de maré”, condições de positividade
da energia, etc... Deste modo, teremos as condições necessárias para que uma viagem interestelar
“seja possível”. Durante o trabalho, foi utilizado como base um dos muitos artigos do Kip Thorne
- “Wormholes in spacetime and their use for interstellar travel: A tool for teaching general relativity”, que também trata sobre viagens interestelares. Iremos discutir as soluções encontradas em tal
estudo e calcular o tempo próprio de um viajante, ou seja, caso uma pessoa viaje por um buraco de
minhoca transitável, quanto tempo passaria para ela (tempo próprio)? Quanto tempo passaria para
um observador externo? Tais perguntas são, não só importantes, mas fundamentais para esse trabalho. Portanto, podemos perceber que o estudo deste trabalho consiste em elaborar uma solução
plausível para as Equações de Einstein que descreva de uma forma palpável ascondições necessárias
e fundamentais para um ser humano conseguir viajar pelo espaço, através de buracos de minhocas.
Tais condições devem satisfazer, principalmente, nossas restrições naturais como ser humano.
palavras-chave: Buraco negro; Buraco de minhoca; relatividade geral

The general theory of relativity, proposed by Einstein, is a theory that proposes that gravitation is a geometric property of the space-time. In this way, the curvature of space-time is directly
connected to the energy and momentum of any matter and radiation. From this, Einstein’s field
equation was formulated, such an equation describing the whole universe. The purpose of this
work is to study a solution of Einstein’s equation that represents a generalization of black holes
such that it’s possible for a human being to cross it. Such solutions describe connections between
apparently disconnected regions of space-time and are called wormholes. We have to fulfill several
conditions so that this trip is possible for a human being. We will have to consider the effect of the
so-called “tidal forces”, conditions of energy positivity, etc. In this way, we will have the necessary
conditions for an interstellar voyage “to be possible”. During the work, one of the many articles
of Kip Thorne - “Wormholes in spacetime and their use for interstellar travel: A tool for teaching
general relativity”, which also deals with interstellar travel, was used as a basis. We will discuss the
solutions found in such a study and calculate the time of a traveler, that is, if a person travels through a transversable wormhole, how much time would pass to it (proper time)? How much time
would it take for an outside observer? Such questions are not only important, but fundamental to
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this work. Therefore, we can see that the presente study consists of elaborating a plausible solution
for the Einstein’s Equation that describes in a palpable way the necessary and fundamental conditions for a human being to be able to travel through space through wormholes. Such conditions
must satisfy, above all, our natural constraints as human beings.
keywords: Black hole; Wormhole; General Relativity
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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A primeira ideia de que toda matéria que nos cerca é feita por uma essência fundamental em
comum foi feita por Tales de Mileto (641-562 a.C). Mais tarde (585 a.C) foi introduzida, por Leucipo de Mileto e elaborada por Demócrito, a ideia do átomo. Atualmente o que se acredita é em um
conjunto de partículas fundamentais os quarks, compostos por up, down, strange, charm, bottom e
top e os léptons, compostos por múon, elétron, tau e seus respectivos neutrinos, que junto com as
interações (fraca, forte e eletromagnética) e suas partículas mediadoras (W+,W-,Z, gluon e foton)
constituem o modelo padrão das partículas elementares. Nos nossos estudos em física experimental
de altas energias estudamos algumas das propriedades de uma dessas partículas fundamentais, o
quark Top. Para isso é necessário estudar como funciona o experimento do Compact Muon Solenoid (CMS), e como essa partícula é produzida no LHC. Também é necessário saber uma linguagem de propagação, especificamente C++ e o software de análise de dados ROOT. Na nossa análise
estudamos eventos da produção de pares de quark top e anti-top no canal di-leptônico, no qual os
Ws oriundos do decaimento dos quarks top (os quarks top decaem 99,5% das vezes em um bóson
W e um quark bottom) decaem em um múon e seu neutrino. Começamos estudando os cortes de
pré-seleção (que se dão devido ao limite físico do próprio detector e de identificação de objeto físico
pelo detector). Aplicamos os cortes de pré-seleção dos múons, mas ainda é necessário fazer cortes
de pré-seleção dos elétrons (para rejeição desses) e nos jatos (para identificação de jatos considerados bem reconstruídos) e em seguida aplicar cortes para selecionar uma amostra enriquecida em
eventos de sinal. Até o momento ainda é extremamente cedo para fazer comparações de dados com
a teoria, contudo até agora o caminho percorrido foi enriquecedor no que se refere ao estudo da
física de partículas, principalmente sobre a partícula quark Top e suas propriedades.
palavras-chave: LHC; CMS; quark top

The idea that all matter that surrounds us is made from a common fundamental essence
was first thought of by Thales of Miletus (641-562 BCE). Later (585 BCE), the idea of the
 atom
was introduced by Leucippus of Miletus and elaborated by Democritus. The current belief is in
a set of fundamental particles: quarks, composed by up, down, strange, charm, bottom and top;
and the leptons, composed of muon, electron, tau and their respective neutrinos, which together
with the interactions (weak, strong and electromagnetic) and their mediating particles (W +, W-,
Z, gluon and photon) make up the Standard Model of elementary particles. In our studies in high
energy experimental physics we study the properties of one of these fundamental particles, the Top
quark. For that, it was necessary to study how the Compact Muon Solenoid (CMS) experiment
works, and how the top quark is produced at the LHC. It was also necessary to study a program-

586

ming language, specifically C++, and the ROOT data analysis software. In our analysis we studied
the events of the production of top and anti-top quark pairs in the di-leptonic channel, in which
the Ws originated from the decay of the top quarks (the top quarks decay 99.5% of the time in a
W boson and a quark bottom) and in turn decay into a muon and its neutrino. First, we studied
the pre-selection cuts (due to the physical limit of the detector itself and the identification of the
physical object by the detector). So far we have applied all the pre-selection cuts on the muons,
but it is still necessary to apply it to the electrons (for vetoing) and jets and subsequently apply the
selection cuts for selecting a pure sample of signal events. So far it is still extremely early to make
comparisons between the data and theory, but so far the path has been enriching with regard to the
study of particle physics, especially on the Top quark particle and its properties.
keywords: LHC; CMS; top quark
Apoio Financeiro:
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O método de Monte Carlo é bastante útil para caracterizar os feixes de raios-X em radiodiagnóstico. Uma exata simulação de Monte Carlo requer a descrição completa do equipamento
de tomografia computadorizada que está sobre investigação, incluindo informações do espectro
em energia, do filtro em gravata e da filtração inerente e da geometria do escâner (ponto focal e
distância até o isocentro). O espectro de raios-X obtido por simulação é considerado de qualidade
se a camada semi-redutora (CSR) do espectro simulado e experimental forem comparáveis dentro
de uma pequena discrepância. Assim a caracterização do feixe por ser alcançada. O objetivo deste
trabalho é obter através de simulação por Monte Carlo a camada semi-redutora de um espectro
do tomógrafo Brilliance 64 do fabricante Phillps e comparar com a camada semi-redutora experimental do equipamento. As simulações foram realizadas com o código de usuário cavity, que
permite o cálculo CSR. Os dados de entrada foram digitados incluindo a geometria, dados da fonte,
número de histórias, redução de variância, opções de contagem e parâmetros de transporte de
Monte Carlo. A geometria foi definida como um cubo de ar com 25x25 cm2 para os eixos x e y e
100 cm para o eixo z. Foi inserida uma lâmina de alumínio, para determinar a CSR. Os meios (Ar,
Al) foram definidos através da construção da biblioteca de secção de choque. A fonte foi definida
como uma fonte pontual colimada. Os dados espectrais foram escritos em arquivo.dat contendo
cada energia e suas respectivas fluências. A posição geométrica da fonte foi definida na origem
dos eixos x, y e z, delimitada por um retângulo com dimensões 5x5 cm². A camada semi-redutora
foi obtida através do método de Monte Carlo com uma incerteza abaixo de 1%. Se comparados os
resultados experimentais e simulados obtém uma concordância menor que 5%. É possível concluir
que o método de Monte Carlo utilizado no trabalho é eficiente no cálculo da camada semi-redutora
de um tomógrafo computadorizado.
palavras-chave: radiodiagnóstico; dosimetria; Monte Carlo

The Monte Carlo method is very useful for characterizing the X-ray bundles in radiodiagnosis. An exact Monte Carlo simulation requires a complete description of the computed tomography equipment that is under investigation, including information on the energy spectrum, the
filter on tie and the inherent filtration and the geometry of the scanner (focal point and distance
to the isocenter). The X-ray spectrum obtained by simulation is considered to be of quality if the
semi-reductive layer (CSR) of the simulated and experimental spectrum are comparable within a
small discrepancy. Thus the characterization of the beam to be achieved. The objective of this work
is to obtain, through Monte Carlo simulation, the semi-reducing layer of a Brilliance 64 spectrograph from the Phillips manufacturer and compare it with the experimental semi-reductive layer
of the equipment. The simulations were performed with the cavity user code, which allows the
CSR calculation. The input data was typed including geometry, source data, number of stories,
variance reduction, count options, and Monte Carlo transport parameters. The geometry was de-
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fined as an air cube with 25x25 cm² for the x and y axes and 100 cm for the z axis. An aluminum
foil was inserted to determine the CSR. The media (Ar, Al) were defined through the construction
of the shock section library. The source was defined as a collimated point source. The spectral data
were written in arquivo.dat containing each energy and its respective fluences. The geometric
position of the source was defined in the origin of the x, y and z axes delimited by a rectangle with
dimensions 5x5 cm². The semi-reducing layer was obtained by the Monte Carlo method with an
uncertainty below 1%. If we compare the experimental and simulated results, we obtain agreement
less than 5%. It is possible to conclude that the Monte Carlo method used in the work is efficient in
calculating the semi-reducing layer of a computerized tomograph.
keywords: radiodiagnosis; dosimetry; Monte Carlo
Apoio Financeiro: CNPQ
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Atualmente, as situações reais de engenharia, em sua maioria, são modeladas por sistemas
de equações cujas soluções na maioria das vezes não são conhecidas em sua forma analítica. Assim,
torna-se necessário um tratamento numérico com o objetivo de descrever o comportamento do
sistema físico. Além disso, há determinados sistemas que apresentam uma grande sensibilidade a
mudança nas condições iniciais. Em outras palavras, uma pequena mudança no estado inicial do
sistema, leva a diferentes resultados após certo intervalo de tempo. Em tais casos, dizemos que tais
sistemas são caóticos. Então, para estes casos quantas condições iniciais deveram ser consideradas
de forma a descrever as características gerais do comportamento desses sistemas? Dizendo de outro modo, como saber que a partir de um determinado conjunto de condições iniciais escolhido,
teremos a descrição do todo? Logo, uma forma de otimizar a obtenção de soluções numéricas relevantes, pode ser obtida através de ferramentas da Teoria de Sistemas Dinâmicos. Neste trabalho
faremos uso destas técnicas aplicadas a um pêndulo elástico, via formalismo de Hamilton. O resultado foi a observação de pontos fixos do tipo centro-sela e pura centro no espaço de fase do modelo.
A dinâmica da vizinhança linear de cada um desses pontos é estudada e algumas seções de Poincaré
construídas, o que permitiu a identificação do comportamento caótico do sistema.
palavras-chave: Sistemas Dinâmicos; Caos; Sistemas Hamiltonianos

Nowadays, the real engineer situations, for the most part, are modeled by systems of equations whose solutions are most often not known in their analytical form. Thus, a numerical treatment is necessary in order to describe the physical system’s behavior. In addition, there are certain
systems that exhibit great sensibility to change in the initial conditions. In other words, a small
change in the initial state of the system leads to different results after certain time interval. In such
cases, we say that such systems are chaotic. So, for these cases, how many initial conditions should
be considered in order to describe the general characteristics of the systems’ behavior? Explaining
in another way, how we know that from a chosen set of initial conditions we have the whole description of the system? Therefore, a way to optimize the obtaining of relevant numerical solutions
can be obtained through the tools of dynamical systems theory. This way, in this work we will use
these techniques applied to an elastic pendulum using Hamilton’s formalism. The results show
fixed points of saddle-center type and pure-center in the phase model’s space. The dynamic of the
linear neighborhood of each of these points is studied and some Poincaré’s sections built, what
allowed the identification of the chaotic behavior of the system.
keywords: Dynamic systems; chaos; Hamiltonian Systems
Apoio Financeiro: CNPQ

590

FÍSIC A
299. CONDENSAÇÃO DE BOSE-EINSTEIN DE PÍONS
Autor:			
Orientador:		

João Paulo Sampaio Santos
Letícia Faria Domingues Palhares (CTC / FIS)

A física em condições extremas é muito importante porque ela nos ajudar a entender fenômenos, como por exemplo, o “Big Bang” e as questões associadas à nossa origem. Por sua vez a
supercondutividade é uma das aplicações mais importantes da física dos últimos 20 anos. Quando
partículas com spins inteiros são colocados a condições extremas elas apresentam uma característica peculiar de formar um novo estado da matéria que é chamado de condensado de Bose-Einstein, que tem a propriedade de ter grande fração de seus átomos no estado fundamental, fazendo
com que diversos efeitos quânticos sejam observados a escala macroscópica. Se este condensado
for constituído de partículas específicas diversos fenômenos peculiares aparecem dentre eles por
exemplo a supercondutividade. Este trabalho está centrado em uma descrição simplificada, em mecânica estatística quântica, da condensação de Bose-Einstein de píons, que pode ocorrer em meios
com densidades altíssimas. Para isso, usaremos um modelo de gás de partículas quânticas relativísticas com spin inteiro e investigaremos as suas propriedades a baixas temperaturas e altas densidades. Começou-se estudando a física da condutividade em metais a partir dos modelos clássicos
e semi-clássicos de Drude e Sommerfeld. Após isso foi estudado um pouco de mecânica quântica,
para o estudo da supercondutividade e suas propriedades. Estudou-se também elementos de física
estatística, distribuições clássicas e quânticas para o estudo do Condensado Bose-Einstein e, em
paralelo, a física de partículas relacionada aos píons. Em seguida, a fim de descrever a condensação
de píons, criou-se um modelo simples de partículas quânticas relativísticas. Usando a mecânica
estatística, investigamos a condensação de Bose-Einstein de partículas quânticas relativísticas e
descrevemos as suas propriedades termodinâmicas. Obtivemos então um modelo simples da condensação de píons em condições extremas. Mostramos ainda que os resultados obedecem ao limite
não-relativístico esperado. Em suma, descrevemos de maneira bastante preliminar um condensado
de Bose-Einstein de píons. Os próximos passos serão aprimorar o modelo, utilizando métodos de
teoria quântica de campos e mecânica estatística avançada.
palavras-chave: Condutividade; Condições extremas; condensado de Bose-Einstein

Physics in extreme conditions is very important because it helps us understand phenomena
such as the “Big Bang” and the issues associated with our origin. In turn, superconductivity is one
of the most important applications of physics in the last 20 years. When particles with integer
spins are placed under extreme conditions they have a peculiar feature of forming a new state of
matter which is called the Bose-Einstein condensate, which has the property of having a large
fraction of its atoms in the ground state, allowing different quantum effects to be observed on the
macroscopic scale. If this condensate is made up of specific particles several peculiar phenomena
appear among them for example the superconductivity. This work is centered on a simplified
description, in quantum statistical mechanics, of Bose-Einstein condensation of pions, which can
occur in media with very high densities. For this, we will use a gas model of relativistic quantum
particles with integer spin and investigate their properties at low temperatures and high densities.
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We begun by studying the physics of the conductivity in metals from the classical and semi-classic models of Drude and Sommerfeld. After studying some introductory topics of quantum mechanics, we briefly reviewed the phenomenon of superconductivity and its properties. Elements
of statistical physics, classical and quantum distributions were also studied for the analysis of the
Bose-Einstein Condensate and, in parallel, particles physics related to pions was reviewed. Then,
in order to describe the condensation of pions, a simple model of relativistic quantum particles was
created. Using statistical mechanics, we investigated the Bose-Einstein condensation of relativistic quantum particles and described their thermodynamic properties. We then obtained a simple
model of pions condensation under extreme conditions. We also show that the results obey the
expected non-relativistic limit. We have thus described in a very preliminary way a Bose-Einstein
condensate of pions. The next steps will be to improve the model, using methods of quantum field
theory and advanced statistical mechanics.
keywords: Conductivity; Extreme conditions; Bose-Einstein condensate
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Como parte inicial de um amplo programa introdutório ao estudo da física experimental de
partículas este projeto visa proporcionar um primeiro contato com a linguagem e o meio de produção de conhecimento nesta área. Com o reaproveitamento de conhecimentos prévios em eletrônica básica, este primeiro passo consiste na construção de uma maquete didática onde uma pequena
esfera de material ferromagnético é acelerada ao longo de um ducto circular fechado e transparente, simulando parcialmente o que acontece dentro de um acelerador de partículas, como o LHC
(Large Hadron Collider) do CERN em Genebra. Em nossa maquete, esta aceleração, conferida por
dois eletroímãs situados em extremidades opostas do ducto só acontece por conta de um circuito
que controla o acionamento dos eletroímãs de maneira específica. Com um ajuste externo deste
acionamento podemos controlar a velocidade máxima atingida pela esfera. O projeto possui um
alto valor didático, tanto em sua construção, proporcionando o aperfeiçoamento de conhecimentos científicos e tecnológicos, quanto em sua demonstração, após concluído, sendo uma influência
muito positiva no despertar do interesse pela pesquisa científica, principalmente no público jovem
e leigo. A construção teve como base um projeto escolhido pelo professor Alberto Santoro, a partir
de um vídeo publicado na web. Realizamos algumas modificações no projeto original, tanto a fim
de adaptá-lo ao material disponível para sua construção quanto a fim de melhorar seu alinhamento
com os objetivos propostos. Ao longo dos seis meses, trabalhando principalmente na construção
do circuito controlador e da fonte de alimentação adequada, pudemos, numa versão de testes da
maquete, com apenas um eletroímã, observamos o seu funcionamento segundo o esperado. A partir daí, iniciamos a preparação de seu formato final, sendo dotada de suportes para fixação e nivelamento do ducto e um painel de controle, onde podemos ligar ou desligar cada eletroímã e controlar
suas potências separadamente. Para ser concluída em definitivo, atualmente, basta a solução de
uma falha em um dos componentes eletrônicos. Também estamos elaborando uma cobertura para
os circuitos, a fim de lhe conferir proteção e melhor aparência.
palavras-chave: Maquete didática; acelerador de partículas; eletroímas

As an early part of a broad introductory program to the study of experimental particle physics this project aims to provide a first contact with the language and the means of producing
knowledge in this area. With the reuse of previous knowledge in basic electronics, this first step
consists of the construction of a didactic model where a small sphere made of ferromagnetic material is accelerated along a closed and transparent circular duct, partially simulating what happen
inside a particle accelerator, like the LHC – Large Hadron Collider - of CERN in Geneva. In our
model, this acceleration, given by two electromagnets located in opposite extremities of the duct
only happens because of a circuit that controls the drive of the electromagnets in an specific way.
With an external adjustment of this drive, we can control the maximum speed reached by the
sphere. The project has a high didactic value, both in its construction, providing the improvement
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of scientific and technological knowledge, as in its demonstration, after being concluded, being a
very positive influence in the awakening of interest in scientific research, specially in the lay and
youth public. The construction was based on a project chosen by professor Alberto Santoro, from
a video published on the web. We have made some modifications in the original project, both in
order to adapt it to the material available for its construction as in order to improve its alignment
with the proposed objectives. Along the six months, working mainly in the construction of the
controller circuit and the adequate power supply, we could, in a test version of the model with only
one electromagnet, observe its operation as expected. From this point, we began preparing its final
form, with a support for fixing and leveling the duct and a control panel, where we can turn on and
off each electromagnet and control its power separately. We are also elaborating a cover for the
circuits, with the intuit of give protection and better appearance.
keywords: Didatic model; particle accelerator; electomagnets
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Cordofones friccionados são instrumentos que se caracterizam pela forma como geram seus
sons característicos: enquanto os outros cordofones produzem sons com o contato direto dos dedos
ou das mãos, eles exigem o uso de um arco, que produz sons ao ser friccionado com as cordas. Dentre os mais conhecidos há o violino, a viola e o violoncelo, sendo o primeiro, um dos instrumentos
em que mais se fez investigação. Suas sonoridades específicas, além de sua enorme versatilidade,
fazem com que tenham lugar exclusivo em orquestras sinfônicas, em música erudita, e também
em pequenos grupos de música popular. Há de se observar que existe certo resgate no interesse
popular por esses instrumentos, apesar de ainda não serem vistos como algo acessível. Embora não
seja conhecida a informação exata de onde e quando surgiram, sabe-se que estiveram presentes
no Renascimento e tiveram muita importância para o período Barroco, sendo aí muito utilizados.
Pertencem a uma família de instrumentos, que se assemelham em seu formato e construção, mas se
diferenciam em seu tamanho, timbre e, em alguns casos, afinação. São instrumentos que, quando
tocados por músicos de técnica precisa e refinada, evoluem ao longo do tempo, obtendo uma melhora perceptível aos ouvidos. Não sem motivo a maioria dos grandes compositores compôs para
estes instrumentos. São instrumentos que evoluíram junto com o conhecimento tecnológico e se
aproveitaram disso. O estudo da Física não só presente, mas dominante neles e na Música, permitiu
e guiou essa evolução. Com o intuito de demonstrar e analisar, em termos físicos, a versatilidade, as
diferenças entre as diversas formas de tocar e também as várias possibilidades oferecidas por estes
instrumentos, utilizei o programa GRAM10, um computador e uma viola de arco, em um estudo
de como variam os espectros à medida que as cordas são estimuladas. Estudamos as diferenças nos
sons produzidos com a variação da posição em que o arco fricciona a corda, sendo “sul tasto”, “sul
ponticello” ou entre estas posições. A velocidade com que o arco passa pelas cordas, rápida ou lentamente e também a mudança de sentido do arco, sendo de ponta-talão ou talão-ponta, também
modificam o som. Concluímos que existem muitos fatores físicos inseridos na música e nas notas
musicais, bem como na forma de apresentá-las.
palavras-chave: cordofones friccionados; viola de arco; movimento ondulatório

Bowed strings instruments are instruments that are characterized by the way they generate
their characteristic sounds: meanwhile other string instruments produce sounds by direct contact
of fingers or hands, they require the use of a bow, which produce sounds by being rubbed with
the strings. Among the most known there is the violin, the viola and the cello, being the first one,
one of the most studied instruments. Their specific sonorities, besides their huge versatility, ensure them exclusive place in symphonic orchestras, in classical music, and also in small groups of
popular music. It should be noted the existence of a kind of rescue in the popular interest for these
instruments, although they are still not seen as affordable. Though where and when they appeared
exact information is not known, it is known that they were present at the Renaissance and had
great importance to the Baroque period, being widely used there. They belong to a instruments
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family, which resemble in their shape and construction, but differ in their size, timbre and, in some
cases, tuning. They are instruments which, when played by musicians with precise and refined
technique, evolve over time, achieving a noticeable improvement to the ears. Not without reason
most of the greatest composers composed to these instruments. They are instruments which have
evolved along with technological knowledge and took advantage of it. The studies of Physics not
only present, but dominant in them and in Music, allowed and guided this evolution. In order to
demonstrate and analyze, in physical terms, the versatility, the differences between the various
playing ways and also the several possibilities offered by these instruments, I used the GRAM10
program, a computer and a viola, in a study of how spectra vary as strings are stimulated. We studied the differences in produced sounds with the position variation in which bow rubs the string,
being “sul tasto”, “sul ponticello” or between these positions. The speed at which the bow passes
through the strings, fast or slowly and also the change of bow direction, being up bow or down
bow, also change the sound. We concluded that there are many physical factors in music and in
musical notes, as well as how to present them.
keywords: bowed string instruments; viola; wave motion
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Da estrutura atômica às partículas elementares Estudos básicos em física de partículas experimental Autor: Hugo Alves da Costa Orientador (a): Wanda Lúcia Prado da Silva Co-orientador
(a): Sandro Fonseca de Souza Colaborador: Allan da Silva Jales O pensamento acerca da origem
da matéria como conhecemos sempre instigou os homens a conhecer o porquê da existência da
matéria e das fontes de vida. Houve na Grécia antiga o que podemos chamar da formação do pensamento científico buscando a investigação e racionalidade ao invés da mitologia, com Leucipo e
Demócrito introduzindo a ideia de átomo, a menor porção da matéria. O conceito de átomo foi retomado de forma definitiva por Dalton, o qual iniciou as propostas dos modelos atômicos. A partir
de seu modelo a ciência evolui ao estágio atual no qual pesquisas são realizadas utilizando máquinas
visando à investigação da origem da matéria e do universo que conhecemos. As partículas que
atualmente estudamos e as interações fundamentais foram compreendidas seguindo a evolução dos
modelos atômicos. As interações fundamentais são a gravitacional, eletromagnética, fraca e forte
e os mediadores das interações, são respectivamente o gráviton, o fóton, os bósons W+, W- e Z0
e os glúons. As partículas elementares são os quarks up, down, charm, strange, top e botton e os
léptons, elétron, múon, tau e seus neutrinos. O modelo teórico que atualmente melhor descreve as
partículas elementares e as interações fundamentais é o Modelo Padrão. As propriedades das partículas elementares e previsões teóricas, são estudadas utilizando aceleradores de partículas, sendo
o mais potente atualmente o LHC do CERN. No LHC feixes de prótons são acelerados e colidem
formando novas partículas que podem ser assim estudadas. Tendo em vista a alta energia alcançada
pelo feixe de prótons, utiliza-se a cinemática relativística seus efeitos são relativísticos de tal modo
que é utilizada a teoria proposta por Einstein em 1905, a relatividade restrita para estabelecer os
parâmetros cinemáticos do feixe. Nossa organização nesses primeiros seis meses foi visando o entendimento destes conceitos, da ideia do átomo às pesquisas realizadas atualmente no LHC. Realizamos reuniões semanais e discutimos os materiais com os orientadores visando o entendimento
dos temas estudados.
palavras-chave: Partículas elementares; Modelos atômicos; LHC/CERN

From atomic structure to elementary particles Basic studies in experimental particle physics
Author: Hugo Alves da Costa Advisor: Wanda Lucia Prado da Silva Co-advisor: Sandro Fonseca
de Souza The thought concerning the origin of the matter as we knew always urged the men to
know the reason of the matter existence and life sources. There was in old Greece what we can call
formation of the scientific thought looking for the investigation and rationality instead of the mythology, with Leucipo and Demócrito introducing the atom idea, to smallest portion of the matter.
The atom concept was resumed in a definitive way by Dalton, which began the proposals of the
atomic models. Starting from his model the science has envolved to the current stage that today the
research are accomplished in machines seeking to the investigation of the origin of the matter and
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of the universe that we knew. The particles that now we study and the fundamental interacrions,
were understood, following the evolution of atomic models. The fundamental interactions are
Gravitational, Electromagnetic, Weak and Strong and the carrier of interactions are graviton, photon, W+ , W- and Z0. The elementary particles are the quarks up, down, strange, charm, top and
bottom and the leptons electron, tau, muon and their neutrinos. The current theorical model that
describe the interactions and the elementary particles is call Standard Model. The properties of the
elementary particle and the theorical prediction are study using the particles accelerations, being
the most powerful the LHC at Cern. In the LHC proton beams are accelerated and colide, making
new particles that can be study. Due the high energy reached by the proton beam, the relativistc
kinematic is used to stabilish the beam parameters. Our organization in this first six month was
aimed to understand the concepts of the subjects studied. We meeting weekly in order to discuss
our project.
keywords: Elementary particles; Atomic models; LHC/CERN
Apoio Financeiro: CNPQ
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303. DIAGRAMAS DE FEYNMAN EM TQC E ESPALHAMENTO NA TEORIA
ESCALAR PHI^4
Autor: 		
Orientador:		

Yasmin Machado Rodrigues dos Santos
Letícia Faria Domingues Palhares (CTC / FIS)

A teoria quântica de campos surgiu como forma de unir a relatividade especial à mecânica quântica, servindo para a descrição de sistemas de partículas subatômicas. Os diagramas de
Feynman apresentam-se como ferramentas essenciais à TQC, pois ajudam a visualizar processos
e a calcular importantes resultados, como seções de choque das interações entre as partículas.Este
projeto teve como objetivos a familiarização com os formalismos de operadores e de integrais de
trajetória em teorias quânticas de campos, a obtenção das regras de Feynman como uma expansão
perturbativa para uma teoria em particular e o cálculo da seção de choque de um espalhamento
nesta teoria. Utilizou-se, como referências principais, os livros “Introduction to Elementary Particles”, de David Griffiths, e “An introduction to quantum field theory”, de Peskin e Schroeder, além
de outros materiais em paralelo. Nesta segunda parte do projeto de iniciação científica, o ponto de
partida foi o estudo da mecânica quântica e dos propagadores; primeiramente pelo formalismo de
integrais de trajetória, depois através dos operadores. Introduziu-se a Lagrangiana de Yang-Mills
com o objetivo de melhor entender o efeito de certas simetrias na física, em particular a de calibre.
Foi feito o cálculo de sequências de osciladores harmônicos clássicos, para que através do limite
do contínuo na teoria clássica de campos, pudesse ser obtido um caminho para o entendimento da
teoria quântica. Então, estudou-se a expansão perturbativa dos campos, de forma que fosse possível obter os diagramas e regras de Feynman para uma teoria de campos, especificamente a teoria
phi^4. Fecha-se o ciclo iniciado pela primeira parte do projeto, em que foram utilizadas as regras
de Feynman para calcular potenciais, mas sem um entendimento mais profundo desse processo.
Utilizando as técnicas e conceitos estudados, pôde-se descrever a origem das regras de Feynman
para uma teoria escalar phi^4, calculando uma seção de choque de espalhamento de duas partículas
para exemplificar o resultado obtido.
palavras-chave: teoria quântica de campos; diagramas de Feynman; seção de choque

Quantum field theory was born as a manner of uniting special relativity to quantum mechanics, effectively describing systems composed of subatomic particles. Feynman diagrams are
essential tools to QFT, as they help in pictorically visualizing processes and calculating important
physical results, such as the cross-sections of particle interactions. This project had as its goals familiarization with the operator and path integral formalisms in quantum field theories, the attainment of Feynman rules as a perturbative expansion for a theory in particular, and the calculation
of a scattering cross-section in this theory. The main references used were the books “Introduction
to Elementary Particles”, by David Griffiths, and “An introduction to quantum field theory”, by
Peskin and Schroeder, besides other materials in parallel. In this second half of the project, the beginning point was to study quantum mechanics (with a focus on the quantum harmonic oscillator
and creation and annihilation operators, which would be necessary later) and propagators; first in
the path integral formalism, then through operators. The Yang-Mills Lagrangian was introduced

599

for better understanding of certain symmetries in physics, particularly gauge symmetry. A calculation of sequences of classical harmonic oscillators was also done so that, approaching the limit of
infinite oscillators where it becomes a continuous system, a path could be crafted to understanding
quantum theory. The next part was studying the perturbative expansion of fields, in such a way to
obtain the diagrams and Feynman rules for a theory, specifically phi^4 theory. The cycle begun by
the first part of the project - in which Feynman rules were utilized to calculate potentials, without
a deeper comprehension of the process – is then closed. With the concepts and techniques studied,
it was possible to describe the origin of Feynman rules for a phi^4 scalar theory, calculating a cross-section of two particle scattering as an example of these results.
keywords: quantum field theory; Feynman diagrams; cross-section
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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304. DINÂMICA E MODOS COLETIVOS EM LÍQUIDOS DE FERMI
Autor: 		
Orientador:		

Rui Aquino dos Santos da Silva
Daniel Gustavo Barci (CTC / FIS)

Transições de fase dinâmicas em líquidos de Fermi bi-dimensionais com interações quadrupolares Autor: Rui Aquino dos Santos da Silva Orientador: Daniel Gustavo Barci Fases nemáticas
quânticas de líquidos de Fermi tem sido observados em uma série de sistemas fortemente correlacionados, assim como em supercondutores de alta temperatura, férmions pesados e sistemas Hall
quântico. A transição de fase quântica isotrópica-nemática pode ser entendida como uma instabilidade na superfície de Fermi, conduzida por interações quadrupolares atrativas. Usando bosonização, o caráter de líquido de “non-Fermi” dessa transição foi explicitamente mostrado. Neste
trabalho, nós focamos na dinâmica da fase isotrópica quando a transição isotrópica-nemática é
alcançada. Para esse propósito, nós estudamos excitações coletivas de uma superfície de Fermi
bi-dimensional considerando interações de densidade-densidade, e quadrupolares. Usando a aproximação semi-clássica na teoria bosonizada, nós escrevemos uma equação de evolução para as flutuações da superfície de Fermi, analogamente ao formalismo de Landau para o líquido de Fermi.
Expandindo as deformações da Superfície de Fermi em bases de momento angular, o sistema é
reduzido para um conjunto de infinitos osciladores harmônicos acoplados. Cada oscilador descreve
um modo com simetria específica da deformação da superfície de Fermi. Focando nos modos isotrópicos e quadrupolares, nós integramos todos as outras componentes de momento angular para
computar a função de Green exata. Para fazer isso, nós usamos a técnica da “decimação”. Truncando o sistema para n modos, nós estamos aptos a computar a relação de recorrência na qual o função
de Green é escrita em termos da . Então, tomando cuidadosamente o limite , nós computamos
a função de Green exata. As frequências normais são computadas de . A relação de dispersão do
modo normal depende de dois parâmetros de Landau, e , que codificam a interação de densidade
e a quadrupolar, respectivamente. Nós computamos o diagrama de fase dinâmico, onde exibimos
os modos normais no plano . Nós mostramos que, em uma específica região de , a dinâmica das
flutuações da superfície de Fermi muda abruptamente, sinalizando uma transição de fase dinâmica.
Apoio Financeiro: CNPq, FAPERJ;
palavras-chave: Líquido de Fermi; Dinâmica Dissipativa; Função de Green

Dynamical phase transitions in two-dimensional Fermi liquids with quadrupolar interactions Autor: Rui Aquino dos Santos da Silva Orientador: Daniel Gustavo Barci Quantum nematic phases of Fermi liquids have been observed in several highly correlated systems, such as high
Tc superconductors, heavy fermions and quantum Hall systems. The isotropic-nematic quantum
phase transition can be understood as a Fermi surface instability, driven by attractive quadrupolar interactions. Using bosonization, the non-Fermi liquid character of this transition has been
explicitly shown. In this work, we focus on the dynamics of the isotropic phase when the isotropic-nematic transition is approached. For this purpose, we study collective excitations of a two-dimensional Fermi surface considering density-density, as well as quadrupolar interactions.Using
a semiclassical approximation in the bosonized theory, we write an evolution equation for Fer-
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mi surface fluctuations, analog to the Landau Fermi liquid formalismc. By expanding the Fermi
surface deformations in an angular momentum basis, the system is reduced to a set of infinitely
coupled harmonic oscillators. Each oscillator describes a Fermi surface deformation mode with
aspecific symmetry. Focussing on the isotropic and the quadrupolar modes, we integrate out all
other higher angular momentum components to compute the exact Green’s functions. To do this,
we use a “decimation” techniqued. Truncating the system to n modes, we are able to compute a
recurrence relation in which the order Green’s function is written in terms of the order one. Then,
by carefully taking the limit , we compute the exact Green’s function. The normal frequencies are
computed from .The dispersion relation of the normal modes depends on two Landau parameters,
and , that codify the density and the quadrupolar interactions respectively. We compute the dynamical fase diagram, where we display the normal modes in the plane. We show that, in specific
regions of the plane, the dynamics of the Fermi surface fluctuations changes abruptly, signalling a
dynamical phase transition. Financial Support: CNPq, FAPERJ;
keywords: Fermi Liquid; dissipative dynamic; Green’s functions
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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O Efeito magnetocalórico é a propriedade que materiais magnéticos têm de variar sua temperatura quando submetidos a um campo magnético externo e de retornar a temperatura anterior
quando esse campo é retirado. O interesse no efeito magnetocalórico cresceu muito nos últimos
anos devido à possibilidade de aplicação deste efeito na chamada refrigeração magnética a temperatura ambiente. Esta tecnologia teria uma grande vantagem de natureza ecológica em relação à
refrigeração convencional, pois elimina o uso de clorofluorcarbetos (CFC) e hidrofluorcarbetos
(HCFCs) no processo de resfriamento ou aquecimento. Além da eliminação dos poluentes, a refrigeração magnética poderá ser produzida com menor perda de energia e elimina os ruídos existentes dos compressores. No entanto, não é apenas o interesse tecnológico que motiva o estudo do
efeito magnetocalórico. Do ponto de vista teórico-acadêmico, o efeito magnetocalórico mostra um
grande potencial para a investigação de propriedades físicas fundamentais dos materiais magnéticos, já que a origem do efeito magneto calórico, se dá através da conexão da rede cristalina e da rede
magnética. Por exemplo, o acoplamento magnetoelástico, a natureza das transições magnéticas e
cristalinas de primeira e segunda ordem, a anisotropia magnética do campo elétrico cristalino, a
contribuição do ordenamento de cargas no calor específico e na variação de entropia, flutuações
de spin, o problema de desordem magnética e a origem da histerese térmica e magnética já foram
reportados na literatura. Com este projeto pretendemos estudar o efeito magnetocalórico anisotrópico para altos campos magnéticos no composto DyAl2. As relações de Maxwell para o efeito
magnetocalórico anisotrópico dependem da derivada da magnetização transversal em relação a
temperatura, que para altos campos magnéticos vai a zero. Deste modo, espera-se uma variação
isotérmica da entropia anisotrópica tendendo a zero para altos campos magnéticos. Contudo, nossos resultados para a variação isotérmica da entropia anisotrópica para o composto DyAl2 mostra
que a anisotropia persiste mesmo nestas condições.
palavras-chave: Campo elétrico cristalino; Capacidade Refrigerativa; Efeito magnetocalórico

The magnetocaloric effect appears when a magnetic material presents temperature changes
under the action of a magnetic field and is usually characterized by two thermodynamic quantities, the adiabatic temperature change and the isothermal entropy change.In the last decades the
interest in the magnetocaloric effect were strongly renewed due to the discovery of the first giant
magnetocaloric material reported by Pecharsky and Gschneidner, in 1997, and to the possibility of
its technological application in room temperature magnetic refrigeration. The magnetic materials,
which produce a large magnetocaloric effect, especially around room temperature, are desired in
order to be used in magnetic refrigeration process, which is preferable from the environmental
point of view, since no volatile liquid refrigerants that have a negative influence on Earth’s atmos-
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phere are used. Besides the technological interest, the study of the magnetocaloric effect has fundamental importance in order to understand the basic physical properties of magnetic materials,
e.g., The influence of the magnetoelastic interaction on the onset of first order magnetic phase
transition was described for ferromagnetic systems; the charge-ordering contribution to the heat
capacity and on the isothermal entropy change; the magnetic disorder problems and spins fluctuations in 3d transition metal compounds have already been addressed in the literature. In this
work we investigated the anisotropic magnetocaloric effect on high magnetic fields for the DyAl2
compound. The Maxwell relation for the anisotropic magnetocaloric effects connects the isothermal entropy change to first derivative of the transversal magnetization, which tends to zero when
a strong magnetic field is applied. Thus, we expect that the anisotropic isothermal entropy change
also goes to zero. However, our theoretical results for the DyAl2 compound that the magnetic
anisotropy persists even in high magnetic fields.
keywords: Magnetocaloric effect; Antiferromagnetism; Exchange interaction
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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O Efeito magnetocalórico é a propriedade que materiais magnéticos têm de variar sua temperatura quando submetidos a um campo magnético externo e de retornar a temperatura anterior
quando esse campo é retirado. O interesse no efeito magnetocalórico cresceu muito nos últimos
anos devido à possibilidade de aplicação deste efeito na chamada refrigeração magnética a temperatura ambiente. Esta tecnologia apresenta uma grande vantagem de natureza ecológica em relação
à refrigeração convencional, devido a eliminação dos poluentes, a refrigeração magnética poderá
ser produzida com menor perda de energia e elimina os ruídos existentes dos compressores. No
entanto, não é apenas o interesse tecnológico que motiva o estudo do efeito magnetocalórico. Do
ponto de vista teórico-acadêmico, o efeito magnetocalórico mostra um grande potencial para a investigação de propriedades físicas fundamentais dos materiais magnéticos, já que a origem do efeito magnetocalórico, se dá através da conexão da rede cristalina e da rede magnética. Com esse trabalho de Iniciação Científica Júnior pretendemos apresentar os aspectos gerais associados ao efeito
magnetocalórico associado aos materiais ferromagnéticos usuais, como por exemplo, as grandezas
físicas relevantes para o efeito, como a variação isotérmica da entropia e a variação adiabática da
temperatura. Para esse estudo nos baseamos em diversos artigos de divulgação científica recentes
da área e discutimos os efeitos gerais da variação de temperatura e aplicação de um campo magnético externo em curvas de magnetização e entropia utilizando um modelo simples de magnetismo
localizado. Desse modo, ficará clara a comparação entre a refrigeração magnética e a refrigeração
convencional baseada na compressão e descompressão dos gases, ressaltando a aplicabilidade do
efeito magnetocalórico como uma nova tecnologia de refrigeração.
palavras-chave: ferromagnético; efeito magnetocalórico; refrigeração magnética

The magnetocaloric effect is the property of magnetic materials associated with a temperature change when subjected to a magnetic field. The interest on the magnetocaloric effect has
grown on the last decades due the possible application on the magnetic refrigeration at room temperature. This technology presents a great advantage of ecologic nature when compared with the
conventional refrigeration, due to pollutants elimination, besides it could be produced with lesser
energy loss and there is no noise from the compressor. However, it is not only the technological
interest that motivates the magnetocaloric effect study. From an academic point of view, the magnetocaloric effect shows a great potential to investigate fundamental physical quantities of magnetic materials, since the origin of the magnetocaloric effect is the coupling between the crystalline
and magnetic lattice. This work presents the main aspects of the magnetocaloric effect associated
with ferromagnetic materials, the relevant physical quantities to the effect are investigated, as the
isothermal entropy change and the adiabatic temperature change. In order to investigate these aspects, we based our work on several recent basic scientific papers and on the discussion of the main
effects of the temperature change and on the magnetic field effect on the magnetization and on the
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entropy of the system using a simple localized magnetic model. Furthermore, the magnetic and
conventional refrigeration will be compared highlighting the applicability of the magnetocaloric
effect as a new refrigeration technology.
keywords: ferromagnetic; magnetocaloric effect; magnetic refrigeration
Apoio Financeiro: CNPQ

606

FÍSIC A
307. EFEITOS DE DISSIPAÇÕES EM MODELOS DE UNIFICAÇÃO DE
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O foco do nosso trabalho, a priori, foi estudar o universo em sua fase primordial, onde acredita-se que deve haver uma fase de expansão acelerada, que chamamos de inflação. Nós estudamos
como efeitos microscópicos advindos da teoria de campos e vistos em modelos de inflação quente
podem influenciar essa fase. Basicamente, sabemos que se incluirmos um campo escalar, chamado
Inflaton, na composição do universo, pode-se ter um período de expansão acelerada. No entanto,
percebemos que havia um modo de unir esta fase inflacionária ao período de expansão acelerada
atual (descrito pela energia escura), através dos efeitos microscópicos, que entendemos como uma
dissipação do campo Inflaton. Mesmo compondo a maior parte do universo hoje, a energia escura ainda é um mistério para os cientistas e tentar liga-la à inflação é um importante passo para
sua compreensão. Como começamos a analisar modelos do universo, de sua época primordial até
a atual, vimos à necessidade de incluir matéria bariônica e matéria escura nos modelos, através
de interações com o Inflaton. Para estudarmos o desenvolvimento do universo, foram utilizados
programas numéricos que nos dão, através de métodos de interpolação, curvas contínuas de cada
elemento do universo. Foram estudados modelos com dissipação constante, dependente na temperatura de forma linear, inversamente proporcional e de forma cubica. No geral, todas as dissipações
geraram uma fase inflacionária, o que já pode ser encarado como um bom resultado, visto que é
possível estudar cada período de forma separada. Além disso, a inflação com a dissipação na forma
cúbica na temperatura proporcionou um período pós-inflação conhecido como regime de escala,
que é bem conhecido em teorias de quintessência, que são teorias que unem inflação e energia escura. A partir da análise das outras dissipações, percebemos que ao juntar algumas delas com a cúbica
e adicionarmos matéria escura e bariônica, conseguimos um modelo que reproduz bem o universo
como é conhecido e concluímos que é possível unificar inflação com energia escura apenas usando
um campo escalar com dissipações.
palavras-chave: Inflação; Quintessência; Dissipação

The focus of our work, a priori, was to study the universe in its primordial phase, where it
is believed that there must be an accelerated expansion phase, which we call inflation. We study
how microscopic effects arising from field theory and seen in warm inflation models can influence
this phase. Basically, we know that if we include a scalar field, called Inflaton, in the composition
of the universe, we can have an accelerated expansion period. However, we realized that there
was a way to link this inflationary phase to the current accelerated expansion period (described
by dark energy), through the microscopic, which are understood as a dissipation of the Inflaton
field. Even composing most of the universe, dark energy is still a mystery to scientists and trying to
link it to inflation is an important step to understanding it. As we began to analyze models of the
universe, from its primordial time to the present, we saw the need to include baryonic matter and
dark matter in the models through interactions with the Inflaton. To study the development of the
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universe, we used numerical programs that give us, through interpolation methods, continuous
curves of each element of the universe. We studied models with constant dissipation, temperature
dependent in linear, inversely proportional and cubic form. In general, all dissipations have generated an inflationary phase, which can already be seen as a good result, since it is possible to study
each period separately. In addition, inflation with cubic form dissipation in temperature provided
a post-inflation period known as a scaling regime, which is well known in quintessence theories,
which are theories that link inflation and dark energy. From the analysis of the other dissipations,
we find that by joining some of them with the cubic and adding dark and baryonic matter, we obtain a model that reproduces the universe well as it is known and we conclude that it is possible to
unify dark energy using only a scalar field with dissipations.
keywords: Inflation; Quintessence; Dissipation
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Atualmente as aplicações da Teoria da Relatividade Geral evoluíram tanto que precisamos
utilizar métodos numéricos e computacionais para analisarmos sistemas físicos envolvendo gravitação. Toda a subárea que envolve a determinação de soluções numéricas da Relatividade Geral
ficou comumente reconhecida como Relatividade Numérica, um subcampo da Astrofísica Computacional. A fim de unificar os esforços da implementação dos códigos computacionais, diversos
pesquisadores criaram um consórcio computacional chamado Einstein Toolkit o qual possui hoje
204 membros de 128 instituições de 35 países. Este consórcio reúne códigos de integração numérica, análise e visualização de dados, controle de processamento, entre outras funções importantes
para a uniformização dos códigos e colabora intensamente para o desenvolvimento da área. O objetivo da utilização dos códigos do Einstein Toolkit está concentrado no estudo sistemas astrofísicos
como buracos negros e estrelas, obtendo, assim, as suas respectivas evoluções temporais, além de
mapear todas as suas propriedades físicas. Através do formalismo Arnowitt-Deser-Misner (ADM)
da Relatividade Geral, em conjunto com modificações de seus parâmetros de espaço-tempo (formalismo BSSNOK), os códigos Einstein Toolkit serão utilizados para integrarmos numericamente
as equações de evolução e verificar como os parâmetros associados a cada sistema variam com o
tempo. Os sistemas astrofísicos a serem desenvolvidos inicialmente correspondem a de estrelas
descritas pelas equações TOV e servirão como um teste inicial para uma familiarização dos códigos,
além de de indicar possíveis modificações para análises futuras do sistema. Como extensão natural
do projeto, estão a análise de sistemas compostos por sistemas compactos como buracos negros e
estrelas de nêutron. Estes sistemas compostos em binárias são altamente relevantes para a astrofísica contemporânea, pois são emissores de ondas gravitacionais, as quais foram recentemente
detectadas pela primeira vez desde a divulgação de Einstein de sua teoria relativística da gravitação.
palavras-chave: Einstein Toolkit; Relatividade Numérica; Astrofísica

Currently the applications of General Relativity Theory have evolved so much that we need
to use numerical and computational methods to analyze physical systems involving gravitation.
The entire subarea surrounding the determination of numerical solutions of General Relativity has
commonly been recognized as Numerical Relativity, a subfield of Computational Astrophysics. In
order to unify efforts to implement computer codes, several researchers have created a computer
consortium called the Einstein Toolkit which now has 204 members from 128 institutions in 35
countries. This consortium includes codes of numerical integration, analysis and visualization of
data, control of processing, among other important functions for the standardization of the codes
and collaborates intensely for the development of the area. The goal of using the Einstein Toolkit
codes is focused on studying astrophysical systems such as black holes and stars, thus obtaining
their respective temporal evolutions, as well as mapping all their physical properties.
keywords: Einstein Toolkit; Numeric Relativistic; Astrophysics
Apoio Financeiro:
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Este trabalho segue como segunda parte do projeto apresentado na SEMIC 2017. Visa estudar a física das Estrelas de Nêutrons utilizando de modelos de matéria nuclear e relatividade geral
para a obtenção de dados a serem comparados aos observacionais. No primeiro ano foram apresentados os modelos do gás de Fermi a temperatura zero e de Walecka quando trabalhamos com
interações fortes e suas implicações macroscópicas na estrutura física do corpo estelar. Agora será
apresentado a auto-interação do campo escalar, a interação de isospin, o equilíbrio beta no contexto destas novas interações e será investigado a presença de híperons nas Estrelas de Nêutrons.
Os principais pontos a serem alcançados no projeto são as equações de estado dos modelos de interesse para a matéria presente nas Estrelas de Nêutrons e a integração de sua equação de equilíbrio
hidrostático resultando nos dados de massa e raio da mesma. Existem muitas condições as quais
os modelos devem obedecer e a falta de consistência com estas condições podem excluir ou inserir
modificações para as Lagrangianas investigadas. Para se obter o produto final do trabalho, os dados
de massa e raio das Estrelas de Nêutrons, o investigador físico começa propondo a Lagrangiana que
envolva as partículas e interações que devem estar presentes no sistema, obtêm as equações físicas e
resolve por algum método matemático. Neste caso, códigos computacionais e cálculo numérico são
amplamente implementados. Foram obtidas muitas informações, curvas de massa com máximo no
entorno de duas massas solares, raios da ordem de dezenas de quilômetros, dados sobre a constituição interna, composição de populações de bários e diversas outras informações sobre a natureza
das Estrelas de Nêutrons. Agora a nova rotina de pesquisa tem sido a investigação da presença dos
outros membros do octeto bariônico na estrela. Um modelo bem mais geral e refinado que o anterior que se apresenta muito promissor.
palavras-chave: Estrelas de Nêutrons; Teoria de Campos; Física Nuclear

This work follows as the second part of a two years project, the first was presented at SEMIC 2017. It proposed a study of the Neutron Stars physics, using models of nuclear matter and
general relativity to obtain data that can be compared to the astronomical observations. It was
developed and presented at the first year of project the model of Fermi gas at zero temperature and
the sigma-omega model of Walecka to explore the strong interation and its implications on the
macroscopic structure of the stellar body. Now, it will be presented the self interaction of the scalar
field, the isospin interaction, the beta equilibrium in the context of these new interactions and will
be investigated the presence of hyperons and leptons in the Neutron Star. The principal objectives
of the project are the equations of state of the models that could be of interest to the conditions
of the Neutron Stars and the integration of the equation of hydrostatic equilibrium that result in
the data about the mass and radius of the star. There are also many conditions that the proprosed
models must obey and if a model doesn’t present the necessary nuclear behavior it may be excluded
of modified. In order obtain the final product of this work, the mass and radius data of the Neutron
Stars, the physics investigator begins by proposing the Lagrangian that involves the particles and
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interactions that must be present in the system, obtain the physical equations and solve by some
mathematical method . In this scenario, computational codes and numerical calculations are widely implemented. Much information was obtained, mass curves with maximum around two solar
masses, radii of the order of tens of kilometers, data about the internal constitution, composition
of barium populations and various other information on the nature of the Neutron Stars. Now
the new research routine has been the investigation of the presence of the other members of the
baryonic octet in the star. A much more general and refined model than the previous one that
presents itself very promising.
keywords: Neutron Stars; Field Theory; Nuclear Physics
Apoio Financeiro: CNPQ
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Através do equilíbrio hidrostático uma estrela tem sua força gravitacional compensada pela
interação microscópica em seu interior, ficando assim estável de forma a não colapsar. Este equilíbrio é determinado por duas equações diferenciais ordinárias acopladas, uma envolvendo pressão,
densidade e massa da estrela em função do raio da mesma e outra envolvendo as massa e densidade da mesma. Um método analítico de resolver essas equações pode ser feito, porém na prática
aproximações são necessárias e, levando isso em consideração, o método numérico acaba sendo o
mais indicado para chegar a uma equação característica de uma estrela, usando derivadas discretizadas e fazendo um programa de computador que as resolva. Neste projeto houve várias tentativas
para chegar a uma equação da densidade em função somente do raio com o intuito de resolver as
equações diferenciais ordinárias acopladas e analisar o comportamento da pressão em uma estrela.
Para os cálculos foram feitas aproximações, por exemplo, considerando uma esfera maciça com
densidade variável em função apenas do raio e que os gases dentro da esfera são ideais, o que leva a
consideração da equação de estados do gás ideal. Entretanto, as soluções obtidas em cada tentativa
se mostraram insatisfatórias devido às condições físicas que não podem acontecer, como a densidade divergir ao infinito no raio tendendo a zero ou a densidade ser proporcional ao raio. Para resolver isso são feitos certos limites, do tipo em que o raio não pode se aproximar de zero em certas
soluções. Com isso, o método analítico se mostra satisfatório somente em certos intervalos do raio,
mostrando ser possível resolver as equações diferenciais ordinárias acopladas, porém não sendo de
uma forma geral que engloba toda esfera. Devido a isso, começa-se uma nova abordagem na questão pelo método numérico, em que é usado a discretização de derivadas das equações diferenciais
ordinárias do problema em um programa para poder resolver de fato a equação para os casos dados.
palavras-chave: Equilíbrio hidrostático; Equação diferencial; Discretização

Through the hydrostatic equilibrium, a star has its gravitational pull compensated by the
microscopic interactions in its core, thereby becoming stable in a way not to collapse on itself.
This balance is determined by coupled ordinary differential equations, one correlating the star’s
pressure, density and mass as function of its own radius and the other involving its mass and density. In theory, an analytic method could be attempted to solve these equation, but approximations
are needed and, with this in mind, the numerical method ends up being the best way to find the
characteristic equation of a star using an appropriate computer software to calculate the discretization of derivatives. In this project there were several attempts to reach an equation for density
depending exclusively on the radius in order to solve the coupled ordinary differential equations,
aforementioned, and analyze the behaviour of pressure inside a star. Some approximations were
necessary in order to make tougher calculations feasible. We consider, for example, that the star
is a solid sphere with variable density which depends exclusively on its radius and that the gases
inside it are ideal, i.e., can be described by the equation of state of a hypothetical ideal gas. Never-
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theless, the results obtained in each attempt proved to be less than satisfactory, presenting physical
conditions impossible to be obtained naturally, such as densities that diverges to the infinity when
the radius tends to zero or the density being proportional to radius. In order to solve these problems, some limitations were established, like stating that the radius cannot tend to zero in certain
solutions. Thus, the analytical method seems to present satisfying results within certain ranges of
the radius, proving possible to solve the aforementioned differential equations, although not one
that works for the entirety of the sphere. Therefore, the sequence of the project requires a new
approach to the topic using the numerical method through an appropriate software to calculate the
discretization of derivatives from the coupled ordinary differential equations in a way that solves
the equation for any valid data.
keywords: Hydrostatic equilibrium; Differential equation; Discretization
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Introdução: Neste projeto, foram estudados aspectos teóricos e aplicados do mecanismo da
formação e crescimento de bolhas (“clusters”), numa transição de fase de primeira ordem, como
introdução a uma abordagem mais completa dos processos de nucleação. Genericamente, podemos
atribuir a formação de uma bolha da fase termodinamicamente favorecida no interior da fase metaestável às flutuações de energia, cuja origem pode ser térmica ou quântica. São tais flutuações que
levam o fluido contido em uma região do espaço do estado metaestável até o estado estável. Mesoscopicamente, este processo é fruto de flutuações de quantidades como a densidade de energia, e.g.,
que podem ser descritas matematicamente através de processos aleatórios regidos por equações
estocásticas (Langevin), de modo semelhante à descrição do movimento ”browniano”. Objetivos:
As propriedades básicas da equação de Langevin foram estudadas, tais como o comportamento
(média e variância) da posição e da velocidade de uma partícula “browniana”, tanto para tempos
curtos, quanto para tempos longos. Também foi objetivo o estudo um sistema que pode ser entendido como um modelo simplificado para a nucleação, no qual a posição da partícula corresponde ao
valor do parâmetro de ordem da transição e a força estocástica corresponde, por alto, a uma energia
de ativação. Metodologia: A metodologia consistiu no desenvolvimento do estudo teórico, tendo
como principais referências livros-texto, assim como artigos históricos e relevantes para então, desenvolvemos um código de programação em linguagem “Wolfram Mathematica” capaz de efetuar
cálculos da taxa de nucleação, a serem comparados com resultados experimentais conhecidos da
literatura. Mais especificamente, foram demonstradas as fórmulas analíticas básicas para tais processos, que depois foram verificadas numericamente. Resultados: Os resultados obtidos foram do
tempo de ativação térmica de uma partícula confinada a um potencial clássico unidimensional (tipo
duplo poço) através do cálculo numérico do tempo médio para que uma partícula, inicialmente em
repouso no fundo de um poço de potencial (metaestável) ultrapasse a barreira de potencial sob a
ação de uma força estocástica e passe para uma condição de estabilidade. Conclusão: A conclusão
dos estudos acerca da teoria e das simulações dos processos estocásticos permitiram proximidade
com a física básica envolvida nas dinâmicas de nucleação, tão importantes para a ciência dos materiais na análise do mecanismo das transformações de estrutura de uma nova fase de um material
durante as etapas de nucleação, difusão e crescimento do “cluster” ou cristal.
palavras-chave: movimento browniano; processos estocásticos; nucleação

Introduction: In this project, it is desired to study theoretical and applied aspects of the
cluster formation and growth mechanism, in a first-order phase transition, as an introduction
to a more complete approach to nucleation processes. Generally speaking, we can attribute the
formation of a cluster, of the thermodynamically favored phase into the metastable phase, to the
fluctuations of energy, whose origin may be thermal or quantum. It is such fluctuations that carry
the fluid contained in a region of space from the metastable state to the stable state. Mesoscopi-
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cally, this process results from fluctuations of quantities, such as energy density, e.g., which can
be mathematically described by random processes governed by stochastic equations (such as the
Langevin equation), similar to the brownian motion description. Objectives: The basic properties
of the Langevin equation were studied, such as the behavior (mean and variance) of the position
and velocity of a brownian particle, for both short and long times. The study also aimed at a system
that can be understood as a simplified model for nucleation, in which the position of the particle
corresponds to the value of the transition order parameter and the stochastic force corresponds,
roughly, to an activation energy. Methodology: The methodology consisted in the development of
the theoretical study, having as main references textbooks, as well as historical and relevant articles
to develop a code of programming, in language “Wolfram Mathematica”, able to perform calculations of the nucleation rate, to be compared with experimental results known in the literature.
More specifically, the basic analytical formulas for such processes have been demonstrated and
then numerically verified. Results: The results obtained were the time of thermal activation of a
particle bound to a classical one-dimensional potential (“mexican hat” type) through the numerical
calculation of the average time for a particle, initially at rest at the bottom of a potential (metastable
state), surpass the potential barrier under the action of a stochastic force and passes into a condition of stability. Conclusion: The conclusion of the studies about the theory and simulations of the
stochastic processes allowed proximity to the basic physics involved in the nucleation dynamics, so
important for the science of the materials in the analysis of the mechanism of the transformations
of structure of a new phase of a material during the stages of nucleation, diffusion and growth of
the cluster or crystal.
keywords: brownian motion; stochastic processes; nucleation
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Entre as incontáveis aplicações da Física do estado sólido podemos destacar, por exemplo, a
refrigeração que vem sendo utilizada pela humanidade, não apenas na conservação de alimentos,
mas também para manter a temperatura de um ambiente agradável. Atualmente a maioria dos refrigeradores são baseados na compressão e descompressão de gases, geralmente, compostos de cloro, flúor e carbono, os chamados CFCs; ou de hidrogênio, cloro, flúor e carbono os HCFCs, apontados como os principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio e pelo efeito estufa. Os
efeitos calóricos em geral correspondem a mudanças na temperatura dos materiais quando há uma
variação de campos externos. Tais efeitos são caracterizados por dois potenciais termodinâmicos:
variação isotérmica da entropia ΔST e variação adiabática da temperatura ΔTad, sob a variação de
um campo externo, que pode ser: campo magnético (magnetocalórico, EMC), elétrico (eletrocalórico, EEC) e pressão (barocalórico, EBC). Materiais calóricos então aparecem como candidatos
mais ecológicos para substituir os gases que atualmente encontramos nos refrigeradores e são tão
prejudiciais ao meio ambiente. Contudo, a desvantagem de se utilizar apenas um único material
magnético é que apenas em torno da temperatura de transição de fase magnética (temperatura de
Curie TC) é obtido um ΔST considerável (ou seja, pela segunda lei da termodinâmica, máxima
troca de calor). Para superar essa limitação, um material formado por vários materiais magnéticos
(chamado de compósito) pode ser usado para ampliar a faixa de temperatura de refrigeração e
melhorar a eficiência do ciclo da Ericsson. Nesse trabalho, estudamos as propriedades magnetocalóricas de um compósito formado por três diferentes concentrações de ligas da série de gadolínio,
disprósio e alumínio: Gd1-xDyxAl2 (x = 0; 0,5 e 1). Observou-se que o compósito apresenta valor
de ΔST máximo menor que os compostos individuais, contudo há um ganho maior na faixa de
temperatura em que esse valor é obtido.
palavras-chave: magnetocalórico; compósito; materiais magnéticos

Among the countless applications of solid state Physics, we can highlight, for example, the
refrigeration that is being used by mankind, not only in food preservation, but also to keep a pleasant temperature on a place. Currently most refrigerators are based on compression and decompression of gases, usually composed of chlorine, fluorine and carbon, the so-called CFCs; or hydrogen, chlorine, fluorine and carbon, HCFCs, which have been identified as the main responsible for
the destruction of the ozone layer and the greenhouse effect. Caloric effects in general correspond
to changes in material temperature when there is a variation of external fields. These effects are
characterized by two thermodynamics potentials: isothermal entropy change ΔST e adiabatic temperature change ΔTad, upon an external field, for example: magnetic field (magnetocaloric effect,
MCE), eletrical (eletrocaloric, ECE) and pressure (barocaloric, BCE). Caloric materials then appear
as an ecofriendly candidate to replace the gases we currently find in refrigerators, so damaging to
the environment. Nevertheless, the drawback of a single magnetic material is that only around
magnetic phase transition temperature (Curie temperature Tc) an appreciable ΔST can be extracted (i.e. by the thermodynamic second law, high heat exchange). To overcome this limitation,
a composite material formed by several magnetic materials can be used to enlarge refrigeration
temperature range and to improve the Ericsson cycle efficiency. In this work, we have studied the
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magnetic properties and the MCE of a composite formed by different concentrations of three alloys of the series of gadolinium, dysprosium and aluminium Gd1-xDyxAl2 (x = 0, 0.5 and 1). It was
observed that the composite has a lower ΔST value than an individual compound, however there
is a greater gain in the temperature range at which this value is obtained.
keywords: Magnetocaloric; Composite; Magnetic materials
Apoio Financeiro:
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Este estudo foi baseado em um tutorial que explora os dados coletados pelo CMS em 2011
e que foram disponibilizados para uso público. O tutorial é organizado em torno de quatro tarefas, faz uso de dados reais e simulados e um programa de análise a ser utilizado pelo estudante. O
objetivo principal é através da análise dos eventos de ttbar compreender os conceitos de massa
invariante, cortes para seleção de eventos de interesse, estudos de eficiência e determinação da seção de choque. O canal em estudo foi o decaimento semi-leptônico em que um dos W produzidos
no decaimento dos quarks top gera um múon e seu respectivo neutrino e o outro W gera um par
de quarks. Inicialmente estudamos a multiplicidade de múons isolados e determinamos a massa
invariante de pares de múons com cargas opostas, comparando a distribuição dos dados com a previsão do Monte Carlo. A seguir passamos para o estudo das distribuições de variáveis cinemáticas
relacionadas ao ttbar comparando-as com a de outros processos físicos (backgrounds) simulados
pelo Monte Carlo. Foram identificadas algumas variáveis promissoras para serem utilizadas como
cortes na seleção de eventos, capazes de selecionar boa parte do sinal e rejeitar grande parte do
background: a energia transversa e a multiplicidade dos jatos de b e a multiplicidade e momentum
transverso dos múons. Definidos os cortes, calculamos sua eficiência tanto para o sinal quanto
para o background. Um dos resultados obtidos foi uma distribuição de massa invariante de pares
de múons com cargas opostas em que se identifica o pico de massa do Z com valor mμμ = (90,88
± 2,97) GeV obtido via ajuste de dados. Outro resultado importante obtido foi a determinação da
eficiência dos cortes de aproximadamente 46% para o sinal com grande rejeição do background. A
realização do estudo foi importante para o aprendizado em análise de dados utilizando a linguagem
de programação C++ e o programa ROOT.
palavras-chave: Top; Muons; Monte Carlo

This study was based on a tutorial that explores the data collected by CMS in 2011 and made
available for public use. The tutorial is organized around four tasks, make use of real and simulated
data and an analysis program to be employed by the student. The tutorial main goals are through
the analysis of the events of ttbar understand the concepts of invariant mass, cuts for selection of
events of interest, efficiency studies and determination of the cross section. The channel under
study was ttbar semi-leptonic decay in which one of the W from a top quark decay generates a
muon and its respective neutrino and the W from the other top quark decay generates a qqbar.
Firstly we studied the multiplicity of isolated muons and determined the invariant mass of pairs of
oppositely charged muons, comparing data and Monte Carlo invariant mass distribution. We then
proceed to the study of the distributions of ttbar kinematic variables comparing them with those
from other physical processes (backgrounds) simulated by Monte Carlo. Some promising variables
were identified to be used as cuts in event selection, capable of keeping a good part of the signal
and rejecting much of the background: the transverse energy and the multiplicity of the b-jets and
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the multiplicity and transverse momentum of the muons. Once the cuts have been defined, we
calculated their efficiency for both the signal and the background. One of the results that we obtained was an oppositely charged muons invariant mass distribution in which a Z mass peak with
a fitted value of mμμ = (90.88 ± 2.97) GeV. Another important result was the measurement of the
cuts efficiency as approximately 46% for the signal with a great background rejection. This study
was important for improving the knowledge on data analysis and on using the C ++ programming
language and the ROOT program.
keywords: Top; Muons; Monte Carlo
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Nessa pesquisa buscou-se ter os conhecimentos básicos sobre a supercondutividade e sua
história e também a síntese de materiais supercondutores cerâmicos, sendo o escolhido para estudo o YBa2Cu3O7 (Y123). A supercondutividade foi descoberta por Heike Kamerlingh Onnes em
1911, é um estado da matéria que quando material é resfriado até uma temperatura critica (Tc), está
apresenta uma queda abrupta na resistência elétrica se aproximando de zero. Outra característica
do supercondutor é o diamagnetismo perfeito, ou seja, a ausência de campo magnético dentro do
material. Com o início dos estudos nessa área muitos materiais novos tem se descoberto. No ano
de 1986 se deram início ao estudo dos supercondutores de cerâmicas de alta temperatura crítica,
pouco depois em 1987 o pesquisador Paul Ching-Wu Chu descobriu o Y123 (Tc= 93K). Este composto trouxe uma nova gama de possibilidades, porque sua temperatura crítica é acima do ponto de
liquefação do nitrogênio (77K) o que torna muito mais acessível para o uso do material, mesmo que
ele não suporte uma alta corrente elétrica. A estrutura cristalina deste composto é ortorrômbica,
tem um ou mais planos de CuO2 adjacentes por célula unitária, e os planos individuais do oxido
cúprico são separados por átomos de Ítrio ou terra raras. Para se obter essa amostra é necessário
um prévio cálculo estequiométrico das quantidades de reagentes de óxidos e carbonatos de alta
pureza que deveram ser pesados. Para a síntese pelo método do acetato foi feito uma mistura onde
os reagentes são colocados juntos com um solvente liquido de ácido acético glacial, seguido de um
tratamento térmico a 900ºC. A amostra obtida de forma experimental será analisada por medidas
de difração de raios-X, a fim de verificar a sua estrutura cristalina.
palavras-chave: supercondutor; YBa2Cu3O7; estrutura cristalina

The objective of this research was aimed basic knowledge about superconductors and your
history, also learn the synthesis of materials ceramics superconductor, the one who was chose for
the study it is YBa2Cu3O7 (Y123). The superconductivity, which was find out in 1911 for Heike
Kamerlingh Onnes, it is a state of matter when the material is cool until a critical temperature (Tc),
that exhibit an abrupt fall on yours electrical resistance getting close to zero. Another characteristic
is the perfect diamagnetism, which means, absence of magnetic field inside of material. In 1986
the studies with high-temperature superconductors of ceramics started, few years later in 1987 the
researcher Paul Ching-Wu Chu discover the compound Y123 (Tc= 93K). This compound bring us
a new scale of possibilities, because your critical temperature is above the liquefaction point of the
nitrogen (77K) what makes much more accessible for use of the material, even if it doesn’t support
high electrical current. The crystalline structure of the compound is orthorhombic, have one or
more adjacent CuO2 planes per unit cell and the individual planes of cupric oxide are separate by
atoms from Yttrium or earth-rare. To obtain this sample it is necessary previous stoichiometric
calculation of the quantities of reagents from high purity oxides and carbonates, which should be
weigh. For the synthesis by acetate method, it was prepared a mixture where the reactants were
keep together with a liquid solvent of glacial acetic acid, followed by thermic treatment at 900ºC.
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The sample obtained on this experimental will be study by X-ray diffraction for the purpose to
examine your crystalline structure.
keywords: superconductor; YBa2Cu3O7; crystalline structure
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Autor: Dalmo Dalto Orientador: Helio Nogima A caracterização de um detector de partículas é essencial para quantificar corretamente o sinal produzido por ele. Em detectores cintiladores
a partícula atravessa um material sensível provocando a emissão de fótons. Esta luz é transformada
em corrente elétrica através de um foto sensor. Neste trabalho, estudamos a caracterização de foto
sensores do tipo fotomultiplicador, particularmente a sua resolução temporal. Esta é uma medida experimental de interesse, pois dependendo da aplicação a resolução temporal é importante,
como em detectores de tempo de voo de partículas. Verificaremos a dependência dela em função
da região onde a luz incide no foto cátodo. Construímos um sistema experimental composto por
um emissor LASER de comprimento de onda de 400nm, cuja luz é conduzida por uma fibra óptica até uma caixa escura onde se encontra a fotomultiplicadora. Foi montada uma eletrônica do
padrão VME para digitalizar o valor de tempo do sinal da fotomultiplicadora em relação ao tempo
de produção da luz. Primeiramente foram feitas medidas com cabos de tempos calibrados, visando estimar a incerteza instrumental. Foram, então, coletados dados de tempo em três regiões de
incidência no foto cátodo: uma central, e duas laterais. As medidas mostram flutuação maior nas
laterais do que na região central, o que está de acordo com o esperado. Os resultados mostram
incertezas da medida de tempo da ordem de 1 a 2 ns. Isto, entretanto, inclui a imprecisão devido à
malha eletrônica e à produção de luz que não foi estimada. Estudos mais aprofundados ainda serão
necessários para uma estimava mais acurada.
palavras-chave: fotomultiplicadora; resolução temporal; instrumentação

The characterization of a particle detector is essential to correctly quantify the signal produced by it. In scintillator detectors the particle passes through a sensitive material causing the
yielding photons. This light is transformed into electric current through a photosensor. In this
work, we study the characterization of a photomultiplier, particularly its time resolution. This is
an interesting experimental quantity because, depending on the aplication, the time resolution is
important, like in time-of-flight detectors. We verified the dependency of the time uncertainty as
a function of the position the photons hit photocathode. We constructed an experimental setup
consisting of a laser emitter of 400 nm wavelenght connected by an optical fiber to a dark box
housing the photomultiplier. A VME electronics was set up to digitize the time resolution of the
photomultiplier. Measurements were first made using calibrated cables to estimate instrumental
uncertainty. Then we took data with the photomultiplier throwing photons in three photocathode
positions: one central and two laterals. The results show larger fluctuations in the lateral positions
than in the central one, as expected. The estimated uncertainty in time is of the order of 1 to 2 ns.
This, however, includes fluctuations due to the electronics and the laser pulser, which was not
estimated. Further studies is still needed for more accurate estimates.
keywords: photomultiplier; resolution; instrumentation
Apoio Financeiro: CNPQ
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Este estudo consiste em obter a seção de choque da produção de pares de quark top (ttbar)
e a massa invariante do mesmo analisando o canal de decaimento semi leptônico com um múon e
um neutrino do múon. O estudo foi feito utilizando um tutorial proposto no site do “Open Data”
do CERN, que utiliza os dados públicos do CMS de 2011. De forma geral, o estudo tem como finalidade introduzir os conceitos fundamentais de análise de dados, assim como métodos e ferramentas para tratamento dos dados. De forma específica, o estudo tem como objetivo calcular a massa
invariante do quark top e comparar o resultado com os dados do PDG (“Particle Data Group”).
Utilizamos as características físicas do canal estudado para determinar as variáveis sensíveis na
separação do sinal de ttbar dos demais processos físicos. Através da análise das amostras de Monte
Carlo fornecidas pelo tutorial, definimos cortes nas variáveis sensíveis que reduzam significativamente o “background” e preservem o sinal. Após definirmos um conjunto de cortes, determinamos
a eficiência de eventos selecionados pelo detector através de um “trigger” de múons, a aceitação
de eventos selecionados no canal estudado com estes cortes e a pureza do sinal. A partir dos resultados obtidos, calculamos a seção de choque da produção de ttbar. Analisando as propriedades
cinemáticas dos jatos e dos múons e a energia transversa do neutrino do múon obtidos neste canal,
reconstruímos a massa invariante do quark top. Os resultados obtidos para a seção de choque e para
massa são comparados com os resultados das colaborações CMS e ATLAS. O estudo foi importante
para a familiarização com métodos e ferramentas utilizados em análise de dados e serão aplicados
na elaboração da minha monografia.
palavras-chave: quark; top; CMS

This study consists of obtaining the top quark pair (ttbar) production cross section and the
top quark invariant mass by analyzing the semi-leptonic decay channel with a muon and a muon
neutrino. The study followed a tutorial proposed at CERN Open Data website, which uses the
2011 CMS public data. The main goal of the study is to introduce the fundamental concepts of
data analysis, as well as methods and tools for data analyzing. More specifically, the study aims to
calculate the top quark invariant mass and compare the result with the PDG (Particle Data Group)
reference value. We explored the physical characteristics of the studied channel to determine sensitive variables for the separation of the ttbar signal from the other physical processes. Through
the analysis of the Monte Carlo samples provided by the tutorial, we defined cuts in the sensitive
variables that significantly reduce the background and preserve the signal. After defining a set of
cuts, we determined the muon trigger efficiency, the acceptance and the signal purity. Base on these results, we calculated the ttbar production cross section. Using the kinematical properties of the
muon and jets and neutrino transverse energy, we reconstruct the top quark invariant mass. The
results obtained for the cross section and mass are compared with published results from the CMS
and ATLAS collaborations. The study was important for getting familiar with methods and tools
used in data analysis and will be useful for the development of my monograph.
keywords: quark; top; CMS
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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317. ESTUDO TEÓRICO SOBRE O EFEITO MAGNETOCALÓRICO EM
SISTEMAS AMORFOS, APLICAÇÃO PARA O GD70NI30 E GD80AU20.
Autor: 		
Orientador:		

Vitor Hugo Carvalho de Souza
Eduardo Pílad Nobrega (CTC / FIS)

A refrigeração magnética vem sendo desenvolvida com objetivo de diminuir o desperdício energético, além de oferecer menores custos e maior eficiência em comparação à refrigeração
convencional, esta tecnologia utiliza o efeito magnetocalórico sendo uma propriedade intrínseca
de matérias magnéticos. Aos serem submetidos a um campo magnético externo esquentam e se
resfriam quando o campo é removido. Os materiais amorfos possuem características singulares
que são atraentes do ponto de vista tecnológico da refrigeração magnética. A variação da entropia
ΔSiso no processo isotérmico e a variação da temperatura ΔTad num processo adiabático sob variações do campo magnético externo são as grandezas básicas que caracterizam o efeito magnetocalórico nos materiais magnéticos. Uma teoria de campo médio para a dependência da magnetização
com a temperatura nos sistemas amorfos foi proposta por Handrich e Kobe. Nessa aproximação,
os autores sugeriram uma expressão para a magnetização reduzida baseada na função de Brillouin modificada adicionando um parâmetro de flutuações na interação de troca. Diversos modelos
teóricos foram elaborados para investigar o efeito magnetocalórico nos materiais cristalinos, tais
como os compostos formados pelas séries RAl2, RNi2, RNi5 (R = lantanídeos) que apresentam
uma estrutura cristalina estável em torno da temperatura de transição magnética; ou materiais
como Gd5(SixGe1_x)4 e MnAs1_xSbx, onde as transições de fase magnéticas estão acopladas com
transições cristalográficas levando à altos potenciais magnetocalóricos. Vale mencionar aqui, que
estudos em transições reversíveis e controladas de fase amorfa-cristalina, são muito importante na
área de armazenamento óptico de dados regravável. Neste trabalho, serão calculadas as grandezas:
magnetização, entropia total e energia livre como funções das temperaturas para diferentes valores
do campo magnético aplicado, e através dos resultados obter os potenciais magnetocalóricos que
caracterizam o efeito magnetocalórico do sistema amorfo Gd70Ni30 e Gd80Au20 usando o modelo
de Handrich. As influências dos parâmetros do modelo, responsáveis pela amorfização do sistema,
foram analisados sistematicamente nos resultados obtidos para a magnetização e a variação de entropia. Um bom acordo entre nossos cálculos e os dados experimentais encontrados na literatura
para o ΔSiso foi conseguido e os parâmetros do modelo foram determinados. Além disso, usamos
esses parâmetros para calcular o ΔTad do Gd70Ni30 e Gd80Au20.
palavras-chave: refrigeração magnética; efeito magnetocalórico ; materiais amorfos

Magnetic refrigeration, based on the magnetocaloric effect, is a promising technology that
offers the potential of higher efficiency and lower capital and operation costs, than conventional
refrigeration technologies. Amorphous materials have many unique properties that are attractive
for applications as magnetic refrigerants. A mean field theory for the temperature dependence of
the magnetization in amorphous alloys has been proposed by Handrich and Kobe. In this theory,
the authors propose an expression for the reduced magnetization that consist of a modified Brillouin function that contains an additional asymmetric exchange fluctuation term. Several theoreti-
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cal models were considered to investigate the magnetocaloric effect in crystalline materials, such as
RAl2, RNi2, RNi5 (R = rare earth elements) which present established crystalline structure around
the magnetic phase transition, as well as, materials like Gd5(SixGe1_x)4; MnAs1_xSbx where the
magnetic phase transitions are coupled to crystallographic ones, leading to high magnetocaloric
effect. The theoretical aspects of the magnetocaloric effect in crystalline materials have been fully
investigated. Nevertheless, theoretical investigations on the magnetocaloric effect in amorphous
materials are still beginning. Entropy change associated with a reversible switching between amorphous and crystalline states is an interesting aspect that can be studied using the amorphous parameter from Handrich and Kobe’s model. It is worth noticing that investigations on reversible
and controlled phase changes between amorphous-crystalline states, as in Ge2Sb2Te5, are very
important in the area of rewriteable optical data storage. In this work, the magnetic properties
and the magnetocaloric effect in amorphous system Gd80Au20 were investigated based on the
Handrich’s model. The influences of model parameters, which characterize the amorphous phase,
were systematically analyzed on the profile of magnetization and the magnetic entropy change.
Keywords: magnetism; magnetocaloric potentials and amorphous systems.
keywords: magnetism; magnetocaloric potentials ; amorphous systems
Apoio Financeiro: CNPQ
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Nesse trabalho, utilizamos o modelo de energia livre de Landau para compostos ferroelétricos, escolhemos os parâmetros desse modelo de forma que fossem obtidos valores de polarização e
temperatura crítica próximos aos medidos experimentalmente para o composto BaT iO3. Primeiramente, foi feita uma breve comparação entre as refrigerações convencional e eletrocalórica, na
sequência uma introdução histórica com os principais acontecimentos envolvendo pesquisa sobre
o efeito eletrocalórico. Também foi feita uma revisão da termodinâmica do efeito eletrocalórico,
e um desenvolvimento teórico da energia de Landau. E por fim, utilizamos essa teoria de Landau
para obter resultados de interesse para fazer uma análise sistemática dos parâmetros de influência
do sistema, como, por exemplo, polarização, temperatura, entropia e campo elétrico, tanto para
transições de fase de primeira e segunda ordem. O sistema de refrigeração utilizado comercialmente pode ser caracterizado como uma máquina térmica, onde o interesse é o calor dissipado, e não
no trabalho realizado. Atualmente utiliza-se a compressão e descompressão de um gás chamado
hidrofluorcaboneto (HCFC), o qual é danoso ao meio ambiente, causando destruição da camada de
ozônio e o efeito estufa, e este é um dos aspectos negativos da refrigeração por compressão, assim
como o tamanho, o peso, o ruído emitido e o consumo elevado de eletricidade
palavras-chave: Efeito Eletrocalórico; Ferroelétricos; Energia Livre de Landau

In this work, we investigated the Landau’s free energy model for ferroelectrics compounds, our parameters were chosen in order to obtain results compatible with the experimental data
for BaT iO3 compound. Firstly, we compared the conventional and electrocaloric refrigerations.
Then, an historic introduction pointing the main research topics in electrocaloric effect were
made, followed by, a review of electrocaloric effects theromdynamics and a theoretical development of Landau’s free energy. In the last chapter, we systematically investigated the temperature
and electrical field dependence on the several physical quantities, i. e., polarization, entropy, and
isothermal entropy change, for both first and second order phase transitions. For over one hundred years vapour compression techniques have dominated the design of refrigeration and air
conditioning systems. The most efficient refrigerants to drive these systems were Freon gases or
chlorofluorocarbons (CFCs) and hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), which, upon entering the
atmosphere, deplete the natural barrier against ultraviolet (UV) radiation through a reaction with
atmospheric ozone. The rise in UV radiation exposure has led to increased rates of skin cancers
and raised concerns in regards to public health [3]. A great deal of effort has gone into developing
new refrigeration techniques in order to expand the benefits of artificial cooling, but also to limit,
eliminate, and hopefully reverse these disastrous environmental consequences. Liquids and solids
are attractive candidate mediums for new refrigeration techniques, not only because their higher
mass density makes for higher energy density, but also because they avoid the release of harmful
gases.
keywords: Electrocaloric Effect; Ferroelectrics; Landau’s Free Energy
Apoio Financeiro: CNPQ
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O fenômeno da fotoluminescência pode ser definido como sendo a emissão de luz por um
material excitado por luz, originando transições eletrônicas na região do visível-infravermelho
próximo. É uma poderosa ferramenta que pode ser utilizada para obtenção de informações sobre
um sistema físico em um determinado estado eletrônico excitado e permite investigar as transições de energia de elétrons de valência de metais de transição inseridos em matrizes isolantes.
Neste trabalho tivemos por objetivo realizar medidas de espectroscopia de fotoluminescência na
temperatura ambiente da cerâmica avançada ortotitanato de zinco (Zn2TiO4) pura e dopada com
0,1% de cromo trivalente (Cr3+) como impureza substitucional. As amostras foram preparadas por
reação de estado sólido e medidas de difração de raios-X do pó, com radiação Cu-Kalpha (lambda
= 1,54056 Å) operando a 30kV, 10 mA e geometria Bragg-Brentano, confirmaram a formação dos
compostos. As medidas de fotoluminescência foram feitas no Laboratório de Luminescência do
Instituto de Física da UERJ, utilizando o espectrofluorímetro “QuantaMaster” modelo PTI 300,
equipado com uma lâmpada de Xe pulsada de 75 W operando a uma frequência de 200 Hz e passo
de 1 nm, abertura das fendas dos monocromadores de emissão e de excitação igual a 5 nm e 200
“shots” (medidas por ponto) utilizando o “software FelixGX”, usando diversos comprimentos de
onda de excitação. Os espectros de luminescência de ambas as amostras exibem bandas largas e
intensas. O espectro da amostra dopada apresentou um máximo em 717 nm e uma estrutura adicional em 734 nm, e o comprimento de onda de excitação que proporcionou sinal mais intenso foi
o de 350 nm. A banda de emissão do cromo trivalente é associada à transição de emissão 4T2(4F)
-> 4A2(4F). Com base na comparação entre os espectros das amostras puras e dopadas, foi possível
constatar que a intensidade da banda de emissão é otimizada quando o cátion cromo trivalente é
inserido na rede e que a emissão do dopante se encontra sobreposta à emissão da rede.
palavras-chave: Cerâmicas avançadas; Metais de transição; Fotoluminescência

The phenomenon of photoluminescence can be defined as the light emission from a material which was previously excited by light, making it possible to occur electronic transitions in the
near visible-infrared region. It is a powerful tool that can be used to obtain information about a
physical system in a certain excited electronic state and then it becomes possible to investigate the
energy transitions of valence electrons of transition metals inserted in insulation matrices. In this
work we aimed to perform photoluminescence spectroscopy measurements at room temperature
of advanced zinc orthotitanate ceramics (Zn2TiO4) pure and doped with 0.1% of trivalent chromium (Cr3+) as a substitutional impurity. The samples were prepared by solid-state reaction and
X-ray powder diffraction measurements, with Cu-Kalpha radiation (lambda = 1.54056 Å) operating at 30kV, 10mA and Bragg-Brentano geometry, confirmed the formation of the compounds.
The photoluminescence measurements were taken at the Luminescence Laboratory of the Institute of Physics of UERJ, using the spectrofluorimeter “QuantaMaster” model PTI 300, equipped with
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a pulsed Xe lamp of 75 W operating at a frequency of 200 Hz and step of 1 nm, opening apertures
of emission and excitation monochromators equal to 5 nm, and 200 shots. The chosen software
was the “FelixGX”, and measurements were made at various excitation wavelengths. The luminescence spectra of both samples exhibit broad and intense bands. The doped sample spectrum
showed a maximum at 717 nm and an additional structure at 734 nm, moreover the excitation
wavelength that provided the strongest signal was at 350 nm. The trivalent chromium emission
band is associated with the 4T2(4F) -> 4A2(4F) emission transition. Based on the comparison between the spectra of the pure and doped samples, it was possible to verify that the intensity of the
emission band is optimized when the trivalent chromium cation is inserted in the lattice and that
the emission of the dopant is superimposed on the emission of the lattice.
keywords: Advanced ceramics; Transition metals; Photoluminescence
Apoio Financeiro: FAPERJ ; FINEP ; CNPQ ; CAPES
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Introdução: A teoria da Relatividade Geral é uma teoria geométrica da gravitação, que é
tida atualmente como a descrição da gravitação para a física moderna. Esta teoria foi publicada por
Albert Einstein em 1915, baseada em hipóteses e postulados que buscavam conectar a Relatividade
Especial às leis de gravitação universal da mecânica newtoniana. A ideia central era descrever a gravidade como uma propriedade intrínseca da geometria do espaço-tempo, relacionando a curvatura
do espaço-tempo com a energia e o momento de qualquer distribuição de matéria. Objetivos: Os
objetivos mais importantes deste trabalho foram: Apresentar ao aluno o cálculo de formas diferenciais e utilizar esses novos conceitos para obtenção da solução de Kerr para as equações de campo de Einstein. A partir do conhecimento obtido sobre tal formulação matemática, descrever as
propriedades geométricas e físicas do espaço-tempo de Kerr. Utilizando essas informações, tentar
aplicá-las no estudo de processos físicos que podem ocorrer nestes buracos negros. Metodologia:
Os conceitos necessários foram obtidos a partir de uma bibliografia baseada em diferentes livros e
artigos científicos. Concomitantemente foram realizados reuniões e seminários periódicos junto
ao orientador, com a finalidade de verificar o andamento do trabalho e a evolução do aluno. Resultados: Reobtivemos a solução de Kerr e definimos as seguintes estruturas geométricas e/ou físicas
presentes neste tipo de buracos negro: (i) a existência de um horizonte de eventos e um horizonte
de Cauchy; (ii) a presença de uma singularidade; (iii) a existência de uma ergosfera. Conclusão: O
estudante foi apresentado à física relativística e às técnicas de cálculo para a solução de problemas
associados à Relatividade Geral. Nesse âmbito, estudou-se uma diferente formulação matemática
para essa teoria, bem como uma solução relativamente complicada para as equações de campo
descritas pela Relatividade Geral de Einstein. Algumas de suas aplicações foram implementadas de
modo que o aluno foi introduzido a novos problemas de uma importante área de pesquisa.
palavras-chave: Singularidades; Kerr; Relatividade Geral

Introduction: The theory of General Relativity is a geometric theory of gravitation, which is
currently regarded as the description of gravitation for modern physics. This theory was published
by Albert Einstein in 1915, based on hypotheses and postulates that sought to connect Special
Relativity to the laws of universal gravitation of Newtonian mechanics. The central idea was to
describe gravity as an intrinsic property of space-time geometry, relating the curvature of space-time with the energy and momentum of any matter distribution. Objectives: The most important
objectives of this work were: To present to the student the calculation of differential forms and
to use these new concepts to obtain the Kerr solution for the Einstein field equations. From the
knowledge gained on such mathematical formulation, describe the geometric and physical properties of Kerr spacetime. Using this information, try to apply them in the study of physical processes
that can occur in these black holes. Methodology: The necessary concepts were obtained from a
bibliography based on different books and scientific articles. At the same time, periodic meetings
and seminars were held with the supervisor to verify the student’s progress and progress. Results:
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We retrieve the Kerr solution and define the following geometric and / or physical structures
present in this type of black holes: (i) the existence of an event horizon and a Cauchy horizon; (ii)
the presence of a singularity; (iii) the existence of an ergosphere. Conclusion: The student was
introduced to relativistic physics and computational techniques for solving problems associated
with General Relativity. In this context, a different mathematical formulation for this theory was
studied, as well as a relatively complicated solution for the field equations described by Einstein’s
General Relativity. Some of their applications have been implemented so that the student has been
introduced to new problems from an important research area.
keywords: Singularities; Kerr; General Relativity
Apoio Financeiro:
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O ATLAS é um dos dois experimentos de propósito geral do LHC (CERN, em Genebra na
Suíça). Ele investiga uma ampla variedade de fenômenos físicos que podem ser produzidos nas
energias de centro de massa: 7 TeV, 8 TeV (2012), 13 TeV (2016) e 14 TeV (2017). Feixes de prótons colidem no centro do ATLAS e as partículas produzidas nessa colisão se espalham por todas as
direções do detector. Diferentes sub-detectores dispostos em camadas cilíndricas ao redor do ponto de colisão são usados para determinar a trajetória, o momentum, e a energia das partículas. Dentre esses sub-detectores está o calorímetro hadrônico TileCal. Quando uma partícula hadrônica
passa pelo calorímetro, ela interage com o núcleo atômico do material que o compõe, produzindo
um chuveiro de partículas (carregadas e neutras). Como o TileCal é composto de aço intercalado
com cintiladores, a energia depositada em forma de luz, emitida nos cintiladores, é coletada por
fotomultiplicadoras (PMT). A reconstrução de energia é obtida através de software específico, que
usa as contagens de ADC (pulsos da PMT digitalizados) Devido ao grande número de prótons nos
feixes do LHC, existe a superposição de energia depositada por partículas produzidas em interações
que ocorreram antes ou depois da interação de interesse (a isto chama-se pile-up). O estimador de
energia COF, desenvolvido na COPPE-UFRJ, considera o pile-up em cada evento, no processo de
reconstrução do sinal, procurando obter um valor mais preciso da energia de cada célula. Reconstruímos eventos do ATLAS para estudar a performance do estimador COF em comparação com
o estimador atual (OF2). Para fazermos esta análise, utilizamos um software desenvolvido pelo
CERN (ROOT, em C++ e utilizado no Linux). Nós fizemos comparações de energia reconstruídas pelos dois estimadores e a influência na determinação da energia perdida do evento (pTmiss).
Buscamos também identificar a passagem de múons no calorímetro e propor cortes de seleção para
separar os múons das partículas hadrônicas. Foram utilizados dados dos runs de 2012, 2016 e 2017.
Este é um trabalho que está em andamento, o próximo passo será fazer a extrapolação dos traços
no Inner Detector e verificar se coincidem com nossos candidatos a múons. As informações do
Detector de Múons também serão usadas para confirmar nossos resultados.
palavras-chave: Experimento ATLAS; calorímetros; reconstrução de energia

ATLAS is one of the two general purpose experiments of LHC (CERN, in Geneva, Switzerland) studying a variety of particle physics phenomena produced at center of mass energy of 7 TeV,
8 TeV (2012), 13 TeV (2016) and 14 TeV (2017). Proton beams collide at the center of ATLAS
and the particles produced in the collisions reach all regions of the detector. Different detection
sub-systems layered around the collision point are used to measure the trajectory, momentum and
energy of the particles. One of those sub-systems is the hadron calorimeter TileCal. When a hadron passes through the calorimeter, it interacts with the atomic nucleus of the material producing
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the hadronic shower (composed of charged and neutral particles). TileCal is composed of steel
and scintillators therefore the light emitted by the charged particles traversing the scintillators are
collected by photomultipliers allowing the measurement of deposited energy. The energy reconstruction is obtained by the sum of all digitalized pulses (ADC counts). Due to the high number of
protons in the LHC beams there is a superposition of energy coming from pileup events. The constrained optimized filter (COF), developed at COPPE-UFRJ, computes the pile-up in each event in
the signal reconstruction process in order to obtain a more precise value of the energy of each cell.
We reconstructed ATLAS events to study the COF performance compared to the actual energy estimator, named OF2. To do this analysis we are using ROOT (in Linux). We present comparisons
of energy reconstructed by both estimators and the influence in the determination of the missing
momentum in the event (calculated using only the calorimeter), checking also the possibility to
identify muons in the calorimeter. We used data of runs from 2012, 2016 and 2017. This is an
ongoing work. We will seek for corresponding tracks of muon candidates on Inner Detector and
Muon Detector. The studies will also continue with high pileup events.
keywords: ATLAS Experiment; calorimeter; energy reconstruction
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A medida que a física vai evoluindo, novas relações vão surgindo para explicar novos conceitos. Desde o surgimento da mecânica quântica, os físicos encontraram bastante problemas com
as interpretações estatísticas que diferia da mecânica clássica que já era bem consolidada. Com o
tempo, equações foram feitas para descrever as partículas no regime quântico e, com a introdução
da relatividade, ocorreu a descoberta dos espinores e uma álgebra precisou ser estabelecida para
descrever como estes objetos se relacionavam com as transformações de Lorentz, gerando toda
uma análise de grupos do espaço em que os espinores se encontram. Com esta álgebra é possível
estudar um ramo da física chamado de supersimetria, que relaciona férmions (partículas que constituem a matéria) e bósons (partículas responsáveis pelas interações da natureza). Este trabalho está
centrado no estudo de um modelo fictício de uma lagrangeana que relaciona férmions e bósons
com o objetivo de analisar as invariâncias. Com isso, é possível estabelecer o grupo de Poincaré
estendido para que o próximo passo dado seja a análise de um modelo real para que, em seguida,
um estudo sobre o superespaço possa ser feito.
palavras-chave: Espinores; Supersimetria; Grupo de Poincaré

As physics evolves, new relationships are emerging to explain new concepts. Since the first
appearance of quantum mechanics, physicists have encountered considerable problems with statistical interpretations that differed from classical mechanics that were already well established. Over
time, equations were made to describe the particles in the quantum regime and, with the introduction of relativity, the discovery of spinors occurred and an algebra had to be established to describe
how these objects related to the Lorentz transformations, generating a whole group analysis of the
spinor space. With this algebra it is possible to study a branch of physics called supersymmetry,
which relates fermions (particles that constitute matter) and bosons (particles responsible for the
interactions of nature). This work is centered in the study of a toy model of a lagrangean that relates fermions and bosons with the objective of analyzing the invariance. With this, it is possible to
establish the extended Poincaré group so that the next step given is the analysis of a real model so
that a study on the superspace can be made.
keywords: Spinors; Supersymmetry; Poincaré Group
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A luminescência é uma propriedade relacionada com a emissão de luz de sistemas físicos,
biológicos ou químicos. A emissão ocorre após o sistema emissor ser estimulado por alguma forma
de energia externa, como por exemplo, reações químicas ou radiações eletromagnéticas. Há diversas aplicações para a luminescência, como por exemplo, em sinalizações de rodovias, na medicina
ou em produtos eletrônicos. No trabalho desenvolvido os objetivos foram: o aprendizado do Método de Estado Sólido para a obtenção de amostras, sua investigação por Difração de Raios X do pó,
e o estudo do fenômeno da Fotoluminescência. As amostras escolhidas foram a cordierita dopada
com Mn2+ e o galato de magnésio dopado com Cr3+. Inicialmente foram feitos os cálculos estequiométricos para, a partir dos precursores MgO, SiO2, Al2O3 e MnCO3, obter 2 g do composto
Mg2Al4Si5O18: Mn2+. Os seguintes passos foram: medida das massas dos óxidos, a mistura e a homogeneização desses componentes, o pastilhamento e o tratamento térmico para a síntese do composto. Em seguida foi realizada a difração de raios X para a verificação da composição da amostra
obtida, por comparação com padrões do JCPDS-ICDD. Foi obtida uma amostra multifásica, com a
formação do composto desejado de Mg2Al4Si5O18:Mn2+, acompanhado de quantidades de SiO2
e Al2O3 que não reagiram e do espinel MgAl2O4. Na parte de Fotoluminescência utilizamos um
espectrofluorímetro PTI QM-300 Plus para o estudo da amostra MgGa2O4:Cr+3. Na emissão foi
obtida uma banda larga na região do vermelho, centrada em 700 nm, e na excitação foram obtidas
duas bandas na região do visível, entre 400 nm e 650 nm, Concluindo, nesse trabalho foi possível
produzir e caracterizar por difração de raios X a amostra Mg2Al4Si5O18: Mn2+ como também investigar propriedades ópticas da amostra de MgGa2O4:Cr+3 com a técnica de fotoluminescência.
palavras-chave: Luminêscencia ; materiais cerâmicos; Física

The emission of light from a physical, biological ou chemical system after the the absorption
of a external energy is called of luminescence. The emission occurs after the emitter system is stimulated by some form of external energy, such as chemical reactions or electromagnetic radiation.
Some applications for luminescence, are laser to medicine and communications, optoelectonic devices, luminescent inks, traffic signs,etc. In this work the objective was mainly the learning of the
Solid State Method to obtain samples, its investigation by X-ray Diffraction of the powder, and the
study of the photoluminescence . The samples chosen were the cordierite doped with Mn2 + and
the magnesium gallate doped with Cr3 +. Initially stoichiometric calculations to obtain 2 g of Mg
2 Al 4 Si 5 O 18: Mn 2 + from the precursors MgO, SiO 2, Al 2 O 3 and MnCO 3 were performed.
The following steps were: measurement of mass, homogenization, pressing in pellets and heat
treatment for the synthesis of the compound. Following, the X-ray diffraction was then performed
to verify the composition of the obtained sample, by comparison with JCPDS-ICDD standards. A
multiphase sample was obtained with the desired compound of Mg2Al4Si5O18: Mn 2 +, amounts
of SiO2 and Al2O3 unreacted and the formation of the spinel MgAl 2O4. In the part of Photoluminescence we used a spectrofluorimeter PTI QM-300 Plus for the study of the sample MgGa2O4:
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Cr + 3. In the emission, a broadband in the red region, centered at 700 nm, was obtained, and in
the excitation spectrum were observed two bands were in the visible region, from 400 nm to 650
nm. In conclusion, in this work it was possible to produce and characterize by X-ray diffraction the
Mg2Al4Si5O18: Mn2 + sample as well as investigating the optical properties of the MgGa2O4: Cr
+ 3 sample with the photoluminescence spectroscopy.
keywords: uminescence; Ceramic Materials; Physics
Apoio Financeiro: ; x
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O fluxo de múons cósmicos é uma referência importante em física experimental de altas
energias, devido ao caráter energético dessas partículas e porque ele se encontra em toda a superfície da Terra, podendo inclusive penetrar centenas de metros abaixo dela. Ao nível do mar, o valor
é de aproximadamente uma partícula por centímetro quadrado por minuto para múons verticais.
O fluxo está presente no LFNP (laboratório de física nuclear e partículas), localizado no terceiro
piso do prédio do campus central da UERJ. Lá, os pisos superiores do prédio compõe uma quantidade substancial de concreto acima do laboratório (somando algo em torno de 3-5 m), absorvendo
a componente de mais baixa energia dos múons. Ao mesmo tempo, a componente de mais alta
energia do espectro pode também originar outras partículas através das interações com o concreto,
podendo impactar medidas feitas no laboratório. O objetivo principal deste trabalho é fazer uma
medida precisa do fluxo de partículas de altas energias no ambiente do LFNP. Para isso dividimos
o trabalho em três etapas. Na primeira, foi desenvolvida uma simulação numérica para obtenção
de estimativas da medida em função da geometria do sistema de detecção. Esse sistema é composto
de detectores cintiladores alinhados verticalmente compondo um telescópio de partículas de altas
energias. A distância entre eles determina a taxa de eventos e a abertura angular do telescópio.
A segunda etapa consiste na caracterização dos detectores que compõe o telescópio. Nela foram
executadas as atividades de instrumentação para definir as tensões de operação dos detectores,
medidas das suas eficiências de detecção e mapeamento da sensibilidade do material cintilador.
Na terceira etapa, que é onde o trabalho se encontra, o telescópio foi montado e estão sendo feitas
tomadas de dados em configurações diversas para verificação da consistência com as estimativas
da simulação. Na apresentação da SEMIC 2018 mostraremos os detalhes mais relevantes das três
etapas desenvolvidas até o momento e a perspectiva para a continuidade do trabalho.
palavras-chave: Fluxo; Múons; Cósmicos

The flux of cosmic muons is an important reference in high-energy experimental physics
due to the energetic nature of such particles and because they are everywhere in the earth surface,
even reaching hundreds meters below it. At sea level, the value is approximately one particle per
square centimeter per minute for vertical muons. The flux is present in the LFNP (nuclear and
particle physics laboratory) located on the third floor of the building of UERJ’s central campus.
The upper floors in UERJ sum substantial amount of concrete above the laboratory (around 3-5
m), absorbing the lower energy component of the muons. At the same time, the higher energy
component can also originates other particles through interactions with the concrete, which may
impact measurements in the laboratory. The main objective of this work is to make an accurate
measurement of the high energy particles flux in the LFNP environment. In order to do that,
we divided the work into three phases. In the first one, a numerical simulation was developed to
obtain estimates of the measurement as a function of the geometry of the detection system. The
detector setup consists of vertically aligned scintillator detectors composing a telescope for high-e-
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nergy particles. The distance between them determines the rate of events and the angular aperture
of the telescope. In the phase 2, analysis and characterization of the detectors were done. Instrumentation activities were carried out to define the operating voltages of the detectors, to measure
their detection efficiencies and to map the surface of the scintillator. On phase 3, the current stage,
the telescope was assembled and data are being taken in different configurations to test the consistency with the simulation estimates. For the SEMIC 2018 presentation we will show details of the
work developed during the period and the perspective for the next steps.
keywords: Flux; Múons; Cosmic
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A quantização das teorias de calibre se tornou um problema sério na teoria quântica de
campos. Diferente das teorias escalares e espinoriais, a quantização imediata destas teorias não
é possível, já que surgem problemas ao se tentar calcular o propagador da teoria. Para quantizar
teorias de calibre deve-se adicionar graus de liberdade não-físicos ao sistema (graus de liberdade
longitudinais) a partir da chamada fixação de calibre, e posteriormente remover estes graus de liberdade não-físicos com os chamados “GHOSTS”, que são novos campos que adicionamos a teoria.
O Método de Faddev-Popov,, consiste em fazer a fixação de calibre e adicinar os termos de “ghosts”
de uma forma matematicamente rigorosa, esse método remove divergencias que achamos ao tentarmos calcular o propagador e funcional gerador da teoria. Após um processo matemático longo
podemos assim chegar na forma final do funcional gerador. Com isso é possivel calcular as funções
de Green de uma teoria de calibre, mas este não vai ser o objetivo deste trabalho.
palavras-chave: Quantização; Ghosts; Calibre

The quantization of gauge theories turn out to be a big problem in quantum field theory.
Unlike other theories, the direct quantization of these is not possible, because the usual method of
calculating it’s propagator do not work in this case. To solve this problem, and quantize the theory,
non-physical degrees of freedom must be put into the system (longitudinal degrees) through the
gauge fixing method, e lately removed by adding non-physical fields called ghosts to the lagrangian
of the theory. The Fadded-Popov Method, consists in doing the gauge fixing and adding the Ghost
term in a rigorous mathematical way. And this method removes the divergences found when inverting the projection operator (calculating the propagator) and find a final form to the generating
functional. After a extensive mathematical process we are finally able to find a final form to our
generating functional. With this is possible to calculate the Green Functions of a gauge theory, but
this is will not me the goal of this work.
keywords: Quantization; Ghosts; Gauge
Apoio Financeiro: ; Voluntário
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A fabricação e distribuição do leite no Brasil são marcadas por inúmeras fraudes. Geralmente, os fraudadores fazem uso da substância peróxido de hidrogênio (H2O2) por conta da sua
propriedade anti-séptica, que permite prorrogar, indevidamente, o prazo de validade. Todavia, a
ingestão de H2O2 é danosa a saúde humana. Nesse contexto, procurou-se desenvolver um sensor
à fibra óptica baseado no fenômeno Ressonância de Plasmon de Superfície Localizada (em inglês,
LSPR) para detectar a presença de H2O2 em amostras de leite de vaca. No trabalho apresentado na
SEMIC – 2017 foram mostrados como foram realizados os testes do sensor. Agora, será apresentado todo o protocolo de fabricação e deposição das nanopartículas de ouro (AuNPs), usadas como
elemento sensor do H2O2 , na fibra. O elemento sensor foi preparado por duas metodologias distintas: deposição via evaporação e deposição via síntese química. A primeira metodologia consiste
em depositar um filme fino de ouro em uma das extremidades da fibra através do método “sputtering”. Posteriormente, o filme fino de ouro é transformado em AuNPs aquecendo-se a região onde
o filme fino de ouro está depositado a 600 °C por cerca de 4 minutos. Como resultado é obtido nanoilhas de ouro, cujos diâmetros variam cerca de 20 nm, gerando um espectro de absorção bastante
largo. A segunda metodologia é dividida em quatro etapas. A primeira etapa refere-se à limpeza
da fibra a fim de eliminar eventuais impurezas. A segunda etapa consiste na fabricação das AuNPs
através de processos químicos. A terceira etapa esta correlacionada com a deposição das AuNPs, na
qual, uma das extremidades da fibra é posta em uma solução de MPTMS (3-mercaptopropil-trimetoxisilano) para que seja possível a ligação entre as nanopartículas de ouro à fibra óptica, sendo esta
feita de sílica. Finalmente, na quarta e última etapa, a fibra óptica é colocada na solução de AuNPs
por 12 horas. A metodologia da deposição de AuNPs por síntese química apresenta um diferencial
na questão de maior controle da dimensão e da forma das nanopartículas, o que gera um espectro
de absorção mais estreito em torno do comprimento de onda onde o sistema entra ressonância.
palavras-chave: Fibra óptica; Deposição via evaporação; Deposição via síntese química

The manufacture and distribution of milk in Brazil are marked by numerous frauds. The
fraudsters usually use hydrogen peroxide (H2O2) because of their antiseptic property, which, improperly, prolongs the expiration date. However, the ingestion of H2O2 is harmful to human health. In this context, sought to develop a fiber optic sensor based on the LSPR phenomenon to detect
the presence of H2O2 in samples of cow’s milk. Last year the presented work showed the results of
the test using the sensor. Now, all protocols of fabrication and deposition of the gold nanoparticles
(AuNPs) will be shown. The fiber with sensor element was prepared by different methodologies:
Deposition by evaporation and Deposition by chemical synthesis. The first methodology consists
in depositing a thin film of gold at one end of the fiber by the sputtering method. Subsequently,
the fine gold film is transformed into AuNPs by the heating procedure. The second methodology
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is divided into four steps. The first step concerns the cleaning of the fiber in order to eliminate any
impurities. The second step consists in the manufacture of AuNPs through chemical processes.
The third step envolves the use of silane to “glue” the AuNPs into the fiber tip. Finally, the last step
is correlated with the deposition of AuNPs, in which one end of the fiber is placed in the AuNPs
solution for 1 hour. The methodology of the deposition of AuNPs by chemical synthesis presents a
differential in the of better control of the size and the shape of the nanoparticles.
keywords: Fiber optics; Deposition by evaporation; Deposition by chemical synthesis
Apoio Financeiro:
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Em julho de 2012, os experimentos ATLAS e CMS anunciaram a primeira observação do
bóson de Higgs. Para que haja a confirmação da descoberta é necessário que esta partícula seja
observada em todos os canais de decaimento previstos pelo Modelo Padrão das Partículas Elementares. O canal com a maior probabilidade de decaimento para o bóson de Higgs é o b-bbar, com o
valor em torno de 57%. No entanto, esse canal possui várias fontes de background, o que dificulta
a sua detecção. Por isto foi escolhido o canal W H -> lνbb, já que o lépton isolado e a presença
do neutrino permitem eliminar grande parte do background proveniente dos processos de QCD,
produzidos copiosamente nas interações próton-próton. Considerando os dois jatos de b oriundos
do decaimento do Higgs, foi obtido o momento transverso de cada jato em relação a linha de vôo
do Higgs e a partir daí estudou-se a eficiência desta variável para discriminação sinal-background,
para tal foi utilizada uma rede neural do tipo MLP (Multilayer Perceptron) alimentada com variáveis que descrevem o evento (por exemplo, energia, momento de cada jato, fração de energia
depositada em diferentes detectores). Um primeiro modelo neural de classificação foi criado utilizando 100 neurônios na camada escondida e 2 na camada de saída, todos com função de ativação
tangente hiperbólica. A função custo utilizada para o treinamento foi a entropia cruzada. Foram
construídos dois modelos, utilizando ou não a variável aqui estudada. Nos dois modelos a validação cruzada foi aplicada para determinar a incerteza estatística da classificação neural. O método
k-fold foi aplicado dividindo o conjunto de dados em 10 subconjuntos, onde sorteiam-se 9 desses
para treino e 1 para teste/validação, sendo feitos 10 sorteios de modo que todos os eventos participem pelo menos uma vez do conjunto de teste/validação. Foram realizadas 100 inicializações
em cada um dos 10 folds para evitar que a função atingisse um mínimo local. As entradas da rede
neural foram normalizadas, a fim de obter média nula e raiz quadrada da variância (RMS) igual à
1. A variável em questão mostrou um bom potencial discriminatório, porque foi possível eliminar
eventos de fundo utilizando-a como entrada na rede neural. No entanto, quando a massa do bóson de Higgs foi reconstruída, o MOP (valor mais provável da distribuição) dos backgrounds foi
deslocado para a região do pico de massa do Higgs, contaminando o que é considerado o principal
fator discriminante na detecção desta partícula. O nível de falso positivo (eventos de background
classificados como sinal) ficou em torno de 30% e o de falso negativo (eventos de sinal classificados
como background), em torno de 20%.
palavras-chave: Física de Partículas; Bóson de Higgs; Redes neurais

In July 2012, the ATLAS and CMS experiments announced the first observation of the Higgs boson. In order to confirm the discovery it is necessary to observe this particle in all decay channels predicted by the Standard Model of Particle Physics. The channel with the highest probability
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decay for the Higgs boson is b-bbar (around 57%). However, this channel has multiple background
sources, making it difficult to be detected. For this reason, the W H -> lvbb channel was chosen,
since the isolated lepton and the presence of the neutrino eliminate a big part of the background
from the QCD processes, produced copiously in the proton-proton interactions. Considering the
two b jets from the Higgs decay, the transverse momentum of each jet in with respect to the Higgs
line of flight was calculated and the efficiency of this variable for signal-background discrimination was studied. The MLP (Multilayer Perceptron) neural network was fed with variables that
describing the event (for example, energy, jet momentum, fraction of energy deposited in different
detectors). A first neural classification model was created using 100 neurons in the hidden layer
and 2 in the output layer, all with hyperbolic tangent activation function. The cost function used
for training was cross-entropy. Two models were constructed, using or not the variable studied
here. In both models the cross-validation was applied to determine the statistical uncertainty of the
neural classification. The k-fold method was applied, dividing the data set into 10 subsets, where 9
of those for training and 1 for test/validation were randomly selected, 10 draws being made so that
all events participate at least once in the test/validation set. 100 initiations were performed on each
of the 10 folds to prevent a local minimum. The neural network inputs were normalized in order
to obtain null mean and RMS equal to 1. The variable in question showed a good discriminatory
potential because it was possible to eliminate background events using it as input into the neural
network. However, when the mass of the Higgs was reconstructed the MOP (most probable value
of the distribution) of backgrounds was moved to the region of the Higgs mass peak, contaminating what is considered the main (and final) discriminating variable in the detection of this particle.
The level of false positive (background events classified as signal) was around 30% and that of false
negative (signal events classified as background), around 20%.
keywords: Particle Physics; Higgs boson; Neural networks
Apoio Financeiro: ; Voluntária
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O atual trabalho apresenta um estudo aprofundado acerca da Teoria da Relatividade Geral,
com enfoque em Gravitação e, em especial, nas soluções das equações de campo de Einstein. Outro
enfoque explorado refere-se à solução de Gödel (ou universo de Gödel) utilizando o tensor momento-energia para descrever uma densidade de matéria composta por partículas de poeira. Destaca-se que este modelo prevê que o universo possua rotação. A justificativa deste estudo encontra
amparo na apresentação de uma aplicação sofisticada de uma solução da Teoria da Relatividade
Geral. No futuro, temos como objetivo obter soluções de Ozsváth-Schücking através do estudo
dos modelos Cosmológicos de Gödel. E, em particular, buscar uma extensão desta solução no qual
o parâmetro de rotação do universo seja uma função do tempo Cosmológico. A metodologia se
desenvolve em 3 etapas: 1. Aprofundamento bibliográfico em linguagem matemática da Teoria da
Relatividade Geral (Análise Tensorial e Cálculo com Formas Diferenciais); 2. Aplicação da formulação de Formas diferenciais para a obtenção de um buraco negro com rotação e sem carga (solução
de Kerr); 3. Aplicação dos resultados adquiridos nos modelos cosmológicos de Gödel e nas soluções
propostas por Ozsváth-Schucking. A pesquisa encontra-se em andamento e tem como resultados
preliminares a resolução das equações de Einstein com poeira, bem como obtenção das geodésicas
associadas a métrica de Gödel, obtida em 1949. Como neste modelo verificam-se as propriedades: (i) seções espaciais abertas; (ii) curvas tipo-tempo fechadas e (iii) uma rotação com respeito
ao compasso de inércia local, concluímos que a solução de Gödel (1949) tem um caráter espúrio.
Como objetivo futuro, pretendemos corrigir a solução de Gödel eliminando as patologias (i) e (ii).
Em última análise, pretendemos conectar a propriedade (iii) com observações recentes.
palavras-chave: Universo de Gödel; Relatividade Geral; Gravitação

The present work presents an in-depth study about General Relativity Theory, focusing on
Gravitation and, in particular, on the solutions of the Einstein field equations. Another explored
approach refers to the Gödel solution (or Gödel universe) using the moment-energy tensor to describe a density of matter composed of dust particles. It is emphasized that this model predicts that
the universe rotates. The justification of this study finds support in the presentation of a sophisticated application of a solution of the Theory of General Relativity. In the future, we aim to obtain
Ozsváth-Schücking solutions through the study of Gödel’s Cosmological models. And, in particular, seek an extension of this solution in which the parameter of rotation of the universe is a function of Cosmological time. The methodology is developed in 3 stages: 1. Bibliographic deepening
in the mathematical language of General Theory of Relativity (Tensorial Analysis and Calculus
with Differential Forms); 2. Application of the formulation of differential forms to obtain a black
hole with rotation and without eletric charge (Kerr’s solution); 3. Application of the results obtained in the cosmological models of Gödel and in the solutions proposed by Ozsváth-Schucking.
The research is in progress and has as preliminary results the resolution of the Einstein equations
with dust, as well as obtaining the geodesics associated with the Gödel metric, obtained in 1949.
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As in this model the properties are verified: (i) open spatial sections; (ii) closed-time-type curves
and (iii) a rotation with respect to the local inertia bar, we conclude that Gödel’s solution (1949)
has a spurious character. As a future objective, we intend to correct Gödel’s solution by eliminating
pathologies (i) and (ii). Ultimately, we want to connect property (iii) with recent observations.
keywords: Godel Universe; General Relativity; Gravitation
Apoio Financeiro:
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Estudos envolvendo a propagação de feixes de laser em meios dielétricos sob reflexão interna total são objetos que, devido à grande utilidade na tecnologia atual dos celulares (tecnologia
“multi touch screen”), possuem ampla aplicação no setor industrial e representam uma área de
pesquisa de grande relevância. Neste contexto, o presente trabalho teve como principal objetivo a
caracterização de feixes gaussianos através de um sistema automatizado que fornecerá parâmetros
do feixe que são fundamentais em pesquisas científicas envolvendo lasers. O desenvolvimento deste sistema consistiu no uso do microcontrolador arduino, que é comumente utilizado com sensores
de temperatura e pressão barométrica, em sistemas de controle de perfil de intensidade. Nesta investigação, análises teóricas foram realizadas para uma melhor compreensão dos resultados e uma
grande quantidade de instrumentação foi desenvolvida, tal como a construção de aparato experimental para a análise do perfil gaussiano de um laser, a montagem de circuitos eletrônicos através
de uma plataforma de automação usando o arduino para controle dos experimentos e a análise de
dados. Atualmente, motores de passo e corrente contínua estão sendo controlados com o arduino
MEGA 2560 e o perfil de intensidade está sendo controlado com o arduino UNO para que, futuramente, possamos unir estes três elementos no arduino MEGA 2560 e realizar a aquisição e armazenamento de dados. O objetivo final deste projeto é mostrar que, através deste sistema automatizado, obteremos com precisão os parâmetros necessários para verificar como o perfil gaussiano
de um laser influenciará em experimentos fundamentados em efeitos de fase óptica, com aplicação
tecnológica relevante. Consequentemente, o sistema de controle resultante deste projeto poderá
ser aplicado em experimentos de óptica devido ao fato da caracterização de feixes gaussianos ser
fundamental em estudos de física atômica (aplicação em armadilhas de dipolo) e de propagação de
feixes em meio dielétrico (aplicação na mudança do perfil gaussiano devido às fases adicionais).
palavras-chave: feixe gaussiano; caracterização de feixe; arduino

Studies involving the propagation of laser beams in dielectric media under total internal reflection are objects that, due to the great utility in the current technology of mobile phones (multi
touch screen technology), have wide application in the industry and represent a research area of
great relevance. In this context, the main objective of the present work was the characterization of
gaussian beams through an automated system that will provide beam parameters that are fundamental in scientific research involving lasers. The development of this system consisted in the use
of the arduino microcontroller, which is commonly used in temperature and barometric pressure
sensors and intensity profile control systems. In this investigation, theoretical analyzes were performed for a better understanding of the results and a great amount of instrumentation was developed, such as the construction of an experimental apparatus for the analysis of the gaussian profile
of a laser beam, the assembly of electronic circuits through an automation platform using arduino
to control experiments and the data analysis. Currently, step motors and direct current motors are
being controlled with the MEGA 2560 arduino and the intensity profile is being controlled with
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the arduino UNO so that in the future we can join these three elements in the arduino MEGA 2560
and make the acquisition and storage of data. The final objective of this project is to show that,
through this automated system, we will accurately obtain the necessary parameters to verify how
the gaussian profile of a laser beam will influence experiments based on optical phase effects with
relevant technological application. Consequently, the control system resulting from this project
can be applied in optical experiments due to the fact that the characterization of gaussian beams is
fundamental in studies of atomic physics (application in dipole traps) and propagation of beams in
dielectric medium (application in the change of the gaussian profile due to the additional phases).
keywords: gaussian beam; beam characterization; arduino
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A Teoria da Inflação diz que nosso Universo passou por uma rápida expansão nos seus
primórdios. Ela veio resolver alguns problemas com a Teoria do Big Bang, esta, por sua vez, estuda
a composição e evolução do Universo. Entretanto, a teoria inflacionária possui alguns problemas,
que fez surgir algumas extensões à teoria. A inflação quente é uma dessas extensões, que resolve
o problema do Universo se resfriar durante a expansão e necessitar de reaquecimento ao final
do período inflacionário. Quente, porque conforme o Universo se expande a interação do campo
causador da inflação, chamado de inflaton, interage com outros campos causando o aumento da
temperatura. Essa interação, ou efeitos dissipativos, pode se dá em dois regimes, um com a dependência linear na temperatura e o outro com dependência cúbica na temperatura. Essa teoria ficou
conhecida como inflação quente, portanto a anterior passou a se chamar inflação fria. Com os dados do satélite Planck em 2015, se testou a compatibilidade da teoria inflacionária. A questão que
nós trás a esse trabalho é se a extensão, a teoria da inflação quente, é capaz de reproduzir esses dados experimentais. Fizemos um recorte para a análise da inflação quente, esse recorte se traduz na
escolha dos tipos de energias potenciais que guiam a expansão. Escolhemos os casos de potenciais
monomiais, sendo mais de um, apenas se diferenciam pelo grau do expoente “n” do monômio. Os
valores de “n” analisados são: 4,3,2,4/3,1 e 2/3; cada um desses valores de “n” possui uma motivação
física. A análise com os dados do Planck é feita a partir de quantidades observáveis, mais especificamente, a relação tensor escalar, o índice espectral escalar e as derivas desse último. O cálculo dessas
quantidades observáveis passa pela resolução do sistema dinâmico, que é o sistema de equações
diferenciais que ditam o comportamento do campo inflaton. O uso do software Maple, obtemos os
resultados numéricos. Comparamos os resultados teóricos obtidos com os dados observacionais do
Planck e fizemos um teste estatístico para saber a qualidade desses resultados. Comparamos, também, esses resultados obtidos com a inflação quente com os resultados obtidos pela inflação fria.
Todos os potenciais apresentaram melhoras em relação ao quadro da inflação fria. Em particular,
uma melhora significativa para o caso de n=4 nos dois regimes de dissipação estudados. Os demais
valores de “n” apresentaram dificuldades e/ou o coeficiente de dissipação se aproximava muito
zero, i.e, a dinâmica se aproxima de uma inflação fria.
palavras-chave: Inflação Quente; Perturbações Cosmológicas; Modelos Inflacionários

The inflationary theory says that our universe went through a rapid expansion in its beginnings. It came to solve some problems with the Big Bang Theory, which, in turn, studies the
composition and evolution of the universe. However, the inflationary theory has some problems,
which gave rise to some extensions to the theory. Warm inflation is one of these extensions, which
solves the problem of the universe it super cooling during the expansion and needs reheating at
the end of the inflationary period. Warm, because as the universe expands the interaction of the
field causing inflation, called the inflaton, interacts with other fields causing the temperature to
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rise. This interaction, or dissipative effects, can occur in two regimes, one with linear dependence
on temperature and the other with cubic dependence on temperature. This theory became known
as warm inflation, therefore previous approch was called cold inflation. With the Planck satellite
data, the compatibility of the inflation theory was tested. The question we bring to this work is
whether the extension, the warm inflation theory, is capable of reproducing this experimental
data. We made a cut for the analysis of warm inflation, this cutback translates into the choice of the
types of potential energies that guide the expansion. We choose the cases of monomial potentials
being more than one, only differ by the number “n” exponent of the monomial. The values of “n”
analyzed are: 4,3,2,4/3,1 and 2/3; each of these values of “n” has a physical motivation. The analysis
with the Planck data is made from observable quantities, more specifically, the scalar-to-tensor ratio, the spectral scalar index and your runnings. The calculation of these observable quantities passes through the solution of the dynamic system, which is the system of differential equations that
dictate the behavior of the inflaton field. Using the Maple software, we get the numerical results.
We compared the theoretical results obtained with the observational data from Planck and did a
statistical test to know the quality of these results. We also compare these results obtained with the
warm inflation with the results obtained by the cold inflation. All potentials showed improvement
in relation to the cold inflation scenario. In particular, a significant improvement for the case of
n = 4 in the two dissipation regimes studied. The other values of “n” presented difficulties and/or
the dissipation coefficient was very close to zero, i.e., the dynamics is almost the same of the cold
inflation.
keywords: Warm Inflation; Cosmological Perturbations; Inflationary Models
Apoio Financeiro:
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Desde a antiguidade especulações sobre os constituintes da matéria surgem. Séculos depois
físicos de todo o mundo tentam explorar essa área ainda misteriosa para a ciência. Para isso, máquinas cada vez maiores e poderosas são construídas com o apoio da comunidade científica global para
saciar a curiosidade humana. Uma dessas máquinas construídas é o LHC (Large Hadron Collider
— Grande Colisor de Hádrons), a maior máquina já construída pela humanidade. No formato de
um anel de 27 km de circunferência, o LHC está localizado no CERN (Organização Europeia para
Pesquisa Nuclear), o maior laboratório de pesquisa em Física de Partículas do mundo, próximo a
Genebra, na Suíça. Com milhares de colaboradores do mundo todo e das mais diversas áreas, o
LHC colide partículas para desbravar sua estrutura. A máquina acelera dois feixes de partículas em
sentidos opostos através de etapas de aceleração e realiza o processo de colisão, criando uma explosão de subpartículas que serão identificadas e analisadas pelos experimentos do LHC instalados no
CERN. O LHC tem quatro detectores especializados distribuídos pelo seu anel. Estes são chamados
de ALICE, LHCb, ATLAS e CMS. Eles são voltados para detectar chuveiros de partículas de todas
as direções criadas por colisões no interior do anel acelerador. Esses detectores são constituídos de
várias camadas de sensores voltados para identificar a maior número de subpartículas possível no
seu interior, digitalizando-as e enviando para diversos grupos de cientistas responsáveis. Toda essa
tecnologia de aceleração só foi possível devido a grande evolução dos aceleradores de partículas do
último século. O LHC carrega o mesmo princípio de funcionamento desses aceleradores. Contudo, o LHC é o maior, mais eficiente e mais potente deles, misturando várias etapas no processo de
aceleração, o que faz suas partículas alcançarem velocidades muito maiores. O nosso intuito neste
trabalho é apresentar as etapas principais do processo de aceleração do LHC, relembrando os princípios de aceleração dos principais aceleradores do passado da Física de Partículas.
palavras-chave: Física de Partículas; CERN; LHC

Since antiquity speculations about the constituents of the matter emerge. Many centuries
later, several physicists, around the world try to explore this mysterious area for science. On this
purpose, even bigger and powerful machines are built with the support of the global scientific
community to satiate the human curiosity. One of these built machines is the LHC (Large Hadron
Collider), the biggest machine ever built by the humanity. In a ring shape of 27 km in circumference, the LHC is located on CERN (European Organization for Nuclear Research), the world biggest
laboratory in Particle Physics, near Geneva, Switzerland. With thousands collaborators from the
entire globe and the most diverse area, the LHC collide particles to explore their structure. The
machine speeds up two particle beams in opposite directions through accelerations steps and accomplish the collision process, creating a big explosion of sub particles that will be identified and
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analyzed using LHC experiment at CERN. The LHC have four specialized detectors distributed
in your ring. These are called ALICE, LHCb, ATLAS and CMS. They are made for detect particle
showers from all directions. These detectors are constituted of several layers of sensors looking
towards identify as many as possible number of sub-particles in their interior, by scanning them
and sending for the responsible scientist groups. All this acceleration technology was only possible
due the big evolution of particle accelerators on last century. The LHC carries the same operation
principle of these accelerators. However, LHC is the biggest, more efficient and powerful of them,
mixing many steps on the process of acceleration, making its particles reach higher speeds. Our
intention in this work is to introduce of main steps of the LHC acceleration process, remembering
of acceleration principles were developed during the beginnings of the Particle Physics.
keywords: Particle Physics; CERN; LHC
Apoio Financeiro: CNPQ
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A modelagem de sistemas por processos estocásticos encontra aplicações em diversas áreas
da ciência, desde as ciências “duras”, como a física e a química, passando por problemas biológicos
e ecológicos, até ciências sociais como a economia, ou mesmo a sociologia. Desde o ponto de vista
matemático existem várias abordagens para tratar esses problemas. O mais popular é a utilização
de sistemas de equações diferenciais estocásticas. A equação de Langevin, foi a primeira equação diferencial estocástica, construída para descrever o chamado movimento Browniano. Paul Langevin
e Albert Einstein, nos começos do século XX, foram os precursores desta área de pesquisa que deu
lugar, na época, à consolidação da teoria molecular da matéria. Neste trabalho nos aprofundamos
na compreensão da estrutura matemática da equação de Langevin, com o intuito de aplicá-la ao
estudo de fenômenos específicos. A equação de Langevin é composta de uma parte determinista,
que simula geralmente processos dissipativos, mais um termo aleatório, que modela processos dos
quais não temos conhecimento detalhado. Temos trabalhado na solução da equação de Langevin
em dois casos importantes. Primeiramente, resolvemos o caso de uma partícula submetida a uma
força restauradora, do tipo do oscilador harmônico na presença de um ruído branco. Para este caso
temos calculado valores médios estocásticos que caracterizam a dinâmica do processo. O exemplo,
embora seja muito simples, pode ser resolvido analiticamente de forma exata, o que permite fazer
comparações com diferentes técnicas de aproximação que serão usadas em sistemas mais complexos. O segundo exemplo importante, é o potencial de duplo poço, ou potencial bi-estável. Este
exemplo é o protótipo para o estudo da ressonância estocástica, fenômeno de extrema relevância
em diversas aplicações tais como modelos climatológicos e problemas de filtragem de sinais. Nos
dois casos, comparamos resultados analíticos e numéricos, dando consistência à metodologia.
palavras-chave: Processos Estocásticos; Equação de Langevin; Movimento Browniano

Modeling systems by means of stochastic processes are used in several areas of science, such
us physics and chemistry, as well as biological and ecological problems. They are also applied to
social sciences such as economics, or even sociology. From the mathematical point of view there
are several approaches to address these problems. The most popular is the use of systems of stochastic differential equations. The Langevin equation was the first stochastic differential equation,
developed to describe the so-called Brownian motion. Paul Langevin and Albert Einstein, in the
early twentieth century, stated the bases of this research area, giving rise, at that time, to the consolidation of the molecular theory of matter. In this work we carefully study the mathematical structure of the Langevin equation. The Langevin equation is composed of a deterministic part, which
generally simulates dissipative processes, plus a random term, which models processes of which
we have no detailed knowledge. We have worked on the solution of the Langevin equation in two
important cases. First, we have solved the problem of a particle under the influence of a restoring
force in the presence of white noise. For this case, we have calculated stochastic mean values, that
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characterizing the dynamical process. This example, even though very simple, can be exactly solved analytically, which allows comparisons with different approximation techniques that will be
use in more complex systems. The second important example is the double well potential, or the
bi-stable potential. This example is the prototype for the study of stochastic resonance, a phenomena of extreme relevance in several applications, such as weather models and signal filtering. In
both cases, we compared analytical and numerical results, giving consistency to the methodology.
keywords: Stochastic Processes; Langevin Equation; Brownian Moton
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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ATLAS e CMS são os dois experimentos de propósito geral do LHC (CERN, Genebra, Suíça), ou seja, investigam todos os fenômenos físicos nas energias de centro de massa do LHC: 7 TeV,
8 TeV (2012), 13 TeV (2016). As partículas geradas nas colisões próton-próton são registradas nos
detectores que compõem os experimentos, gerando sinais eletrônicos que são armazenados em
computadores, permitindo que posteriormente se possa reconstruir o evento. A plataforma “Open
Data” é um site que possibilita aos estudantes a análise de eventos reais e simulados, permitindo ao
aluno ampliar seu aprendizado sobre Física de Altas Energias. A plataforma CERN Open Data pode
ser acessada por qualquer computador. O usuário pode escolher um dos experimentos do LHC, e
os dados com os quais deseja trabalhar. Para o ATLAS, baixou-se a máquina virtual (versão média)
e através dela foram baixados todos os dados reais e simulados para a análise. Foi necessário usar a
GRID da UERJ para uma boa conexão com a internet. Toda a análise foi feita em um computador
pessoal. O software “ScientificLinux67_ATLAS_Outreach_DataAndTools_July_2016-size_M.vdi.
gz” da plataforma e a guia de comandos foram utilizado para produzir os gráficos que foram analisados. O bóson Z’ é uma partícula prevista por modelos que vão além do Modelo Padrão e ainda
não foi detectada experimentalmente. Em princípio, o bóson Z’ têm os mesmos modos de decaimento que o bóson Z do Modelo Padrão e neste trabalho, estamos interessados em analisar o decaimento em quarks top que decairão em um bóson W e um quark b cada. Para isto, foram utilizados
os eventos simulados e disponibilizados no ATLAS Open Data. Usando o software disponibilizado
pelo Open Data foram obtidas diversas distribuições, tais como, número de léptons carregados por
evento, momento transverso do lépton mais energético, entre outros. Para obter essas distribuições, foi necessário modificar o script em python para separar as análises do bóson Z’ com massas
diferentes, pois o script original continha duas análises do bóson Z’ de massas diferentes, juntas.
Este é um trabalho em andamento, atualmente estamos estudando as características dos diferentes
backgrounds presentes na procura do bóson Z’.
palavras-chave: experimento ATLAS; bóson Z’; ATLAS Open Data

ATLAS e CMS are the two general purpose experiments in LHC (CERN, Geneva, Switzerland), they study all physics subjects available at LHC center of mass energy: 7 TeV, 8 TeV (2012),
13 TeV (2016). The particles produced in the proton-proton collisions travel the detectors in the
experiment, generating electronic signals that are stored in computers and used to reconstruct the
event, allowing the complete analysis of them. The platform CERN Open Data can be accessed by
any computer. The user can choose the LHC experiment he/she wants to work with. For ATLAS,
a virtual machine (medium version) was downloaded and used to download the real and simulated
data to be analyzed. It requires a good internet connection therefore it was necessary to use the
CMS-GRID at UERJ. All the analysis was made using a personal computer. The software “ScientificLinux67_ATLAS_Outreach_DataAndTools_July_2016-size_M.vdi.gz” was provided by the
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platform as well, as a guidance to the commands to be used, in order to produce the plots that will
be further analyzed. The boson Z’ is predicted by models beyond the Standard Model and has not
been detected (until now). In principle, the boson Z’ has the same decay channels as the Z boson.
In this work, we analyzed the Z’ decay in two top quarks (Z’ → t-tbar), with the top decaying in a
W boson plus a bottom quark. Using the software provided by the ATLAS Open Data many distributions were obtained like: number of charged leptons per event, transverse momentum of the
leading lepton, among others. The original scripts are in python and for the Z’ they group all the
simulated masses together. In order to do the analysis for each mass separately, we learned python
and modified the script. This is an ongoing work, actually we are studying the characteristics of the
different backgrounds present in the search for the Z ‘boson.
keywords: ATLAS experiment; boson Z’; ATLAS Open Data
Apoio Financeiro:
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Introdução: O projeto tem como plano, abordar inicialmente assuntos básicos e necessários
para a compreensão de tópicos mais avançados. São estes tópicos: Relatividade Restrita; Formalismo Lagrangeano; Teoria Clássica de Campos e Mecânica Quantica. A partir daí os assuntos estudados se encaminham para tópicos abordados em cursos de pós graduação. Em particular, estudei o
mecanismo de quantização de integrais de trajetória de Feynman e resolvi o problema da partícula
livre e do oscilador harmônico quântico. Dei prosseguimento ao estudo com ênfase na introdução
à Teoria Quântica de Campos em teorias de calibre não abelianas. Objetivos: O projeto tem como
objetivo apresentar os formalismos e conceitos associados a Teoria Quântica de Campos, como
uma abordagem de caráter introdutório, bem como explicitar e suprir a base física e matemática
necessária para o entendimento da mesma, de forma a aproximar o aluno de problemas atuais e
familiarizá-lo com seus métodos de resolução. Metodologia: Os tópicos abordados são estudados
através de livros sugeridos pelo orientador. Há reuniões semanais para que eventuais dúvidas sejam
sanadas, e após a absorção do conteúdo, há apresentações sobre estes mesmos tópicos acompanhados da resolução de problemas associados. Eventuais erros são corrigidos e há discussões sobre o
assunto apresentado. Resultados: Os resultados do projeto foram satisfatórios. Em um relativo curto período de tempo foram abordados diversos assuntos tais como relatividade restrita, formalismo
lagrangeano, álgebra tensorial, teoria clássica de campos, mecânica quântica e integrais de trajetória, e teoria quântica de campos. Um outro resultado desses estudos foi o das teorias de calibre não
abelianas, ou teorias de Yang-Mills, em particular no grupo SU(N). Para esta teoria estudei como
extrair as chamadas as regras de Feyman, fundamentais para o cálculo de amplitudes de probabilidade numa teoria perturbativa. Conclusão: O projeto obteve sucesso em estimular meu interesse
por tópicos de física mais avançados e em me aproximar um pouco mais do conteúdo científico
que é produzido atualmente. Os próximos passos serão continuar o estudo introdutório da teoria
quântica de campos e teorias de calibre não abelianas. Em particular, estudar a adição de um termo
de massa na equação de Proca, a quebra de simetria decorrente, e as soluções para o problema ao
longo do tempo.
palavras-chave: Teoria; Quântica; Campos

Introduction: The project aims, initially to address basic and necessary subjects for the understanding of more advanced topics. These topics are: Restricted Relativity;Lagrangian Formalism; Classical Field Theory and Quantic Mechanics. From then on, the subjects studied are addressed to topics covered in postgraduate courses. In particular, I studied the Feynman trajectory
integral quantization mechanism and solved the free particle and quantum harmonic oscillator
problem. I proceeded with the study with emphasis on the introduction to the Quantum Field
Theory in non-abelian gauge theories. The next step will be to apply the knowledge acquired in the
study of the quantization of field theories, with a particular interest in non-abelian gauge theories.
Goals: The project aims to present the formalisms and concepts associated with Quantum Field
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Theory as an introductory approach, as well as to explain and supply the physical and mathematical
basis necessary for the understanding of the same, in order to bring the student closer to problems
and familiarize them with their methods of resolution. Methodology: The topics covered are studied through books suggested by the advisor. There are weekly meetings so that any doubts can be
solved, and after the content is absorbed, there are presentations on the same topics accompanied
by the resolution of associated problems. Any errors are corrected and there are discussions about
the subject presented. Results: The results were satisfactory. In a relatively short period of time, several subjects such as special relativity, lagrangean formalism, tensor algebra, classical field theory,
quantum mechanics, path integrals and quantum field theory were discussed. Another result was
the study of non-Abelian gauge field theories, or Yang-Mills theories, in particular of the SU(N)
group. In this theory I have studied how to obtain the so-called Feyman rules, which are fundamental for the calculation of the probability amplitudes in a perturbative theory. Conclusion: The
project has succeeded in stimulating my interest in more advanced physics topics and in bringing
me closer to the scientific content that is produced today. The next steps will be to continue the
introductory study of the quantum field theory and non-abelian gauge fields theories. In particular,
to study the addition of a mass term in the Proca equation, the resulting symmetry break, and the
solutions to this problem over time.
keywords: Quantum; Fields; Theory
Apoio Financeiro:
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A pesquisa na área de física é feita com uma constante troca de informações entre suas vertentes teórica e experimental. O ensino de física em seus diversos níveis deveria ser estruturado da
mesma maneira, privilegiando não somente a física teórica, mas também a prática experimental.
Nas escolas, a inclusão de aulas práticas em laboratórios depara-se com uma dificuldade inerente da
prática experimental: o custo. Seja de tempo, de pessoal, de espaço ou de material, o custo de ofertar
aulas em laboratórios pode implicar no corte das aulas práticas oferecidas pela instituição, o que
prejudica o processo de aprendizagem. Uma maneira de minimizar o impacto negativo causado
pela ausência das práticas é a utilização de simulações físicas em sala de aula. O intuito é de fornecer
ao aluno um contato mais interativo, mesmo que limitado, de um determinado fenômeno físico.
Neste projeto, focamos no problema de mecânica clássica do lançamento horizontal de corpos e
criamos uma simulação computacional que permite ao aluno comparar os resultados obtidos da
teoria aprendida em sala com as “medidas” feitas a partir do experimento simulado. Para atingir este
objetivo, foram estudados os princípios da programação em conjunto com a linguagem Python.
O Python, por si só, não permite a criação de animações em janelas. Para esta tarefa, utilizamos
a biblioteca Pygame, própria para a criação de jogos. Utilizando-se dessas ferramentas, criamos
um programa que simula um avião em MRU que, ao comando do usuário, solta uma bomba cujo
movimento obedece às equações do lançamento horizontal. O objetivo neste cenário é, dadas as
condições iniciais do problema, calcular a posição do avião para a qual a bomba deve ser solta a fim
de atingir um alvo que se encontra no solo e testar se tal valor teórico corresponde ao que de fato
é obtido pela simulação. Outros objetivos podem ser contemplados por esta simulação, como por
exemplo, o estudo da trajetória de corpos lançados horizontalmente e os efeitos da força de resistência do ar a tal trajetória. Esperamos que esta simulação criada possa auxiliar no ensino de física
em sala, facilitando a visualização do conteúdo teórico ministrado.
palavras-chave: Simulações físicas; Python; Lançamento horizontal

Research in the field of physics is done with a constant exchange of information between
its theoretical and experimental aspects. The teaching of physics at its various levels should be
structured in the same way, privileging not only theoretical physics but also experimental practice.
In schools, the inclusion of practical classes in laboratories faces an inherent difficulty of experimental practice: cost. Cost of time, personnel, space or material, the cost of offering classes in
laboratories can imply in the cut of the practical classes offered by the institution, which harms the
learning process. One way to minimize the negative impact of absence of practice is to use physical
simulations in the classroom. The goal is to provide the student with a more interactive, although
limited, contact with a particular physical phenomenon. In this project, we focus on the problem of
classical mechanics of the horizontal launch of bodies and create a computational simulation that
allows the student to compare the results obtained from the theory learned in the classroom with

657

the “measurements” made from the simulated experiment. To achieve this goal, the principles of
programming in conjunction with the Python language were studied. Python, by itself, does not
allow the creation of animations in a canvas. For this task, we use the Pygame library, suitable
for game creation. Using these tools, we created a program that simulates an airplane in uniform
rectiliniear movement that, at the user’s command, releases a bombshell whose movement obeys
the horizontal launch equations. The objective in this scenario is, given the initial conditions of
the problem, to calculate the position of the airplane to which the bombshell is to be released in
order to reach a target lying on the ground and test whether that theoretical value corresponds to
what is actually obtained by simulation. Other objectives can be contemplated by this simulation,
for example, the study of the trajectory of bodies thrown horizontally and the effects of the force of
resistance of the air to such trajectory. We hope that this created simulation can aid in the teaching
of physics in the classroom, facilitating the visualization of the theoretical content taught.
keywords: physical simulations; python; horizontal launch
Apoio Financeiro:
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Autor: Victor de Jesus Valadão Orientador: Marcelo Santos Guimarães Dada uma simetria
G de um sistema clássico, se o sistema perde tal invariância durante o processo de quantização,
esta quebra de simetria é chamada anomalia. Existem diferentes tipos de anomalia. No caso de
simetrias parametrizadas por um parâmetro contínuo, se a anomalia ocorre com uma simetria
global (o parâmetro não depende do ponto do espaço), as consequências levam a resultados físicos
observáveis. Se por outro lado a anomalia ocorre com uma simetria local (simetria de “gauge”,
o parâmetro depende do ponto espacial), ela sinaliza uma inconsistência na formulação teórica.
Mais recentemente tem ocorrido um interesse no estudo de simetrias discretas, como conjugação
de carga, paridade e inversão temporal, etc. O estudo de anomalias neste contexto tem elucidado
diversas características de sistemas que apresentam ordem topológica. O objetivo deste estudo é
usar modelos mais simples para compreender o aparecimento de anomalias, e analisar seus grupos
de simetria, visando caracterizar aspectos recorrentes e buscar extensões para teorias mais complicadas. Para explorar aspectos relacionados a anomalias dicretas, estudamos modelos em mecânica
quântica (0+1)D com derivadas totais, modelos (0+1)D acoplados a um campo de “gauge” com e
sem interação e teorias de “gauge” abeliana em (1+1) dimensões. Em todos os modelos, as variáveis
dinâmicas, sejam coordenadas ou campos, são definidos sobre uma variedade compacta definida
como um círculo de comprimento L. Foi possível mostrar que assim como no modelo em (0+1)D
a simetria de conjugação de carga existente na ação clássica não é preservada pelos estados quânticos do sistema caracterizando uma anomalia o mesmo se verifica nos modelos de ação livre com
derivada total (que não deveria alterar a fenomenologia envolvida) e com potenciais com duplo
poço, acentuando o fato de que a compactificação do espaço leva ao aparecimento de anomalias nos
grupos de simetria da teoria após o procedimento de quantização.
palavras-chave: Anomalias; Compactificação; Gauge

Author: Victor de Jesus Valadão Professor: Marcelo Santos Guimarães Given a symmetry
G of a classical system, if this system loses this symmetry upon quantization it is said to have an
anomaly. There are diferent types of anomalies. In the case that G is parametrized by contínuous
parameters, if the anomaly occurs with a global symmetry (the parameters are independent of
spacetime point), the consequences lead to observable physical effects. On the other hand, if the
anomaly occurs tith a local symmetry (the parameters depend in the spacetime point, gauge symmetry) it signals an inconsistency in the formulation. More recently, there has been a lot of interest
in anomalies in discrete symmetries (not parametrized by continuous parameters), such as charge
conjugation, parity, time reversal, etc. The study of anomalies in this context has elucidated many
aspects of systems displaying topological order. The objective is to use simple models to understand the appearance of anomalies, to analyze its symmetry group, with the aim of characterizing
recurring aspects and seek extensions to more complicated theories. In order to explore correlated
aspects of discrete anomalies, we studied quantum mechanical models (0+1) plus total derivate,
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models (0+1)D coupled to a gauge field with or without interactions and gauge theories in (1+1)
dimensions. In our models, the dynamic variables, be they coordinates or fields, are defined on a
compact manifold like a circle of size L. It was possible to show that as the (0+1)D model, charge
conjugation symmetry present in classical action is not preserved for the quantum states of the
system characterizing na anomaly, the same is verified in free action models plus total derivate
(that should not change the physics) and with double well potentials emphasizing the fact that the
spacetime compactification leads to the appearance of anomalies in the symmetry group after the
quantization procedure.
keywords: Anomalies; Compact manifold; Gauge
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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337. UM ESTUDO INTRODUTÓRIO SOBRE O OSCILADOR HARMÔNICO
VIA COMPUTAÇÃO ALGÉBRICA
Autor: 		
Orientador:
Coorientador:

Raphael Sampaio Rosa Altomar
Andreson Luis Carvalho Rego (CEH / CAP)
Bruno W. Mintz

Os movimentos periódicos podem ser descritos por oscilações ou vibrações que se repetem
em intervalo de tempos iguais. As oscilações harmônicas são fenômenos de suma importância na
física, uma vez que podem ser encontradas em diversos sistemas, desde um objeto preso a extremidade de uma mola até pêndulos, instrumentos de corda, as precisas rotações de pulsares e os subníveis mais básicos da energia de um átomo. A grande variedade de aplicações se deve ao fato de que
qualquer sistema físico na vizinhança de uma posição de equilíbrio estável executa uma oscilação
harmônica. O objetivo do presente trabalho consiste em investigar, a nível introdutório, o problema do oscilador harmônico e suas peculiaridades via ambientes de computação algébrica (CA). A
metodologia consistiu na fundamentação teórica e conceitual do supracitado tema, além do uso do
sistema de álgebra computacional “Maxima”, por intermédio de sua interface gráfica “WxMaxima”.
Como esperado, notamos que posição, velocidade e aceleração dos osciladores harmônicos podem
ser escritas em termos de funções trigonométricas que dependem da frequência e do tempo, ou
seja, apresentam um perfil periódico. Além disso, a energia total do movimento se conserva, sendo proporcional ao quadrado de sua amplitude e de sua frequência. Concluímos que a forma mais
simples de movimento harmônico pode ser identificada pela ação de uma força de natureza restauradora, proporcional ao deslocamento. Ademais, o investimento de tempo em rotinas de CA nos
proporcionou maior amplitude sobre o entendimento que se pode adquirir desse conteúdo básico
de Física. Por fim, como perspectiva, pretendemos investigar o problema do oscilador harmônico
no contexto da mecânica quântica.
palavras-chave: Física; Oscilador harmônico; Computação algébrica

Periodic motions can be described by oscillations or vibrations that are repeated over equal
time ranges. Harmonic oscillations are phenomena of great relevance for Physics since they can be
found in a variety of systems from an object fixed in the extremity of a spring, pendulums, string
instruments, precisely rotational pulsars and the energy sub-levels of an atom. Such a wide variety
of phenomena is due to the fact of any physical system near its equilibrium position executes a
harmonic oscillation. The aim of the present work consists in the investigation, on an introductory level, of the harmonic oscillation problem and its peculiarities via algebraic computation environments (AC). The methodology was based on theoretical and conceptual foundations of the
mentioned subject, besides the use of the computational algebraic system Maxima by means of its
graphical interface WxMaxima. As expected, we notice that the position, velocity and acceleration
of harmonic oscillators are written in terms of trigonometric functions which depend of the frequency and the time, i.e., present a periodic shape. In addition, the total energy is preserved, and it
is proportional to the square of amplitude and the square of the frequency. We conclude that the
simplest form of a harmonic oscillator is due to the action of restoring forces proportional to the
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displacement. Moreover, the time investment in AC routines enables us to obtain a large amplitude in the comprehension about this fundamental topic of Physics. Finally, as a perspective, we will
investigate the harmonic oscillation problem in the context of Quantum Mechanics.
keywords: Physics; Harmonic oscillator; Algebraic computation
Apoio Financeiro: CNPQ
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FÍSIC A
338. USO DE TÉCNICAS DE ESPECTROMETRIA DE MASSA POR LA
ICP-MS E DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X NA IDENTIFICAÇÃO E
LEVANTAMENTO DAS ASSINATURAS ISOTÓPICAS DO CHUMBO, TÓRIO,
URÂNIO, LUTÉCIO E HÁFNIO PRESENTES EM OBJETOS DE INTERESSE
ARQUEOLÓGICO E ARQUEOMÉTRICO PARA FINS DE DATAÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO
Autor: 		
Orientador:

Matheus Seixas Rodrigues
Armando Dias Tavares Junior (CTC / FIS)

São apresentados alguns resultados preliminares para caracterização de amostras de ouro
pelos isótopos do chumbo presentes na amostra. O primeiro objetivo deste trabalho é aplicar uma
técnica de arqueometria, isto é, caracterização de origem geográfica de artefatos antigos para caracterizar a proveniência de ouro. O uso de isótopos Pb em amostras de ouro em que esse metal é
encontrado como um rastreio é possível usando técnicas de ICP MS. Neste trabalho também foi
utilizado ablação a laser para extrair material da amostra. As amostras foram obtidas de três locais
de garimpo de ouro geograficamente distintos do Brasil e de um na Colômbia. As amostras foram
processadas apenas por fusão em um forno a 1.200 ºC. A extração por ablação a laser e análise por
espectrometria de massas usando um ICP MS foi realizada. Foram medidos os isótopos de chumbo
em níveis de partes por bilhão (PPB), foram derivadas relações entre eles e apresentadas em gráficos. Nesses gráficos, pode se ver que as relações medidas são muito características (“impressões
digitais”) de cada sítio. Portanto, a proveniência do ouro puro pode ser bastante bem caracterizada usando a espectrometria de massa e suas técnicas. Outras pesquisas estão em andamento para
determinar o comportamento de misturas de amostras de ouro de diferentes procedências. Além
disso, serão feitas medições com diferentes métodos de preparação das amostras, para comparar os
resultados obtidos com a extração por ablação laser
palavras-chave: caracterização; chumbo; espectrometria

Some preliminary results are presented for characterization of gold samples by the lead isotopes present in the sample. The first objective of this work is to apply a technique of archeometry,
that is, characterization of geographic origin of ancient artifacts to characterize the provenance of
gold. The use of Pb isotopes in gold samples in which such metal is found as a screening is possible using ICP MS techniques. In this work, laser ablation was also used to extract material from
the sample. The samples were obtained from three gold mining sites geographically distinct from
Brazil and one from Colombia. The samples were processed only by melting in an oven at 1200 °
C. The laser ablation extraction and mass spectrometry analysis using an ICP MS was performed.
Lead isotopes were measured at parts per billion (PPB) levels, relationships were derived between
them and presented in graphs. In these graphs, one can see that the measured relations are very
characteristic (“fingerprints”) of each site. Therefore, the provenance of pure gold can be fairly well
characterized using mass spectrometry and its techniques. Further research is under way to determine the behavior of mixtures of gold samples from different sources. In addition, measurements
with different methods of sample preparation will be made to compare the results obtained with
laser ablation extraction.
keywords: Description; lead; spectrometry
Apoio Financeiro: ; uerj
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339. A CARACTERIZAÇÃO DOS GRÃOS DE ZIRCÃO DA INTRUSÃO
KIMBERLITICA DE JUINA (MT)
Autor: 		
Orientador:

Gabriel Alves de Paiva
Mauro Cesar Geraldes (CTC / FGEL)

A região de coleta das amostras esta localizado no estado do Mato Grosso, na cidade de Juína
perto do distrito de Terra Roxa. Essa região é característica pela presença de diamantes provenientes de kimberlitos que são rochas ultramáficas, ultrapotassicas e devido a sua rápida ascensão,
caracteriza-se a presença de muitos xenólitos e voláteis. O material de estudo são os grãos de zircão
provenientes dessas rochas que foram coletados na área de mineração de garimpeiros de diamantes. Os grãos coletados foram separados por processos gravimétricos, sendo os minerais mais pesados compostos por zircão, diamante, ilmenita entre outros minerais pesados. Os grãos de zircão
coletados tem comprimento de cinco a onze centímetros, de coloração marrom, subarrendados.
Eles foram divididos em relação ao tamanho, sendo separados em quatro grupos e cada grupo foi
subdividido em relação as suas propriedades físicas como brilho, cor ou tamanho. Cada grão foi
catalogado e registrado e suas imagens retiradas com o auxilio da lupa, em seguida montado o epoxi, lixadas e polidas e metalizadas para serem imageadas no microscópio eletrônico de varredura
usando detectores de catodo luminescência e de elétron secundário. Com a imagem de catodo luminescência foi analisada a estrutura cristalina de cada um dos grãos de zircão objetivando a sua caracterização tipológica, segundo literatura internacional. Os grãos de zircão imageados apresentam
feições indicando as classes S20, S25 e P5, conforme Pupin, (1980), sendo as classes S referentes
aos grãos com os hábitos mais abundantes e os P sendo referentes aos hábitos de rochas alcalinas.
Com essa classificação identifica-se que os grãos foram formados em uma temperatura entre 800 e
850 ºC e que esta tipologia é concordante também com o tipo de magma onde o zircão se originou
de caráter alcalino e anorogenico. Estes grãos de zircão foram coletados juntamente com os grãos
de diamante, indicando temperaturas e pressões coerentes com magmas gerados na crosta inferior
para a cristalização dos grãos de diamante originados diretamente do manto.
palavras-chave: Zircão; Tipologia; Imageamento

The sample collection region is located in the state of Mato Grosso, in the town of Juína
near the Purple Land district. This region is characterised by the presence of diamonds from kimberlites, that are ultramafic and ultrapotassicas rocks . Due to its rapid ascent, the presence of many
xenoliths and volatiles is characterized. The study material is the grains of zircon from these rocks
that were collected in the mining area of diamond miners. The collected grains were separated by
gravimetric processes, with the heaviest minerals composed by zircon, diamond, ilmenite among
other heavy minerals. The grains of zircon collected have a length of five to eleven centimeters,
of brown coloration, subleased. They were divided in relation to the size, being separated into
four groups and each group was subdivided in relation to their physical properties as brightness,
color or size. Each grain was catalogued and recorded, and images were taken with the help of the
magnifying glass, then assembled the epoxy, sanded and polished and metallized to be pictured in
the electron microscope of scanning using cathode and secondary electron luminescence detec-

664

tors. With the image of cathode luminescence was analyzed the crystalline structure of each of the
zircon grains aiming at its typological characterization, according to international literature. The
pictured of grains of Zircon show features indicating the classes S20, S25 and P5, as Pupin, (1980),
with the S classes referring to the grains with the most abundant habits and the P being related
to the habits of alkaline rocks. With this classification it is identified that the grains were formed
at a temperature between 800 and 850 º C and that this typology is also concordant with the type
of magma where the zircon originated from alkaline and anorogenic character. These grains of
zircon were collected together with the diamond grains, indicating temperatures and consistent
pressures with magmas generated in the lower crust for the crystallization of the diamond grains
originated directly from the mantle.
keywords: Zircon; Typology; Imaging
Apoio Financeiro: CNPQ
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BARRAGEM DE FUNDÃO (SAMARCO MINERAÇÃO) NO RIO GUALAXO
DO NORTE, MG: CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA POR DIFRAÇÃO DE
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Reiner Neumann

Esse trabalho trata de seis amostras da lama que cobriu os terraços aluviais do Rio Gualaxo
do Norte entre os municípios de Mariana e Barra Longa, no estado de Minas Gerais. Tais amostras
foram coletadas no dia 03 de maio de 2016, seis meses após o acidente do dia 5 de novembro de
2015 em que 60 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro jorraram do rompimento
da barragem de Fundão pertencente a empresa SAMARCO Mineração. O objetivo desse trabalho
é caracterizar a mineralogia das amostras coletadas para subsidiar estudos futuros sobre a dispersão
da lama ao longo da calha do Rio Doce e sistemas litorâneos adjacentes à sua foz. Secundariamente almeja-se comparar a mineralogia dessas amostras com descrições prévias do rejeito da Mina
de Alegria, que preenchia o reservatório de Fundão anteriormente ao acidente. As amostras de
sedimentos fluviais de fração silte/argila passaram, primeiramente, por uma secagem e destorroamento, respectivamente. Em seguida foram quarteadas, levadas ao pulverizador por 10 minutos,
para que se obtivesse a granulometria aproximada de 5µm. Posteriormente, as amostras foram
colocadas em uma estufa a 60°C. Após a secagem cada amostra passou por um processo de maceramento em um gral de ágata com um pistilo e, seguidamente, foi feita a montagem das amostras no
porta amostras para serem colocadas no difratômetro de Raio X modelo DRX-D4, pertencente ao
CETEM. As estimativas quantitativas pelo método de Rietveld, processo de refinamento referente
à análise do difratômetro, mostraram que as seis amostras são compostas, em ordem decrescente,
por quartzo (média = 55,6%), hematita (31,1%), goethita (8,4%), caulinita (2,4%), biotita (1,6%) e
magnetita (1%). As variações entre as amostras não são significativas, com desvios padrão de quartzo (4,6%), hematita (6%), goethita (2,8%), caulinita (1,3%), biotita (0,8%) e magnetita (0,3%). Comparando-se com a mineralogia do rejeito da Mina de Alegria, observa-se uma proporção muito
semelhante, em cada amostra, de hematita, goethita, magnetita, quartzo e caulinita. Por outro lado,
os teores significativos de biotita nos sedimentos aluviais, ausentes no rejeito da Mina de Alegria,
indicam sua incorporação a partir do substrato da bacia hidrográfica do Rio Gualaxo do Norte.
palavras-chave: DRX; Mariana; SAMARCO

This work deals with six samples of the mud that covered the alluvial terraces of the Gualaxo
do Norte river between Mariana and Barra Longa counties, Minas Gerais state. These samples
were collected on May 3, 2016, six months after the accident on November 5, 2015, when 60
million cubic meters of iron ore tailings flowed from the accidental rupture of the Fundão dam
owned by SAMARCO Mining. The aim of this work is to characterize the mineralogy of the collected samples in order to support future studies on the dispersion of this material along the Doce
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river channel and coastal systems adjacent to its mouth. Secondly, it is desired to compare the
mineralogy of these samples with previous descriptions of the Alegria mine tailings, which filled
the Fundão reservoir prior to the accident. The samples of fluvial sediments of silt / clay fraction
were subjected to drying and quartering, and taken to a ball mill for 10 minutes, to obtain a pulp of
approximately 5μm. Subsequently, the samples were placed in an oven at 60 ° C. After drying, each
sample underwent a maceration process in a grading of agate with a pistil, and then the samples
were assembled in the sample holder to be placed in the X-ray diffractometer model DRX-D4, at
CETEM. Rietveld quantitative estimates of the diffraction data showed that the six samples are
composed in descending order by quartz (average = 55.6%), hematite (31.1%), goethite ( 8.4%),
kaolinite (2.4%), biotite (1.6%) and magnetite (1%). Compositional variability between samples is
not significant, with standard deviations of quartz (4.6%), hematite (6%), goethite (2.8%), kaolinite (1.3%), biotite (0.8%), and magnetite (0.3%). Comparing with the mineralogy of Alegria Mine
tailing, a very similar proportion, in each sample, of hematite, goethite, magnetite, quartz and kaolinite is observed. On the other hand, the significative biotite contents in the alluvial sediments,
absent in the Alegria Mine tailing, indicate its origin from the previously deposited sediments
along the Gualaxo do Norte river.
keywords: XRD; Mariana; SAMARCO
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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A monitoria da disciplina Sistemas Geográficos de Informações (Fgel – 12439) aplicados a
geologia visa auxiliar o professor durante as aulas teóricas. Isso é feito com a contribuição na elaboração dos slides das apresentações e dando suporte nas aulas práticas. Esse suporte se dá auxiliando
os alunos nos procedimentos executados no programa Arcgis. Além disso é feito a preparação e o
acompanhamento da aula prática de GPS, ajudando na escolha da área e coleta de pontos de referência utilizados nesta prática. Dentre essas atividades há o estabelecimento da plataforma “Google
Classroom”. Este objetiva criar e recolher tarefas, disponibilizar os dados utilizados nas aulas práticas e as apresentações das aulas teóricas em ambiente virtual. Desta forma estende-se a sala de aula
para um ambiente social, educativo e seguro. Logo, as dúvidas referentes às aulas são sanadas para a
elaboração do projeto que cada aluno deverá providenciar, visto que o resultado final deste será um
mapa. A disciplina introduz os alunos no uso da ferramenta Sistemas Geográficos de Informação
em programações de aulas teóricas, práticas e campo de GPS, além de propor aos alunos a criação
de um projeto sobre a utilização do SIG em seu bairro, para consolidar os conhecimentos adquiridos. Durante as aulas práticas é comum surgirem dúvidas sobre a execução dos procedimentos nos
programas, assim, o apoio de monitoria auxilia nas dúvidas dos passos executados proporcionado a
turma maior tempo disponível com o professor. Com as apresentações de aulas elaboradas, o professor disponibiliza esse material ao longo do período juntamente com os dados das aulas práticas
em ambiente virtual para os alunos acessarem. Esta plataforma de ensino também permite a criação
de fóruns para discussões envolvendo alunos, professor e monitor, desprezando a necessidade de
esperar o horário da aula para tirar dúvidas principalmente sobre a confecção do projeto a ser feito.
Com isso, nota-se que a sala de aula não é o único ambiente de aprendizagem e interação dos alunos
com o professor e monitor, dessa forma o conhecimento é compartilhado e aprofundado com o
apoio nas aulas.
palavras-chave: Monitoria; Aulas; “Google Classroom”

The monitoring of the discipline Geographic Information Systems (Fgel - 12439) applied to
geology aims to assist the teacher during the theoretical and practical classes. This is done through
the contribution in the elaboration of the slides of the presentations and giving support in the
practical classes. The support of the practical classes is given by assisting students in the procedures performed in the Arcgis program, as well as assisting in the preparation and follow-up of the
practical GPS class helping in the choice of area and collection of reference points used in practice.
Among these activities is the establishment of the “Google Classroom” platform. This aims to
create and collect tasks, to make available the data used in the practical classes and the presentations of the theoretical classes in virtual environment. In this way the classroom is extended to a
social, educational and safe environment. With this, the doubts regarding the classes are solved
for the preparation of the project that each student must provide, since the final result of this will
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be a map. The course introduces students to the use of the Geographic Information Systems tool
in theoretical lectures, practical classes and GPS field, and proposes to students the creation of a
project about the use of GIS in their neighborhood to consolidate the knowledge acquired. During
the practical classes, doubts about the execution of the procedures in the programs are common, so
the monitoring support helps in the doubts of the steps performed, provided to the extended class
time available with the teacher. With the presentations of elaborate classes, the teacher provides
this material along the period along with the data of the practical classes in virtual environment for
the students to have access. This teaching platform also allows the creation of forums for discussions involving students, teacher and monitor, disregarding the need to wait for class time to ask
questions mainly about the design of the project to be done. With this in view, it is noticed that the
classroom is not the only environment of learning and interaction of the students with the teacher
and monitor, in that way the knowledge is shared and deepened with the support in the classes.
keywords: Monitoring; Classes; “Google Classroom”
Apoio Financeiro: ; Uerj
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342. ANÁLISE DOS FENÔMENOS METEOROLÓGICOS UTILIZANDO A
ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA URBANA DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES (2017 E 2018)
Autor: 		
Orientador:
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Para uma análise do clima é necessária a disponibilidade de dados diários do estado do tempo, que podem ser obtidos através de medição de equipamentos contidos em Estações Climatológicas. O principal objetivo deste projeto é analisar o comportamento local dos fenômenos atmosféricos através da interação dos elementos climáticos: precipitação, evaporação, temperatura, pressão,
umidade e radiação solar, utilizando os dados da Estação climatológica urbana da Faculdade de
Formação de Professores (FFP) em São Gonçalo. O método estatístico (analítico-separativo ou
quantitativo) e o método dinâmico (qualitativo) são de extrema relevância para que sejam feitas as
observações e as análises dos dados obtidos por meio do monitoramento diário da estação climatológica com a utilização de determinados equipamentos, como o termômetro de máxima e mínima,
psicrômetro de bulbo seco e úmido, barômetro, pluviógrafo, pluviômetro, tanque de evaporação,
anemômetro e heliógrafo. Todas as informações coletadas diariamente são tratadas em planilhas
mensais para que, posteriormente, possam ser feitas análises detalhadas. Por meio dessa pesquisa,
constatou-se que os meses de março e junho foram os com maior precipitação; já setembro houve apenas 0,1mm de precipitação. Observou-se também que março e dezembro tiveram a maior
quantidade de dias com chuvas, 10 e 11 dias, respectivamente. Em relação à umidade relativa média, destacou-se junho com 81% e fevereiro com 78%. Com os dados coletados e tratados, foi possível elaborar gráficos representativos, que abarcaram a média da temperatura máxima, umidade
relativa média, média de precipitação e quantidade de dias com chuvas. Essas representações são
referentes aos meses do ano de 2017. A partir do estudo realizado, observou-se que a população
que reside ao redor de onde se localiza a Estação Climatológica pode ser beneficiada com os resultados do trabalho, pelo fato que serão afetadas positivamente em seu dia a dia e a longo prazo. A
prevenção de riscos e desastres naturais também pode ser analisado com os resultados encontrados
a longo prazo, já que será de conhecimento sobre a dinâmica da área. Por isso, constata-se que é
imprescindível a manutenção e promoção de estudos referentes aos fenômenos meteorológicos.
palavras-chave: climatologia; tempo; clima

For a climate’s analysis, it is required the availability of daily weather status’s data, which
may be obtained through the Weather Station’s measuring instruments. The main goal of this project is to analyze the local behavior of atmospheric phenomena through the interaction of weather
events: precipitation, evaporation, temperature, pressure, humidity and solar radiation, by using
the data from the urban Weather Station of Faculdade de Fomação de Professores (FFP) in São
Gonçalo. The statistic method (separative analytical method or quantitative) and the dynamical
method (qualitative) are extremely important for the observation and analysis of the data obtained
through the daily monitoring of the weather station by the using of some equipment, such as the
maximum and minimum thermometer, the dry and wet bulb psychrometer, barometer, pluviogra-
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ph, rain gauge, evaporation tank, anemometer and heliograph. All the daily collected data is monthly reported in spreadsheets in order to, in the future, further analysis can be accomplished. In this
research, it was noticed that March and June were the months with the highest precipitation; as for
September, there has been only 0,1mm of precipitation. It was also observed that March and December had mostly rainy days, 10 and 11 days, respectively. With respect to the average of relative
humidity, June with 81% and February with 78% are remarkable. Through the collected and studied data, it was possible to elaborate representative graphics, which embrace the maximum average temperature, average relative humidity, average precipitation and the amount of rainy days.
These representations refer to the months of 2017. As of the accomplished study, it was observed
that the population who lives around the Weather Station can be benefited from the outcome of
this work once they will be positively affected in their daily life and in the long-term. The risks and
natural disasters’ prevention can also be considered one of this research’s long-term outcomes, as
it demands a knowledge about this area’s dynamics. Hence, it is known that the maintenance and
promotion of studies concerning the meteorological phenomena is indispensable.
keywords: climatology; weather; climate
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A Província Mantigueira representa um sistema orogênico Neoproterozóico, que se desenvolveu durante a orogenia Brasiliano-Pan Africano, compreendendo regiões do sul e sudeste
do Brasil. A mesma engloba alguns orogénos, como a faixa Ribeira, por exemplo, que possui um
trend estrutural NE-SW, resultado da colisão de cratons e da acresção de microcontinetes. Nesta
faixa está inserida a Megassequência Andrelândia, que será o foco do projeto. A megassequência
Andrelândia é uma sequência metassedimentar, que é intrudida por rochas metabásicas, que serão
caracterizadas, datadas e analisadas, sendo essas imprescindível para um melhor entendimento da
evolução dessa faixa móvel. O objetivo do projeto é contribuir para o estudo das rochas metabásicas
desta megassequência, visando melhorar o banco de dados de ocorrência deste tipo de litologia,
além de compilar dados de geocronologia e geoquímica já analisados com os dados inéditos que
serão gerados. A metodologia adotada nessa fase inicial do projeto compreende: levantamentos
bibliográficos com a finalidade de entender a área de estudo e levantar os dados importantes para
o projeto que já foram publicados; separação de amostras no Laboratório Geológico de Preparação
de Amostras (LGPA); levantamento e plotagem dos dados de geoquímica e geocronologia das rochas em questão, em ambiente GIS e posteriormente faremos um trabalho de campo, para coletar
novas amostras para análise. A pesquisa se encontra em estágio preliminar de desenvolvimento,
sendo assim não avançamos muito no que diz respeito a resultados. Porém mesmo com os poucos
meses de início da pesquisa, participar deste projeto possibilitou-me adquirir maior conhecimento
bibliográfico, despertando maior interesse pela pesquisa acadêmica, além de possibilitar uma maior
interação com o ambiente SIG, mais especificamente utilizando softwares de GIS no geoprocessamento de dados já existentes e os recém adquiridos.
palavras-chave: Andrelândia; Metabasitos; Faixa Ribeira

The Mantigueira Province represents a Neoproterozoic orogenic system, which developed during the Brasiliano-Pan African orogeny, comprising regions of the south and southeast of
Brazil. It includes some orogens, such as the Ribeira belt, for example, which has a NE-SW structural trend, a result of the collision of cratons and the addition of microcontinents. In this range
is inserted the Megassequência Andrelândia, which will be the focus of the project. Andrelândia
megassequence is a metasedimentary sequence, which is intruded by metabasic rocks, which will
be characterized, dated and analyzed, and these are essential for a better understanding of the evolution of this range. The objective of the project is to contribute to the study of the metabasic rocks
of this megassequence to improve the database of occurrence of this type of lithology and compile
data from geochronology and geochemistry already analyzed with the unpublished data that will
be generated. The methodology adopted in this initial phase of the project comprises: bibliographical surveys with the purpose of understanding the study area and gathering important data for
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the project that have already been published; separation of samples at the Geological Laboratory
for Preparation of Samples (LGPA); survey and plotting of the geochemical and geochronological
data of the rocks in question, in a GIS environment and later we will do a field work to collect new
samples for analysis. The research is in the preliminary stage of development, so we do not advance
much in terms of results. However, even with the few months of the beginning of the research,
participating in this project enabled me to got a greater bibliographic knowledge, arousing greater
interest in academic research, besides allowing a greater interaction with the GIS environment,
more specifically using GIS softwares in geoprocessing data already existing.
keywords: Andrelândia; Metabasic Rocks; Ribeira Belt
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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GEOCIÊN C IA S
344. CARACTERIZAÇÃO ORGANOFACIOLÓGICA E ORGANOGEOQÚIMICA
DO OLIGOCENO DA FORMAÇÃO TREMEMBÉ - BACIA DE TAUBATÉ - SP
Autor:			
Orientador:		

Raquel Barbosa Xavier Nicolau
Luzia Antonioli (CTC / FGEL)

O trabalho registra resultados palinológicos, palinofaciológicos e organogeoquímicos (COT/S e Pírólise Rock-Eval), de 13 amostras de sedimentos aflorantes pertencentes à Formação Tremembé, Bacia de Taubaté. As amostras foram coletadas na pedreira de exploração de argila esmectita, Extrativa Santa Fé, situada no bairro do Padre Eterno, Município de Tremembé em São
Paulo. A Formação Tremembé é composta por um pacote de rochas microclásticas e conhecida
pelo seu rico jazido fossilífero, além de conter em sua porção mais basal um nível de argilominerais
esmectítico, matéria prima em diversos processos industriais. Com os dados obtidos neste estudo
foi possível caracterizar os diferentes grupos orgânicos presentes nos sedimentos e registrar o domínio de material orgânico de origem autóctone representado por matéria orgânica amorfa e algas
Botryococcus braunii e Pediastrum sp. Em menor representatividade ocorrem os componentes
de origem alóctones, representados por grãos de pólen, esporos, fitoclastos e tecidos cuticulares.
O material orgânico amorfo apresenta-se em ótimo estado de preservação, com alta incidência
de fluorescência. A palinoflora é rica e diversificada, composta por espécies de esporos e grãos de
pólen representativas do Oligoceno, como: Laevigatosporites ovatus, Cicatricosisporites dorogensis, Dracrydiumites florinii, Podocarpidites marwickii, Echinatisporites sp., Polypodiaceiosporites
potoniei, Psilatricolporites operculatus, Crototricolporites sp., Proteacidites sp., Striatopollis catatumbus, Verrucatosporites usmensis, Zonocostites ramonae. A alta frequência de grãos de pólen
bissacados atribuíveis às coníferas, representados principalmente pelos gêneros Podocarpidites e
Dacrydiumites, sugerem condições de clima temperado a seco para a época de deposição. Os resultados de Carbono Orgânico Total (COT) revelam altos teores de carbono, com valores chegando
a atingir 18,9%COT. Os dados de Pírólise Rock-Eval mostram valores referentes à curva de S2
atingindo 127,63 mg HC/g de rocha, indicando alto potencial para a geração de hidrocarbonetos.
Os valores de índice de hidrogênio (IH) variam de 148,78 a 675,29 mg HC/g, indicando a excelente
qualidade do conteúdo orgânico. O Tmáx obtido a partir das amostras mostram valores inferiores
a 430°C indicando o estágio imaturo para geração. Com base nos resultados de pirólise rock-eval
verificou-se que o querogênio é predominantemente do tipo I e II.
palavras-chave: Formação Tremembé; Geoquímica Orgânica ; Palinologia

This work reports palynological, palynofaciological, and organo-geochemical results from
13 samples of outcropping sediments, belonging to the Tremembé Formation, Taubaté Basin.
The samples were colected at a the smectite clay exploration quarry, Extrativa Santa Fé, located
at the Padre EternoDistrict, in the Tremembé city in São Paulo State. The Tremembé Formation
is composed by layers of microclastic rocks, and it is known by its rich fossiliferous deposits, also
holding on its most basal portion, a sheet of smectite clay minerals, a raw material in several industrial processes. With the data obtained in this study, it was possible to characterize different
organic groups present in the sediments, and register the prevalence of autochthonous origin or-
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ganic material represented by organic amorphous matter as well as algae Botryococcus braunii and
Pediastrum sp. The allochthonous origin constituents, occuring with lower representativity, are:
pollen grains, spores, phitoclasts, and cuticular tissues. The organic amorphous material presents
an excellent state of preservation, with high incidence of fluorescence. The palynoflora is rich and
diversificated, comprised by spores and pollen grains species, Oligocene age, such as: Laevigatosporites ovatus, Cicatricosisporites dorogensis, Dracrydiumites florinii, Podocarpidites marwickii,
Echinatisporites sp., Polypodiaceiosporites potoniei, Psilatricolporites operculatus, Crototricolporites sp., Proteacidites sp., Striatopollis catatumbus, Verrucatosporites usmensis, Zonocostites
ramonae.The high frequency of bissacate pollen grains related to conifers, represented mainly
by the Podocarpidites e Dacrydiumites genera, suggest temperate to dry climate at the epoch of
deposition. The Total Organic Carbon (TOC) results reveal high carbon rates, with values reaching 18,9%TOC. The Rock-Eval pyrolysis show values corresponding to the S2 curve, reaching
127,63mgHC/g of rock, testifying high potential to hydrocarbon generation. The values of hidrogen rate range from 148,78 to 675,29mgHC/g, indicating the excelent quality of the organic content. The Tmax obtained by the samples show values lower than 430°C, stating the imature stage
for generation. Basing on the Rock-Eval pyrolysis results, it was confirmed that the querogene is
predominantly from type I and II.
keywords: Tremembé Formation; Organic geochemistry; Palynology
Apoio Financeiro:
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GEOCIÊN C IA S
345. CARACTERIZAÇÃO PETROFACIOLÓGICA DE SEDIMENTOS FLUVIAIS
ATUAIS DO DESERTO DA NAMÍBIA COMO FERRAMENTA PARA ESTUDOS
DE PROVENIÊNCIA
Autor: 		
Colaborador(es):
				
Orientador:		

Pedro Dionelo Lacerda
Gabriel Paravidini de Souza
Carla Cristine Aguiar Neto
Claudio de Morisson Valeriano (CTC / FGEL)

Caracterização petrofaciológica de sedimentos fluviais atuais do deserto da namíbia como
ferramenta para estudos de proveniência Autor: Pedro Dionelo Lacerda Orientador: Claudio de
Morisson Valeriano Este trabalho apresenta dados de petrofácies por meio de análise modal da
fração areia grossa a muito grossa (0,5 a 2 mm) de sedimentos superficiais do Deserto da Namíbia.
Seu objetivo é, através da proporção de quartzo, feldspatos e litoclastos, definir a contribuição de
cada uma das possíveis áreas fontes de cada bacia hidrográfica e avaliar controles sobre a dinâmica
de dispersão sedimentar do Recente. O Deserto da Namíbia possui uma larga diversidade de substratos geológicos, variando desde o embasamento arqueano-paleoproterozóico, a bacia sedimentar
paleozoico-mesozoica do Karoo, a complexos ígneos extrusivos (Etendeka) e intrusivos mesozoicos (p. ex. Messum, Erongo). As amostras foram coletadas à superfície, geralmente em leitos secos
de rios efêmeros (“wadis”), relativamente próximos ao litoral da Namíbia, nas regiões de Cunene
e Erongo. Foram realizados processos de homogeneização, quarteamento e de separação granulométrica mecânica com as amostras, individualizando nove classes, desde menores que 0,036 mm
a maiores que 4 mm. Para análise de petrofácies, foram confeccionadas lâminas petrográficas das
frações areia grossa a muito grossa (0,5 a 2 mm), por apresentarem maior representatividade de
litoclastos. A análise modal envolveu a contagem de 200 a 400 pontos, com discriminação de quartzo mono e poliminerálico, cristaloclastos (feldspatos, hornblenda etc.) e litoclastos, para análise
em diagramas QFL e outros. Os resultados petrofaciológicos de cada amostra foram analisados em
relação à geologia e geomorfologia das respectivas bacias de drenagem a montante, com a utilização de mapas geológicos regionais e modelos de terreno em ambiente SIG. As amostras NA-043,
NAM-23, NAM-005 e NA-009 foram definidas como areia lítica; NA-112 e NA-108 como areia
lítico-feldspática; NA-104 e NAM-28 como areia arcósio-lítica. A área das bacias variou significativamente, desde 59 km2 até aproximadamente 27 mil km2, o que influenciou de forma diretamente
proporcional na variedade de clastos observados. Ao integrar com a descrição qualitativa dos grãos,
com ênfase nos fragmentos de rocha e nos aspectos morfológicos dos grãos de quartzo, como feições de embainhamento e extinção ondulante, foi possível reconhecer o aspecto dominantemente
proximal de proveniência sedimentar para as amostras estudadas, evidenciando o restrito grau de
retrabalhamento e dispersão de sedimentos no Deserto da Namíbia. palavras-chave: Proveniência
sedimentar; Petrofácies; Deserto da Namíbia Apoio Financeiro: FAPERJ-CNE 202.974/2016;
palavras-chave: Proveniência sedimentar; Petrofácies; Deserto da Namíbia

Petrofaciologic characterization of fluvial sediments of namib desert as a tool for provenance studies Author: Pedro Dionelo Lacerda Advisor: Claudio de Morisson Valeriano This work
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presents petro-facies data through modal analyses of coarse to very coarse sand (0.5 to 2 mm.)
of modern surface sediments from the Namib desert. Our goal is, by observing the proportion
of quartz, feldspars and rock fragments, to define the contribution of possible source areas for
each hydrographic basin and to evaluate the controls on the Quaternary sedimentary dispersion
dynamics. The Namib Desert has a wide diversity of geological bed-rocks, including Archean-Paleoproterozoic basement, Neoproterozoic metasedimentary orogenic belts (Kaoko and Damara),
the Paleozoic-Mesozoic Karoo sedimentary basin, to Mesozoic extrusive (Etendeka) and intrusive
(for example Messum and Erongo) igneous complexes. The samples were collected on the surface,
in dry beds of ephemeral rivers (“wadis”), relatively close to the Namibia coast, in the Kunene and
Erongo regions. Homogenization, quartering and mechanical particle size separation processes
were carried out with the samples, according to nine grain sizes, from 0,036 mm to larger than 4
mm. For the petro-facies analysis, petrographic thin sections of the coarse to very coarse sand (0.5
to 2 mm) were prepared, for good rock fragment representation. The modal analysis involved 200
to 400 points counted, differentiating mono and poly-crystalline quartz, crystaloclasts (feldspars,
hornblende and so on) and lithoclasts for analysis in QRRf ternary diagrams and others. The petrofaciologic results for each sample were associated with the geology and geomorphology of its
respective upstream drainage basins, using regional geological maps and digital terraine models in
GIS software. The NA-043, NAM-23, NAM-005 e NA-009 samples were defined as lithic sand;
NA-112 e NA-108 as lithic-feldspar sand; NA-104 e NAM-28 as lithic arkose. The basin areas varied significantly, from 59 km2 to approximately 27,000 km2, which caused a directly proportional
influence on the observed clasts variety. Integrating those data with the qualitative grain description, enphasizing the lithoclasts and morphological aspects of quartz grains, such as embayment
textures, undulose extinction, and textural maturity, it became possible to recognize that proximal
sedimentary provenances dominate the studied samples, highlighting the restricted capacity of reworking and dispersion of sediments in the Namib Desert. keywords: Source-to-sink; Sedimentary
provenance; Namib Desert Finnancial suport: FAPERJ – CNE 202.974/2016;
keywords: Source-to-sink; Sedimentary provenance; Namib Desert
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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346. ENCLAVES ASSOCIADOS AOS ORTOGNAISSES
PALEOPROTEROZÓICOS DO COMPLEXO QUIRINO
Autor: 		
Orientador:		

Elaine Batista Goncalves
Claudia Sayao Valladares (CTC / FGEL)

Este trabalho concentrou-se no estudo petrográfico-petrológico dos enclaves associados aos
ortognaisses paleoproterozóicos do Complexo Quirino. Os ortognaisses apresentam dois tipos petrográficos principais: um horblenda-biotita gnaisse e um biotita-gnaisse. O trabalho tem como
objetivo a descrição microscópica petrográfica dos enclaves e suas encaixantes com o intuito de
determinar seus protólitos. A metodologia consiste em uma primeira etapa de compilação e levantamento de dados, uma segunda etapa de descrição de lâminas delgadas em microscópio óptico para
a caracterização petrográfica-petrológica dos enclaves e dos ortognaisses encaixantes, e, finalmente, interpretação dos dados geológicos. Os enclaves de textura nematoblástica são de composição
calciossilicática e têm em sua mineralogia essencial: diopisídio, anfibólios (horblenda e tremolita),
plagioclásio, quartzo e biotita. Outros são anfibolitos de textura granonematoblástica composto
pelos seguintes minerais essenciais: feldspatos (plagioclásio e microclina), anfibólio (horblenda),
biotita, escapolita, quartzo. As rochas encaixantes identificadas como biotita-gnaisse apresentam
textura granoblástica e minerais principais, tais como: microclina como feldspato principal, biotita,
quartzo, e a horblenda (pode estar ausente). Tem como protólito rochas de composição granítica.
No horblenda-biotita-gnaisse predomina o plagioclásio, o máfico predominante é a horblenda.
Como sua mineralogia essencial ainda aparecem:quartzo, biotita e microclina. O protólito é tonalítico. De acordo com o nosso estudo encontramos nos biotita-gnaisses que pertencem a série
alcalina de alto-K os seguintes enclaves: Enclaves calciossilicáticos que tem protólito em margas
e enclaves de anfibolitos. Para os anfibolitos a definição do protólito é menos clara, uma vez que
podem ser ortoderivados (provenientes de metamorfismo de rochas ígneas básicas) ou paraderivados (provenientes de metamorfismo de margas). Comparado a composição química dos enclaves
anfibolíticos com rochas ígneas básicas, verifica-se que estes enclaves possuem teores de TiO² menores e um maior teor de Fe²O³ (total) do que as rochas ígneas básicas. Mediante as evidências da
composição química e mineralógica, com presença ocasional do mineral escapolita, estas apontam
para um para-anfibolito com protólito em margas. Nos horblenda-biotita-gnaisses da série de médio-K predomina enclaves melanocráticos com a seguinte mineralogia: horblenda, ortopiroxênio,
clinopiroxênio, quartzo, biotita como mineralogia principal, interpretados como restitos.
palavras-chave: Petrologia; Enclaves; Complexo Quirino

Enclaves associated to the Paleoproterozoic orthogneisses of the Quirino Complex This
work focused on the petrographic-petrological study of the enclaves associated with the paleoproterozoic orthogneisses of the Quirino Complex. Orthogneisses present two major petrographic
types: a horblende-biotite gneiss and a biotite-gneiss. The objective of this work is the petrographic description of thin sections of the enclaves and their country rocks in order to determine
their protoliths. The methodology consists of a first stage of data compilation and data collection, a second stage of description of thin sections, using an optical microscope, for petrographic
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characterization of enclaves and the orthogneisses, and finally, interpretation of the geological
data. The calc-silicatic enclaves present granonematoblastic texture and have in their essential mineralogy: pyroxene (diopidium), amphiboles (hornblende and tremolite), plagioclase, quartz and
biotite. Others are amphibolites presenting nematoblastic texture composed of the following essential minerals: feldspars (plagioclase and microcline), amphibole (hornblende), biotite, escapolite
and quartz. The identified country-rocks as biotite gneiss present granoblastic texture and major
minerals such as microcline as principal feldspar, biotite, quartz and hornblende, which may be
absent. The protoliths of country-rocks consist of granitic composition. The hornblende-biotite
gneiss contains plagioclase whereas the most present mafic is the hornblende. Quartz, biotite and
microcline appear as essential mineralogy and the protolith is tonalitic. According to our study,
the following enclaves, which belong to the high-K calc- alkaline series, were found in biotite-gneiss: calc-silicatic enclaves that have their protolith in marls and also amphibolite enclaves.
The definition provided to amphibolite in relation to their protoliths is not very clear since they
may be either metamorphism of basic igneous rocks or originated from metamorphism of marls.
While comparing the chemical composition of amphibolite enclaves to the basic igneous rocks, it
was verified that the previous enclaves possess lower percentage of TiO2 and higher percentage of
Fe2O3 (total) than the ones displayed in basic igneous rocks. The evidences of chemical and mineralogical composition, which show occasional presence of escapolite on the studied enclaves, point
to para-amphibolites. Melanocratic enclaves are most evident in hornblende-biotite gneiss of the
medium-K calc-alkaline series. Such enclaves, interpreted as restite-bearing, present the following
mineralogy: hornblende, orthopyroxene, clinopyroxene, quartz and biotite.
keywords: Petrology; Enclaves; Quirino Complex
Apoio Financeiro:
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GEOCIÊN C IA S
347. ENXAMES DE DIQUES TOLEÍTICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
CADASTRO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS DE CAMPO, GEOQUÍMICOS E
GEOCRONOLÓGICOS
Autor: 		
Orientador:		

Isabela Dantas de Albuquerque
Julio Cesar Horta de Almeida (CTC / FGEL)

Apresentamos os resultados obtidos com o estudo dos diques toleíticos mesozoicos do estado
do Rio de Janeiro, com base nos dados compilados e adquiridos durante o mapeamento geológico
do estado para o programa coordenado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM (PRONAGEO).
Estes estão inseridos no Enxame de Diques da Serra do Mar que ocorre ao longo da região costeira
do sudeste do Brasil. O estudo destes vem sendo desenvolvido de forma detalhada por diversos
autores ao longo dos últimos anos, pois são importantes marcadores da tectônica de fragmentação
do Gondwana. Utilizamos, também, dados geoquímicos e geocronológicos, obtidos e interpretados
por pesquisadores e autores do referido mapa. O objetivo principal deste trabalho é organizar as
informações existentes, tecer novas interpretações à luz do conjunto, identificar as necessidades
de estudos futuros, e realizar estudos detalhados em áreas específicas. Foi realizada uma extensa
pesquisa bibliográfica sobre os diques já reconhecidos no estado, coleta de novos dados de campo;
compilação de dados geoquímicos e geocronológicos; edição de mapas em ambiente SIG; análise
petrográfica das amostras coletadas; interpretação dos produtos obtidos e comparação com a literatura. No total foram catalogados quatrocentos e quarenta e oito diques, dentre os quais alguns possuem análise geoquímica e datação pelos métodos K-Ar e Ar-Ar. Os diques são subverticais, com
direção preferencialmente para NE-SW, concentrados principalmente na Região Metropolitana e
ausentes na Região Norte/Noroeste do Estado. O Enxame de diques da Serra do Mar é dividido, em
relação à química, em uma suíte majoritária de Alto-TiO2, além de suítes de Baixo-TiO2. Idades
K-Ar e Ar-Ar foram obtidas para vinte e seis diques toleíticos. Os resultados variam entre 100 e
160 Ma, com três grupos (modas) principais: 149-144 Ma (Neojurássico - região norte da bacia de
Resende), 139-133 Ma e 131-126 Ma. Os resultados da análise estrutural mostrou que o enxame
NE se instalou sobre esforços distensivos na direção NW, resultado de uma tectônica transtrativa
sinistral, de direção ENE, que teria atuado pelo menos entre 138 e 119 Ma. Para idades fora desta
faixa os dados são insuficientes para se chegar a uma conclusão confiável.
palavras-chave: enxames de diques; magmatismo mesozoico toleítico; Rio de Janeiro

We present the results obtained from the study of Mesozoic tholeiitic dykes of the state of
Rio de Janeiro, based on data compiled and acquired during the geological mapping of the state
for the program coordinated by the Geological Survey of Brazil - CPRM (PRONAGEO). These
are inserted into the Serra do Mar dyke swarm (SMDS) that occurs along the coastal region of
south-eastern Brazil. The study of these has been developed in detail by various authors over the
past few years because they are important markers of Gondwana fragmentation tectonics. We also
use geochemical and geochronological data, obtained and interpreted by researchers and authors
of the map. The main objective of this work is to organize existing information, weave new interpretations in the light of the set, identify the needs of future studies, and carry out detailed studies
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on specific areas. It was held an extensive literature search on the levees already recognized in the
state, the collection of new field data; the compilation of geochemical and geochronological data;
the editing of maps in GIS environment; the petrographic analysis of samples collected; the interpretation of the products obtained and comparison with the literature. In total, we catalogued four
hundred forty-eight dykes, some of whom have geochemical analysis and dating by the K-Ar and
Ar-Ar methods. The dykes are subvertical, directed primarily to NE-SW, mainly concentrated in
the metropolitan area and absent in the Northern/Northwest region of the State. The Serra do Mar
dykes swarm is divided in relation to the chemical in a majority suite High-TiO2, and Low-TiO2
suites. Ages K-Ar and Ar-Ar were obtained for twenty-six tholeiitic dykes. Results vary between
100 and 160 Ma, with three groups: 149-144 Ma (Late Jurassic - Northern Resende Basin), 139133 Ma and 131-126 Ma. The results of the structural analysis showed that the NE swarm settled
on extensional stresses in NW direction, the result of a sinistral transtensional tectonic oriented to
ENE, which would have last at least between 138 and 119 Ma. For ages outside this range, the data
are insufficient to reach a reliable conclusion.
keywords: Dyke swarm; magmatism mesozoic tholeiitic; Rio de Janeiro
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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348. ESTRATIGRAFIA, TAFONOMIA E INTERPRETAÇÃO
PALEOAMBIENTAL DO SAMBAQUI DA TARIOBA
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Sambaquis são uma espécie de sítio arqueológico relacionado com as primeiras ocupações
no litoral brasileiro, entre 8000 e 800 anos atrás, momento de ótimo climático do Holoceno. Basicamente consiste em acumulações malacológicas na paisagem. Neste trabalho foram feitas análises
taxonômicas e tafonômicas com controle estratigráfico do Sambaqui da Tarioba em Rio das Ostras,
Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Os dados foram comparados com outros estudos feitos sobre o
mesmo sítio, permitindo que inferências sobre o uso das espécies malacológicas pela população,
o processo de gênese do sítio e o paleoambiente pudessem ser feitas, além de discutir a provável
função social do sambaqui. O paleoambiente associado ao sambaqui não difere significativamente
do atual, pois a fauna malacológica não constratou nos últimos 4000 anos, indicando um mesmo
habitat. A análise da representatividade das classes de Mollusca no sítio indica uma preferência
de seleção por Bivalvia, quando comparada com a representatividade do filo no estado do Rio de
Janeiro, ou seja, a fauna presente no sítio nos mostra uma seleção e deposição antrópica. As assinaturas tafonômicas observadas foram especialmente alterações por alga e grau de fragmentação. O
grau de alteração por alga demonstra que o sedimento depositado no sítio se manteve úmido durante a formação, pois houve um acúmulo de matéria orgânica e maior proximidade do litoral, uma
vez que o nível do mar era mais alto. O grau de fragmentação demonstra dois processos distintos,
ação de pisoteio e retrabalhamento das camadas, assinaturas que podem indicar o uso antrópico do
local. O sítio pode ser dividido em dois grandes pacotes sedimentares, o pacote superior caracterizado pela ocupação antrópica e o pacote inferior de deposição natural, apresentando assinaturas
sedimentares, faunísticas, tafonômicas e químicas diferenciadas.
palavras-chave: Tafonomia; Taxonomia; Sambaqui da Tarioba

Sambaquis are a kind of archaeological site related to the first occupations in the Brazilian
coast, between 8000 and 800 years ago, in the best climactic moment of the Holocene. It basically
consists of malacological accumulations in the landscape. In this work taxonomic and taphonomic
analyzes were carried out with stratigraphic control of the Tambaba Sambaqui in Rio das Ostras,
State of Rio de Janeiro, Brazil. The data were compared with other studies made on the same site,
allowing inferences about the use of the malacological species by the population, the site genesis
process and the paleoenvironment could be made, besides discussing the probable social function
of the sambaqui. The paleoenvironment associated to sambaqui does not differ significantly from
the current one, since the malacological fauna did not constrain in the last 4000 years, indicating
the same habitat. The analysis of the representativeness of the Mollusca classes in the site indicates a preference for selection by Bivalvia, when compared to the representative of the phylum in
the state of Rio de Janeiro, that is, the fauna present in the site shows an anthropic selection and
deposition. The taphonomic signatures observed were especially changes by seaweed and degree
of fragmentation. The degree of alteration by seaweed shows that the sediment deposited in the
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site remained moist during formation, as there was an accumulation of organic matter and a closer
proximity to the coast, since the sea level was higher. The degree of fragmentation demonstrates
two distinct processes, action of trampling and reworking of the layers, signatures that may indicate the anthropic use of the place. The site can be divided into two large sedimentary packages,
the upper package characterized by the anthropic occupation and the lower natural deposition
package, presenting sedimentary, faunistic, taphonomic and chemical signatures.
keywords: Taphonomy; Taxonomy; Tarioba Shellmound
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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349. ESTUDO BIOESTRATINÔMICO E FOSSILDIAGENÉTICO DOS
MACROVERTEBRADOS QUATERNÁRIOS DA CAVERNA GRUTA DO URSO
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Lucas Guimaraes Pereira Monteiro
Leonardo dos Santos Avilla
Hermínio Ismael de Araújo Júnior (CTC / FGEL)

Este trabalho visou entender os padrões tafonômicos de vertebrados quaternários da Gruta
do Urso, na região de Aurora do Tocantins, Tocantins, levando em consideração aspectos paleoambientais e a magnitude dos fenômenos de mistura temporal e espacial. As características
bioestratinômicas analisadas foram: composição taxonômica e estágios ontogenéticos, articulação
e fragmentação, representatividade óssea, equivalência hidráulica, padrões de quebra, marcas de
intemperismo, abrasão, marcas de pisoteio, marcas de dentes, bioerosão causada por invertebrados, marcas de raízes, padrões de coloração, padrões de incrustação e padrões de transporte. Foram analisadas seis lâminas delgadas de fósseis de vertebrados provenientes do nível fossilífero
da caverna. Para a análise fossildiagenética, as características analisadas foram: grau de permineralização, minerais envolvidos na fossilização, grau de alteração física da microestrutura óssea e
processos envolvidos na fossilização. As seguintes características tafonômicas são predominantes:
estágio 1 de intemperismo (64,78%); espécimes parciais (54,92%); estágios 1 e 2 de incrustação
(84,50%); indivíduos adultos (84,50%); marcas de dentes (4,22%); quebras perpendiculares e irregulares (53,52%) e ausência de quebras (33,80%). Não são observados sinais de abrasão e marcas geradas por pisoteio, raízes e invertebrados. A análise das lâminas concluiu que três lâminas estavam
no estágio 2 de permineralização, duas no estágio 1 e uma no estágio 0. Há óxidos de manganês e de
ferro percolando a estrutura óssea de alguns espécimes. Em poros da porção mais interior dos espécimes percebe-se a presença de calcita microcristalina, com cristais menores que os apresentados
nas incrustações. As microestruturas ósseas originais se encontram no estágio histológico 4, com
pequenas fragmentações em algumas lâminas. As assinaturas observadas sugerem: (i) a maioria
dos espécimes ficou exposta em condições subaéreas entre um e cinco anos, sendo posteriormente
transportada para o interior da caverna por um fluxo de baixa energia; (ii) ação de necrófagos sobre
as carcaças; (iii) retrabalhamento dos espécimes expostos na lâmina de água, gerando incrustação.
A análise destas lâminas nos permite inferir que: (i) os grãos presentes na incrustação derivam da
parede da própria caverna e foram retrabalhados; (ii) óxidos trazidos de fora da caverna por fluxos
hidráulicos atuaram na cimentação para os grãos presentes na caverna; (iii) as fraturas causadas
por intemperismo em períodos secos serviram como um canal levando fluidos para o interior dos
poros gerando, posteriormente, a permineralização por calcita.
palavras-chave: Tafonomia; Paleontologia; Vertebrados

This work aimed to understand the taphonomic patterns of the Quaternary vertebrates
of the Gruta do Urso cave, in Aurora do Tocantins, Tocantins State (Brazil), taking into account
paleoenvironmental aspects and the magnitude of the phenomena of temporal and spatial mixing.
The biostratinomic characteristics analyzed were: taxonomic composition and ontogenetic stages,
articulation and fragmentation, bone representativeness, hydraulic equivalence, breaking patterns,
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weathering marks, abrasion, trampling marks, teeth marks, bioerosion caused by invertebrates,
root marks, staining, and patterns of transport. Six thin sections of vertebrate fossils from the fossiliferous level were analyzed. For the fossildiagenetic analysis, the characteristics analyzed were:
degree of permineralization, minerals involved in fossilization, degree of physical alteration of
the bone microstructure and processes involved in fossilization. The following taphonomic characteristics are predominant: stage 1 of weathering (64.78%); partial specimens (54.92%); stages
1 and 2 of incrustation (84.50%); adult individuals (84.50%); tooth marks (4.22%); perpendicular
and irregular breaks (53.52%) and absence of breaks (33.80%). No signs of abrasion and marks generated by trampling, roots and invertebrates are observed. Analysis of the thin sections revealed
that three samples were in stage 2 of permineralization, two in stage 1 and one in stage 0. There
are manganese and iron oxides percolating the bone structure of some specimens. In the pores of
the innermost portion of the specimens, the presence of microcrystalline calcite is observed, with
crystals smaller than those presented in the incrustations. The original bone microstructures are in
the histological stage 4, with small fragmentations in some thin sections. The observed signatures
suggest: (i) most specimens were exposed under subaerial conditions between one and five years
and were then transported into the cave by a low energy stream; (ii) the action of scavengers on the
carcasses; (iii) reworking the exposed specimens in the water table, generating incrustation. The
analysis of thin sections allows us to infer that: (i) the grains present in the incrustation derived
from the wall of the cave and were reworked; (ii) oxides brought from outside the cave by hydraulic flows acted in the cementation for the grains present in the cave; (iii) the fractures caused by
weathering in dry periods served as a channel leading fluids to the interior of the pores, generating,
afterwards, permineralization by calcite.
keywords: Taphonomy; Paleontology; Vertebrates
Apoio Financeiro: ; PIBIC-UERJ
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350. ESTUDO DA TECTÔNICA RÚPTIL NA MARGEM CONTINENTAL SULSUDESTE DO BRASIL: COMPARAÇÃO ENTRE AS ÁREAS ONSHORE E
OFFSHORE.
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Orientador:		

Felippe Amaral de Souza
Julio Cesar Horta de Almeida (CTC / FGEL)

O trabalho em questão faz parte do projeto “Tectonismo e Magmatismo Fanerozóico na
Margem sudeste Brasileira”. O plano de trabalho tem seu foco no estudo da tectônica rúptil na margem continental, sendo os dados estruturais o principal material de estudo. Os objetivos deste trabalho consistem no cadastramento e aprimoramento do banco de dados de estruturas, bem como a
atualização do mapa de falhas e zonas de cisalhamento do estado do Rio de Janeiro referente a parte
onshore, utilizando dados da literatura e inéditos, e também a realização de uma análise cinemática
e dinâmica de estruturas com preenchimento pós-colisional, favorecendo um maior entendimento
da evolução estrutural em questão. Foi utilizado o software ARcGis para auxiliar na espacialização
e tratamento dos dados, a partir de imagens de satélites e modelos de elevação do terreno, tendo
como base dados do projeto do TOPODATA (INPE), para criação de dados primários. Foram criadas tabelas e mapas no processo, além de intensa pesquisa bibliográfica fornecendo maior entendimento e dados diversos. Com este trabalho já foram criados um mapa de lineamentos, um mapa
de estruturas e um mapa de diques ( todos referentes ao Estado do Rio de Janeiro). Para o mapa de
lineamentos foi feito uma divisão em classes de orientação, bem como uma associação destes lineamentos com seus possíveis eventos geológicos geradores. Todos esses mapas tem sido interpretados juntos proporcionando uma definição de corredores rúpteis ao longo da margem continental,
uma tabela preliminar contendo estruturas com preenchimento pós-colisional também foi criada,
assim como um mapa preliminar de ocorrências destas estruturas. Atualmente o foco está para as
estruturas pós-colisionais, o trabalho encontra-se neste aspecto em etapas de compilação de dados
e análises cinemáticas e dinâmicas destas estruturas ainda serão realizadas.
palavras-chave: Falhas; Veios Pós-colisionais; Lineamentos

The work in question is part of the project “Phanerozoic tectonism and magmatism in the
Southeast Brazilian margin”. The work plan has its focus on the study of continental tectonics in
the continental margin, with structural data being the main study material. The objectives of this
work are to register and improve the geological structures database, as well as the update of the
fault and shear zones mapof the Rio de Janeiro state for the onshore sector. We analysed previousdata from the literature and unpublished data as well. We also proceededkinematic and dynamic
analysis of structures with post-collision filling, leading to a better understanding of the structural
evolution. The ARcGis software was used processall data, from satellite imagery and terrain elevation models, based on data from TOPODATA (INPE), to field primary data. We created tables
and maps providing greater understanding and diverse data. This work has already created a map
of lineaments, a map of geological structures and a map of dikes (all referring to the State of Rio
de Janeiro). For the lineament map, a division was made in orientation classes, as well as an association of these lineaments with their possible geological events. All these maps were interpreted
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together and resulted in the definition of brittle corridors across and along the continental margin.
Currently the focus is on the post-collision structures, the work lies in this aspect in data compilation steps and kinematic analysis and dynamics of these structures will still be performed.
keywords: Fault; Post-collision veins; Lineaments
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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351. ESTUDO DO METAMORFISMO DE CONTATO RESULTANTE DA
INTERAÇÃO ENTRE MAGMAS GRANÍTICOS E MÁRMORES DA REGIÃO DE
ITALVA, NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:

Luis Sergio Silva Costa Filho
Beatriz Paschoal Duarte (CTC / FGEL)
Celia Diana Ragatky

No metamorfismo de contato ocorrem processos metassomáticos, isto é, troca de elementos
entre o magma e a rocha encaixante. Denomina-se escarnito (“skarn”) a rocha resultante desse processo que pode ser formada também por metamorfismo regional. O trabalho visa estudar o metamorfismo dos mármores e os processos metassomáticos que originaram os escarnitos de Italva por
meio de análise petrográfica em seção delgada através da identificação das paragêneses existentes.
Em dois dos corpos estudados ocorre a presença de estreitas (centimétricas) auréolas de contato entre o granito e a encaixante e o seguinte zoneamento, do núcleo da intrusão em direção ao mármore: granito, “endoskarn” (granito com diopsídio e escapolita), “skarn”, “exoskarn” (mármore com
tremolita-actinolita) e mármore. Na parte do skarn que faz fronteira com o granito há predominância de grãos de escapolita enquanto que na divisa com o mármore predomina o diopsídio. Além
disso, no “endoskarn” identificou-se a presença de simplectitos (epidoto/clinozoisita+quartzo) nas
bordas de grãos de horblenda e diopsídio. O simplectito é uma textura de intercrescimento entre
duas fases minerais devido à mudanças físico-químicas ou composicionais do meio. No terceiro
corpo analisado notou-se a presença de olivina muito alterada na zona de contato entre o granito e
o mármore e a diminuição dessa alteração conforme aumenta a distância do contato para o interior
do mármore. O contato entre a encaixante e o granito ocorre de forma abrupta não apresentando
auréola de contato, ou seja, não há formação do escarnito. De uma forma geral, o magma forneceu
o Si necessário a cristalização dos silicatos para as rochas encaixantes dos três corpos enquanto
que em dois deles o mármore cedeu Ca e Mg para o magma resultando na formação de diopsídio
e tremolita e em um deles houve a transferência apenas do Mg gerando somente a olivina. Isto
significa que o mármore do terceiro corpo é de composição basicamente magnesiana enquanto que
os outros dois possuem cálcio e magnésio na sua constituição química. A presença do simplectito
é uma evidência da troca de elementos em uma etapa posterior à cristalização do magma podendo
ser consequência de fluidos magmáticos residuais ou de fluidos metamórficos.
palavras-chave: metamorfismo de contato; escarnito; metassomatismo

At contact metamorphism, there are metasomatic processes: the exchange of elements between the magma and the wall-rock, resulting, generally, in a rock called skarn. This work aims at
studying the metamorphism of marbles and the metasomatic processes that originated the skarns
of Italva through the petrographic analysis of mineral paragenesis in thin sections. The study was
focused on five different granite bodies and their interaction with marble. Two of them were previous studied and they display thin contact haloes between the granite and its wall-rock and the
following zoning, from the center of granite intrusion towards the marble, was observed: granite,
endoskarn (granite with diopside and escapolite), skarn, exoskarn (marble with tremolite-acti-
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nolite) and marble. At the boundary between the skarn and granite there are abundant scapolite
crystals, whereas at the boundary between the skarn and the marble the diopside prevails. Moreover, in the endoskarn the presence of symplectites (epidote / clinozoisite + quartz) was identified
at the borders of hornblende grains and diopside. In the third studied body, the presence of olivine
grains pseudomorphically substituted by carbonate was noticed at the contact zone between the
granite and the marble. Also, the completeness of this process decreases towards the interior of
the marble. These olivine grains are always disposed within a carbonate matrix, featuring more an
exoskarn than a skarn. Thus, the contact between the wall-rock and the granite occurs abruptly
with no skarn formation. Generally, the magma provided the necessary Si to the crystallization of
silicates at the wall-rocks of the three bodies, while in two of them the marble supplied Ca and Mg
to the magma, resulting in the formation of diopside and tremolite. In the third body, based on
petrographic data, the wall-rock contributed with Mg to the formation of the silica mineral which
was olivine. This means probably that the composition of the marble of the third body is basically
magnesian, whereas that of the other two bodies are either calcitic and magnesian.
keywords: Contact metamorphism; skarn; metassomatism
Apoio Financeiro:
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352. ESTUDO PETROGRÁFICO E MICROTECTÔNICO DAS ROCHAS
GRANULÍTICAS ENTRE RIO CLARO E MANGARATIBA (RJ)
Autor:			
Orientador:		

Flavia de Barros Villaca
Rodrigo Peternel Machado Nunes (CTC / FGEL)

Introdução: As rochas granulíticas que ocorrem próximo a antiga cidade de São João Marcos, localizada entre Rio Claro e Mangaratiba (RJ), estão estruturadas em faixa de 4km de largura
com orientação ENE–WSW, apresentando foliação com mergulho intermediário para NW e lineações de estiramento com caimento suave para NE, aonde ocorrem ortognaisses, paragnaisses,
quartzitos e anfibolitos, sendo o foco deste estudo das rochas ácidas a intermediárias ortoderivadas
identificadas por Hoffmann (2016), sendo: metacharnoenderbito de idade arqueana (2,65Ga; André, 2014) e Opx-Hbl-Bt-gnaisse migmatítico de idade paleoproterozoica (2,13Ga; André 2014).
Hoffman (2016) reconhece paragêneses metamórficas de facies granulito, com retrometamorfismo
em facies anfibolito, este sin-tectonico a principal fase deformacional da área, e apresenta idades de
metamorfismo entre 650-610 Ma. Objetivos: O objetivo deste trabalho é caracterizar petrograficamente as rochas ortoderivadas acima citadas e avaliar a relação entre estas, sendo consideradas duas
possibilidades: a) Opx-Hbl-Bt-gnaisse migmatítico ser produto da fusão parcial do metacharnoenderbito; b) Opx-Hbl-Bt-gnaisse migmatítico ser intrusivo no metacharnoenderbito. Metodologia:
O estudo baseou-se em análise petrográfica e microtectônica de 15 lâminas delgadas, identificando
as diferentes paragêneses de cada rocha, sendo as mais antigas possivelmente relictas de trama
ígnea original, enquanto as mais novas são relacionadas a eventos metamórficos. Estas paragêneses foram relacionadas com as diferentes estruturas deformacionais e definidas as composições
modais com base em contagem de ponto em cada lâmina. Resultados: Observou-se que o Opx-Hbl-Bt-gnaisse migmatítico e o metacharnoenderbito apresentam mineralogia semelhante, sendo o
primeiro mais félsico, e aparentemente de composição levemente mais ácida, podendo indicar que
o gnaisse seria produto da fusão parcial do metacharnoenderbito. Os dados estruturais obtidos em
campo mostram que as rochas estudadas apresentam foliação metamórfica com orientação semelhante e a análise microtectônica mostra que ambas as rochas sofreram processos de deformação
semelhantes em termos de condições de temperatura e apresentam indicadores cinemáticos que
mostram movimento de topo para NE. Conclusão: Os resultados obtidos apontam que há possibilidade de geração do Opx-Hbl-Bt-gnaisse migmatítico a partir da fusão parcial do metacharnoenderbito, entretanto ainda não foram obtidas análises químicas para melhor embasar esta interpretação,
devido a atrasos em pagamento de projeto de pesquisa, devendo ser realizadas em futuro próximo.
palavras-chave: microtectônica; petrografia; granulito

Introduction: The granulitic rocks near de old city São João Marcos, between Rio Claro and
Mangaratiba (RJ), are structured in ENE-WSW belt with 4km wide. This rocks have foliation with
medium dip to NW and lineation plunge gently to NE. In this belt are orthogneiss, paragneiss,
quartzite and amphibolite, and the focus of the this study are the felsic, acid to intermediated meta-igneous rocks, identified from Hoffmann (2016): metacharnoenderbite with archean age (2,65Ga;
André, 2014) and Opx-Hbl-Bt-gneiss migmatitic with paleoproterozoic age (2,13Ga; André 2014).
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Hoffman (2016) recognize metamorphic paragenese of granulite facies and retrometamorphism
in amphibolite facies, this sin-tectonic with main deformational pahse, with metamorphic ages
between 650-610Ma. Objective: The objective of this study is the petrographic characterization
of the metaigneous rocks previously mentioned and to evaluate this relationship, considering two
possibilities: a) Opx-Hbl-Bt-gneiss migmatitic are product of partial melt of metacharnoenderbite;
b) the metacharnoenderbite are intruded of Opx-Hbl-Bt-gneiss migmatitic. Methodology: This
study it was based in petrographic and microtectonic analyzes of 15 thin section, identified the
different paragenese of each rocks, correlation with de deformational structures and defined the
modal composition based in point count in each thin section. Result: The Opx-Hbl-Bt-gneiss migmatitic and the metacharnoenderbite have similar mineralogy, the first is more felsic and slightly
more acid, can indicate that the gneiss is the product of partial melt of metacharnoenderbite. The
structural date show that two rocks have metamorphic foliation with same orientation and the
microtctonic analyzes show that both rocks experienced strain processes with same temperature
condictions, and cinematic indicator show movement to NE. Conclusion: The results point to the
possibility of Opx-Hbl-Bt-gneiss migmatitic are product of partial melt of metacharnoenderbite,
however the chemical analyzes to best confirm this hypothesis cannot be performed because delays
in payment for research project, and will be made in the next semester.
keywords: microtectonic; petrography; granulite
Apoio Financeiro:
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353. GEOCRONOLOGIA LU-HF EM ZIRCÃO DETRÍTICO EM SEDIMENTOS
RECENTES DO RIO AMAZONAS
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A proposta aqui apresentada tem como alvo a realização de estudos isotópicos nas unidades
crono-estratigráficas do Cráton Amazônico através da técnica Lu-Hf em zircão detrítico em sedimentos recentes do Rio Amazonas, para a caracterização dos ambientes de formações dos magmas
geradores destes zircões. O sistema isotópico Lutécio-Háfnio representa uma das ferramentas mais
recentes e poderosas para estudos isotópicos e geocronológicos. Análises combinadas de U-Pb e
Lu-Hf em zircão detrítico por espectrometria de massa de fonte ICP com sistema de Laser Ablation
(LA-MC-ICP-MS) permitem caracterizar isotopicamente o magma onde ele cristalizou, fornecendo valiosas informações para estudos de evolução crustal e de proveniência sedimentar (Matteini
et al. 2010). O interesse na aplicação desta metodologia, quando se dispõe de um sistema como
o LA-MC-ICP-MS, deve-se à relativa simplicidade, sensibilidade e rapidez das análises. A baixa
razão Lu/Hf no zircão, que torna a correção para o crescimento radiogênico in situ desprezível,
aliada a alta concentração e a baixa mobilidade do Hf no zircão propiciam razões isotópicas e idades
modelos bastante precisas, que podem subsidiar importantes inferências não só quanto à idade de
extração mantélica, mas também quanto a sua possível história evolutiva, proveniência e estudos
afins (Amelin et al. 1999; Bertotti, 2012). A implantação desta metodologia permite disponibilizar
mais uma importante ferramenta de investigação isotópica para a comunidade científica, especialmente para o desenvolvimento de estudos na região amazônica, ainda carente deste tipo de dados.
A primeira etapa do trabalho consistiu num levantamento e analise bibliográfica e compilação
com um trabalho realizado anteriormente de datação pelo método U-Pb desenvolvido nas mesmas
amostras, já que quando combinadas ao dados de U-Pb, os resultados de Lu-Hf ficam ainda melhores. Dessa forma foi possível a caracterização temporal dos episódios magmáticos responsáveis pela
geração destas rochas através do método U-Pb. A próxima etapa do trabalho será realizar analises
de Lu-Hf para caracterizar o ambiente tectônico capaz de gerar tais rochas, definindo o tempo de
residência crustal e a fonte dos magmas;
palavras-chave: Zircão detrítico ; Rio Amazonas; Geocronologia Lu-Hf

The present proposal aims at the realization of isotopic studies in the crono-stratigraphic
units of the Amazonian Craton through the Lu-Hf technique in detrital zircon in recent sediments
of the Amazon River, for the characterization of the environments of formations of the magmas
that generate these zircons. The Lutetium-Hafnium isotopic system represents one of the most
recent and powerful tools for isotopic and geochronological studies. Combined analyzes of U-Pb
and Lu-Hf in detrital zircon by ICP source mass spectrometry with Laser Ablation System (LA-MC-ICP-MS) allow to characterize isotopically the magma where it crystallized, providing valuable
information for evolution studies crustal and sedimentary provenance (Matteini et al., 2010). The
interest in applying this methodology, when a system such as LA-MC-ICP-MS is available, is due
to the relative simplicity, sensitivity and speed of the analyzes. The low Lu / Hf ratio in the zircon,
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which makes the correction for in situ radiogenic growth in situ, coupled with the high concentration and the low mobility of the Hf in the zircon, provide fairly precise model ages and isotopic
ratios, which may support important inferences not only to the age of mantle extraction, but also
to its possible evolutionary history, provenance and related studies (Amelin et al., 1999; Bertotti,
2012). The implantation of this methodology allows to provide another important tool of isotopic
research for the scientific community, especially for the development of studies in the Amazon
region, still lacking this type of data. The first stage of the work consisted of a bibliographical
analysis and compilation with a previous work of dating by the U-Pb method developed in the
same samples, since when combined with U-Pb data, Lu-Hf results are even better . In this way, it
was possible to characterize the magmatic episodes responsible for the generation of these rocks
through the U-Pb method. The next step of the work will be to perform Lu-Hf analyzes to characterize the tectonic environment capable of generating such rocks, defining the crustal residence
time and the source of the magmas;
keywords: Detritus zircon; Amazon river; Lu-Hf Geochronology
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O trabalho busca aprofundar e detalhar os estudos sobre a geologia, estruturas e metamorfismo da região a sudeste de Barbacena (MG), situada entre as cidades de Aracitaba e Santa Bárbara
do Turgúrio. Além disto, com o intuito de reconhecer e comparar áreas existentes no mundo
com aspectos geológicos semelhantes ao da área estudada, foi feita uma análise pormenorizada
da bibliografia existente sobre este tipo de terreno geológico, a partir da seleção de 15 trabalhos,
publicados entre 1985 e 2017. As informações obtidas foram transferidas para uma tabela comparativa com informações sobre geologia, estratigrafia, geoquímica, metamorfismo, geocronologia
e contexto geotectônico destes terrenos. O acervo petrográfico do projeto foi aprimorado com o
detalhamento da petrografia das unidades, visando a classificação e o reconhecimento de texturas
primárias, possivelmente de origem vulcânica, além do estudo microtectônico destas rochas, perfazendo um total de 118 lâminas petrográficas descritas e devidamente classificadas e catalogadas
em fichas petrográficas ilustradas com fotomicrografias. Dois tipos principais de unidades litológicas foram definidas: a primeira constitui uma intercalação de pacotes de rochas sedimentares e
ígneas metamorfizadas, tendo a porção ígnea como litotipo predominante um biotita leucognaisse homogêneo, com variações para hornblenda biotita gnaisse tonalítico, actinolita leucognaisse granítico; a porção sedimentar tem como litotipo principal biotita gnaisse heterogêneo, com
proporções variadas de sillimanita, estaurolita, muscovita, clorita e granada. A segunda unidade
consiste de rochas metabásicas intercaladas à unidade supracitada, ocorrendo na forma de lentes e
camadas em todas as escalas, desde centimétricas a quilométricas. Esta unidade é sub-dividida em
3 principais litologias: (granada) metagabro, anfibolito, e (titanita)-(biotita) hornblenda anfibolito.
Os estereogramas de estruturas planares e lineares mostram um máximo, em 200/15 e um submáximo 325/26, representando os flancos de dobras assimétricas fechadas com eixo para SW. Outro
submáximo em 133/25 representa a atitude de zonas de cisalhamento que cortam a área com direção NW-SE. Nos paragnaisses, as paragêneses indicam metamorfismo de grau médio, compostas
por muscovita, biotita, granada sillimanita e estaurolita. Para as rochas metabásicas, a presença de
actinolita e hornblenda, remetem a um metamorfismo em condições de fácies anfibolito inferior.
palavras-chave: Estrutural ; Metamorfismo; Faixa Araçuaí

The work intends to detail the geology, structural and metamorphism of the southwest
region of Barbacena city (MG), situated between the cities of Aracitaba and Santa Bárbara do Turgúrio. In order to recognize and compare areas around the world with similar geological aspects
with the studied area, data compilation was carried on by the selection of 15 papers published between 1985 and 2017. Based on the information collected , it was elaborated a comparative sheet,
containing all available data about geology, stratigraphy, geochemistry, metamorphism, geochronology and geotectonic referring to these geological terrains. The search was restricted to areas
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metamorphosed since greenschist to upper amphibolite facies. The petrographic collection was
enhanced by detailing the thin-section descriptions and analysis of geological unities, along with
its classification and study of primary textures, possibly related to volcanic origins, in addition to
the microtectonic study of these rocks, made from the analysis and cataloguing of 118 petrographics thin-sections in petrographic fact sheets. Two types of geological unities were individualized:
the first one is composed by an intercalation of metamorphosed sedimentary and igneous rocks.
The igneous portion is mostly constituted by a homogeneous biotite leucogneiss, varying to a
tonalitic hornblende-biotite gneiss and to granitic actinolite leucogneiss. The metassedimentary
portion has, as main lithotype an heterogeneous biotite gneiss, with different proportions of sillimanite, staurolite, muscovite, chlorite and garnet. The second geological unit consists of metabasic
rocks interlayed in the previous unit as layers or lenses in all scales. The igneous portion is divided
in three main lithotypes: garnet metagabbro, garnet amphibolite and (titanite)-(biotite) hornblende amphibolite. The stereograms for planar and linear structures show a maximum at 200/15 and
a submaximum at 325/26, representing the limbs of low angle SW axis asymmetric close folds.
The submaximum in 133/25 represents the attitudes of NW-SE low angle shear zones. The paragneisses indicate medium metamorphic grade with a muscovite, biotite, garnet, sillimanite and
staurolite paragenesis. The metabasic rocks, actinolite transitioning to hornblende suggests lower
amphibolite facies metamorphic conditions.
keywords: Structural; Metamorphism; Araçuaí Belt
Apoio Financeiro:
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GEOTURISMO E GEOCONSERVAÇÃO NO CONTEXTO DO USO PÚBLICO DO PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA Autor: Thiago de Jesus Gomes Orientador: Nadja Maria Castilho
da Costa (IGEOG/DGF) O geoturismo é uma vertente do turismo que visa valorizar e estimular a
conservação do patrimônio geológico e geomorfológico, agregando o processo de manutenção dos
componentes bióticos e a educação ambiental (Brilha, 2016 e Oliveira, 2017). Este trabalho tem
como objetivo apresentar os primeiros resultados da avaliação do potencial geoturístico do Parque
Nacional de Itatiaia, a mais antiga unidade de conservação do Brasil, com ênfase na identificação e
caracterização de geomorfossítios e proposição de ações de geoconservação. Para tal, estão sendo
realizadas análises qualitativas das principais feições de relevo, tanto da Parte Alta (PA) e Parte
Baixa (PB) que tem potencial científico e educacional, através da adaptação dos métodos de Pereira
(2006) e Brilha (2016). Estão sendo avaliados três conjuntos de atributos para considerar um local
como geomorfossítio: (a) local de valor científico elevado; (b) locais panorâmicos com elevado valor cênico, dentro da área de análise; (c) locais específicos (isolados) mas com atributos educativos
significativos que exijam proteção. Os resultados parciais da avaliação mostram geomorfossítios
potenciais de alta relevância, que se enquadram no conjunto de atributos referenciados anteriormente, com destaque para: Cahoeira Véu da Noiva e Mirante Último Adeus, ambos na PB; Serra
das Prateleiras e Pico a Agulhas Negras, ambos na PA. O domínio lito-estrutural (rochas alcalinas
com forte sistema de diaclasamento ortogonal), associadas ao controle estrutural regional (lineamentos de direção predominante NE-SO) responderam por tais feições de relevo. Aspectos como
visibilidade e acessibilidade, bem como a inserção social no processo de difusão/conservação dos
geomorfossítios também estão sendo considerados no processo de proposição, à administração da
unidade de conservação, do uso público voltado para o geoturismo.
palavras-chave: geoturismo; uso público; unidade de conservação

GEOTOURISM AND GEOCONSERVATION IN THE CONTEXT OF THE PUBLIC USE
OF THE NATIONAL PARK OF ITATIAIA Autor: Thiago de Jesus Gomes Orientador: Nadja
Maria Castilho da Costa (IGEOG/DGF) Geotourism is a tourism component that aims to value
and stimulate the conservation of geological and geomorphological heritage, adding the process of
maintenance of biotic components and environmental education (Brilha, 2016 and Oliveira, 2017).
This work aims to present the first results of the evaluation of the geotourism potential of the National Park of Itatiaia, the oldest preservation unit in Brazil, with emphasis on the identification
and characterization of geomorphosites and proposition of geoconservation actions. To that end,
qualitative analyzes of the main features of the High Part (PA) and Lower Part (PB) are carried out,
which have scientific and educational potential, through the adaptation of the methods of Pereira
(2006) and Brilha (2016). Three sets of attributes are being evaluated to consider a site as geomor-
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phosis: (a) place of high scientific value; (b) panoramic locations with high scenic value, within the
area of analysis; (c) specific sites (isolated) but with significant educational attributes that require
protection. The partial results of the evaluation show potential geomorphosites of high relevance,
which fit into the set of previously referenced attributes, especially: Cahoeira Véu da Noiva and
Mirante Último Adeus, both in PB; Serra das Shelves and Pico a Agulhas Negras, both in PA. The
lithostructural domain (alkaline rocks with strong orthogonal diaclasing system), associated to
the regional structural control (predominant NE-SO direction lineaments) corresponded to these
features. Aspects such as visibility and accessibility, as well as social insertion in the process of diffusion / conservation of geomorphosites are also being considered in the process of proposing, to
the administration of the protected area, the public use geotourism.
keywords: geotourism; public use; protected area
Apoio Financeiro:
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356. IDADES U-PB E LU-HF EM ZIRCÃO ANALISADOS POR LA-ICP-MS DE
SEDIMENTOS RECENTES DA FOZ DO RIO AMAZONAS: IMPLICAÇÕES
SOBRE A EVOLUÇÃO DA CRATON AMAZÔNICO
Autor: 		
Orientador:		

Juliana Fernandes Bonifacio
Mauro Cesar Geraldes (CTC / FGEL)

O Cráton Amazônico é uma das maiores e menos conhecidas áreas cratônicas do mundo,
sendo uma das principais unidades tectônicas da América do Sul. Neste, as províncias geocronológicas diferem uma a outra pelas idades dos terrenos e por sua história geológica. O zircão tem
sido o mineral mais importante para a geocronologia, sendo preponderante na aplicação do método U-Pb possibilitando a identificação de eventos de cristalização e metamorfismo em terrenos
geológicos. A metodologia inicia-se na coleta de amostras de sedimentos recentes na foz do rio
Amazonas a fim de identificar os principais eventos formadores de rochas no Cráton Amazônico.
A amostra foi, então, concentrada por bateia, seguida por separação com bromofórmio (2.89 g/
cm³) na qual a porção densa é posteriormente separada magneticamente usando ímã de mão e
separador magnético Franz. Aproximadamente 5 gramas de concentrado de zircão foi obtido. Este
material foi quarteado, até atingir ao redor de 500 grãos, que foram montados em epóxi e polidos.
O imageamento por catodoluminescência em Microscópio Eletrônico permitiu a caracterização
de grande diversidade de tipos de grãos de zircão. Como resultado, foi realizada uma análise de
formas, estruturas, microfraturas e zoneamento nos cristais. Cinco diferentes grupos foram assim
caracterizados: (i) Grãos com zoneamento oscilatório interno bem definido; (ii) Grãos com padrão
irregular de zoneamento; (iii) Grãos com zoneamento convoluto com limites entre zonas claras e
escuras curvas e irregulares; (iv) Grãos homogêneos arredondados; (v) Grãos com núcleo e borda.
A definição de tipos de grãos de zircão é importante na fase de análise por LA-ICP-MS uma vez
que a escolha do local do grão a ser alvo do raio laser (com resolução espacial de 25-30µ) é capaz de
influenciar nos resultados isotópicos e nas interpretações geológicas. As idades U-Pb para proveniência de sedimentos são exibidas em diagramas de distribuição de probabilidade, através do software Isoplot, que fornecem uma apresentação gráfica dos dados analíticos com base nas idades e
erro analítico. Assim, comparam-se os picos de idade de alta frequência com possíveis áreas fontes.
Os principais picos de idades foram: 162Ma, 250Ma, 320Ma, 505Ma, 680Ma, 1120Ma, 1220Ma,
1500Ma, 1770Ma, 2200Ma, 2600Ma, 3030Ma e 3260Ma.
palavras-chave: geocronologia; espectrometria de massa; craton amazonico

The Amazonian Craton is one of the largest and least known cratonic areas in the world,
being one of the main tectonic units in South America. In this Craton, the geochronological provinces differ from one another in terms of ages of the terrain and their geological history. Zircon
has been the most important mineral for geochronology as it’s predominant in the application of
U-Pb method, allowing the identification of crystallization events and metamorphism in geological terrain. The methodology begins with the sampling of recent sediments at the mouth of the
Amazon River in order to identify the main rock-forming events in the Amazonian Craton. The
sample was concentrated by batter, followed by separation with dense liquids using bromoform
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(2.89 g/cm³) in which the heavy portion is later processed using hand magnet and Frantz magnetic
separator. Approximately 5 grams of zircon concentrate were obtained. This material was quartered, until it reached around 500 grains, that were mounted in epoxy and polished. The imaging
by cathodoluminescence in Electronic Microscope allowed the characterization of a great diversity
of types of zircon grains. As a result, an analysis of forms, structures, microfractures and zoning
was carried out. Five different groups were characterized as following: (i) Grains with well defined
internal oscillatory zoning; (ii) Grains with irregular zoning pattern; (iii) Grains with convoluted
zoning and boundaries between light and dark zones, curved and irregular; (iv) Rounded homogeneous grains; (v) Grains with core and border. The definition of types of zircon grains is important
in the analysis phase by LA-ICP-MS given that the selection of best targets through the incidence
of the laser beam (with spatial resolution of 25-30µ) might influence the isotopic results and the
geological interpretations. The U-Pb ages for sediment provenance are shown in probability distribution diagrams through Isoplot software, which provides a graphical presentation of analytical
data based on age and analytical error. Thus, high frequency peaks are compared to possible source
areas. The major peaks of ages were: 162Ma, 250Ma, 320Ma, 505Ma, 680Ma, 1120Ma, 1220Ma,
1500Ma, 1770Ma, 2200Ma, 2600Ma, 3030Ma and 3260Ma.
keywords: geochronology; mass spectrometry; amazonian craton
Apoio Financeiro:
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357. INDICADORES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO CACHIMBAL, SITUADA NO CAMPUS
PINHEIRAL DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Hugo Porto Carrero (CTC / IGEOG)

A erosão intensa do solo gerada por ação antrópica, com o aparecimento de feições erosivas
como ravinas e voçorocas, é um fenômeno comum na região do médio vale do Rio Paraíba do
Sul, no estado do Rio de Janeiro. A atividade cafeeira, que durou cerca de cem anos (1780-1880),
seguida da pecuária extensiva, contribuíram para a degradação dos solos e dos mananciais da Mata
Atlântica. O principal objetivo do trabalho é a avaliação, através de indicadores físicos, dos diferentes serviços ambientais gerados mediante processos de recuperação de áreas degradadas. No Espaço
Ecológico Educativo (EEcoE) do campus Nilo Peçanha, do Instituto Federal do Rio de Janeiro IFRJ, Pinheiral, situado na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cachimbal, foram coletadas amostras
de diferentes perfis de solos em talhões com estágios de recuperação distintos (pasto, reflorestamento recente e reflorestamento antigo) e realizados ensaios de caracterização física, distribuição
granulométrica, densidade aparente, densidade de partículas, capacidade de retenção hídrica da
serapilheira e estabilidade de agregados, mediante ensaios de laboratório. Até o presente momento
obtemos resultados relacionados a densidade aparente, densidade de partículas e capacidade de
retenção hídrica da serapilheira. Dentre os talhões, aquele que apresentou características físicas de
uma área mais degradada foi a área de reflorestamento recente (menor capacidade de retenção hídrica da serapilheira, solo mal estruturado e maior densidade aparente) e o talhão menos degradado
foi o de reflorestamento antigo (maior capacidade de retenção hídrica da serapilheira, solo bem
estruturado e menor densidade aparente). Este estudo continua sendo executado, para obtenção de
mais dados e suas análises, e espera-se finaliza-lo até o final do segundo semestre do ano de 2018.
palavras-chave: Solos; Ensaios de caracterização física ; Serviços ambientais

Soil erosion is a common phenomenon in Paraíba do Sul river’s middle valley region, where anthropic soil erosion has led to massive erosive features such as ravines and gullies. Coffee
crops, which lasted for about 100 years (1780-1880), followed by extensive cattle raising, have
contributed to soil degradation, since the suppression of vegetation, in this strongly undulating
relief region, increased compaction rates, soil erosion and leaching. The main objective of this
study is to evaluate, through soil physical indicators, environmental services obtained through
land reclamation. In Espaço Ecologico Educativo (EEcoE) - Nilo Peçanha Campus/IFRJ, Pinheiral,
at Cachimbal River Basin, soil samples of three different plots at a hillslope side, each with a different landcover (pasture, recent reforestation and old reforestation), were collected and brought to
laboratory, where physical characterization, granulometric distribution, apparent density, particle
density, litter retention capacity and aggregate stability analyses were conducted. Up to the present
moment we have obtained results related to apparent density, particle density and water retention
capacity of litter. Among the different plots, recent reforestation physical characteristics reflected
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a more degraded area (lower water retention capacity of litter, poorly-structured soil and a higher
apparent density), whereas reforestation area presented physical characteristics related to a less
degraded area (higher water retention capacity of litter, well-structured soil and a lower apparent
density). This study is still being carried out, and it is expected to be finished by the end of 2018’s.
keywords: soil physical indicators; environmental; land reclamation
Apoio Financeiro: ; Projeto de monografia
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358. INFORMATIZAÇÃO BÁSICA DE DADOS GEOLÓGICOS PRIMÁRIOS:
UMA INICIAÇÃO A PRODUÇÃO DE MAPAS GEOLÓGICOS E SUAS
APLICAÇÕES.
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Os mapas geológicos têm grande importância por facilitarem o conhecimento de régios geográficas, fornecem informações como dados sobre a organização do espaço e como esse lugar foi
mudando ao longo do tempo. No projeto, cujos principais direcionamentos estão intimamente relacionados com o tema acima, temos as seguintes abordagens: inserção do bolsista nos processos de
utilização de dados primários (mapas e cadernetas de campo) na criação e digitalização de mapas e
perfis geológicos em ambiente GIS. Oprincipal objetivo é o aprendizado das etapas de digitalização
para a produção de mapas geológicos. Essas etapas incluem atividades manuais e digitais incluindo
o preenchimento de banco de dados especifico. O processo de digitalização de mapas consiste em
na produção manual de mapa geológico a partir de um mapa topográfico base, seu escaneamento
e inserção no software especifico (ArcGis) para digitalização. A imagem escaneada é georreferenciada e, após esse processo, iniciamos a criação de diversas shapes (camadas) representando cada
feição geológica contida no mapa (contatos, polígonos e pontos). Desse modo, criamos uma shape com os contatos geológicos do mapa que, em seguida, foram transformadas em uma shape de
polígonos. Cada polígono foi classificado com o tipo de rocha que ele representa. Assim, todos os
polígonos que representam a mesma rocha têm a mesma cor no mapa. Para a criação da shape de
pontos usamos a tabela do banco de dados contendo pontos de localização de coleta de amostras,
suas coordenadas, o tipo de rocha e o tipo de análise executada nas rochas de cada ponto. Dentre
os resultados obtidos estão: a manipulação de dados geológicos primários (cadernetas e mapas de
campo) e a atualização do banco de dados específico para esses dados; a aprendizagem de técnicas
de digitalização de imagens com a manipulação de softwares específicos (CorelDraw e ArcGis)
desconhecido pelo aluno até o início de suas atividades; a geração do mapa geológico digital como
produto final.
palavras-chave: Dados primários; Digitalização de mapa geológico; Banco de dados geológicos

Geological maps have great importance for facilitating the knowledge of geographical regions, providing information such as data on the organization of space and how this place has
changed over time. In the project, whose main directions are closely related to the above theme,
we have the following approaches: insertion of the grantee in the processes of use of primary data
(maps and field notebooks) in the creation and digitization of maps and geological profiles in GIS
environment. Oprincipal objective is the learning of the digitization steps for the production of
geological maps. These steps include manual and digital activities including the specific database
fill. The process of map scanning consists of the manual production of a geological map from a
topographic map base, its scanning and insertion in the specific software (ArcGis) for scanning.
The scanned image is georeferenced and, after this process, we begin the creation of several shapes
representing each geological feature contained in the map (contacts, polygons and points). In this
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way, we created a shape with the geological contacts of the map that were then transformed into
a shape of polygons. Each polygon has been classified with the type of rock it represents. Thus, all
polygons that represent the same rock have the same color on the map. For the creation of the shape of points we used the table of the database containing points of location of collection of samples,
their coordinates, the type of rock and the type of analysis performed in the rocks of each point.
Among the results obtained are: the manipulation of primary geological data (notebooks and field
maps) and the updating of the specific database for these data; the learning of imaging techniques
with the manipulation of specific software (CorelDraw and ArcGis) unknown to the student until
the beginning of its activities; the generation of the digital geological map as final product.
keywords: Primary data; Geological map scanning; Geological database
Apoio Financeiro:
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359. MAGMATISMO DA SUITE PEDRO LESSA EM DIAMANTINA-MG:
RELAÇÃO TEMPORAL COM A TECTÔNICA TANGENCIAL E OCORRÊNCIA
DE ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE FE-MN.
Autor: 		
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Na Serra do Espinhaço Meridional, próximo à Diamantina, corpos metabásicos intrusivos
da Suite Pedro Lessa cortam rochas metassedimentares do Supergrupo Espinhaço. Carapaças lateríticas de Fe-Mn associadas ao intemperismo destas rochas, sugerem enriquecimento nestes metais
no magmatismo básico. Um dique de direção NNW foi detalhado a sul de Diamantina. No local
ocorre contato tectônico por falha de empurrão entre rochas do embasamento e do SG Espinhaço.
O mapeamento teve como objetivo: verificar relações de corte entre o dique e a falha de empurrão,
tendo-se direções ortogonais; caracterizar a ocorrência de Fe-Mn. Amostras coletadas foram processadas para análise química, geocronológica e petrográfica no LGPA/UERJ. Estudos petrográficos em luz transmitida e refletida foram realizados no Laboratório de Petrografia da FGEL/UERJ.
O mapa geológico-estrutural na escala de 1:5.000 foi editado no QuantumGis®. O mapa geológico
indica que: O dique básico tem direção E-W e é cortado por falha de empurrão de direção NNE e
por falha vertical de transferência E-W; O enriquecimento de Fe-Mn está associado à fácies magmática fina e equigranular ocorrendo no dique básico. A petrografia revelou intensa corrosão e
percolação de hidróxidos de Fe-Mn, impedindo a identificação dos minerais ígneos e metamórficos
da rocha. Em relação às texturas preservadas e de pseudomorfos minerais verifica-se que a fácies
fina passou por processos metamórficos e deformacionais dúcteis análogos àqueles encontrados
em corpos metabásicos da Suíte Pedro Lessa. Variações texturais primárias sugerem acamamento
ígneo; deformação planar de pseudomorfos e orientação de muscovita foi associada à xistosidade
metamórfica S1; clivagem S2 de crenulação com micro fraturamento da xistosidade S1 relaciona-se
à deformação da falha de empurrão. A concentração de óxidos-hidróxidos de Fe-Mn observada na
forma de “tension gashes” na xistosidade S1 e venulações em domínios não deformados, indicam
que Fe-Mn estavam disponíveis no estágio magmático e reconcentraram na distenção relacionada
à xistosidade S1. A fácies fina-equigranular do magmatismo e sua associação de minerais de Fe-Mn
não foi descrita em trabalhos anteriores, sendo reportada pela primeira vez neste trabalho. Etapas
posteriores da pesquisa incluem finalização do mapeamento geológico, litogeoquímica da amostras
e caracterização química e mineral por FRX e DRX das fases minerais ricas em Fe-Mn.
palavras-chave: Serra do Espinhaço; Suíte Pedro Lessa; Óxidos e Hidróxidos de Ferro e Manganês

Metabasic bodies from Pedro Lessa Suite intrudes metasedimentary rocks of the Espinhaço
Supergroup, near to Diamantina, in the Southern Espinhaço Range. The Fe-Mn lateritics zone,
associated to this rocks weathering, suggests the basic magmatism enrichment in these metals.
An NNW orientated dike was detailed in the south of Diamantina. Over there, occurs a tectonic
contact by a thrust fault between the basement rocks and the Espinhaço SG. The mapping objective was to verify the relationships between the dyke and the thrust fault, which has orthogonal
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directions, and characterize the occurrence of Fe-Mn. The samples collected were processed to
do chemical, geochronological and petrographic analysis in LGPA/UERJ. Petrography studies in
transmitted and reflected light were accomplished at the Petrography Laboratory of FGEL/UERJ.
The geological-structural map, was edited in QuantumGis®. This map provides that: An E-W
orientated basic dike is cut by the NNE orientated thrust fault and by the E-W orientated transference vertical fault; the Fe-Mn enrichment is associated with the thin magmatic facies that occurs
in the basic dike. The petrography shows intense corrosion and percolation of Fe-Mn hydroxides,
preventing the igneous and metamorphic minerals identification of the rock. Respecting to the
preserved textures and the pseudomorph minerals, it’s possible to certificate that the thin facies
went through ductile deformational and metamorphic processes analogues to them found in the
Pedro Lessa Suite metabasic bodies. The primary textures variation suggests the igneous bedding;
pseudomorph planar deformation and muscovite orientation were associated to S1 metamorphic
schistosity; the S2 crenulation cleavage with microfractures from the S1 schistosity is related to
the thrust fault deformation. The Fe-Mn oxic-hydroxic concentration, observed in tension gashes
shape in the S1 schistosity and the venulations in the non-deformed domains, indicates that the
Fe-Mn were available in the magmatic stage and were reconcentrated in the distentional related to
S1 schistosity. The thin and equigranular magmatic facies and it Fe-Mn mineral association were
described in previous works, being reported for the first time in this work. Subsequent stages in
the project, includes the geological map finalization, litogeochemestry and Fe-Mn rich phases minerals chemical and mineral characterization, using FRX and DRX.
keywords: Espingaço Range; Pedro Lessa Suite; Fe-Mn Oxide and Hydroxide
Apoio Financeiro: CNPQ
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Os solos fazem parte da geodiversidade e são formados a partir da interação de cinco fatores:
clima, material de origem, organismos vivos, relevo e tempo. Ao realizar a identificação e classificação dos solos, pode-se espacializar estes dados através do mapa de solos, pois o mesmo representa
a espacialização dos diversos tipos de solos que ocorrem em uma determinada área. Estes mapas
possibilitam um melhor aproveitamento do uso da terra, reduzindo os impactos derivados da implantação de atividades econômicas, tais como agricultura e pecuária. O objetivo deste trabalho é
apresentar os primeiros resultados do levantamento de solos realizado para o município de Santo
Antônio de Pádua. Foram identificados 140 pontos e destes, foram selecionados 28 perfis de solos
para a coleta de amostras. Em geral, os perfis de solo foram identificados e/ou coletados em áreas
de pastagem. No campo foi realizada a análise morfológica de cada um dos horizontes e as amostras
coletadas foram enviadas ao laboratório para caracterizações físicas e químicas. Grande parte dos
solos apresenta sinais erosivos laminares, que em alguns casos foram responsáveis pela remoção
de todo o horizonte A. Nestes horizontes são frequentes cores avermelhadas, baixo teor de matéria
orgânica e elevados teores de argila. As principais classes de solo encontradas no município são:
Argissolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho. Nas planícies fluviais é frequente o Gleissolo.
Nas zonas de transição entre as encostas e as planícies fluviais foram mapeados Planossolos. Os
Argissolos possuem textura média no horizonte A e argilosa no horizonte B. A relação textural
B/A foi sempre superior a 1,7 e a relação silte/argila nos horizontes B, oscilou entre 0,4 e 0,7, o que
corresponde a solos mais intemperizados. Ressalta-se a ausência de Neossolos Flúvicos e o amplo
predomínio de Gleissolos nas planícies. Este fato pode estar associado com o processo de assoreamento destes ambientes. Esta hipótese será investigada em etapas posteriores da pesquisa. Os primeiros resultados mostraram que a quase totalidade dos solos apresenta algum nível de degradação.
A intensa erosão laminar no ambiente de encosta encontra eco com o assoreamento das planícies
fluviais e com o elevado número de Gleissolos.
palavras-chave: Erosão dos solos; Assoreamento; Morfologia do solo

Soils are part of geodiversity and them are formed from the interaction of five factors: climate, original material, living organisms, relief and time. During the fieldwork is possible to identify and classify different kinds of soils and one can spatialize these data through the soil map,
as it represents the different types of soils that occur in a given area. These maps allow a better
utilization of the land, reducing the impacts the implementation of economic activities, such as
agriculture and livestock. The objective of this work is to present the first results of the soil survey
carried out for the municipality of Santo Antônio de Pádua. 140 soils profiles were identified and
28 of them were selected for the collection of soil samples. In general, soil profiles were described
in grass cover areas. The morphological analysis of each of the horizons was carried out and the
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samples collected were sent to the laboratory for physical and chemical characterization. Most of
the soils show laminar erosive forms, which in some cases were responsible for the removal of
the entire A horizon. In these horizons, are frequent the development reddish colors, low organic
matter content, and high clay content. The main soil classes mapped in the municipality are Red-Yellow Acrisol and Red Acrisol. Gleysols are frequent in fluvial plains. Planosols were mapped
in the transition zones between the slopes and the fluvial plains. Acrisols have medium texture in
the A horizon and clayey in the B horizon. The B/A textural relationship was always higher than
1,7 and the silt/clay ratio in B horizons ranged between 0,4 and 0,7, corresponding to more weathered soils. Can be highlighted the absence of Fluvisols and the large predominance of Gleissolos
in the fluvial plains. This fact may be associated with the process of silting these environments.
This hypothesis will be investigated in the later stages of the research. The first results showed that
almost all the soils present some level of degradation. The soil erosion in the slope environment is
reflected in the silting of the fluvial plains and the high number of Gleysols.
keywords: Soil erosion; Silting; Soil morphology
Apoio Financeiro: ; CAPES
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361. MINERAIS OPACOS DE FE-TI COMO INDICADORES DE
PROVENIÊNCIA NA FORMAÇÃO RESENDE, BACIA DE RESENDE (RJ)
Autor: 		
Orientador:		

Gabriel Paravidini de Souza
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O estudo objetiva entender como os minerais óxidos de Fe-Ti podem ser utilizados como
um indicador de proveniência para a Bacia de Resende. Para isso, foram feitas amostragens em três
fácies sedimentares representativas da formação Resende: um arenito arcosiano de fácies fluvial e
dois conglomerados com matriz arenosa de fácies proximais de leques aluviais, o primeiro, na base
da intrusão alcalina de Itatiaia, e o segundo, na região de Penedo próximo às rochas neoproterozoicas da borda norte da bacia. Os minerais pesados foram concentrados usando bateia e líquido denso
e depois separados com ímã de mão. A composição química dos minerais foi analisada em MEV-EDS. Parte do concentrado de óxidos de Fe-Ti foi utilizado para medidas de IRM (Magnetismo
Remanescente Isotermal), com campo aplicado de pico máximo em 300mT, de modo a entender
a proporção de minerais coercitivos e não-coercitivos nas amostras e sua relação com a química
mineral. A fração de minerais magnéticos do leque aluvial proveniente de rochas alcalinas é composta de grãos de magnetita com alto teor de TiO2 e Al2O3, e ilmenita com de Nb2O5 e baixas
concentrações de Al2O3. Na amostra do leque aluvial de Penedo as magnetitas possuem baixo teor
de Al2O3 e V2O3, enquanto que as ilmenitas apresentam baixas concentrações de Al2O3 e MgO e
elevadas concentrações de MnO. As curvas de IRM mostram que a amostra do leque aluvial de Itatiaia a magnetização predomina nos campos entre 30mT e 80mT, enquanto que a amostra do leque
aluvial de Penedo é magnetizada principalmente entre os campos aplicados de 100mT e 300mT, o
que indica uma maior coercitividade causada especialmente pela presença de ilmenita. A amostra
de arenito fluvial apresenta valores intermediários de magnetização entre as duas curvas dos leques
aluviais, podendo assim, ser caracterizado como uma mistura entre esses dois end-members. Conclui-se que existem indícios propícios à utilização dos minerais opacos de Fe-Ti como indicadores
de proveniência na Bacia de Resende, em especial pela diferença de química mineral das principais
áreas fontes e, consequentemente, pela diferente concentração de minerais coercitivos.
palavras-chave: Source-to-Sink; Rifte Continental Sudeste do Brasil; Minerais Pesados

This study aims to understand how Fe-Ti minerals can be used as provenance indicators
in Resende Formation. Therefore, three different sedimentary facies were sampled: an arcosean
arenite derived from a fluvial system, and two conglomerates with sandy matrix, the first derived
from metasedimentary country rocks, and, the second, derived directly from the Itatiaia alkaline
stock. Heavy minerals were concentrated with manual panning and dense liquid and, then separated with hand magnets. The mineral chemistry was analyzed with SEM-EDS. Part of the concentrated magnetic minerals were used in IRM (Isothermal Remanent Magnetization) measurements
with maximum applied field of 300 mT, so that the relation between coercitive minerals and mineral chemistry could be understood. The magnetic fraction of alkaline-derived sample presents
magnetite with high concentrations of TiO2 and Al2O3, and ilmenite with Nb2O5 and low concentrations of Al2O3. On the other hand, the metasedimentary-derived sample is composed of

708

magnetite with V2O3 and low proportion of Al2O3, and ilmenite with high MnO and MgO contents. The IRM curve shows a predominance of magnetization between 30mT and 80mT applied
fields in the alkaline minerals, while the magnetization in the metasedimentary minerals tends to
occur between the 100mT and 300mT fields. This result indicates a concentration of coercitive
phases in the second sample, possibly related to presence of ilmenite. The fluvial arenite sample
shows intermediate magnetization values between both alluvial fan derived curves, which can be
related to a mixture of these two end-members. This study concludes there are indications that the
Fe-Ti minerals can be used as provenance markers in the Resende Formation and other rift-related clastic sediements, especially because of the notable differences in mineral compositions and
coercitive values between metasedimentary and the alkaline rocks.
keywords: Source-to-Sink; Southeast Brazil Continental Rift; Heavy minerals
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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ESCARPAS DA SERRA DO MAR NA PORÇÃO CENTRAL DO ESTADO
DO RJ: CONDICIONANTES SOBRE A EXPANSÃO DAS CABECEIRAS DE
DRENAGENS
Autor: 		
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Luiz Guilherme Almeida do Eirado Silva

O trabalho tem como objetivo o estudo sobre os condicionantes que atuam no desenvolvimento de bacias de drenagens situadas da vertente norte e na escarpa sul da Serra do Mar, na área
entre Nova Friburgo e Teresópolis, região montanhosa úmida do estado do RJ. O substrato geológico desta região é constituído basicamente por um terreno metamórfico de alto grau (p.ex. gnaisses) com inúmeras intrusões graníticas, relacionados à Faixa Ribeira Central de idade neoproterozóica a cambro-ordoviciana. Intrusões de diques de diabásios do Cretáceo e intenso fraturamento
também são observadas no susbtrato, além das coberturas sedimentares (fluviais e de encostas)
quaternárias inconsolidadas. A pesquisa busca determinar os condicionamentos geológicos e do
relevo sobre as bacias hidrográficas, e a expansão das cabeceiras de drenagens desta região montanhosa, com base em estudos morfológicos e geológicos das bacias. Para isso, utilizou-se ortofotos
aéreas na escala 1:25.000 disponibilizadas pelo IBGE, por meio das quais gerou-se um modelo digital do relevo no programa ArcGis, com os limites (divisores) das bacias hidrográficas regionais.
Utilizou-se também, a carta de Nova Friburgo na escala 1:25.000 para delimitar as bacias de drenagem e suas sub-bacias de segunda ordem hierárquica, que drenam a vertente norte (rios Bengalas,
Corrégo D’antas e Grande) e a escarpa sul (rios Macacu e Guapi-açu) da Serra do Mar, segundo o
método de Strahler (1953). Estes dados estão em processo de digitalização. Esses procedimentos e
resultados preliminares servirão de base para a mensuração e análise morfométrica das sub-bacias
de drenagem e os estudos de interação com os dados e mapas geológicos.
palavras-chave: Geomorfologia ; Serra do Mar; Bacias hidrográficas

The objective of this work is to study the constraints on the development of drainage basins
located on the north slope and on the southern escarpment of Serra do Mar, in the area between
Nova Friburgo and Teresópolis, a humid mountainous region in the state of Rio de Janeiro. The
geological substrate of this region consists basically of a high-grade metamorphic terrain (eg gneisses) with innumerable granitic intrusions, related to the Central Ribeira Range of Neoproterozoic
to Cambro-Ordovician age. Intrusions of Cretaceous diabase dikes and intense fracturing are also
observed in the susbtrato, in addition to inconsolite quaternary sedimentary (fluvial and sloping)
layers. The research seeks to determine the geological and relief conditionings on the river basins,
and the expansion of the drainage headlands of this mountainous region, based on morphological
and geological studies of the basins. For this, we used 1: 25,000 aerial orthophotographs made
available by the IBGE, through which a digital relief model was generated in the ArcGis program,
with the boundaries (dividers) of the regional watersheds. The Nova Friburgo letter in the 1:
25,000 scale was also used to delimit the drainage basins and its second-order sub-basins, which
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drain the northern slope (Bengal, Corrégo D’antas and Grande rivers) and escarpment south (Macacu and Guapi-açu rivers) of Serra do Mar, according to Strahler’s method (1953). This data is in
the process of being scanned. These procedures and preliminary results will serve as the basis for
the measurement and morphometric analysis of drainage sub-basins and interaction studies with
geological data and maps.
keywords: Geomorphology; Serra do Mar; Hidrográficas bowls
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; PIBIC/UERJ
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POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES AMBIENTAIS
Autor: 		
Orientador:
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O turismo ambiental vem crescendo e se diversificando, tanto no Brasil quanto no mundo,
na medida em que outros aspectos naturais, além dos bióticos, passam a ser reconhecidos como de
alta atratividade para fins de lazer, educação e conservação ambiental. Assim, o geoturismo surgiu
na década de 1990, sustentado pelo trinômio: geoconservação, geohistória e geointerpretação, alicerçados pela inclusão social. Baseado nessas premissas o objetivo do presente trabalho foi avaliar
algumas potencialidades geoturísticas do referido maciço, assim como as limitações impostas à
sua conservação, principalmente quanto à fragilidade ambiental, visando subsidiar a correta promoção do uso público na UC, de forma a garantir a qualidade e a valorização de seus atrativos. Na
elaboração do trabalho foram utilizadas as seguintes bases vetoriais: mapa de altimetria na escala
de 1:25.000 do Estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2016), sendo recortado o limite do PEPB; mapa
geológico da DRM-RJ (1982), na escala de 1:50.000; mapa pedológico da EMBRAPA (1999), na
escala de 1:50.000; mapa de uso e cobertura da terra, na escala de 1.10.000 (Data Rio, 2015); dados
pluviométricos de estações do Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro
(2015); dados pontuais sobre os atrativos geoturísticos por Pereira (2010) e delimitação das sub-bacias do PEPB por Ribeiro (2013). Foram também utilizadas imagens de média e alta resolução
espacial, “Sentinel 2A”, “Google Earth EC” e utilizando o software “ArcGIS” 10.4. A metodologia
do mapeamento da fragilidade ambiental foi baseada na adaptação dos métodos de Ross (1992) e
Crepani et al. (1996). O mapa de fragilidades geoturísticas foi gerado a partir do cruzamento da
fragilidade ambiental com o total de 96 pontos potenciais de geossítios/geomorfossítios. Como
resultados, foram encontrados 41 pontos sob muito alta a alta fragilidade (93% ocorrem na Bacia do
Rio Grande). A bacia do Rio Camorim possui poucos pontos de atratividade geoturística, comparado com o Rio Grande, ou seja, são apenas 3 pontos de alta fragilidade, 2 de média e 2 de baixa, que
se concentram no início e no final da trilha de mesmo nome.A análise conjugada dos geossítios/
geomorfossítios potenciais com as áreas de fragilidade ambiental, mostrou que as duas mais importantes bacias hidrográficas do PEPB apresentam significativas feições geológico-geomorfológicas
e bióticas de interesse à geoconservação, mas situam-se, predominantemente, em áreas de média a
alta e muito alta fragilidade ambiental. Portanto, medidas de geoconservação deverão ser tomadas
visando garantir uma qualidade maior do geoturismo aos seus visitantes, bem como a manutenção
e proteção de importantes recursos geológico/geomorfológicos nessas sub-bacias.
palavras-chave: Geoturismo; Fragilidade Ambiental; Geoconservação

Environmental tourism has been growing and diversifying, both in Brazil and in the world,
in the way as other natural aspects, in addition to biotic ones, are recognized as being highly attractive for leisure, education and environmental conservation purposes. This, geotourism emerged in
the 1990s, supported by the trinomial: geoconservation, geohistory and geointerpretation, based
on social inclusion. Based on these premises, the objective of the present work was to evaluate
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some geotourism potential of this massif, as well as the limitations imposed on its conservation,
mainly regarding the environmental fragility, aiming to subsidize the correct promotion of public
use in the protected area, in order to guarantee the quality and the appreciation of its attractions.
In the elaboration of the work the following vector bases were used: altimetry map in the scale of 1:
25,000 in Rio de Janeiro State (IBGE, 2016), and the limit of the PEPB was clipped; geological map
of DRM-RJ (1982), in the 1: 50,000 scale; soils map of EMBRAPA (1999), in the 1: 50,000 scale;
map of land use and coverage, in the scale of 1.10.000 (Data Rio, 2015); rainfall data from stations
of the Rio Alert System of Rio de Janeiro City (2015); (2010) and delimitation of PEPB sub-basins
by Ribeiro (2013). Medium and high spatial resolution images, Sentinel 2A, Google Earth EC and
ArcGIS 10.4 were also used. The methodology of mapping the environmental fragility was based
on the adaptation of Ross (1992) and Crepani et al. (1996). The map of geotourism fragilities was
generated from the crossing of the environmental fragility with the total of 96 potential points of
geosites / geomorphosites. As results, 41 points were found under very high to high fragility (93%
occur in the Rio Grande Basin). The basin of the Camorim River has few points of geotouristic
attractiveness; compared to Rio Grande, that is, it is only 3 points of high fragility, 2 of average and
2 of low, which concentrate at the beginning and end of the trail of the same name. The combined
analysis of the potential geosites/geomorphosites with the areas of environmental fragility showed
that the two most important basins of PEPB present significant geological-geomorphologic and
biotic features of interest to geoconservation, but they are predominantly in areas of medium high
and very high environmental fragility. Therefore, geoconservation measures should be taken to
ensure a higher quality of geotourism to its visitors, as well as the maintenance and protection of
important geological/geomorphological resources in these sub-basins.
keywords: Geotourism; Environmental Fragility; Geoconservation
Apoio Financeiro:
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As rochas ígneas alcalinas são aquelas que apresentam alta quantidade de álcalis (Na2O e
K2O). Estas somam cerca de 1% de todas as rochas ígneas aflorantes na superfície terrestre. Ainda
que não ocorram em grande quantidade, o estudo e análise de registros alcalinos é importante,
visto que a variedade química e mineralógica dessas rochas é relevante, e ademais disso, sua gênese,
ainda controversa, está associada à fusão parcial de rochas mantélicas. Nesse contexto, se encontra
a Cadeia Vitória Trindade, localizada no Atlântico Sul, pertencente ao município de Vitória (ES)
distante cerca de 1.170 km da costa brasileira. Esta cadeia é composta por montes submarinos,
bancos, guyots e ilhas: Ilha da Trindade e o Arquipélago de Martin Vaz. Dessa maneira, o presente
trabalho tem por objetivo a descrição e caracterização de aspectos petrográficos do Banco Davis (pertencente a Cadeia Vitória Trindade), posto que a análise petrográfica é de fundamentação
primordial para o entendimento de processos relacionados à gênese e evolução da rocha. Para
isso, podem-se ser destacadas as metodologias de confecção de lâminas petrográficas e análise das
mesmas com utilização de microscopia. Assim foram descritas amostras de rocha afanítica, inequigranular, composta por matriz milimétrica de plagioclásio, nefelina, clinopiroxênios e opacos. Os
microfenocristais imersos na matriz são de plagioclásio, clinopiroxênios e opacos, tendo formas e
tamanhos distintos, apresentando texturas traquítica e microglomeroporfirítica, além de clinopiroxênios com textura hourglass. Através dos aspectos petrográficos é possível interpretar alguns
processos petrogenéticos relacionados a formação da rocha aflorante, como acumulados de plagioclásio e clinopiroxênios associados, cuja implicação termodinâmica sugere variação química com
possível reposição magmática além de mudanças nas condições de pressão e temperatura.
palavras-chave: Banco Davis; Magma Alcalino; Pluma da Trindade

The alkaline igneous rocks are those which present high amounts of alkalis (Na2O and
K2O). These elements account for about 1% of all igneous rocks outcropping on the earth’s surface.
Although not occurring in large numbers, the study and analysis of alkaline records is important,
since the chemical and mineralogical variety of these rocks is relevant, and un addition, its genesis
is still controversial and is associated to the partial melting of mantle rocks. In this context, there is
the Cadeia Vitória Trindade, located in the South Atlantic, belonging to the municipality of Vitória
(ES), distant about 1,170 km from the brazilian coast. This chain is made up of seamounts, banks,
guyots and islands: Ilha da Trindade and the Arquipélago Martin Vaz. In this way, the present
work has the objective of describing and characterizing petrographic aspects of the Banco Davis
(belonging to Cadeia Vitória Trindade), since the petrographic analysis is a fundamental basis for
the understanding of processes related to the genesis and evolution of the rock. For this, one can
highlight the methodologies for making petrographic slides and analyzing them using microscopy.
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Thus, samples of aphanitic rock, unequigranular, composed of millimetric matrix of plagioclase,
nepheline, clinopyroxenes and opaque were described. The microphenocrysts immersed in the
matrix are plagioclase, clinopyroxenes and opaque, having different shapes and sizes, presenting
trachytic and microglomereroporphytic textures, as well as clinopyroxenes with hourglass texture.
Through the petrographic aspects it is possible to interpret some petrogenetic processes related to
the formation of outcropping rock, such as accumulations of plagioclase and associated clinopyroxenes, whose thermodynamic implication suggests chemical variation with possible magmatic replacement besides changes in pressure and temperature conditions.
keywords: Banco Davis; Alkaline Magma; Pluma da Trindade
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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DE SERRA NEGRA, FACE LESTE DO ESPINHAÇO MERIDIONAL (MINAS
GERAIS), ATRAVÉS DA ANÁLISE DE FITÓLITOS
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Reconstituição Paleoambiental da Área Arqueológica de Serra Negra, Face Leste do Espinhaço Meridional (Minas Gerais), através da Análise de Fitólitos David Oldack Barcelos Machado,
Heloisa Helena Gomes Coe, Karina Ferreira Chueng A Serra do Espinhaço Meridional (SdEM)
tem sido intensamente pesquisada por arqueólogos, produzindo um conhecimento significativo
sobre a história indígena regional. Este trabalho pretende contribuir com as pesquisas já desenvolvidas pelo Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem (LAEP – UFVJM) na Área Arqueológica de Serra Negra, localizada na face leste da Serra do Espinhaço Meridional, entre as bacias
do Jequitinhonha e Doce. O objetivo deste trabalho é a reconstituição paleoambiental desta região
utilizando como indicadores os fitólitos, partículas de sílica que se depositam no interior das células das plantas e que permitem inferir a vegetação de onde se originaram. Em Felício dos Santos,
foram coletados sedimentos do Sítio Arqueológico Cabeças 4. Pesquisas desenvolvidas pelo LAEP
indicam que o sítio foi ocupado em uma faixa cronológica entre 7225 anos A.P. e 480 anos cal
A.P. Os sedimentos foram coletados em intervalos de 5 em 5cm (0-45cm) para análise de fitólitos.
Além disso, coletou-se uma amostra em cada horizonte de um perfil de Organossolo (Horizonte
A: 0-15cm; Horizonte Orgânico 1: 15-88cm; Horizonte Orgânico 2: 88-175cm) próximo ao Sítio Arqueológico. Os resultados preliminares da análise fitolítica do Sítio Arqueológico Cabeças
4 apresentaram predominância dos tipos cross e bilobate (Poaceae de ambientes úmidos), rondel
(relacionados a Poaceae de regiões temperadas ou tropicais de altitude), globular echinate (Arecaceae), elongate e bulliform cuneiform (de Poaceae e que indica estresse hídrico). Estes resultados
foram corroborados com os tipos encontrados no perfil de solo, os quais se apresentam preservados e distribuídos de forma homogênea no perfil. Portanto, as análises de fitólitos se mostraram
promissoras para inferências de variações climáticas e um maior conhecimento do ambiente em
que se processou a ocupação arqueológica regional.
palavras-chave: Sítio Arqueológico; Organossolo; variações climáticas

The Southern Espinhaço Mountain Range (SdEM) has been intensively studied by archaeologists, producing significant knowledge on the regional indigenous history. However, it is also
necessary to know the paleoclimatic conditions and environmental context in which such occupations occurred. This work intends to contribute to research developed by the Archeology and
Landscape Studies Laboratory of UFVJM in the Archaeological Area of Serra Negra, located on
the eastern side of the SdEM, between the Jequitinhonha and Doce river basins. The objective
of this work is paleoenvironmental reconstruction of this region using phytoliths, silica particles
deposited inside plant cells, enabling inference of the vegetation from which they originated. Sediments were collected from the Cabeças 4 Archaeological Site, in Felício dos Santos, which was
occupied during a chronological period between 7225 and 480 years cal BP. In addition, a sample
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was collected from each horizon of an organosol profile near the Archaeological Site. Phytoliths
from grasses and palm trees predominate in the samples from the Cabeças 4 Archaeological Site.
These results were corroborated with the types found in the soil profile, which are preserved and
homogeneously distributed in the profile. Therefore, the phytolith analyses were promising for
inferences of climatic variations and for improving knowledge on the environment in which the
regional archaeological occupation occurred.
keywords: archaeological site; organosol; climatic variations
Apoio Financeiro: CNPQ
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366. RESULTADOS E CONCLUSÕES ORGANOFACIOLÓGICAS DOS PELITOS
DEVONIANOS DA BACIA DO AMAZONAS
Autor:			
Orientador:		

Bruna Greco de Agonia
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O presente trabalho consiste na análise de palinofácies dos poços SM-2004, SM-2005 e SM2006 cujos testemunhos foram obtidos de uma série de sondagens que a Enge-Rio executou para a
Eletronorte, na área dos rios Mapuera e Trombetas no estado do Pará. As lâminas organopalinológicas da seção estudada foram preparadas pela Petrobrás, e cedidas à UERJ para a pesquisa. A seção
compreende as rochas da Formação Manacapuru do Grupo Trombetas da Bacia do Amazonas,
que correspondem a arenitos e pelitos neríticos neossilurianos-eodevonianos. Este estudo compreendeu a aplicação de análise palinofaciológica dos componentes da matéria orgânica particulada
identificando o material, afim de definir as palinofácies, o ambiente sedimentar e o estágio de maturação da rocha geradora deste intervalo. Para isso, na realização do estudo, utilizaram-se exames
qualitativos e quantitativos tanto da matéria orgânica total quanto na distribuição de suas diversas
classes, sendo dividida em três grupos principais: Matéria Orgânica Amorfa (MOA), Fitoclastos e
Palinomorfos. Além da identificação dos componentes palinológicos individuais, 300 partículas
foram contabilizadas em cada lâmina, com o objetivo de obter dados paleoambientais. Após, realizou-se a confecção de tabelas de contagem dos grãos, cujos resultados foram plotados em diagrama
ternário FPM adaptado (Fitoclasto/Palinomorfo Terrestre -Palinomorfo Marinho -Matéria Orgânica Amorfa) visando inferir o paleoambiente deposicional. Os resultados plotados no diagrama
ternário supracitado, definiram um ambiente de plataforma óxica dominada por lama. A distribuição dos grãos e a análise realizada em microscopia de fluorescência puderam determinar a presença
de diferentes palinofácies. A maturação térmica é baseada na coloração dos esporos, evidenciados
na fotomicrografia, utilizando a tabela padrão da Robertson Research, e obteve como resultado
valores entre 5,5 e 6,0 de ICE (índice de coloração dos esporos), mostrando que os pelitos referentes às lâminas observadas encontram-se na fase matura de geração. Associando os resultados dos
dados qualitativos e quantitativos obtidos e analisando com bibliografias antereriores, afere-se, em
uma análise prévia, que os pelitos que compõem a Formação Manacapuru do Grupo Trombetas da
Bacia do Amazonas são rochas de um ambiente de plataforma distal óxica dominada por lama e que
se encontram na fase matura de geração de óleo.
palavras-chave: Conteúdo Orgânico; Palinofácies; Bacia do Amazonas

The present work consists in palynofaciologics analysis of shallow boreholes SM2004,
SM2005 and SM2006, obtained from a drilling series made by Enge-Rio to Eletronorte, in the area
of Mapuera and Trombetas rivers. The organic section blades studied were prepared by Petrobras
and provided to UERJ for the research. The section comprises the Manacapuru Formation rocks of
Trombetas Group from Amazon Basin, corresponding to sandstones and neosilurian-eodevonian
neritic shales. This study comprised the implementation of palynofaciologics analysis of particulate
organic matter components identifying the material to define the palynofacies, the sedimentar environment and the rock maturation stage of the section. For that, in the study development, it was
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used the qualitative and quantitative examination of the total organic matter, being divided into
three main groups: Amorphous Organic Matter (AOM), phytoclasts and palynomorphs. In addition to the identification of individual particles 300 palynologic components were accounted for in
each blade, to obtain paleoecologic and palynofacies data. After, the production of grain-counting
tables, whose results were plotted in ternary FPM modified diagram (Phytoclast/ Terrestrial Palynomorph – Marine Palynomorph – AOM) to infer the depositional environment. The results plotted in ternary diagram above mentioned can detail that this environment is a mud oxic dominated
shelf. The grains distribution and the fluorescent microscopy analysis could determinate different
palynofacies. The thermal maturation is based in the spores analyses coloration using as model the
Robertson Research chart, obtaining a 5,5 to 6,0 SPI (spore colour index), it could represent that
the shale blades analyzed are a mature generation level. Associating the qualitative and quantitative
data obtained, we can say the pelits that comprise Manacapuru Formation of the Amazon Basin
Trombetas Group are potentially oil-generating rocks.
keywords: Organic Matter; Palynofacies; Amazon Basin
Apoio Financeiro:
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367. SEDIMENTAÇÃO HOLOCÊNICA DA LAGOA DE MARICÁ NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
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Orientador:		
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André Luiz Carvalho da Silva (CEH / FFP)
Carolina Pereira Silvestre

Este estudo objetivou compreender a evolução geológica da Lagoa de Maricá (RJ) no Holoceno. A metodologia constou de sondagens para a coleta de materiais dentro (S1, S2 e S3) e fora
(S4 e S5) da laguna. Foram coletadas 103 amostras de sedimentos para análise granulométrica,
morfoscopia e teor de matéria orgânica. A S1, próxima à margem sul da laguna, possui lâmina
d’água de 1,2 m e 9 m de perfuração a partir do fundo. É constituída por areia (76%), seguida de
areia cascalhosa (19%) e cascalho arenoso (5%), subarredondadas e com brilho vítreo; o teor de
matéria orgânica é discreto (0,4% a 3,2%). Essas características apontam as barreiras como fonte de
sedimentos transportados pelo vento e/ou pelo processo de sobrelavagem. A S2, na área central
da laguna, possui lâmina d’água de 2,5 m e 12,5 m a partir do fundo lagunar. Apresenta uma lama
homogênea com silte arenoso (68,6%), silte (17,1%) e silte argiloso (14,3%); com conchas; a cor é
cinza escuro; o teor de matéria orgânica variou entre 7% e 24%. Esses sedimentos têm como fonte
a carga de suspensão trazida pelos rios e córregos que deságuam nesta laguna. A S3, margem noroeste, foi realizada em 1,4 m de lâmina d’água e 2 m de profundidade. Esse pacote é composto por
areia siltosa (75%) e areia cascalhosa (25%), com grãos subangulares e brilho vítreo; a quantidade
de matéria orgânica variou entre 4% e 8%, e também foram encontrados feldspatos e micas, que
definiram a variação de cor entre branco e cinza claro. Essas características indicam que esse material está in situ e se formou pela decomposição de blocos do embasamento. A S4 foi realizada na
planície costeira da margem oeste e alcançou 7 m de profundidade. Os sedimentos são constituídos
por areia siltosa (71,4%), silte arenoso (14,3%) e areia cascalhosa (14,3%), com grãos subangulares e
brilho vítreo; o teor de matéria orgânica aumentou de 6 metros (2,6%) de profundidade em direção
à superfície (81%), devido à presença de vegetação. Provavelmente, esse depósito foi influenciado
pela alternância de momentos com maior e menor energia da descarga fluvial e/ou da hidrodinâmica lagunar. A S5, na barreira, atingiu 6 m de profundidade. Os sedimentos são compostos por
areias (95%), com predomínio de areia grossa, bem arredondada e com brilho vítreo. Essas características apontam para a ocorrência de processo de sobrelavagem gerando depósitos de leques de
arrombamento.
palavras-chave: Holoceno; sistemas barreira-laguna; evolução costeira

HOLOCENIC SEDIMENTATION OF THE LAGOA DE MARICÁ IN THE STATE OF
RIO DE JANEIRO. This study aimed to understand the geological evolution of the Lagoa de Maricá (RJ) in the Holocene. The methodology consisted of surveys for the collection of materials
inside (S1, S2 and S3) and outside (S4 and S5) of the lagoon. A total of 103 sediment samples were
collected for granulometric analysis, morphoscopy and organic matter content. The S1, near the
southern margin of the lagoon, has a water depth of 1.2 m and 9 m of perforation from the bottom. It consists of sand (76%), followed by sand (19%) and sand gravel (5%), subarranged and with
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vitreous luster; the organic matter content is low (0.4% to 3.2%). These characteristics point to
barriers as a source of sediment carried by the wind and / or the process of overwashing. S2, in
the central area of the lagoon, has a water depth of 2.5 m and 12.5 m from the lagoon bottom. It
presents a homogeneous mud with sandy silt (68.6%), silt (17.1%) and clay silt (14.3%); with shells;
the color is dark gray; the organic matter content ranged from 7% to 24%. These sediments have as
their source the suspension load brought by the rivers and streams that drain into this lagoon. The
S3, northwest margin, was made in 1.4 m of water depth and 2 m in depth. This package consists
of silt sand (75%) and sand gravel (25%), with subangular grains and vitreous luster; the amount of
organic matter varied between 4% and 8%, and feldspars and micas were also found, which defined
the color variation between white and light gray. These characteristics indicate that this material
is in situ and formed by the decomposition of blocks of the basement. The S4 was carried out in
the coastal plain of the western margin and reached 7 m of depth. The sediments are composed of
silt sand (71.4%), sandy silt (14.3%) and sand gravel (14.3%), with subangular grains and vitreous
luster; the organic matter content increased from 6 meters (2.6%) to the surface (81%) due to the
presence of vegetation. Probably, this deposit was influenced by the alternation of moments with
greater and smaller energy of the fluvial discharge and / or of the lagoon hydrodynamics. The S5,
in the barrier, reached 6 m of depth. The sediments are composed of sands (95%), with predominance of coarse sand, well rounded and with vitreous luster. These characteristics point to the
occurrence of a process of overwashing generating deposits of drawers.
keywords: Holocene; barrier-lagoon systems; coastal evolution
Apoio Financeiro: FAPERJ ; FINEP ; CNPQ
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368. TAXONOMIA E ASPECTOS TAFONÔMICOS DOS PEIXES FÓSSEIS DA
FORMAÇÃO SANTANA (CRETÁCEO INFERIOR DA BACIA DO ARARIPE),
DEPOSITADOS NA COLEÇÃO DE PALEONTOLOGIA DA FACULDADE DE
GEOLOGIA-UERJ
Autor: 		
Orientador:		

Leticia Paiva Belfort
Hermínio Ismael de Araújo Júnior (CTC / FGEL)

A Bacia do Araripe é mundialmente conhecida pelo seu registro fossilífero, o que permitiu
classificá-la como uma fossillagestätte. Destacam-se os fósseis de vertebrados dos estratos do Cretáceo Inferior da bacia que compõem a Formação Santana, especialmente os membros Crato e Romualdo. Atualmente, inúmeros espécimes fósseis da Formação Santana compõem as coleções científicas e didáticas de diversas instituições de ensino e pesquisa no Brasil e exterior, fundamentando
a realização de importantes descobertas científicas. Embora possua uma ampla associação de vertebrados fósseis da Bacia do Araripe em sua coleção didático-científica, a Coleção de Paleontologia
da Faculdade de Geologia da UERJ necessita de uma reavaliação taxonômica de seus espécimes,
especialmente os peixes fósseis. Além disso, por ser uma coleção prolífica em termos de quantidade
e diversidade de espécies, a mesma pode fornecer subsídios para estudos tafonômicos. Este trabalho
apresenta um estudo taxonômico e tafonômico dos espécimes de peixes fósseis da Formação Santana (membros Crato e Romualdo) depositados na coleção científica do Laboratório de Paleontologia (LABPALEO) da Faculdade de Geologia da UERJ. A coleção de peixes fósseis é composta por 51
espécimes de 8 táxons distintos (Dastilbe crandalli, Notelops sp., Paraelops sp., Rhacolepis buccalis,
Tharrhias araripis e Vinctifer comptoni), sendo mais abundante a espécie Tharrhias araripis (22
de 51 espécimes, i.e. 11,22%). Em sua maioria, os espécimes estão preservados dentro de nódulos
carbonáticos espessos, o que pode estar relacionado a uma alta disponibilidade de carbonato de
cálcio no ambiente de sedimentação e/ou a uma necrólise prolongada das carcaças. Somente espécimes de V. comptoni e R. buccalis estão tridimensionalmente preservados, enquanto o restante
dos espécimes possui sua preservação de modo bidimensional. A preservação tridimensional desses
espécimes pode estar relacionada a uma rápida gênese dos nódulos carbonáticos, possivelmente influenciada pela indução de microorganismos. Todos os espécimes apresentam-se articulados, o que
indica ser concordante com a interpretação de formação rápida das concreções. Alguns estão fragmentados diageneticamente, o que indica a ocorrência de compressão litostática sobre os nódulos
fossilíferos durante a fossildiagênese. Em suma, a coleção apresenta diversidade representativa da
paleoictiofauna da Bacia do Araripe, especialmente do Membro Romualdo da Formação Santana,
bem como uma diversidade de processos tafonômicos, especialmente aqueles relacionados à necrólise e fossildiagênese.
palavras-chave: Taxonomia; Tafonomia; Peixes fósseis da Bacia do Araripe

The Araripe Basin is known worldwide for its fossil record, which allowed it to be classified
as a “fossillagestätte”. We highlight the vertebrate fossils of the lower Cretaceous strata of the basin
that make up the Santana Formation, especially the members Crato and Romualdo. Numerous
fossil specimens of the Santana Formation currently make up the scientific and didactic collec-
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tions of several teaching and research institutions in Brazil and abroad, which are the basis for the
achievement of important scientific discoveries. Although it has an extensive association of fossil
vertebrates from the Araripe Basin in its didactic-scientific collection, the Paleontology Collection
of the Faculty of Geology of UERJ requires a taxonomic reassessment of its specimens, especially
fossil fish. In addition, because it is a prolific collection in terms of species quantity and diversity,
it can provide subsidies for taphonomic studies. This work presents a taxonomic and taphonomic
study of the fossil fish specimens of the Santana Formation (members Crato and Romualdo) deposited in the scientific collection of the Laboratory of Paleontology (LABPALEO) of the Faculty of
Geology of UERJ. The collection of fossil fish is composed of 51 specimens of 8 distinct taxa (Dastilbe crandalli, Notelops sp., Paraelops sp., Rhacolepis buccalis, Tharrhias araripis and Vinctifer
comptoni). Tharrhias araripis is the most abundant species (22 of 51 specimens, ie 11.22%). Most
specimens are preserved within thick carbonate nodules, which may be related to a high availability of calcium carbonate in the sedimentation environment and / or to prolonged necrolysis of
the carcasses. Only specimens of V. comptoni and R. buccalis are three-dimensional preserved,
while the rest of the specimens are preserved in two-dimensional fashion. The three-dimensional
preservation of these specimens may be related to a rapid genesis of carbonate nodules, possibly influenced by the induction of microorganisms. All specimens are articulated, which indicates is consistent with the interpretation of rapid formation of concretions. Some are diagenetically fragmented, which indicates the occurrence of litostatic compression on the fossiliferous nodules during
fossildiagenesis. In summary, the collection presents representative diversity of the paleoictiofauna
of the Araripe Basin, especially of the Romualdo Member of the Santana Formation, as well as a
diversity of taphonomic processes, especially those related to necrolysis and fossildiagenesis.
keywords: Taxonomy; Taphonomy; Araripe Basin fossil fish
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O projeto aborda os processos laboratoriais para análise geocronológica de zircão e analise
geoquímica de rocha. Nosso principal objetivo foi a participação nas etapas de preparação de amostras de rocha para as referidas análises, conhecendo a rotina do laboratório, da chegada das amostras até sua saída para análise bem como o recebimento e edição dos dados analíticos. As etapas de
preparação de amostras de rochas para a análises geocronológica e geoquímica foram realizadas
no Laboratório Geológico de Preparação de Amostras (LGPA) da Faculdade de Geologia. Para a
análise geocronológica, há a extração de grãos de zircão da rocha através das seguintes etapas: a)
lavagem da amostra coletada, para evitar contaminação outras rochas; b) diminuição do tamanho
as amostras (~1 cm) no britador de mandíbulas; c) utilização do moinho de disco para desagregar
os minerais da rocha; d) peneira 80# (mesh) para separa grãos em duas granulometrias (maior e
menor de 80#); e) eliminação dos minerais leves por bateamento, para as duas granulometrias, cujo
produto final são minerais de maior densidade, incluindo o zircão; f) dentre os minerais pesados,
encontra-se há os que possuem propriedades magnéticas e são facilmente extraídos com um ímã de
mão; g) separação densimétrica utilizando um líquido denso (bromofórmio – d= 2,89g/cm3) que
exclui os minerais com densidade menor que a do líquido; h) utilização do separador eletromagnético (Frantz) que separou frações magnéticas e diamagnéticas excluindo qualquer grão de zircão
com impurezas ou inclusões; i) utilização de lupa binocular e pinça para catação manual dos grãos
de zircão e montagem da amostra onde os grãos selecionados foram envoltos com uma resina que,
após seca, foi lixada e polida de modo a expor uma face plana e lisa dos grãos de zircão permitindo
sua análise. Essa amostra foi fotografada e as imagens editadas e enviadas com as amostras ao Laboratório de Estudos Geocronológicos, Geodinâmicos e Ambientais do Instituto de Geociências
da Universidade de Brasília para a aquisição de imagens de catodoluminescência seguida da análise
geocronológica. Os dados recebidos do laboratório são organizados em tabelas e, com a utilização
de softwares específico (Isoplot/Ex 3.0), gráficos geocronológicos foram gerados e editados no CorelDraw. Durante o tempo de projeto, tivemos um bom desempenho, foi possível executar todas as
etapas de preparação das amostras. A execução desse processo permitiu a aluna acompanha e executar cada etapa, inserindo-a num ambiente científico de convivência com instrumentos, pessoal e
rotina laboratorial junto a Faculdade de Geologia.
palavras-chave: Processamento de amostras; Análise geoquímica; Zircão

The project addresses the laboratory processes for geochronological analysis of zircon and
geochemistry of rock. Our main objective was to participate in the preparation stages of samples
for the aforementioned analyzes, knowing the routine of the laboratory, from the arrival of the
samples to its exit to analysis and the receipt and editing of analytical data The steps of sample
preparation of rocks for geochronological and geochemical analyzes were carried out in the Geo-
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logical Samples (LGPA) of the Faculty of Geology. For the geochronological analysis, there is the
extraction of zircon grains from through the following steps: a) washing the collected sample, to
avoid contamination of other rocks; B) size decrease the samples (~ 1 cm) in the jaw crusher; c) use
of the disk mill to disaggregate the minerals from the rock; d) 80 # (mesh) sieve to separate grains
into two granulometry (larger and smaller of 80 #); (e) elimination of light minerals per batting for
the two granulometries, the final product of which is higher density minerals, including zircon; f)
among the heavy minerals, there are some that have magnetic properties and are easily extracted
with a hand magnet; g) densimetric separation using a dense liquid (bromoform - d = 2.89g / cm3)
which excludes minerals with a lower density than liquid; H) the use of the electromagnetic separator (Frantz) that separated magnetic and diamagnetic fractions any zircon grain with impurities or
inclusions; (i) use of binocular magnifying glass and forceps for manual zircon grains and sample
assembly where the selected grains were wrapped with a resin which, after drying, was sanded and
polished in order to expose a flat and smooth face of the zircon grains for analysis. This sample
was photographed and the images edited and sent with the samples to the Laboratory of Geochronological Studies, Geodynamics and Environmental Sciences of the Institute of Geosciences of
the University of Brasilia for the acquisition of catodoluminescence followed by geochronological
analysis. The data received from the laboratory are organized in tables and, with the use of specific software (Isoplot / Ex 3.0), geochronological charts were generated and edited in CorelDraw.
During the design time, we had a good performance, it was possible to perform all the sample
preparation steps. The execution of this process allowed the student to accompany and execute
each step, inserting it in a scientific environment of coexistence with instruments, personnel and
laboratory routine with the Faculty of Geology.
keywords: Sample processing; Geochemical analysis; Zircon
Apoio Financeiro:
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A família quadrática é uma classe de funções polinomiais de grau 2 definida na reta real que
varia de acordo com um parâmetro, que apesar representar um sistema cuja lei é determinista,
apresenta um comportamento dinâmico que se torna caótico ao aumentar o valor de seu parâmetro. Ao estudarmos os elementos desta família dentro de faixas de parâmetros entre 0 e 4 temos um
comportamento previsível e simples de ser analisado, mas ao tomarmos parâmetros maiores que 4
aparece um comportamento caótico e inesperado, existem pontos no intervalo [0, 1] cujas órbitas
não saem de tal intervalo, além disso o conjunto de tais pontos forma um conjunto de Cantor. Nos
perguntamos então como estudar tais pontos e para isso iremos usar como ferramenta de análise
a Dinâmica Simbólica. Para realizar tal projeto foi preciso primeiramente fazer o estudo dos principais conceitos dos sistemas dinâmicos, uma área rica que permite o contato com vários ramos
da Matemática e das Ciências. E encontramos na dinâmica simbólica uma maneira de descrever e
analisar de um novo ângulo a família quadrática. Este projeto está sendo desenvolvido através de
tópicos guias que são pesquisados e desenvolvidos através de apresentações periódicas. A orientadora sugere uma fonte bibliográfica base e a orientanda é incentivada sempre a buscar mais fontes complementares, de modo a favorecer o surgimento de novos tópicos a serem desenvolvidos.
São feitas reuniões semanais que consistem em apresentações e relatórios escritos, além do mais
sempre são discutidas novas ideias e propostas de novos tópicos a serem seguidos. Os resultados
encontrados a partir do estudo desse exemplo são base para as etapas futuras do projeto que visa
estudar as propriedades dinâmicas de sistemas hiperbólicos de um ou mais retângulos, além de ter
proporcionado um amadurecimento matemático e o desenvolvimento na pesquisa acadêmica.
palavras-chave: Sistemas dinâmicos; Dinâmica simbólica; Família quadrática

The quadratic family is a class of polynomial functions of degree 2 defined in the real line
that varies according to a parameter, which despite representing a system whose law is deterministic, presents a dynamic behavior that becomes chaotic by increasing the value of its parameter.
When we study the elements of this family within ranges of parameters between 0 and 4 we have
a predictable and simple behavior to be analyzed, but when we take parameters greater than 4
appears a chaotic and unexpected behavior, there are points in the interval [0, 1] whose orbits do
not leave such a range, in addition the set of such points forms a Cantor set. We then asked ourselves how to study such points and for this we will use as a tool of analysis the Symbolic Dynamics.
To carry out such a project it was necessary to first study the main concepts of dynamical systems,
a rich area that allows contact with various branches of Mathematics and Sciences. And we found
in symbolic dynamics a way of describing and analyzing the quadratic family from a new angle.
This project is being developed through topic guides that are researched and developed through
periodic presentations. The advisor suggests a basic bibliographic source and the student is always
encouraged to look for complementary sources in order to favor the emergence of new topics to
be developed. Weekly meetings are held consisting of presentations and written reports, and new
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ideas and proposals for new topics are always discussed. The results obtained from the study of this
example are basis for the future stages of the project, which aims to study the dynamic properties of
hyperbolic systems of one or more rectangles, as well as to provide mathematical maturation and
development in academic research.
keywords: Dynamical systems; Symbolic dynamics; Quadratic family
Apoio Financeiro:
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ANÁLISE DA DIN MICA DE UM COLETOR DE ENERGIA PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE BACIAS DE ATRAÇÃO Autor: João Victor Ligier Lopes Peterson Orientador: Americo Barbosa da Cunha Junior (00386573) A captação de energia vinda de fontes renováveis ou
subaproveitadas é uma tecnologia muito promissora para fornecer baixos níveis de potência para
pequenos sistemas autônomos, cuja aplicabilidade abrange uma gama muito ampla de áreas, desde
micro/nano sensores em engenharia até implantes de última geração em medicina. Por esta razão,
é um tema de pesquisa atual, foco de vários trabalhos recentes. O presente trabalho trata da análise
e caracterização detalhada da dinâmica não-linear de um coletor de energia que consiste em uma
base em “C” sujeita à excitação externa periódica. Presa à base rígida, encontra-se a viga ferromagnética, que se move influenciada pela excitação externa e pelos campos magnéticos de imãs presentes na base. Junto à viga, estão presentes duas pastilhas de material piezoelétrico, responsáveis por
capturar a energia do movimento e transformá-la em tensão elétrica. O sistema dinâmico é estudado através de bacias de atração, uma ferramenta tradicional de análise não linear, e com auxílio
do relativamente novo teste 0-1 para o caos. Em particular, é possível notar a existência de órbitas
de alta energia na região regular do espaço de fase, bem como incorporado no atrator estranho. O
nível de caoticidade do sistema dinâmico é acessado de forma muito eficiente através do teste 0-1
para o caos, que permite mapear a presença de regiões caóticas sem a necessidade dos expoentes de
Lyapunov. Além disso, percebe-se que o caos do sistema se apresenta não somente na forma de um
atrator caótico, mas também na alta sensitividade a distúrbios nas condições iniciais, que tem potencial para transformar totalmente a dinâmica resultante. Palavras-chave: Dinâmica não-linear,
coletor de energia, bacias de atração; Apoio financeiro: FAPERJ;
palavras-chave: Dinâmica não linear; Coletor de energia; Bacias de atração

ANALYSIS OF THE DYNAMIC OF A PIEZOELÉTRIC ENERGY HARVESTING USING
BASINS OF ATTRACTION Author: João Victor Ligier Lopes Peterson Advisor: Americo Barbosa da Cunha Junior (00386573) Capturing power from renewable or underutilized sources is a very
promising technology to provide low power levels for small autonomous systems whose applicability covers a very wide range of areas, from micro / nano engineering sensors to state-of-the-art
medical implants . For this reason, it is a current research topic, focus of several recent works. The
present work deals with the analysis and detailed characterization of a non-linear energy harvester
dynamics, Which consists of a “C” base subjected to periodic external excitation. Locked to the rigid base is the ferromagnetic beam, which moves influenced by the external excitation and magnetic fields of magnets present in the base. Next to the beam are two pellets of piezoelectric material,
responsible for capturing the energy of the movement and transforming it into electric voltage.
The dynamic system is studied through basins of attraction, a traditional tool of non-linear analysis, and with the aid of the relatively new 0-1 test for chaos. In particular, it is possible to note the
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existence of high energy orbits in the regular region of the phase space as well as embedded in the
strange attractor. The chaotic level of the dynamic system is accessed very efficiently through the
0-1 chaos test, which allows mapping the presence of chaotic regions without the need for Lyapunov exponents. In addition, it is perceived that the chaoticity of the system presents not only in the
form of a chaotic attractor, but also in the high sensitivity to disturbances in the initial conditions,
which has the potential to totally transform the resulting dynamics. Keywords: Non-linear dynamics, energy harvesting, basins of attraction; Financial support: FAPERJ;
keywords: Non-linear dynamics; Energy Harvesting; Basins of attraction
Apoio Financeiro: FAPERJ ;

729

MATEMÁT I C A
372. ANÁLISE NÃO LINEAR POR DIAGRAMAS DE BIFURCAÇÃO DE UM
COLETOR PIEZOELÉTRICO DE ENERGIA
Autor: 		
Orientador:		

Vinicius Gonçalves Lopes
Americo Barbosa da Cunha Junior (CTC / IME)

Dispositivos de colheita de energia consistem em mecanismos capazes de converter a energia disponível no ambiente, sob a forma de calor (piroelétricos), luz (fotoelétricos), pressão ou vibração (piezoelétricos) em potencial elétrico, sendo indicados para atender à pequenas demandas,
como sensores e marca-passos. A reduzida potência elétrica produzida pelos processos de colheita
de energia, por outro lado, motiva a busca por estratégias para a otimização da eficiência energética
de dispositivos desta natureza, o que demanda uma investigação mais profunda de sua dinâmica,
sobretudo, quanto à suas não-linearidades, tais como regiões de dinâmica caótica, descontinuidades
e multiplicidade de períodos.O trabalho propõe uma análise da dinâmica não linear do dispositivo
através de diagramas de bifurcação, buscando identificar regiões onde haja incidência de caos. A
construção dos diagramas considera somente o regime permanente, assumido como os 10% finais
da solução. Os parâmetros de forçamento são regularmente amostrados em um intervalo de variação estabelecido, em ordem ascendente ou descendente, sendo as condições iniciais para a solução
do problema atualizadas após cada amostragem. São apresentados os diagramas e séries temporais
para a tensão, construídos para a frequência e amplitude de forçamento, em ordem de amostragem ascendente e descendente. As diferentes ordens de amostragem dos parâmetros de controle
revelam efeitos de histerese do sistema, podendo, em alguns casos, levar a uma dinâmica caótica
ou à multiplicidade de períodos em uma região outrora regular. Uma análise dos diagramas para a
frequência sugere que maiores amplitudes em menores frequências levam a uma maior incidência
de caos, tanto no caso ascendente quanto descendente; neste, especificamente, regiões não regulares são também verificadas nas frequências mais altas. Os diagramas construídos pela amostragem
da amplitude revelam regiões massivas de caos em baixas frequências para as maiores amplitudes
do intervalo selecionado. O estudo, portanto, identifica e correlaciona às condições de operação a
resposta dinâmica do dispositivo. Uma análise das séries temporais nas regiões de interesse nestes
diagramas permite determinar, por exemplo, o valor eficaz e a distorção harmônica associadas à
tensão de saída – parâmetros relevantes no desenvolvimento de possíveis aplicações na área de
engenharia elétrica.
palavras-chave: Dinâmica não-linear; Diagramas de bifurcação; Colheita de energia

Energy harvesting devices consists in mechanisms able to convert available environmental
energy, as heat (pyroelectric), light (photoelectric) and pressure or vibration (piezoelectric) into
electrical potential, been indicated to small demand supplying, as sensors and pace-markers. The
reduced amount of power produced by energy harvesting processes, in the other hand, motivates
the searching for optimization strategies of its energetic efficiency, what requires a more detailed investigation of its dynamics, in special, its nonlinearities, such as chaotic dynamic regions,
discontinuities and period multiplicity.The work proposes an analysis of the non-linear device
dynamics trough bifurcation diagrams, aiming to identify the regions of major incidence of chaos.
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Only the system steady state is considered for diagrams assembling, assuming it as the last 10%
of problem solution. The forcing parameters are regularly sampled from a specified variation interval, on ascending and descending ordering. The diagrams and time series for output voltage
are presented for forcing amplitude and excitation frequency, both on ascending and descending
sampling ordering. The different control parameter sampling ways reveal system hysteresis effects
which, in some cases, may lead to a chaotic dynamics or a period multiplicity in regions once regular. An analysis of diagrams for the frequency suggests that higher forcing amplitudes combined
with lower excitation frequencies lead to a greater incidence of chaos, both for ascending and descending cases; in this, specifically, non-regular regions are also seen for higher frequencies. The
diagrams obtained by forcing amplitude sampling reveal some massive chaotic regions both for
lower excitation frequencies and higher amplitudes on chosen interval.The study, thus, identifies
and correlates to operation conditions the system dynamical response. An investigation of time
series for regions of interest in these diagrams allows to determinate, for example, the RMS value
and harmonic distortion associated to the device output voltage – some relevant parameters for
developing possible applications in electrical engineering area.
keywords: Nonlinear dynamics; Bifurcation diagrams; Energy harvesting
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES
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MATEMÁT I C A
373. AVALIAÇÃO NA APRENDIZAGEM
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Stephanie Pereira da Silva Duarte
Welen Andre Barboza
Marinilza Bruno de Carvalho (CTC / IME)

AVALIAÇÃO NA APREDIZAGEM Autor: Stephanie Pereira da Silva Duarte Orientador:
Marinilza Bruno de Carvalho A nova visão da Avaliação, segundo uma abordagem de transformação e aprimoramento, objetiva contribuir para a construção de novos processos que permitam
a identificação de propostas de avaliação, suas ações, resultados, alternativas de intervenções e
melhorias, retornando aos avaliados as possibilidades reais de mudanças e crescimento. Com a
proposta de adequabilidade à realidade de cada objeto a ser avaliado e a partir das suas várias funções, seus pressupostos e diretrizes, buscamos construir um ambiente de Avaliação como processo
contínuo de transformação. A avaliação primitiva, na busca de culpados, valorizando o erro, ou
como mensuração e identificação de valores numéricos, está cada vez mais pálida, projetando em
seu lugar a abordagem de um novo processo interativo negociador e transformador, na qual o objeto avaliado participa, se envolve e negocia em todo o processo avaliativo, no sentido de aprimorar e crescer. O projeto “Avaliação da aprendizagem” apresenta exatamente essa nova proposta de
abordagem avaliativa, buscando novas metodologias que facilitem não só a avaliação propriamente
dita, mas a aprendizagem em si, obtendo-se uma visão diagnóstica voltada para o aluno, no sentido
de mapear o processo de aprendizagem e seus resultados. Como forma de buscar tais resultados,
os alunos participaram de maneira direta em todos os processos de avaliação, apresentando seus
pontos de vista sobre a forma de abordagem de determinados conteúdos. Além disso, os professores apresentaram, segundo seus pontos de vista, as necessidades e dificuldades que os discentes
apresentam, fazendo da Escola um ambiente de colaboração para o crescimento e aprimoramento
de ambas as partes. O trabalho no ambiente escolar mostrou-se bastante eficaz, pois além de uma
maior participação e interesse da turma, geraram ótimos resultados para a construção de uma nova
avaliação no ambiente educacional, onde os alunos, de maneira lúdica e dinâmica, conseguem obter
um maior aproveitamento da disciplina trabalhada, dentro e fora da sala de aula. É cada dia mais
nítido que a forma de se ensinar tem que ser adaptada a cada turma, pois o tempo de cada aluno é
diferente, e para que isso ocorra, são necessários novos métodos de ensino. Acredito que a forma
de abordagem, não deva ocorrer da forma tradicional, mas de uma maneira que facilite, não só ao
aluno de obter conhecimento, mas também ao professor de proporcioná-lo de maneira mais clara
e objetiva, e para isso, é primordial que se saiba onde se encontram as dificuldades, os pontos de
acertos e erros de ambas as partes, e nisso fica clara a importância da avaliação no ambiente escolar.
palavras-chave: Avaliação; Abordagem; Escolar

EVALUATION IN THE APPRECIATION Author: Stephanie Pereira da Silva Duarte Advisor: Marinilza Bruno de Carvalho The new vision of Evaluation, according to an approach of
transformation and improvement, aims to contribute to the construction of new processes that
allow the identification of evaluation proposals, their actions, results, alternatives of interventions
and improvements, returning to the evaluated the real possibilities of changes and growth. With
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the proposal of adequacy to the reality of each object to be evaluated and from its various functions,
its assumptions and guidelines, we seek to construct an environment of Evaluation as a continuous
process of transformation. The primitive evaluation, in the search for guilty, valuing error, or as
measurement and identification of numerical values, is increasingly pale, projecting in its place
the approach of a new interactive and transformative process in which the evaluated object participates, is involved and negotiates throughout the evaluation process, in order to improve and
grow. The project “Evaluation of learning” presents exactly this new proposal of an evaluation
approach, seeking new methodologies that facilitate not only the evaluation itself, but the learning
itself, obtaining a diagnostic vision for the student, in the sense of mapping the learning process
and its results. As a way of seeking such results, students participated directly in all evaluation
processes, presenting their points of view on how to approach certain contents. In addition, the
teachers presented, according to their points of view, the needs and difficulties that the students
present, making the School an environment of collaboration for the growth and improvement of
both parties. The work in the school environment proved to be very effective, since in addition
to a greater participation and interest of the class, generated great results for the construction of a
new evaluation in the educational environment, where the students, in a playful and dynamic way,
manage to obtain a greater the use of the discipline, both inside and outside the classroom. It is
clearer every day that the way of teaching has to be adapted to each class, because the time of each
student is different, and for that to happen, new teaching methods are necessary. I believe that the
way of approach should not occur in the traditional way, but in a way that facilitates not only the
student to obtain knowledge but also the teacher to provide it in a clearer and more objective way,
and for this, it is essential to know where the difficulties, points of correctness and mistakes of both
parties lie, and in this the importance of evaluation in the school environment is clear.
keywords: Evaluation; Approach; School
Apoio Financeiro: ; IC - UERJ
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374. BREVE HISTÓRIA DE \SQRT{-1}
Autor: 		
Orientador:		

Natanael de Jesus Oliveira
Patricia Nunes da Silva (CTC / IME)

O principal objetivo de nosso projeto é o estudo das transformações de Möbius que surgem
no contexto da análise da equação de Kawahara. Como as transformações de Möbius são aplicações
de C em C, foi necessário rever o conceito de número complexo e suas propriedades. Para concluir
a etapa de estudo dos números complexos e suas propriedades, fizemos um breve histórico do
desenvolvimento dos números complexos. No século XVI, Niccolo Tartaglia e Girolamo Cardano
deduziram fórmulas fechadas para determinar soluções de equações cúbicas. O método consistia
em fazer a mudança de variável e resolver uma equação cúbica, cuja solução real pode ser determinada pela fórmula de del Ferro e Tartaglia. Em muitos casos, na aplicação desta fórmula, aparecem
raízes de números negativos expressando soluções reais! Rafael Bombelli introduziu o símbolo \
sqrt{-1} e estabeleceu regras de manipulação algébricas dos “números complexos” a+b\sqrt{-1}. A
interpretação geométrica dada por John Wallis em 1673 para raízes de polinômios abriu caminho
para que os números complexos fossem associados a pontos em um plano. Os números complexos
só foram realmente aceitos após Wessel dar a eles uma interpretação geométrica. Tal como nos
dias de hoje, Wessel considerava um número complexo a+ib como um ponto no plano complexo
(a e b números reais). Ele associava ao número complexo um comprimento e um ângulo definidos
a partir de um ponto e um eixo que passa por este ponto. Esta é a representação em coordenadas
retangulares ou cartesianas. Caspar Wessel (1745–1818), cartógrafo norueguês, generalizou propriedades das operações aritméticas com números reais para segmentos orientados (vetores) e deu
bases sólidas as operações e representações que atualmente damos aos números complexos.
palavras-chave: Números Complexos; Transformações de Möbius; Equação de Kawahara.

In this project, we study of the Möbius transformations that arise in the analysis of the
Kawahara equation. Since the Möbius transformations are applications from C to C, it was necessary to review the concept of complex numbers and their properties. In order to complete the
study of complex numbers and their properties, we have given a brief history of the development
of complex numbers. In the sixteenth century, Niccolo Tartaglia and Girolamo Cardano deduced
closed formulas to determine solutions of cubic equations. The method makes a change of variable
and solve a depressed cubic equation, whose real solution can be determined by the formula of
Ferro and Tartaglia. In many cases, in the application of this formula, real solutions are expressed
with roots of negative numbers! Rafael Bombelli introduced the symbol \sqrt{-1} and established
algebraic manipulation rules of the “complex numbers” a+b\sqrt{-1}. With the geometric interpretation given by John Wallis in 1673 for polynomial roots, complex numbers were associated
with points on a plane. The complex numbers were only really accepted after Wessel gave them a
geometric interpretation. As at present, Wessel considered a complex number a + ib as a point on
the complex plane (a and b real numbers). He associated with the complex number a length and
an angle defined from a point and an axis passing through this point. This is the representation in
rectangular or Cartesian coordinates. Caspar Wessel (1745-1818), Norwegian cartographer, ge-
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neralized properties of arithmetic operations with real numbers for oriented segments (vectors)
and gave solid foundations to the operations and representations we currently give to complex
numbers.
keywords: Complex numbers; Möbius transformation; Kawahara equation
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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375. DOCÊNCIA DA MATEMÁTICA NA ESCOLA BÁSICA: SUGESTÕES DA
DIDÁTICA ENCARNADA
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Colaborador(es):
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Daniela Dias Mendes Pinheiro
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Marco Antonio da Silva (CEH / EDU)

A Geometria é uma das áreas da matemática com maior apelo visual e com grande aplicação
no dia a dia das pessoas. Seu ensino muitas vezes é tedioso e não expõe com clareza boa parte do
conteúdo. Com o intuito de apresentar métodos mais didáticos e lúdicos, com a utilização de materiais concretos, que proporcionam a construção da comunicação e do conhecimento através da
exposição de atividades aplicáveis em sala de aula envolvendo o geoplano tradicional. Este objeto
é constituído por uma placa retangular de madeira (ou de material semelhante) na qual é marcada
uma malha quadriculada. Em cada vértice dessa malha, fixa-se um pino (ou um prego), onde pode-se prender elásticos para se demarcar polígonos. O geoplano pode ser utilizado no ensino de
perímetro e área de polígonos, convexidade, ângulos, semelhança, simetria, entre outros assuntos.
Além disso, ajuda a desenvolver a interação entre os alunos e a visão geométrica. Por ser um material de uso sensorial promove a inclusão de todos, proporcionando um ambiente propício para
o desenvolvimento da formação cidadã. Ao calcular-se a área de um polígono com vértices em
pinos de um geoplano pode subdividir a figura em outros polígonos, cujos cálculos das áreas sejam
mais fáceis do que a do polígono original, uma vez que, já sabemos uma maneira de resolvê-las,
ou podemos completá-lo, com polígonos mais simples do que o original, de modo a obter um polígono maior, cuja área também seja fácil de calcular. Inserindo as atividades com o geolplano, há
um retorno não somente na parte matemática, mas também na parte cidadã, já que este material de
apoio nos permite trabalhar com situações criadas pelo aluno, onde o mesmo deixa de ser apenas
um mero expectador e passa assim a fazer parte da criação do seu próprio conhecimento.
palavras-chave: geoplano; didática; cidadã

Geometry is one of the areas of mathematics with a bigger visual appealing and with great
application on people’s routine.Its teaching is often tedious and does not expose great part of the
contents clearly. Focusing on presenting more didactic and ludic methods, with the usage of concrete materials, which privide the construction of communication and knowledge through the
exhibition of applicable activities involving the traditional geoplan in classrooms. This object is
made of a rectangular wooden board (or similar material), in which a square grid graph is marked.
On each vertex of this grid, a pin (or a nail) is fixed, where it is possible to fix rubber bands to
delimit polygons. The geoplan may be used to teach concepts as perimeter, polygons areas, convexity, triangles similarity, among other subjects. Furthermore, it helps to develop the interaction
of students and geometrical vision. As it is a material of sensory use, it provides a propitious environment to the development of the citizen formation. By calculating the area of a polygon with
vertices on pins of a geoplan, it is possible to subdivide the figure into other polygons, whose area
calculations are easier than the original polygon, once it is known how to solve them, or it is possible to complete it with simpler polygons than the original one so that it can be possible to obtain
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a bigger polygon whose area also is easier to be calculated. When the activities are inserted with
the geoplene, there is a feedback not only on the mathematical part, but also on the citizen one,
once this support material makes working with situations created by the students something real,
where they change from being just mere spectators into being part of the criation of their own
knowledge.
keywords: geoplan; didactic; citizen
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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376. EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS: APLICAÇÃO NA
EPIDEMIOLOGIA
Autor: 		
Orientador:		

Jennifer dos Santos Moura
Zochil González Arenas (CTC / IME)

Em diferentes ramos da ciência e da tecnologia, é frequente o estudo de fenômenos que
ocorrem aleatoriamente no tempo ou recebem a influência de componentes que não podem ser
descritas de maneira determinística. As equações diferenciais estocásticas possibilitam incluir na
modelagem a ação de efeitos aleatórios que influenciam o comportamento do sistema estudado.
Dessa forma, essas equações podem ser aplicadas de maneira muito útil na descrição de diversas situações e áreas na ciência: desde as ciências naturais e biológicas, até as sociais e econômicas. Assim,
ao considerar processos estocásticos, levam-se em conta diferentes fatores externos, o que pode
tornar um modelo, inicialmente determinístico, mais compatível à realidade. O principal objetivo
do presente projeto é o estudo da teoria sobre processos estocásticos, bem como a sua aplicação na
modelagem de fenômenos físicos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e estudo orientado sobre
a teoria de probabilidade e processos estocásticos. Foi também feita uma introdução à programação
computacional usando o programa Octave. O trabalho foi assessorado através de reuniões do grupo de pesquisa e resultados parciais foram apresentados em eventos na UERJ. Nessa apresentação
vamos mostrar alguns conceitos importantes estudados, assim como a sua aplicação na modelagem
de epidemias. Amplamente usados na área de epidemiologia, os modelos compartimentais podem
ser generalizados para considerar efeitos aleatórios na dinâmica das epidemias. Vamos apresentar
o esquema básico dos modelos compartimentais, assim como resultados preliminares da aplicação
dos conceitos de probabilidade estudados em modelos compartimentais para o estudo da epidemia
do Zika Vírus. Busca-se aperfeiçoar esses modelos determinísticos através da introdução dos processos estocásticos, visando uma melhor modelagem da evolução da doença. O estudo encontra-se
em fase inicial, ainda sem resultados conclusivos. Entretanto, espera-se que a introdução de efeitos
estocásticos nesses modelos seja uma boa estratégia e seja possível obter resultados interessantes.
palavras-chave: Processos Estocásticos; equações diferenciais estocásticas; modelagem matemática

In many areas of science and technology, it is often studied phenomena which occur randomly in time or which receive the influence of some components that cannot be described deterministically. Stochastic differential equations allow to include in the mathematical modeling
the action of random effects that influence the behavior of the studied system. In this way, these
equations appear to be very useful and can be applied in describing different situations and areas
in science: since natural and biological sciences, to the economic and social ones. So, when dealing
with stochastic processes, different external factors can be considered, turning an initially deterministic model into a more realistic one. The main objective of this research project is the study of
the theory of stochastic processes, as well as its application in the modeling of physical phenomena.
It was conducted a bibliographical research and an oriented study on the theory of probability and
stochastic processes. It was also made an introduction to computer programming using mathematical software Octave. The work was advised through regular meetings of the research group and
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partial results were presented in two events at UERJ. In this presentation we will show some important concepts that were studied, as well as its application in epidemic modeling. We will present
the basic scheme of epidemiological compartmental models, as well as some preliminary results in
the introduction of probability concepts to these models for the study of Zika virus epidemic. The
aim is to improve these deterministic models through the introduction of stochastic processes,
looking forward to a better modeling of the evolution of the disease. This is a work in progress,
without conclusive results as yet. However, it is expected that the introduction of stochastic effects
in these models will be a good strategy and that it would be possible to obtain interesting results.
keywords: Stochastic processes; stochastic differential equations; mathematical modeling
Apoio Financeiro: CNPQ
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377. FUNDAMENTOS DA GEOMETRIA PROJETIVA
Autor: 		
Orientador:

Victor Carvalho Nogueira
Raphael Constant da Costa (CTC / IME)

A Geometria Projetiva pode ser brevemente definida como a geometria da régua não-graduada, única ferramenta necessária para construirmos seus objetos. Nela não existem, por exemplo, os conceitos de distância, ângulos e ordem entre pontos numa mesma reta. Outro fato interessante é a ausência do conceito de paralelismo. No plano projetivo, que é um dos ambientes onde se
dá a Geometria Projetiva, duas retas não coincidentes sempre se intersectam em um único ponto.
O plano Euclidiano usual pode ser mergulhado no plano projetivo, e uma vez realizado, podemos
utilizar ferramentas da Geometria Projetiva para abordar problemas da Geometria Euclidiana, em
particular os de Olimpíadas de Matemática, tanto em nível de Ensino Médio quanto em nível de
Ensino Superior. Como no plano projetivo duas retas sempre se encontram, podemos enunciar
vários resultados de forma bem mais elegante do que seria utilizando-se a Geometria Euclidiana,
como o famoso Teorema de Pascal para cônicas. Além do mais, o plano projetivo é interessante por
si só, já que nele se dá parte da Geometria Algébrica clássica, destacando-se os teoremas de Bezóut
e Max Noether. Tem-se então por objetivo apresentar ao aluno à Geometria Projetiva, que fornece
ferramentas capazes de se aplicarem a problemas da Geometria Euclidiana, dando-se também um
enfoque ao estudo das cônicas. Almeja-se também possibilitar que haja um contato inicial com a
área de pesquisa Geometria Algébrica. Este projeto está sendo desenvolvido através da realização de encontros semanais. Nestes encontros o estudante realiza exposições orais e discute com
o orientador os tópicos estudados anteriormente. Também são discutidos exercícios, ajudando a
consolidar toda parte teórica estudada. Dentre alguns tópicos até agora estudados estão: Espaços
Projetivos, Transformações Projetivas, Coordenadas Homogêneas, Razão Cruzada, Projeções, Involuções, Dualidade e Polaridade. Embora o projeto ainda se encontre em seus meses iniciais, com
o ferramental até agora adquirido já se percebe como a Geometria Projetiva pode ser útil para
resolver vários problemas para os quais são muitas vezes difíceis de se imaginar uma solução por
métodos clássicos da Geometria Euclidiana. Espera-se em breve iniciar o estudo das cônicas sob a
ótica da Geometria Projetiva.
palavras-chave: Geometria Projetiva; Plano Projetivo; Razão Cruzada

Projective Geometry can be shortly defined as the geometry of the straight-edge, the only
tool needed to construct its objects. There are no distances, no angles and no intermediacy. Another interesting fact is the lack of parallel lines. In the projective plane, where the Projective Geometry often takes place, two distinct lines always intersect at a single point. The usual Euclidean
plane can be embedded in the projective plane, and once done we can use the available machinery
to approach problems of Euclidean Geometry, in particular those from Mathematical Olympiads,
both at high school and higher education levels. As in the projective plane two straight lines always
intersect, we can enunciate several results in a much more elegant way, such as Pascal’s theorem for
conics. Moreover, the projective plane has its own interest, since it is the ambient space where several results of classical Algebraic Geometry are given, including the theorems of Bezóut and Max
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Noether. The goal of the present project is to introduce to the student the machinery of Projective
Geometry, which shows itself useful in solving ordinary geometric problems. It is also hoped that
there will be an initial contact with the Algebraic Geometry research area. This project is being
developed through weekly meetings. In these meetings the student makes oral presentations and
discusses with the counselor the topics studied previously. Exercises are also discussed, helping
to consolidate every theoretical part studied. Some of the topics examined so far are: Projective
Spaces, Projective Transformations, Homogeneous Coordinates, Cross Ratio, Projections, Involutions, Duality and Polarity. Although the project is still in its initial months, it is already understood how the techniques from Projective Geometry are helpful to deal with several problems for
which a solution by classical methods of Euclidean Geometry seems to be impracticable. It is hoped
to begin soon the study of conics from a Projective Geometry perspective.
keywords: Projective Geometry; Projective Plane; Cross Ratio
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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MATEMÁT I C A
378. MÉTODOS NUMÉRICOS PARA LEIS DE CONSERVAÇÃO
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Eduardo Veras Argento
Mateus Machado Gonzalez
Rafael Brandão de Rezende Borges (CTC / IME)

Equações de leis de conservação hiperbólicas aparecem em diversas aplicações da física e
da engenharia. Por exemplo, a conservação da massa, do momento e da energia constituem as
equações de Euler da dinâmica de gases. Nas aplicações, é crucial que a simulação numérica se dê
de forma eficiente e precisa. A dificuldade em se desenvolver métodos numéricos para leis de conservação vem do fato de que soluções destas equações podem conter descontinuidades. O objetivo
principal deste trabalho é apresentar os fundamentos teóricos analíticos e numéricos envolvidos na
resolução de equações de leis de conservação hiperbólicas. Para tal, foi estudado o livro “Numerical
Methods for Conservation Laws” de Randall Leveque, bem como artigos sobre o esquema WENO
(“Weighted Essentially Non-Oscillatory”). Também foram desenvolvidos diversos programas de
teste na linguagem de programação Julia para a resolução de duas equações de leis de conservação
simples: a equação do transporte e a equação de Burgers. Os resultados destes testes, apesar de simples, ilustram resultados teóricos importantes, tais como: a importância de se usar um método conservativo (de outro modo, a solução numérica pode não convergir para uma solução real do problema); estabilidade, a condição de CFL, e métodos incondicionalmente instáveis (como o método
de Euler explícito); e o aparecimento de oscilações espúrias na vizinhança de descontinuidades em
métodos lineares de ordem alta (Teorema de Godunov). Tais oscilações não aparecem em soluções
obtidas por esquemas não-oscilatórios, como o WENO, que além disso resolvem as partes suaves
da solução com alta precisão. Hoje, o estudo e a aplicação destes métodos estão ainda muito ativos,
além de estarem em processo de desenvolvimento, o que evidencia a necessidade absoluta de pesquisa nesta área. Como meta final, este projeto almeja desenvolver e disponibilizar gratuitamente
um pacote WENO para a linguagem Julia, com o objetivo de simular numericamente os modelos
de dispositivos semicondutores, que possuem um forte caráter hiperbólico.
palavras-chave: Leis de conservação hiperbólicas; Métodos numéricos; WENO

Hyperbolic equations of conservation laws appear in many applications of physics and engineering. For example, the conservation of mass, momentum and energy constitute the Euler equations of gas dynamics. In applications, it is crucial that numerical simulations be done efficiently
and accurately. The difficulty in developing numerical methods for conservation laws comes from
the fact that solutions of these equations may contain discontinuities. The main objective of this
work is to present the analytical and numerical theoretical foundations involved in the resolution
of equations of hyperbolic conservation laws. To this end, Randall Leveque’s book “Numerical Methods for Conservation Laws” was studied, as well as articles on the WENO (Weighted Essentially
Non-Oscillatory) scheme. Several test programs have also been developed in the Julia programming language to solve two simple equations of conservation laws: the transport equation and the
Burgers equation. The results of these tests, albeit simple, illustrate important theoretical results,
such as: the importance of using a conservative method (otherwise, the numerical solution may
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not converge to a real solution of the problem); stability, the CFL condition, and unconditionally
unstable methods (such as the explicit Euler method); and the appearance of spurious oscillations
in the neighborhood of discontinuities in high order linear methods (Godunov’s Theorem). Such
oscillations do not appear in solutions obtained by non-oscillatory schemes, such as WENO, which
in addition solve the smooth parts of the solution with high accuracy. Today, the study and application of these methods are a still very active field, which evidences the absolute need for research
in this area. As a final goal, this project aims to develop and make available a free WENO package
for the Julia language, in order to numerically simulate the models of semiconductor devices, which have a strong hyperbolic character.
keywords: Hyperbolic conservation laws; Numerical methods; WENO
Apoio Financeiro:
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MATEMÁT I C A
379. MODELAGEM DE REINTRODUÇÃO DE ESPÉCIES EM SEU HABITAT
NATURAL
Autor:			
Orientador:		

Rafael Pinheiro Alves da Silva
Cristiane Oliveira de Faria (CTC / IME)

Este trabalho trata-se de um estudo matemático sobre modelos para reintrodução de espécies em um determinado ecossistema. Nesta ocasião, estudamos a reintrodução de lobos cinzentos,
vindos do Canadá no parque de Yellowstone nos Estados Unidos. Como base, utilizamos os dois
modelos propostos pelo professor Knickerbocker, no livro “A first course in differential equations
with modeling applications” de Dennis G. Zill, o primeiro modelando a relação entre alces e lobos, e o segundo entre alces, lobos e coiotes. Buscamos, através deste projeto criar um sistema de
equações diferenciais ordinárias que modele, com certa acurácia, as populações futuras das espécies
consideradas, em geral presas e predadores, de um determinado ecossistema ao serem reintroduzidas. Os modelos apresentados pelo professor, contudo não preveem com precisão as populações
atuais das espécies visto que os dados coletados sobre o período de 1996 a 2016. Ao buscar uma solução fizemos, inicialmente, o estudo de estabilidade dos modelos através do método de Liapunov e
concluímos que estes não são estáveis. Logo, a partir destas conclusões propomos uma modificação
no sistema de equações diferenciais ordinárias sob as seguintes hipóteses: Presa e predador tem a
mesma probabilidade de se encontrar, ou seja, predar e ser predado e somente a parte indefesa da
população de presas é predada, ou seja, somente os alces filhotes. Finalmente, para comprovar o
estudo de estabilidade, fizemos simulações numéricas no software MAPLE através do método de
Runge-Kutta de 4° ordem considerando os dados obtidos nos últimos 20 anos e obtemos o plano
de fases dos sistemas considerados.
palavras-chave: Dinâmica populacional; Modelo presa-predador; Métodos numéricos

This project is a mathematical study about reintroduction models of species in a given
ecosystem. This work we have been studying the reintroduction of gray wolves, from Canada to
the Yellowstone park reserve in the United States. Based on the models proposed by professor
Knickerbocker and found in the book “A first course in differential equations with modeling applications” whose author is Dennis G. Zill. The first model studies the relation between two species,
wolves and elks, and the second one studies the iteration among three different species, wolves,
coyotes and elks. We seek to construct a system of ordinary differential equations that models
accurately the future populations of the reintroduced species, most often being predator and prey
of a certain ecosystem. Nonetheless the models studied until now do not accurately predict the
current population, using the data collected from the years of 1996 to 2016. To understand the
results were unsatisfactory we made a study of Liapunov stability on the previous models reaching
the conclusion that they are not stable systems. Therefore based on our conclusions we proposed
some modifications in the system by following the next hypothesis: Both prey and predator have
the same probability of encountering each other, that is, being preyed upon or preying another also
only part of the prey population is preyed upon, such group is composed of the elks that have yet
to reach adulthood, therefore being unable to protect themselves. Finally, to validate the stability
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study, numerical simulations using the forth order Runge-Kutta method were made in the MAPLE software considering the data obtained in the years researched.
keywords: Population dynamics; Prey-predator models; Numerical methods
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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MATEMÁT I C A
380. MODELAGEM EM TEORIA DE CONTROLE POR MEIO DE EQUAÇÕES
DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS.
Autor:			
Orientador:		

Romulo Fernando Domingos da Silva
Maria Herminia de Paula Leite Mello (CTC / IME)

Introdução: Do ponto de vista epidemiológico, a Leishmaniose Visceral Canina merece uma
atenção especial, pois é dominante em relação à doença em humanos. Apresenta um grande contingente de animais infectados com o parasitismo cutâneo, sendo fonte de infecção para os insetos
vetores, que, por sua vez, transmitem a infecção a outros animais e aos homens. Há três opções
adotadas para o controle da Leishmaniose Canina: eliminação do inseto vetor, com a utilização de
inseticida; sacrifício dos cães que são soropositivos, os que ainda não sejam infectantes, bem como
os que já estão na fase infectante; e, tratamento dos cães com drogas e tratamento preventivo com
uso de coleiras com repelentes. Só recentemente passou a ser disponível no Brasil a primeira vacina para a prevenção da Leishmaniose Canina. Por essa razão, o sacrifício de cães é ainda uma ação
largamente usada para prevenir a doença. Objetivo: Apresentar uma modelagem matemática para
a Leishmaniose Visceral Canina, considerando que haverá sacrifício de cães. Metodologia: A propagação da Leishmaniose Visceral Canina será modelada por um sistema de equações diferenciais
ordinárias, autônomo e não linear. O modelo tem como base o artigo [1] e é análogo ao modelo
SEIR, que considera a população total de cachorros dividida em 4 tipos mutualmente exclusivos de
população animal: suscetíveis, S=S(t), que adquirem infecção depois de serem picados pelo vetor
infectado, tornando-se latentes ou expostos, E=E(t) e, finalmente, infectantes, I=I(t). Supomos que
todos os cães são nascidos quer suscetíveis ou resistentes, R=R(t), à infecção. Resultados obtidos e
conclusão: A partir do sistema autônomo foi obtido o Número Básico de Reprodução da Doença,
que indica o limiar epidêmico da doença e é utilizado no estudo do controle da doença. Referência:[1] DYE, C.: The Logic of Visceral Leishmaniasis Control. The American Journal of Tropical
Medicine and Hygiene, vol. 55 (1966), 125-130.
palavras-chave: modelagem matemática; sistema autônomo; Número Básico de Reprodução de uma
doença

Introduction: From the epidemiological point of view the Canine Visceral Leishmaniasis
deserves special attention because it is dominant in relation to the disease in humans. It presents
a large contingent of animals infected with cutaneous parasitism, being a source of infection for
the insect vectors, which, in turn, transmit the infection to other animals and to men. There are
three options adopted for the control of Canine Leishmaniasis: elimination of the insect vector,
with the use of insecticide; sacrifice of dogs that are seropositive, those that are not yet infectious,
as well as those that are already in the infecting phase; and, treatment of dogs with drugs and preventive treatment with the use of collars with repellents. The first vaccine for the prevention of
Canine Leishmaniasis has only recently been available in Brazil. For this reason, dog sacrifice is still
widely used to prevent disease. Objective: To present a mathematical modeling for CanineVisceralLeishmaniasis, considering that there will be sacrifice of dogs. Methodology: The propagation
of Canine Visceral Leishmaniasis will be modeled by a system of ordinary differential equations,
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autonomous and non-linear. The model is based on the article [1] and is analogous to the SEIR
model, which considers the total population of dogs divided into 4 mutually exclusive types of animal population: susceptible, S = S(t), who acquire infection after being bitten by the infected vector, becoming latent or exposed, E = E (t) and, finally, infecting, I = I (t). We assume that all dogs
are born either susceptible or resistant, R = R (t), to the infection. Results obtained and conclusion:
Using the autonomous system, it is obtained the Basic Reproduction Number of the disease, which
indicates the epidemic threshold of the disease and it is used to control the disease. Reference: [1]
DYE, C .: The Logic of Visceral Leishmaniasis Control. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, vol. 55 (1966), 125-130.
keywords: mathematical modeling; autonomous system; Basic Reproduction Number of a disease
Apoio Financeiro: ; PIBIC
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MATEMÁT I C A
381. MODELAGEM ESTOCÁSTICA E QUANTIFICAÇÃO DE INCERTEZAS NA
DINÂMICA NÃO LINEAR DO ZIKA VÍRUS
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Eber Dantas de Sa Paiva
Michel Antonio Tosin Caldas
Americo Barbosa da Cunha Junior (CTC / IME)

Os arbovírus têm importância internacional quanto ao seu alcance epidêmico. Em especial
para o Brasil o assunto se mantém com constante relevância devido à reincidência do vírus da
Dengue e, mais recentemente, por causa da ocorrência de surtos da febre amarela e febre por vírus
Zika. Nesse contexto, o uso de modelos matemáticos para epidemias se torna muito importante,
uma vez que são ferramentas úteis para previsão dos números relacionados aos surtos e permitem
testar a eficácia de estratégias utilizadas no combate às doenças associadas. Nesta etapa da pesquisa,
os autores procuram construir um modelo estocástico para estudar as incertezas associadas aos
parâmetros de um sistema compartimental SEIR-SEI, que previamente calibraram para a infecção
de Zika vírus de 2016 no Brasil com dados da epidemia. O princípio da entropia máxima é utilizado
para obter as distribuições de probabilidade dos parâmetros, que por sua vez são amostradas pelo
método de Monte Carlo para avaliar as bandas de confiabilidade dos resultados do modelo conflitados com os dados da epidemia. O princípio requer um suporte de valores admissíveis, os quais
foram adquiridos da literatura; uma média para cada parâmetro, em que foram utilizados os resultados da calibração; e uma dispersão, o qual foi estudada sob diferentes aspectos: inicialmente como
desconhecida, depois apreciada sobre diferentes números, e por fim tratada como uma medida
aleatória. A análise estatística angariou estimadores diversos sobre a infecção e permitiu predições
com maior robustez. Por exemplo, com os parâmetros utilizados, todos dentro de intervalos realisticamente razoáveis, foi possível constatar a partir da distribuição acumulada do número cumulativo de infecciosos que havia uma probabilidade de 56.05% desta resposta do modelo atingir no
mínimo 131.550 pessoas infecciosas nas 20 primeiras semanas, número que representa metade do
valor total de infectados por Zika vírus no ano de 2016 no Brasil. Também foi possível amostrar
a densidade de probabilidade progressivamente para as quantidades de interesse em diferentes semanas epidemiológicas, permitindo a visualização de valores médios e desvios em instantes críticos
da epidemia. Em trabalhos futuros, pretende-se implementar atualização bayesiana para complementar a análise de incertezas dos parâmetros com informações inerentes aos dados epidêmicos, e
aplicar a metodologia para a febre amarela.
palavras-chave: Quantificação de incertezas; Dinâmica não linear; Matemática epidemiológica

Arboviruses are an international concern because of their epidemic scale. In particular for
Brazil, the matter keeps its relevance due to the constant resurge of Dengue virus and, more recently, also on account of Zika and yellow fever outbreaks. In this context, the use of mathematical
models for epidemics is of great importance, since they are useful tools to study the underlying
infection numbers and allow one to test the effectiveness of different strategies used to combat the
associated diseases. Currently, the authors aim to set up a stochastic model to study the uncertainties related to parameters of a compartmental SEIR-SEI system, which was previously calibrated
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by them for the 2016 spreading of Zika virus in Brazil with real data from the outbreak. The maximum entropy principle is used to obtain the probability density functions of the parameters, then
the Monte Carlo method is employed to sample the distributions and build confidence bands for
the model responses compared to the empirical data. The principle requires a support of admissible
values, which were taken from the literature; a mean for each parameter, where the calibration
results were applied; and a dispersion that was studied under different aspects: first, treated as
unknown, then evaluated for various scenarios, and finally adopted as a random quantity. The
statistical analysis allowed to observe several estimators about the outbreak and effected more robust predictions. For example, with the current parameter values, which are all within reasonable
intervals, from the CDF of the cumulative number of infectious humans it was possible to notice
a 56.05% probability that this model response would reach at least 131,550 infectious in the first
twenty weeks of the outbreak, and such number was half the total amount of humans infected by
Zika virus in 2016 for Brazil. It was also possible to sample the probability density functions for
the quantities of interest for each epidemiological week progressively, allowing to check mean and
deviation values for specific critical times of the infection. In future works, the authors intend to
apply Bayesian inference to extend the uncertainty analysis over the parameters with information
contained in the empirical data from the outbreak, and implement the methodology for yellow
fever.
keywords: Uncertainty quantification; Nonlinear dynamics; Mathematical epidemiology
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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382. O CONTADOR DE AREIA
Autor: 		
Vanessa Barreto da Silva
Colaborador(es):
Ana Carolina Almeida Fundo
				Gabriel Gonzaga Lima
				
Ruth Isabela Barbosa Gonçalves
Orientador:		
Cristiane Oliveira de Faria (CTC / IME)

Trabalhar a História da Matemática na educação básica é um artifício que pode ser utilizado pelos professores para motivar seus alunos. Já que saber o que deu origem a uma determinada
fórmula, para que esta foi criada, qual era o problema que deu início a uma descoberta potencializa
o interesse e o gosto da matemática nos alunos. Assim, esse trabalho tem como objetivo utilizar
meios alternativos para incentivar os alunos a estudarem a Matemática baseando-se na História da
Matemática e na Modelagem Matemática. Sob a orientação da Professora Cristiane Faria (UERJ),
os alunos de licenciatura em matemática que participam desse projeto investigam ferramentas matemáticas específicas, temas para serem estudados em sala de aula da educação básica e preparam
materiais que venham despertar o interesse do alunado por determinados assuntos da Matemática.
Em paralelo, no Colégio Pedro II (pólo São Cristóvão III), sob a orientação da Professora Luciana
Martino é desenvolvido um projeto para estudar os feitos matemáticos ao longo da história usando
a modelagem e matemática aplicada, onde os bolsistas deste projeto acompanham as aulas e os trabalhos dos grupos formados pelos alunos do ensino médio que aprofundam as pesquisas sobre cada
matemático. Vale ressaltar que neste ano será feito uma linha do tempo que começa com grandes
nomes da matemática da antiguidade, passando pelo renascimento até os tempos atuais. Dentre
esses temas, uma equipe de alunos se dedica ao estudo das contribuições de Arquimedes, o contador
de areia. Os trabalhos confeccionados foram expostos nas edições do Festival da Matemática do
Colégio Pedro II. Até a data presente, os grupos participaram do primeiro FESTMATCPII de 2018
que foi realizado na unidade do Centro. A cada edição do festival um matemático será explorado
de acordo com um período histórico. Arquimedes foi escolhido pois viveu antes de Cristo, foco do
último festival. Para o próximo festival, será escolhido um matemático da época do Renascimento.
Verifica-se que a relação dos alunos com a matemática melhorou, tornando os estudantes mais
independentes nos estudos, de forma que eles mesmos construam seus conceitos.
palavras-chave: Modelagem Matemática; História da matemática; Arquimedes

Discussing the History of Mathematics on Basic Education is an artifice that can be utilized
by teachers to encourage their students, once for one to know what originated certain formula, the
reason why it was created or what the problem that gave birth to a discovery was potencializes the
awakening of the interest and the liking of mathematics on students. Therefore, this work has as
objective using alternative means to encourage the students to study Mathematics, being based on
the History of Mathematics and Mathematical Modeling. Under the guidance of Professor Cristiane Faria (UERJ), the mathematics college students who take part in this project investigate specific
mathematical tools and themes to be studied in basic education classrooms and prepare materials
that come to awaken the interest of the school students in certain contents of Mathematics. In
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parallel, at Colégio Pedro II (unit São Cristóvão III), supervised by the teacher Luciana Martino, a
project to study the mathematical accomplishments over the history using Mathematical Modeling
and Applied mathematics is developed, in which the college students accompany the classes and
the groups made of High School students, who deepen their researches about each mathematician.
It is worth emphasizing that this year a timeline, that starts with great Mathematics names of antiquity, has been created, passing by renaissance until nowadays. Among these theme, the school
students of one of the gropus dedicate themselves on one of Archimedes’s contributions: The Sand
Reckoner. The works done have been exposed during the editions of Festival da Matemática do
Colégio Pedro II. Up to the present date, the groups took part in the first FESTMATCPII of 2018,
which happened at Centro unit. At each edition of the festival, a mathematician has been explored,
according to a historical period. Archimedes was chosen because he lived before Christ, focus of
the last festival. For the next festival, it is going to be chosen a mathematician of renaissance. It
is noticeable that the relation between the students and Mathematics has improved, making the
students more independents over their studies, in a way they construct their concepts themselves.
keywords: Mathematical Modeling; History of Mathematics; Archimedes
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A História da Matemática é um segmento da Matemática que serve de grande apoio para o
ensino da mesma, devido à sua contextualização com fatores políticos e sociológicos da época de
cada descoberta matemática. A utilização da História da Matemática na escola básica conduz a um
ensino mais humano e interessante da disciplina, rompendo certas barreiras dos estudantes com
a matemática. Com esse intuito, este trabalho é direcionado a buscar ferramentas que contribuam
na revalorização da matemática, tendo a História da Matemática e Modelagem Matemática como
base para o estudo, construção e aplicação de materiais didáticos que mostrem aos alunos a necessidade de desenvolver o raciocínio lógico-matemático. Esta perspectiva é praticada com um grupo
de estudantes do Ensino Médio do Colégio Pedro II (polo São Cristóvão III), durante encontros
extracurriculares, nos quais são apresentados a matemáticos ilustres que se destacaram ao longo da
História da Matemática para a compreensão da importância de se estudar e de se entender assuntos
matemáticos que são estudados durante o Ensino Básico e dividem-se em grupos para a realização
de pesquisas mais profundas sobre cada matemático. Dentre esses temas, uma equipe de alunos se
dedica ao estudo das contribuições de Apolônio de Perga, explorando principalmente seus estudos
sobre cônicas e seus modelos astronômicos. Este estudo tem originado materiais - como maquetes,
que mostram as seções cônicas a partir de cortes em um cone e banners que mostram suas contribuições, incluindo o modelo astronômico proposto por ele, explicando os elementos geométricos
que são levados em consideração neste processo - expostos durante edições do Festival da Matemática do Colégio Pedro II. A cada edição do festival um matemático é explorado de acordo com um
período histórico. Apolônio foi escolhido pois viveu antes de Cristo, foco do último festival. Para o
próximo festival, será escolhido um matemático da época do Renascimento. Verifica-se como este
projeto tem sido eficaz no aprimoramento da relação desses alunos com a disciplina, tornando-os
protagonistas da construção do saber matemático, de forma que eles próprios construam seus conceitos, de forma mais divertida e dinâmica.
palavras-chave: História da Matemática; Modelagem Matemática; Apolônio de Perga

The History of Mathematics is a segment of Mathematics that serves as huge support to
teach it, due to its contextualization with political and sociological facts of the period of each mathematical discovery. The usage of the History of Mathematics on the basic education leads to a
more human and interesting teaching of it, having the History of Mathematics and Mathematical
Modeling as basis for the study, construction and application of didactic materials which show
the students the necessity of developing the logical-mathematical reasoning. This perspective is
practiced with a group of High School students of Colégio Pedro II (unit São Cristóvão III), during
extracurricular meetings, who are introduced to mathematicians that have stood out over the His-
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tory of Mathematics, aiming at the comprehension of the importance of studying and of understanding mathematical topics that are studied during Basic Education and who divide themselves
in teams to do deeper researches about each mathematician. Among those themes, the students
of a group dedicate themselves to the contributions of Apollonius of Perga, mainly exploring his
studies about conic sections and astronomical models. This research has originated materials –
such as scale models which exhibit the conic sections extracted from cuts of a cone and banners
which show his contributions, including the astronomical model proposed by him, explaining the
geometric elements that are taken into account over this process – presented over the editions of
the Festival da Matemática do Colégio Pedro II. In each edition of the festival, a mathematician is
explored according to a historical period. Apollonius was chosen because he lived before Christ,
focus of the last festival. For the forthcoming edition, a mathematician of the Renaissance period
is going to be chosen. It is noticeable that this project has been efficient for the improvement of the
relation of these students with the school subject, making them protagonists of the construction of
the mathematical knowledge, so that they can build their concepts themselves, in a more fun and
dynamic way.
keywords: History of Mathematics; Mathematical Modeling; Apollonius of Perga
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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384. RELAÇÕES ENTRE A EQUAÇÃO DE KAWAHARA E A KDV.
Autor:			
Orientador:		

Mauro Nigro Alves Junior
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Um matemático ao tentar solucionar um problema em aberto, lança mão de várias estratégias: redução do problema a um caso já conhecido; obtenção de equivalências a outros problemas
“mais tratáveis”; ataque a problemas menores, ainda assim correlatos com o problema inicial, entre
outros. O estudo da Equação de Kawahara está intimamente ligado ao da KdV. Enquanto a KdV
é uma equação de terceira ordem, tem-se a Kawahara de quinta ordem. A Kawahara é usada para
modelar problemas dispersivos quando a KdV já não representa adequadamente o fenômeno. O
Kawahara observou que isto acontece quando o coeficiente do termo de ordem três fica muito
pequeno ou mesmo se anula. Porém, o estudo da Kawahara se baseia no estudo da KdV. A equivalência entre existência de soluções não triviais da equação de Kawahara cujas energias não decaem
e certos problemas de autovalores e autovetores que por sua vez são equivalentes à determinação
de certas funções inteiras, na Kawahara é inspirada na análise da KdV. Até o presente momento,
foram compilados textos sobre assuntos preliminares à Transformação de Möbius, visando criar
bases teóricas para compreensão do assunto em questão e possibilitar texto disponível sobre o
assunto ao nível de graduação. A divulgação por meio de pôster em Congresso, fez com que se
tornassem mais evidente as conexões do problema inicial da Kawahara com as Transformações de
Möbius. O desenvolver da pesquisa em Matemática, se deu inicialmente pelo desenvolvimento de
pré-requisitos teóricos, por meio de um estudo bibliográfico de assuntos que envolvem a Transformação de Möbius e assim, logo após pudemos abordar em sua generalidade o tema principal a ser
pesquisado, isto é , da resolução da Kawahara em comparação a da KdV. Nesta fase final, faremos
uma comparação entre ambas equações, destacaremos suas semelhanças e contrastes entre a análise
das funções inteiras que aparecem como problemas auxiliares do estudo das soluções cujo a energia
não decai. Na KdV este tratamento é algébrica, enquanto na Kawahara envolve Análise Complexa.
palavras-chave: Transformação de Möbius; Kawahara; KdV

A mathematician in trying to solve an open problem throws up several strategies: reducing
the problem to an already known case; obtaining equivalence to other “more treatable” problems;
attack to minor problems, still correlated with the initial problem, among others. The study of
the Kawahara Equation is closely linked to that of KdV. While KdV is a third order equation, one
has the fifth order Kawahara.Kawahara is used to model dispersive problems when KdV no longer adequately represents the phenomenon. The Kawahara observed that this happens when the
coefficient of the order three term becomes too small or even cancels out.However, the Kawahara
study is based on KdV’s study. The equivalence between the existence of nontrivial solutions of the
Kawahara equation whose energies do not decay and certain problems of eigenvalues and eigenvectors which in turn are equivalent to the determination of certain integer functions in Kawahara
is inspired by the KdV analysis. Up to the present moment, texts have been compiled on preliminary subjects to the Möbius Transformation, aiming to create theoretical bases for understanding
the subject in question and to make possible available text on the subject at the undergraduate level.
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Dissemination through a poster in Congress has made the connections of Kawahara’s initial problem with the Möbius Transformations become more evident. The development of mathematical
research was initially due to the development of theoretical prerequisites, through a bibliographical study of subjects involving the Möbius Transformation, and thus, after being able to address
in general the main theme to be researched, this of Kawahara’s resolution compared to that of
KdV. In this final phase, we will make a comparison between both equations, we will highlight
their similarities and contrasts between the analysis of the whole functions that appear as auxiliary
problems of the study of the solutions whose energy does not decay. In KdV this treatment is algebraic, whereas in Kawahara it involves Complex Analysis.
keywords: Mobius Transformation; Kawahara; KdV
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Introdução: Uma álgebra de Lie é um espaço vetorial V varrido pela combinação linear dos
geradores do grupo de Lie G associado, e equipado com uma operação binária [.,.]: V X V → V, chamada multiplicação de Lie, que satisfaz as propriedades de antissimetria, linearidade e identidade de
Jacobi. Álgebras de Lie têm importância central na física teórica, e são imprescindíveis na mecânica
quântica. Nesta, os membros da álgebra atuam como operadores em vetores do espaço de Hilbert,
que são identificados com estados permitidos de determinado sistema físico. Como exemplo de
sua relevância, todas as partículas fundamentais do modelo padrão pertencem a uma dada representação de alguma álgebra de Lie, proporcionando muitos prêmios Nobel no século XX devido à
previsão de partículas que vieram a ser observadas mais tarde. Objetivos: A partir da definição da
representação fundamental do grupo SU(2,1), derivar as relações de comutação da álgebra associada, encontrar o estado de peso mínimo a partir da atuação das raízes negativas, desenhar diagramas
dos estados permitidos e propor um sistema físico descrito por essa álgebra. Metodologia: Estudo
relacionado aos tópicos da proposta do projeto de pesquisa, acompanhado pelo orientador com encontros semanais de exposição de resultados; redirecionamento do estudo baseado nas habilidades
e capacidades desenvolvidas. Resultados: Através das relações de comutação dos membros da álgebra do SU(2,1), obteve-se o vínculo que possuem os parâmetros do estado de peso mínimo, bem
como os coeficientes das raízes positivas e negativas para qualquer estado, resultados estes que não
foram encontrados na literatura. Com a atuação das raízes no estado de peso mínimo, conseguiu-se
descobrir todos os estados permitidos para uma dada representação, e com isso se construíram os
diagramas de torre de estados para diferentes representações. Conclusão: Do padrão que surge da
torre de estados do SU(2,1), inferiu-se um sistema físico associado à álgebra. Este seria um sistema
quântico e relativístico de dimensão 1+1. Os estados seriam, então, autovetores do momento linear
e da energia. Nesta representação, o momento linear, para uma energia fixa, exibe uma simetria do
SU(2), com representações de dimensão finita, tipicamente de spin. Já a energia, fixado o momento, exibe uma simetria do SL(2,R), com representações de dimensão infinita, que é a simetria do
oscilador harmônico, porém com vácuo arbitrário (autovalores reais não-negativos).
palavras-chave: Grupos de Lie; Álgebras de Lie; Representações

Introduction: A Lie algebra is a vector space V spanned by linear combinations of the generators of the Lie group G associated to it, and equipped with a binary operation [.,.]: V X V → V,
called Lie multiplication, that satisfies the properties of antisymmetry, linearity and Jacobi identity.
Lie algebras have central importance in theoretical physics and are indispensable in quantum mechanics. On this, the members of the algebra act as operators in vectors of Hilbert space that are
identified with permitted states of determined physical system. As example of its relevance, all the
fundamental particles in standard model belong to a given representation of some Lie algebra, providing many Nobel prizes in XX century due to the prediction of particles that came to be observed
later. Objectives: Starting with the definition of fundamental representation of SU(2,1) group, to
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derive the commutation relations of the associated algebra, to find the lowest weight state from
the negative roots action, to draw permitted states diagrams and to propose a physical system
described by this algebra. Methodology: Study related to the topics of the proposal of the research
project, followed by the supervisor in weekly meetings of results exposure; study redirection based on skills and abilities developed. Results: Through the commutation relations of members of
SU(2,1) algebra it was obtained the constraint of the parameters of the lowest weight state, as well
as the coefficients of the positive and negative roots to any state, results which were not found in
the literature. From the action of roots in the lowest weight representation, we accomplished to
discover all the permitted states to a given representation and then to construct the states diagrams
for different representations. Conclusion: From the pattern emerged from de SU(2,1) states diagrams, it was inferred a physical system associated to the algebra. This would be a quantum and
relativistic system 1+1-dimensional. The states would then be eigenvectors of the linear momentum and energy. The linear momentum, for a fixed energy, exhibits a SU(2) symmetry, which are
finite dimensional representations, typically of spin. However, fixing the momentum, the energy
exhibits a SL(2,R) symmetry, which are infinite dimensional, the harmonic oscillator symmetry,
but with arbitrary vacuum (of non-negative reals eigenvalues).
keywords: Lie groups; Lie algebras; Representations
Apoio Financeiro:
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386. SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE MÉTODOS EXPLÍCITOS PARA A
EQUAÇÃO DE KORTEWEG-DE VRIES LINEARIZADA
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A equação de “Korteweg-de Vries” (KdV) é uma equação diferencial parcial de terceira ordem, não linear, que modela sistemas ondulatórios conhecidos como ondas solitárias, caracterizadas por se propagarem por longas distâncias sem ter sua forma alterada. Exatamente pelo fato
de interagirem de forma a preservar suas formas originais, essas ondas solitárias são também conhecidas como “sólitons”, terminologia que remete ao comportamento de uma partícula. Essas
soluções são fruto do equilíbrio de duas forças contrárias presentes na KdV: o termo não linear de
advecção, o qual tende a tornar as oscilações mais abruptas, produzindo soluções descontínuas e o
termo dispersivo da derivada espacial de terceira ordem, que tende a atenuar as oscilações. Com o
intuito de compreender melhor a influência do termo dispersivo nas soluções da KdV, propõem-se
a linearização da KdV desprezando o seu termo não-linear original. Além disso, simulações computacionais foram realizadas utilizando métodos explícitos, propostos neste trabalho, a partir de
métodos explícitos clássicos utilizados na equação de advecção a fim de comparar as eficiência de
cada um deles na obtenção de uma solução aproximada para KdV linearizada. Existe uma grande
variedade de esquemas explícitos de diferenças finitas para a equação da advecção, uma das equações diferenciais parciais hiperbólicas mais simples. Os esquemas explícitos propostos nesse trabalho se inspiram nos métodos de Euler, Lax-Friedrichs e Lax-Wendroff, bem difundidos no âmbito
dos sistemas hiperbólicos. O usode tais métodos explícitos para a equação de Kortweg-de Vries linearizada possui severasrestrições em relação à discretização da coordenada temporal, assim como
ocorre ao serem aplicados originalmente para a equação da advecção. Exigindo, portanto, uma
malha muito refinada para obter bons resultados em instantes de tempo avançados.Sendo assim, se
torna convidativo o uso de métodos explícitos multi-passo ou esquemas implícitos de diferenças finitas. Além disso, o tratamento das condições de contorno realizado nesse trabalho mostrou-se ser
um precursor de instabilidades. Portanto, é necessário aprimorar a discretização das condições de
contorno para que minimize o impacto deste tratamento na estabilidade dos métodos numéricos.
palavras-chave: simulações numéricas; equação de Korteweg-de Vries linearizada; métodos explícitos

The Korteweg-de Vries (KdV) equation is a nonlinear third order partial differential equation which models wave systems known as solitary waves. Those waves propagate themselves
for long distances without changing their shapes. By the fact that interact each other preserving
their shapes, those waves are also known as solitons due to their stability particle-like behavior.
Solitons are results from the balance of KdV’s terms: nonlinear advection term, which tends to
make the oscillations more abrupt, producing discontinuous solutions and the dispersive term of
the third order spatial derivative, which tends to attenuate the oscillations. In order to understand
the influence of the dispersive term on the KdV solutions, we propose the linearization of KdV,
despising its nonlinear term. Furthermore, the computational simulations were carried out using
classical explicit methods of the advection equation in order to compare the efficiency of each of

758

them at reaching a linearized KdV approximate solution. There is a wide variety of explicit finite
difference schemes for the advection equation, one of the simplest partial hyperbolic differential
equations. The explicit schemes proposed in this work are inspired by the Euler, Lax-Friedrichs
and Lax-Wendroff methods, well-known in hyperbolic systems. The use of these explicit methods
for the linearized Kortweg-de Vries equation has severe restrictions in relation to the temporal
coordinate discretization. Therefore, it requires a very refined mesh to get good results in advanced time instants. Thus, the use of explicit multi-step methods or implicit schemes of finite differences becomes inviting. Moreover, the treatment of boundary conditions carried out in this work
proved to be a precursor of instabilities. Hence, it is necessary to improve the discretization of the
boundary conditions. This improvement may reduce the impact of the boundary conditions on the
stability of the numerical methods.
keywords: numerical simulations; linearized Korteweg-de-Vries equation; explicit methods
Apoio Financeiro: ; PIBIC/LNCC
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Autor: Matheus Nunes Adauto Orientador: MARCUS VINICIUS TOVAR COSTA (CTC
/ IME) Título: Sistema massa-mola e o Método Monte Carlo Introdução: Os fenômenos oscilatórios, despertam interesse teórico e experimental por se mostrarem a base de um grande número de
fenômenos na natureza, como por exemplo, o movimento de um relógio de pêndulo, as vibrações
de uma molécula, as ondas produzidas pelo movimento de uma corda e até em fenômenos de escala
cosmológica como colisões entre estrelas. Seja qual for o evento citado, a sua modelagem passa
pela elaboração de uma equação diferencial para a sua descrição ou pela simulação computacional
do fenômeno. Dessa forma, o papel do aprendizado na resolução das equações diferenciais que
traduzem esses fenômenos, certamente deverá proporcionar forte contribuição à formação matemática do estudante. Objetivos: O cerne desse trabalho é realizar um estudo teórico/experimental
do perfil de oscilação, isto é, dos modos vibracionais de sistemas formados por N componentes
tipo massa-mola. Para isso, consideramos a possível construção de sistemas unidimensionais desde
o mais simples que é um corpo acoplado a duas molas até um número N qualquer de molas, o que
só pode ser realizado teoricamente. Aqui devemos considerar, pelo menos à princípio, o caso em
que os sistemas estão livres de força externa e, em primeira aproximação, com força de atrito entre
as massas e o plano de apoio nulas. Experimentalmente, isso pode ser obtido fazendo uso do trilho
de ar (uma dimensão) como da mesa de ar (duas dimensões). Metodologia: Consideramos corpos
de mesma massa, e mesma constante k da mola e os sistemas modelados segundo a dinâmica Newtoniana, considerando suas respectivas equações diferenciais. Com estas equações podemos obter
seus modos de vibração. Salientamos que a dificuldade neste tipo de tratamento é que o número
de equações é função do número de graus de liberdade do sistema, imposto pelo seu tamanho e
dimensão. Aqui, métodos numéricos são fundamentais para a resolução do problema. Assim, além
de buscar métodos tradicionais para resolver um grande número de equações acopladas, buscamos
abordar o problema considerando a simulação de Monte Carlo como ferramenta teórica-experimental para o tratamento de grandes sistemas. Resultados: Consideramos as equações para diversas
configurações em uma dimensão (cadeia linear), desde o caso de uma única massa presa a uma
única mola até o caso de N massas e N+1 molas. Comparamos as duas abordagens teóricas mencionadas acima e quando possível, analisamos alguns resultados experimentais. Conclusão: Neste
trabalho, procuramos mostrar a equivalência entre métodos analíticos e simulações numéricas para
a modelagem de sistemas físicos.
palavras-chave: siatema massa-mola; modos vibracionais; simulação numérica

Introduction: Oscillatory phenomena arouse theoretical and experimental interest because
they are the basis of a great number of phenomena in nature, for example, the movement of a
pendulum clock, the vibrations of a molecule, the waves produced by the movement of a rope and
even in cosmological-scale phenomena such as collisions between stars. Whatever the event is, its
modeling involves the elaboration of a differential equation for its description or for the computa-
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tional simulation of the phenomenon. Thus, the learning in solving the differential equations that
translate these phenomena certainly should provide a strong contribution to the student’s mathematical training. Objectives: The central point of this work is to perform a theoretical-experimental study of the oscillation profile, that is, the obtaining the vibrational modes of systems composed
by N mass-spring components. For this, we consider the possible construction of one-dimensional
systems from the simplest one in which a single body is coupled to two springs to a more complex
one of any number N of springs, which can only be done by simulation techniques. Here we must
consider, at least, the case where the systems are free of external force and, at first approximation,
with no frictional force between the masses and the plane. Experimentally, this can be obtained
by making use of the air rail (one dimension) as the air table (two dimensions). Methodology: We
consider bodies of the same mass, and the same spring constant k. The systems are modeled according to the Newtonian dynamics, considering their respective differential equations. With these
equations we can get their vibration modes. We emphasize that this kind of treatment increases
the number of equations that is a function of the number of degrees of freedom of the system, imposed by its size. Here, numerical methods are fundamental to solving the problem. Thus, making
use of traditional methods to solve a large number of coupled equations, we seek the problem by
considering Monte Carlo simulation as a theoretical-experimental tool for the treatment of large
systems. Results: We consider a large number of cases that result in systems with large number
of equations for several configurations in one dimension (linear chain), since the case of a single
mass attached to a single spring until the case of N masses and N + 1 springs. We compare the two
theoretical approaches mentioned above and when it is possible, we analyze some experimental
results. Conclusion: In this work we show the equivalence between analytical methods and numerical simulations in order to study and model physical systems.
keywords: spring-mass system; vibrational modes; Monte Carlo simulation
Apoio Financeiro: ; UERJ
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Sobre coloração total dos grafos r-partidos completos Introdução: Um grafo G=(V,A) é um
conjunto de vértices V conectados por um conjunto de arestas A. Uma k-coloração total de G é
uma atribuição de k cores aos elementos de G, onde elementos adjacentes possuam cores diferentes
e X” de G é o menor k possível. A Conjectura da Coloração Total afirma que X” é igual a Delta+1
ou Delta+2, onde Delta é o grau máximo do grafo. Grafos com X”=Delta+1 são chamados de Tipo
1 e X”=Delta+2 de Tipo 2. Uma coloração é equilibrada quando a diferença de vezes que a cor que
mais aparece e a cor que menos aparece é de no máximo 1. Um grafo é dito r-partido completo
(K{r-n}) quando este pode ser particionado em r partes de modo que vértices de mesma parte não
sejam adjacentes e todo vértice de cada parte seja adjacente a todos os vértices das outras partes. Um
grafo é bipartido completo (K{n.m}) quando todo vértice de Y (|Y|=n) é adjacente a todos vértices
de U (|U|=m). Objetivos: O objetivo deste trabalho é estudar o problema de coloração total (resp.
coloração total equilibrada) em grafos, que consiste em determinar o menor número de cores que
bastam para se colorir um grafo com tal coloração, na classe dos grafos r-partidos completos. Metodologia: O método de investigação é aquele inerente à pesquisa matemática criteriosa, Consistindo
essencialmente no estudo de resultados existentes e no desenvolvimento da pesquisa com foco
nos problemas em aberto. As etapas principais consistem em pesquisa bibliográfica de trabalhos
relacionados com o tópico abordado; investigação de demais problemas em aberto na área e motivação para novos problemas; desenvolvimento de resultados e descrição rigorosa destes. Planejamos continuar as participações em conferências relevantes da área. Resultados: Verificamos que
todo grafo K{n,n} é Tipo 2, o que já era provado; apresentamos uma outra prova de que todo grafo
K{n,m}, quando n é diferente de m, possui uma (Delta+1)-coloração total equilibrada e por fim,
apresentamos uma propriedade de coloração total equilibrada para os grafos K{r-n}. Teorema (1)
Todo grafo K{n,n} é Tipo 2. Além disso, todo K{n,n} admite (Delta+2)-coloração total equilibrada.
/ (2) Todo K{n,m} (n>m) possui uma (Delta+2)-coloração total equilibrada. Propriedade) Em toda
(Delta+1)-coloração total equilibrada do grafo K{r-n}, r≥3 e n par, o nº de vértices coloridos com
a mesma cor é exatamente 2. Conclusão: Como trabalhos futuros, continuaremos a coloração total
na classe dos grafos r-partidos completos balanceados. Palavras-chave: Grafos; Coloração total;
r-partidos completos.
palavras-chave: Grafos; Coloração total; r-partidos completos

About total coloring of complete r-partite graphs Introduction: A graph G=(V,A) is a set
of vertices V connected by a set of edges A. A total kcoloring of G is an assignment of k colors
to the elements of G, where adjacent elements have different colors and X” of G is the smallest
possible k. The Total Coloring Conjecture states that X” is equal to Delta+1 or Delta+2, where Δ
is the maximum degree of the graph. Graphs with X”=Delta+1 are called Type 1 and graphs with
X”=Delta+2 are called Type 2. A total coloring is equitable when the number of elements with the
color that appears the most and the number of elements with the color that appears the least differs
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by at most 1. A graph is said complete r-partite (K{r-n}) when it can be partitioned into r parts so
that vertices of the same part are not adjacent and every vertex of each part is adjacent to all vertices of the other parts. A graph is complete bipartite (K{n,m}) when every vertex of Y (|Y|=n) is
adjacent to all vertices of U (|U|=m). Objective: The objective of this work is to study the problem
of total coloring (equitable total coloring) of graphs, which consists in determining the smallest
number of colors that are enough to color a graph with such coloring, in the class of the complete
r-partite graphs. Methodology: The method of investigation is that inherent to the careful mathematical research, consisting essentially in the study of existing results and in the development of
the research with focus on the open problems. The main steps consist in bibliographical research
of works related to the topic; investigation of other problems in the area and motivation for new
problems; development of results and description of these. We plan to continue participating of
the relevant conferences in the area. Results: We prove that every graph K{n,n} is Type 2, which
was already proved; we present another proof that every graph K {n,m}, with n different of m, has
a (Delta+1)-equitable total coloring and finally, we present an equitable total coloring property for
the graphs K{r-n}. Theorem (1) Every graph K {n,n} is Type 2. In addition, every K {n,n} admits
a (Delta+2)-equitable total coloring. /(2) Every K {n,m} (n>m) has a (Delta+2)-equitable total coloring. Property) In every (Delta+1)-equitable total coloring of graph K {r-n}, r≥3 and n even, the
number of vertices with the same color is exactly 2. Conclusion: As future works, we will continue
the study of total coloring in the class of the complete r-partite graphs. Keyword: Graphs; equitable
total coloring; complete r-partite graphs.
keywords: Graphs; Equitable total coloring; Complete r-partite graphs
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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389. SOBRE PROBLEMAS DE COLORAÇÃO NOS GRAFOS DE PETERSEN
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Autor: Rafael Augusto Marques da Costa Orientadora: Diana Sasaki Nobrega O grafo de
Petersen é formado por 10 vértices e 15 arestas e recebeu este nome em homenagem ao seus criador que, em 1898, conseguiu encontrar o menor grafo cúbico sem pontes que não possui coloração
de arestas com 3 cores. A partir desse grafo, os Grafos de Petersen Generalizados foram definidos
e esta classe de grafos é o tema desse estudo. Esta família de grafos cúbicos possui configuração
que consiste em um polígono externo ligado a vértices internos que possuem arestas de acordo
com distância específica. Investigamos os problemas de coloração nesta classe de grafos, buscando
novas técnicas para a busca de soluções de problemas em aberto nesta classe de grafos. Uma dessas
técnicas é a divisão do grafo em blocos coloridos menores, dividindo os seus vértices, de forma que
seja possível juntá-los posteriormente para formar grafos maiores com coloração total equilibrada.
Esse tipo de coloração consiste em colorir arestas e vértices com uma diferença entre o número de
elementos pintados por qualquer cor de no máximo 1. O estudo tem sido focado nos grafos G(n,7)
e usando exemplos de grafos G(n,3), previamente estudados por outros pesquisadores, buscando
formas de achar uma coloração total equilibrada geral para grafos maiores e mais complexos. Até o
presente momento, se obteve uma coloração total não equilibrada para os grafos G(15,7), G(16,7)
e G(17,7) e a divisão de um bloco com 5 vértices com uma coloração total equilibrada, mas que
ainda não é boa o suficiente para criar grafos maiores. Buscamos formas de encontrar uma melhor
coloração equilibrada para essa classe de estudo. Apoio Financeiro: CNPq.
palavras-chave: Teoria de grafos; Grafos de Petersen Generalizados; Coloração de grafos equilibrada

The Petersen Graph consists in 10 vertices connected by 15 edges and receved this name in
honor to its creator. In 1898 he tried to find the smallest cubic brigdeless graph that could not have
edge coloring with 3 colors. Based in this famous graph, the Generalized Petersen Graphs were
defined and this class of graphs are the subject of this study. This family of cubic graphs consists
in an external polygon conected to inner vertices that have edges according to a specific distance.
We investigate the coloring problems in this class of graphs, looking for new techniques to find
solution to unsolved problems in this family of graphs. One of these techniques is to divide the
graphs in smaller blocks, partitioning its vertices, in a way that is possible to join them in order
to construct bigger graphs with total and equilibrated colorings. This type of coloring consists in
color edges and vertices so that the difference between the number of elements to each color is at
most 1. The study has been focused in G(n, 7) graphs and using examples of G(n,3) graphs, previously studied by other researchers, searching ways to find a total equilibrated coloring to bigger
graphs. So far, we obtained a total non-equilibrated coloring for the graphs G(15,7), G(16,7) and
G(17,7) considering a block with 5 vertices with total equilibrated coloring. But this construction
is not appropriate to color bigger graphs. We are looking for ways to find the total colorings for
the graphs in the class of Generalized Petersen Graphs.
keywords: Graph Theory; Generalized Petersen Graphs; Equilibrated Graph Coloring
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; Loreal Para Mulheres na Ciência
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MATEMÁT I C A
390. TÉCNICAS DE DISCRETIZAÇÃO APLICADAS NA MODELAGEM
MATEMÁTICA
Autor:			
Colaborador(es):
				
				
Orientador:		

Ruth Isabela Barbosa Gonçalves
Gabriel Gonzaga Lima
Ana Carolina Almeida Fundo
Vanessa Barreto da Silva
Cristiane Oliveira de Faria (CTC / IME)

Com o intuito de auxiliar a construção do conhecimento de conceitos matemáticos, gerando
no aluno uma maior familiaridade com a disciplina e a revalorizando, a História da Matemática
tem a função de contextualização utilizando fatos políticos e sociais da época de cada descoberta.
Por isso, este projeto tem como proposta de utilizar a História da Matemática para estimular o
estudo da matemática no Ensino Médio. Objetiva-se além deste estímulo, mostrar aos alunos e
bolsistas graduandos em licenciatura conhecimento e familiaridade com as técnicas da modelagem.
Sob a orientação da Professora Cristiane Faria (UERJ), os licenciandos semanalmente estudam
ferramentas matemáticas específicas e temas para abordarem em sala de aula da educação básica. E,
simultaneamente, no Colégio Pedro II (pólo São Cristóvão III), com a Professora Luciana Martino
participam de um projeto que usa a Modelagem Matemática e Matemática Aplicada para estudar
a História da Matemática, onde os bolsistas acompanham as aulas e os trabalhos dos grupos formados pelos alunos do ensino médio que aprofundam as pesquisas sobre cada conteúdo abordado.
Nestas aulas, os alunos podem adquirir maior conhecimento sobre os grandes matemáticos e filósofos que fizeram descobertas importantes para o crescimento da ciência e destes os primeiros a
serem abordados foram Arquimedes e Apolônio. Os alunos foram divididos em grupos, onde cada
graduando ficou responsável por ajudar um dos grupos. O grupo em questão pesquisou sobre a Lei
da Alavanca de Arquimedes, apresentando três experimentos para ilustrar os conceitos abordados.
Os trabalhos confeccionados foram expostos na edição do Festival da Matemática do Colégio Pedro
II, no campi Centro. Com apenas uma edição, pôde-se perceber maior empolgação por parte do
alunado, tendo assim, um empenho na busca do aperfeiçoamento e da inovação em seus trabalhos
para os próximos festivais. O projeto está conseguindo êxito já que a cada momento mais alunos se
candidatam a participar e os trabalhos vem sendo aprimorados.
palavras-chave: Modelagem Matemática;; Ensino; História da matemática

The History of Mathematics has the function of contextualizing the teaching practice of
it by using political and social facts of the period of each discovery, aiming at assisting the construction of concepts, creating on the student a bigger familiarity with the school subject and the
revaluation of Mathematics. Because of that, this project has as proposal utilizing the History of
Mathematics to encourage the study of Mathematics in High School. It is wished, beyond this
encouragement, showing the school and college students knowledge and familiarity with the techniques of Mathematical Modeling. Under the guidance of Professor Cristiane Faria (UERJ), the
college students weekly study specific mathematical tools and themes to teach in Basic Education.
And, simultaneously, at Colégio Pedro II (unit São Cristóvão III), the teacher Luciana Martino
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develops a project which uses Mathematical Modeling and Applied Mathematics to study the History of Mathematics, in which the university students accompany the classes and works of the
teams made of High School students, who deepen the researches of all discussed contents. During
these classes, the students are able to acquire more knowledge about the great mathematicians and
philosophers who have made important discoveries for the growth of science and, from those, the
first ones to be studied were Archimedes and Apollonius. The students were divided into groups,
in which each university student has been responsible for helping one of the groups. The present
group did research about the Law of the Lever of Archimedes, exhibiting three experiments to
show the discussed contents. The works created were exposed at Festival da Matemática do Colégio Pedro II,on Downtown campus. With just one edition, it was possible to notice greater excitement on the school students, there being an effort on searching improvement and innovation on
their works to the forthcoming festivals. Conclusion: The project has been getting more and more
students who volunteer to take part of it and the works have been evolving.
keywords: Mathematical Modeling; Teaching; History of Mathematics
Apoio Financeiro: ; PIBIC
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OCEANO GR A F I A
391. ANÁLISE DE COMPOSTOS ORGANOCLORADOS (PCB E PESTICIDA)
NO TECIDO ADIPOSO SUBCUTÂNEO DE “PSEUDORCA CRASSIDENS”
(OWEM, 1846) DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL
Autor:			
Samara Rodrigues dos Santos
Colaborador(es):
Flávio Lima
				Ana Bernadete Fragoso
Orientador:		
Jose Lailson Brito Junior (CTC / FAOC)

A “Pseudorca crassidens”, também conhecida como falsa-orca, são cetáceos. Possui uma coloração que vai de cinza escuro a preta, seu corpo é alongado, delgado e sua cabeça é arredondada.
Os machos podem chegar a medir aproximadamente 6 metros de comprimento e as fêmeas 5 metros. Compostos organoclorados possuem uma grande persistência no meio ambiente, podendo
bioacumular nos seres vivos e biomagnificar ao longo da cadeia alimentar. Mamíferos marinhos
podem ser predadores de topo de cadeia trófica, possuindo um período de vida longo. Esses são
alguns dos motivos para que eles estejam entre os animais mais vulneráveis à bioacumulação dos
compostos organoclorados. O trabalho tem como objetivos determinar os níveis de contaminações
por compostos organoclorados (PCBs e Pesticidas) em amostras de tecido adiposo subcutâneo de
“Pseudorca crassidens” e comparar os resultados obtidos em outros trabalhos para que o grau de
contaminação da espécie seja determinado. As amostras foram obtidas através de necropsia após
os animais terem encalhado na Praia Upanema, Areia Branca, Rio Grande do Norte, Brasil. Cerca
de 1g de tecido adiposo foi macerado com a adição de 5g de sulfato de sódio (Na2SO4). A amostra
seguiu para extração em “Soxhlet” por 8 horas, com uma mistura de n-hexano e diclorometano
(1:1). O extrato passou pela etapa da evaporação, onde ocorreu a sua redução. Seguida das etapas
de purificação, onde ocorreram duas lavagens. A determinação das concentrações dos compostos
organoclorados foi realizada em cromatógrafo de fase gasosa com detector de captura de elétrons
(CG-DCE). As concentrações foram expressas em ng.g-1Lip e variaram entre 953 – 21943 para
ΣDDT; 1142 – 18188 para ΣPCB; 1 – 123 para ΣHCH; 8 – 117 para HCB; e de 91 – 2184 para o
Mirex. Houve predomínio de DDTs seguido de PCBs que são os grupos que estão causando mais
impactos na falsa-orca, dentro dos DDTs houve predomínio do pp-DDE e dentro dos PCBs houve
do PCB-187. Os resultados parciais parecem refletir o histórico da utilização destes compostos no
Brasil, mas para melhor entendimento da vida destes animais é preciso ter mais pesquisas visando
seus hábitos alimentares, seu estado de saúde e a causa da morte destes.
palavras-chave: Pseudorca crassidens; Compostos organoclorados; Falsa-orca

The “Pseudorca crassidens”, also known as False Killer Whale, are cetaceans. It has a coloring that goes from dark grey to black, its body is elongated, slender and his head is rounded. The
adult males have approximately 6m and females 5m. Organochlorine compounds have a large persistence in the environment and may bioaccumulate in living beings and biomagnify along the food
chain. Marine mammals may be top predators of the food chain, having a period of life long. These
are some of the reasons that they are among the animals most vulnerable to the bioaccumulation of
organochlorine compounds. The objective of this work is to determine the levels of contamination
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by organochlorine compounds (PCBs and Pesticides) in samples of subcutaneous adipose tissue
“Pseudorca crassidens”, and to compare the results obtained in other works for which the degree
of contamination of the species to be determined. The samples were obtained by autopsy after the
animals had stranded on the Upanema Beach, Areia Branca, Rio Grande do Norte, Brazil. About
1g of adipose tissue was macerated with the addition of 5g of sodium sulfate (Na2SO4). The sample
was followed for extraction in the “Soxhlet” for 8 hours, with a mixture of n-hexane and dichloromethane (1:1). The extract has passed through the stage of evaporation, where it occurred its
reduction. Followed by the purification steps, where there have been two washes. The determination of the concentrations of the organochlorine compounds was performed in a chromatograph
with gas phase detector capture of electrons (CG-DCE). All concentration rates are expressed in
ng.g-1Lip and vary from 953–21943 to ΣDDT; from 1142–18188 to ΣPCB; from 1–123 to ΣHCH;
from 8–117 to HCB and from 9 –2184 to Mirex. There was a predominance of DDTs, followed
by PCBs, which are the groups that are causing the most impact on the False Killer Whale, inside
of DDTs there was a predominance of pp-DDE and inside of the PCBs was PCB-187. The partial
results seem to reflect the history of the use of these compounds in Brazil, but for the better understanding of the life of these animals is need to have more research for his eating habits, his health
and the cause of death of these.
keywords: Pseudorca crassidens; Organochlorine compounds; False orca
Apoio Financeiro: CNPQ
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OCEANO GR A F I A
392. AVALIAÇÃO DA TAXA DE RENOVAÇÃO E COMPORTAMENTO
HIDRODINÂMICO DO COMPLEXO LAGUNAR DA BAIXADA DE
JACAREPAGUÁ FRENTE ÀS DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS METEOROOCEANOGRÁFICAS UTILIZANDO O MODELO MOHID
Autor:			
Orientador:		

Carolline Xavier da Silva Vieira
Alessandro Mendonça Filippo (CTC / FAOC)

Avaliação da taxa de renovação e comportamento hidrodinâmico do Complexo Lagunar da
Baixada de Jacarepaguá frente às diferentes circunstancias meteoro-oceanográficas utilizando o
modelo MOHID Autor: Carolline Xavier da Silva Vieira Colaborador (es):Dan Rosado Orientador:
Alessandro Mendonça Filippo (CTC / FAOC) As lagunas costeiras são constantemente impactadas
por influências naturais e antrópicas, tal circunstância não é diferente para o Complexo Lagunar
da Baixada de Jacarepaguá (CLBJ). O presente trabalho tem como objetivo fazer estudo do comportamento do vento na região para observar como o mesmo influencia na taxa de renovação e
comportamento hidrodinâmico. Posteriormente, será feito uma comparação do comportamento
da laguna com e sem a atuação do Vento Climatológico. Na metodologia foi utilizada a linguagem
de programação Python e o Modelo MOHID. Somando-se a isso, também foi usado o EXCEL para
manipular uma série de dados temporais do vento obtida no Banco de Dados Meteorológicos e
Oceanográficos (BANDA) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os resultados mostraram
que para as três séries de dados temporais de vento estudadas, o vento apresenta uma predominância aproximadamente nas direções norte e sul. Os ventos Climatológico e Total apresentaram
velocidade máxima entre 5,5 e 8 m/s. No entanto, o Vento Hipotético exibiu velocidades mais
elevadas. Ventos originários de norte são mais fracos e ventos de sul têm maior magnitude. Foi
possível verificar o comportamento do fenômeno de Brisa durante o dia no Vento Climatológico
e Total, enquanto que o Vento Hipotético apresenta uma periodicidade de sete dias variando com
intensidade elevada e fraca. Portanto, a partir desse estudo feito sobre o Vento Climatológico foi
observado que ele se aproxima das condições reais. Assim, o estudo foi satisfatório visto que, os
resultados encontrados estavam dentro das condições de referência. A próxima e última etapa será
rodar o modelo com a série de vento climatológica, a fim de se chegar à conclusão sobre a taxa de
renovação e comportamento hidrodinâmico do complexo lagunar sobre circunstâncias mais realísticas.
palavras-chave: Vento; Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá; Intensidade

Coastal lagoons are constantly impacted by natural and anthropogenic influences, and this
is no different for the Lagoon Complex of Jacarepaguá Lowland (LCJL). The present work aims
to study the wind behavior in the region to observe how is its influence on the renovation rate
and hydrodynamic behavior. Later, a comparison of the behavior of the lagoon with and without
the influence of the Climatological Wind will be made. In the methodology, the Python programming language and the MOHID Model. In addition, EXCEL was also used to manipulate a series
of temporal wind data obtained from the Meteorological and Oceanographic Database (BANDA)
of the State University of Rio de Janeiro. The results showed that, for the three series of wind data
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studied, the wind has predominance in the north and south directions. Climatological and Total
winds presented maximum velocity between 5.5 and 8 m/s. However, Hypothetical Wind exhibited higher speeds. Winds from the north are weaker and south winds have greater magnitude.
It was possible to verify the Brisa phenomenon during the day in Climatological Wind and Total,
while the Hypothetical Wind presents a periodicity of seven days varying with high and weak intensity. Therefore, from this study on Climatological Wind, it was observed that it is close to the
real conditions. Thus, the study was satisfactory since the results found were within the reference
conditions. The next and last step will be to run the model with the climatological wind series in
order to reach the conclusion about the rate of renewal and hydrodynamic behavior of the lagoon
complex over more realistic circumstances.
keywords: Wind; Lagoon Complex of Jacarepaguá Lowland ; Intensity
Apoio Financeiro: ; UERJ
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OCEANO GR A F I A
393. AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE HORIZONTAL DE CÉLULAS
AUTOTRÓFICAS AO LONGO DO CANAL CENTRAL DA BAÍA DE
GUANABARA EM UM CICLO DE MARÉ
Autor:
Colaborador(es):
Orientador:		

Jefferson Rocha da Silva
João Vitor Neres Mafra
Gleyci Aparecida Oliveira Moser (CTC / FAOC)

O presente estudo busca analisar a variação da densidade do picoplâncton (0,2-2μm) e do
nanoplâncton (2-10 μm) autotrófico na Baía de Guanabara e seu transporte entre a Baía de Guanabara e a plataforma continental adjacente. Com amostragens em Abril/2015 e Março/2016 em
um ciclo completo de maré (13 horas) de sizígia, em três estações fixas no canal central em duas
profundidades (superfície e fundo), através de análises da densidade e abundância dessas comunidades pela citometria de fluxo, e do cálculo de seu transporte a partir de rotinas elaboradas no
software MATLAB. Os dados físicos foram coletados através de CTD (temperatura e salinidade) e
ADCP (velocidade e direção de correntes), processados utilizando o software MATLAB. A variação da amplitude de maré proporcionou diretamente uma mudança da estrutura vertical do sistema, tanto nas variáveis ambientais quanto na distribuição dos organismos fitoplanctônicos. Verificou-se que os valores de densidade destas frações foram semelhantes entre as campanhas, porém
em Abril/2015 foram encontrados valores superiores à campanha de Março/2016, provavelmente
devido à presença da Água Central do Atlântico Sul no sistema, na primeira coleta. O transporte de
células autotróficas, entre a BG e a plataforma continental adjacente, apresentou maiores valores
de transporte na camada até 15 metros de profundidade. Foi possível observar a heterogeneidade lateral e vertical das correntes do sistema. Ambas as campanhas deste projeto apresentam um
transporte resultante para o interior da Baía de Guanabara. Os resultados obtidos ao longo desse
trabalho são passiveis de importantes contribuições para a área de pesquisa da ecologia dos organismos pertencentes às menores frações do plâncton e suas relações com a dinâmica hidrológica, em
curto prazo, do ambiente em que estão inseridos. Nossos resultados apontam a importância de se
realizar amostragem em mais de um ciclo completo de maré, assim como a instalação de fundeios
em áreas próximas ao canal central para verificar a variação de clorofila e salinidade, pois, assim,
será possível avaliar o transporte da biomassa no sentido da plataforma continental.
palavras-chave: Baía de Guanabara; picoplâncton; nanoplâncton

The present study seeking to analyze the variation of the density of the picoplankton (0,22μm) and autotrophic nanoplankton (2-10 μm) in Guanabara Bay and its transport between Guanabara Bay and the adjacent continental shelf. With sampling in Abril/2015 and Março/2016 in a
complete tidal cycle (13 hours) of syzygy, were collected at three fixed station in the central channel
in two depths (surface and bottom), for later analysis of the density and abundance of these communities with flow cytometer, besides the calculation of its transport by the routines made with
the software MATLAB. Physical data were collected with CTD (temperature and salinity) and an
ADCP (speed and direction of currents) that will be processed using Matlab. The present study
aims to determine the temporal variation of the density of the autotrophic pico and nanoplankton
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in a complete tidal cycle along the central channel in Guanabara Bay and to estimate the transport
of these organisms between the Guanabara Bay and the adjacent platform. The variation of tidal
amplitude directly provides a change in the vertical structure of the system, both in environmental
variables and in the distribution of phytoplanktonic organisms. It was verified that the values of
density of these fractions were similar between the campaigns, but in April/2015, values higher
than the March/2016 campaign, probably due to the presence of the South Atlantic Central Water in the system, in the first sampling. The transport of autotrophic cells, between BG and the
adjacent continental shelf, presented higher transport values in the layer up to 15 meters. It was
possible to observe the lateral and vertical heterogeneity of the system currents. Both campaigns
of this project present a resulting transport to the interior of Guanabara Bay. The results obtained
during this work are subject to important contributions to the research area of the ecology of the
organisms belonging to the smallest fractions of the plankton and their relationship with the hydrological dynamics, in the short term, of the environment in which they are inserted. Our results
show how important the sampling accomplishment in more than one complete tidal cycle is, as
well as the installation of moorings in areas that are near to the central channel so as to verify the
chlorophyll’s and the salinity’s variations, since, thus, it will be possible to evaluate the biomass
transport in the direction of the continental shelf.
keywords: Guanabara Bay; picoplankton; nanoplankton
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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394. AVALIAÇÃO HISTÓRICA DA CONTAMINAÇÃO POR
HIDROCARBONETOS NO MANGUEZAL DA LAGOA DE MUNDAÚ,
ALAGOAS
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:		

Angélica Roberta Costa
Claudia Hamacher (CTC / FAOC)
Cássia de Oliveira Farrias

Introdução: O ecossistema manguezal apresenta elevada importância ecológica, econômica
e social; entretanto, nas últimas décadas, a ação antrópica tem levado à perda das florestas de mangue e deterioração destes ecossistemas no Brasil. Este trabalho faz parte de um projeto maior, que
engloba 8 manguezais ao longo de toda a costa brasileira. Aqui serão apresentados os resultados
do manguezal da Lagoa de Mundaú, em Alagoas. Objetivos: O principal objetivo deste estudo é
avaliar a distribuição histórica, ao longo do último século de hidrocarbonetos alifáticos (HAs) e policíclicos aromáticos (HPAs) no manguezal da Lagoa de Mundaú e correlacionar as concentrações
encontradas com a ocupação da região. Metodologia: Foram coletados testemunhos de sedimento
de cerca de 1 m de comprimento a fim de se realizar a datação com 210Pb e determinar os HAs,
HPAs e alguns dados acessórios (C, N, granulometria). Para a determinação dos hidrocarbonetos
foram utilizados métodos EPA com extração em Sohxlet, fracionamento em coluna e identificação
e quantificação por CG/DIC e CG/EM. A datação foi realizada por espectrometria gama de baixa
energia e detecção por germânio ultrapuro. Resultados: A taxa de sedimentação no manguezal variou de 0,72 cm ano-1, de 1915 até 1975 a 1,25 cm ano-1, de 1975 a 2013. Os sedimentos coletados
se caracterizam por um predomínio de silte e argila (média igual a 83,6 %) ao longo de todo o perfil.
As concentrações de carbono orgânico e nitrogênio total variaram entre 2,52 e 10,2 e 0,16 e 0,32 %,
respectivamente. A matéria orgânica depositada é de origem majoritariamente do manguezal, com
valores médios de C/N de 27. As concentrações dos hidrocarbonetos alifáticos variaram de 0,54 a
262,65 µg g-1, com presença de mistura complexa não resolvida (MCNR) (máximo de 138,74 µg
g-1) a partir da década de 90. A concentração média dos HPAs foi 40,3 +/- 27,6 ng g-1. O perfil
vertical apresenta um aumento das concentrações a partir da década de 1990. É também a partir
desta época que há uma assinatura mais petrogênica dos HPAs. Conclusão: Há uma clara tendência
de aumento das concentrações de hidrocarbonetos alifáticos e HPAs a partir da década de 1990,
com a detecção da MCNR apenas a partir desta época e aumento da assinatura petrogênica dos
compostos presentes.
palavras-chave: Poluição por Óleo; Testemunho Sedimentar; Taxa de Sedimentação

Introduction: The mangrove ecosystem presents high ecological, economic and social importance; however, in recent decades, anthropic action has led to the loss of mangrove forests and
the deterioration of these ecosystems in Brazil. This work is part of a larger project, which encompasses 8 mangroves along the entire Brazilian coast. Here we present the results of the mangrove
in Lagoa de Mundaú, Alagoas State. Objectives: The main objective of this study is to evaluate the
historical distribution over the last century of aliphatic hydrocarbons (AHs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the mangrove of Lagoa the Mundaú and to correlate the concentra-
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tions found with the human occupation of the region. Methodology: Sediment cores of about 1 m
long were collected in order to perform the 210Pb dating and to determine AHs, PAHs and some
accessory data (C, N, granulometry). For the determination of the hydrocarbons were used EPA
methods with Sohxlet extraction, column fractionation and identification and quantification by
GC/FID and GC/MS. The dating was performed by low energy gamma spectrometry and detection by ultrapure germanium. Results: The sedimentation rates in the mangrove varied from 0,72
cm year-1, from 1915 to 1975, to 1.25 cm year-1, from 1975 to 2013. The sediments collected are
characterized by a predominance of silt and clay (mean 83,6 %) throughout the profile. The concentrations of organic carbon and total nitrogen varied between 2,52 and 10,2 and 0.16 and 0,32
%, respectively. The deposited organic matter is mainly derived from mangrove trees, with average
C/N values of 27. The aliphatic hydrocarbon concentrations ranged from 0.54 to 262,65 µg g -1,
with the presence of an unresolved complex mixture (UCM) (maximum of 138,74 µg g-1) from the
90’s. The overall mean of PAHs was 40,3 +/- 27,6 ng g-1. The vertical profile shows an increase in
the reserves of the 1990s. It is also a time when there is a greater petrogenic of the HPAs.
keywords: Oil Pollution; Sedimentary Core; Sedimentation Rate
Apoio Financeiro:
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395. AVALIAÇÃO HISTÓRICA DA CONTAMINAÇÃO POR
HIDROCARBONETOS NO MANGUEZAL DO SURUÍ, BAÍA DE GUANABARA
Autor:			
Orientador:
Coorientador:		

João Pedro Marvila Padilha Pitta
Claudia Hamacher (CTC / FAOC)
Cássia Farias

Introdução: Os manguezais são ecossistemas costeiros que ocorrem ao longo das costas tropicais e subtropicais abrigadas, na transição entre ambientes terrestres e marinhos, e ocupam regiões
tipicamente inundadas pelas marés, como os estuários, lagoas costeiras, baías e deltas (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 2000). São ecossistema de reconhecida importância socioambiental e vem
sofrendo forte pressão antrópica. No Brasil, os manguezais ocorrem praticamente ao longo de toda
a costa, desde do Oiapoque até Laguna, em Santa Catarina e vem sendo impactados por diversos
contaminantes, entre os quais se destacam os hidrocarbonetos. Objetivos: O principal objetivo
deste estudo é avaliar a distribuição histórica de hidrocarbonetos alifáticos (HAs) e policíclicos aromáticos (HPAs) no manguezal de Suruí e correlacionar as concentrações encontradas com eventos
ocorridos na região ao longo do último século. Metodologia: Foram coletados testemunhos de
sedimento de cerca de 1 m de comprimento a fim de se realizar a datação com 210Pb e determinar
os HAs, HPAs e alguns dados acessórios (C, N, granulometria). Para a determinação dos hidrocarbonetos foram utilizados métodos EPA com extração em Sohxlet, fracionamento em coluna e
identificação e quantificação por CG/DIC e CG/EM. A datação foi realizada por espectrometria
gama de baixa energia e detecção por germânio ultrapuro. Resultados: A taxa de sedimentação no
manguezal variou de 1,56 cm ano-1, em períodos mais antigos a 2,24 cm ano-1, nas camadas mais
recentemente depositadas. A concentração dos HATs foi igual a 108,3 ± 98,2 µg g-1 e da MCNR foi
96,5 ± 83,4 µg g-1. Há uma camada que se destaca das demais no início da década de 2000, associada
ao derramamento ocorrido na região nesta época. O mesmo acontece para os HPAs, que variaram
entre 19,38 e 630,43 ng g-1 (16 HPAs USEPA) e entre 61,17 e 4.877 ng g-1 (HPAs Totais). Nesta
camada há um predomínio de HPAs alquilados, típicos de aporte petrogênico. Conclusão: Os sedimentos do manguezal do Suruí refletiram a contaminação histórica da região, com especial destaque para o maior derramamento de óleo ocorrido na baía de Guanabara, em 2000.
palavras-chave: Poluição por Óleo; Hidrocarbonetos; Taxa de Sedimentação

Introduction: Mangroves are coastal ecosystems that occur along sheltered tropical and subtropical coasts, in the transition between terrestrial and marine environments, and occupy areas
typically flooded by tides, such as estuaries, coastal lagoons, bays and deltas (SCHAEFFER-NOVELLI et al. ., 2000). They are an ecosystem of recognized socioenvironmental importance and
have suffered strong anthropic pressure. In Brazil, mangroves occur practically along the whole
coast, from Oiapoque to Laguna, in Santa Catarina, and have been impacted by several contaminants, among which hydrocarbons stand out. Objectives: The main objective of this study is to
evaluate the historical distribution of aliphatic hydrocarbons (HAs) and polycyclic aromatic compounds (PAHs) in the Suruí mangrove and to correlate the concentrations found with events in
the region over the last century. Methodology: Sediment cores of about 1 m length were collected
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in order to carry out 210Pb dating and to determine HAs, HPAs and some accessory data (C, N,
granulometry). EPA methods with Sohxlet extraction, column fractionation and identification and
quantification by GC / DIC and GC / MS were used for the determination of the hydrocarbons.
The dating was performed by low energy gamma spectrometry and detection by ultrapure germanium. Results: The sedimentation rate in the mangrove varied from 1.56 cm year-1, in older
periods to 2.24 cm year-1, in the most recently deposited layers. The concentration of the HATs
was equal to 108.3 ± 98.2 μg g-1 and the MCNR was 96.5 ± 83.4 μg g-1. There is a layer that stands
out from the others in the early 2000s, associated with the spill that occurred in the region at this
time. The same applies to PAHs, which ranged from 19.38 to 630.43 ng g -1 (16 HPPA USEPA)
and 61.17 to 4,877 ng g -1 (total PAHs). In this layer there is a predominance of alkylated HPAs,
typical of petrogenic contribution. Conclusion: Suruí mangrove sediments reflect the region ‘s
historical contamination, with special emphasis on the largest oil spill in Guanabara Bay in 2000.
keywords: Oil Pollution; Hydrocarbons; Sedimentation Rate
Apoio Financeiro:
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As praias da cidade do Rio de Janeiro são frequentadas anualmente por milhões de pessoas.
Entretanto, apenas cerca de 45% do esgoto produzido na cidade recebe tratamento. Assim sendo, o
esgoto de aproximadamente 3,6 milhões de habitantes é despejado in natura nos corpos hídricos da
cidade, como rios, canais, lagoas, baías costeiras e o mar, atingindo, portanto, as praias. Tal cenário
evidencia a necessidade do monitoramento da qualidade da água do mar, uma vez que a poluição é
um risco à saúde da população. O presente trabalho visa apresentar a evolução temporal da balneabilidade das praias da cidade do Rio de Janeiro e identificar quais foram os fatores determinantes
para as condições encontradas ao longo do período analisado. Os dados de Coliformes Termotolerantes (CT) coletados pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) nas principais praias da cidade
do Rio de Janeiro no período de 1995 a 2015 foram correlacionados com os padrões de balneabilidade estabelecidos pela resolução CONAMA 274/2000. A partir da análise estatística dessas
correlações foi feita a análise da evolução temporal da balneabilidade dessas praias. Observou-se
que as praias da Barra da Tijuca, em sua porção oeste, Leblon, Ipanema, Arpoador, Copacabana,
Leme, Vermelha e Urca mostraram no geral uma melhora de suas condições de balneabilidade ao
longo do período analisado. Já as praias de São Conrado e da Barra da Tijuca em seu canto leste
apresentaram piora. A praia da Joatinga permaneceu relativamente estável. As praias do Flamengo
e de Botafogo apresentaram condições variáveis ao longo do tempo, porém sempre apresentando
péssimas condições de balneabilidade. Verificou-se que os fatores principais para uma praia apresentar condições ruins de balneabilidade foram a presença de canais que despejam esgoto no mar e
o escoamento urbano. Outro fator relevante foi a localização da praia dentro das águas confinadas e
poluídas da Baía de Guanabara. Esse estudo pode ser utilizado como instrumento para uma melhor
gestão da qualidade da água das praias cariocas.
palavras-chave: qualidade da água; poluição marinha; coliformes termotolerantes

The beaches of Rio de Janeiro city are visited by millions of people annually. However, only
about 45% of the sewage produced in the city receives treatment. Thus, the sewage of approximately 3.6 million inhabitants is dumped without any kind of treatment in the water bodies of the
city, such as rivers, canals, lagoons, coastal bays and the sea, thus reaching the beaches. This scenario highlights the need to monitor the quality of seawater, since pollution is a health risk to the
population. The present work aims to present the temporal evolution of bathing beaches of Rio
de Janeiro city and to identify which were the determining factors for the conditions found during
the analyzed period. The thermotolerant coliform (TtC) data collected by the Instituto Estadual
do Meio Ambiente (State Environmental Institute – INEA) on the main beaches of Rio de Janeiro
city from 1995 to 2015 were correlated with the water quality standards established by CONAMA
Resolution 274/2000. From the statistical analysis of these correlations was made the analysis of
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the temporal evolution of the recreational water quality of these beaches. It was observed that
the beaches of Barra da Tijuca, in its western portion, Leblon, Ipanema, Arpoador, Copacabana,
Leme, Vermelha and Urca, showed an improvement in their water quality conditions throughout
the analyzed period. On the other hand, the beaches of São Conrado and Barra da Tijuca in their
eastern corner presented worsening. Joatinga beach remained relatively stable. The beaches of
Flamengo and Botafogo presented variable conditions over time, but always presenting poor water
quality conditions. It was verified that the main factors for a beach having unappropriated water
quality conditions were the presence of channels that discharge sewage into the sea and urban
runoffs. Another relevant factor was the location of the beach within the confined and polluted
waters of the Guanabara Bay. This study can be used as an instrument for better management of
the water quality of the beaches of Rio de Janeiro.
keywords: water quality; marine pollution; thermotolerant coliforms
Apoio Financeiro:
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O conhecimento sobre a ocorrência e o padrão de distribuição dos cetáceos é essencial para
a compreensão da população e a sua conservação. A Baía de Guanabara é uma região costeira que
abriga uma população residente de botos-cinza (Sotalia guianensis) e, com a ocorrência de outras
espécies de cetáceos em águas adjacentes. Esse estudo tem como objetivo determinar as espécies
que ocorreram nas regiões adjacentes e, a área de distribuição do boto-cinza na Baía de Guanabara, entre fevereiro de 2018 e julho de 2018. A área foi amostrada com transecções em ziguezague
e, quando houve encontro com algum grupo, o tamanho de grupo, as coordenadas geográficas e
profundidade foram anotados a cada cinco minutos. Além disso, as nadadeiras dorsais dos animais
foram fotografadas, a fim de realizar a análise pela técnica de foto-identificação em laboratório.
Foram realizadas 14 saídas, em que apenas em uma saída nenhuma espécie foi avistada (7,1%). A
espécie mais avistada foi o boto-cinza (85,7%), enquanto que o golfinho-de-dentes-rugosos (Steno
bredanensis) e golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) tiveram 7,1% (n = 1), totalizando 14
avistagens durante o período de estudo. Com o auxílio do programa de reconhecimento de nadadeiras dorsais, Darwin, as fotos do golfinho-de-dentes-rugosos e golfinho-nariz-de-garrafa foram
analisadas; o primeiro apresentou nove indivíduos reavistados (4,5 %) e, cinco indivíduos foram
catalogados como novos; ao passo que o golfinho-nariz-de-garrafa não teve nenhum indivíduo
reavistado, todos os indivíduos analisados foram considerados novos e incluídos no catálogo (n =
24). O boto-cinza apresentou elevada taxa de reavistagem ao longo dos meses de estudo, tendo os
últimos quatro meses 100% de reavistagem. A distribuição do boto-cinza se deu em áreas específicas da Baía de Guanabara, como ao norte da baía próximo à Ilha de Paquetá e APA de Guapimirim
e, no canal central.
palavras-chave: Ocorrências; Cetáceos; Baía de Guanabara

Understanding cetaceans’ distribution is essential for species conservation. Guanabara Bay
harbors a resident population of Guiana dolphin (Sotalia guianensis) and cetaceans are found at
adjacent areas. This study aims to determine distribution of Guiana dolphin in Guanabara Bay
and report other species that use study area between February 2018 and July 2018. Study area was
sampled with zigzag transects for search for dolphin groups. During each encounter group size,
geographic coordinates and depth were recorded every five minutes. Photo-id technique also was
applied and dorsal fins was analysed using Darwin software. Fourteen boat surveys were carried
out, in that only one boat outlet was not sighted some specie (7.1%). The species most sighted
was the Guiana dolphin (85.7%), while what the rough-toothed-dolphin (Steno bredanensis) and
common-bottlenose-dolphin (Tursiops truncatus) had 7,1% (n = 1), totaling 14 sightings during
the study period. Fourteen rough-toothed dolphins were identified, nine resightings and five new
individuals. All 24 common bottlenose dolphins were considered new in study area and included
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in the catalog. Guiana dolphin showed a high rate of resighted over the study months, with the
last four months being 100% resighted. Guiana dolphin distribution occurred in specific areas of
Guanabara Bay, such as north of the bay near Paquetá Island and APA of Guapimirim, and in the
central channel.
keywords: Occurrence; Cetaceans; Guanabara Bay
Apoio Financeiro: CNPQ
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DELIMITAÇÃO CRUSTAL NA MARGEM EQUATORIAL BRASILEIRA Autor: Juliana
de Carvalho Paula Orientador: Marcelo Sperle Dias (FAOC / UERJ) Colaborador: Natália Valpassos Knust Teixeira A determinação do limite entre a crosta continental e a crosta oceânica em uma
margem continental do tipo divergente e transcorrente, como a margem equatorial brasileira, que
apresenta uma alta complexidade devido a todos os processos que ocorreram na sua evolução, é
um grande desafio. Este trabalho visa o desenvolvimento de modelos tectonofísicos para delimitação crustal na margem equatorial brasileira, utilizando métodos indiretos de estudo do assoalho
oceânico, com o intuito de contribuir para a determinação de novas fronteiras exploratórias de
recursos minerais. Além da delimitação crustal, também intenta a distinção das principais camadas
de rochas abaixo do fundo através dos perfis sísmicos, e, a identificação de grandes e importantes
feições. Para isso foram selecionadas dez linhas geofísicas oriundas do projeto LEPLAC. A metodologia usada consiste na interpretação dos horizontes sísmicos, análise das anomalias gravimétricas e magnetométricas e na confecção de mapas e modelos tectonofísicos. O mapa de batimetria
da margem indica as principais feições da margem, que são o Cone do Amazonas, a Elevação do
Ceará, as Zonas de Fratura e a Cadeia Norte Brasileira. O mapa de gravimetria também indica
estas feições, entretanto algumas delas que são evidentes na batimetria não são tão evidentes na
gravimetria, isto é devido a sua composição que apresenta minerais menos densos. A Linha 4,
localizada na Bacia do Foz do Amazonas está entre a quebra da plataforma e a Elevação do Ceará.
Foram indicados no perfil sísmico três horizontes principais, que de acordo com a carta estratigráfica, podemos caracterizar como o embasamento, folhelhos e arenitos. O possível limite crustal,
proposto pela modelagem, de acordo com a anomalia gravimétrica, está em aproximadamente a
150 km de distância do início da linha, e pode ser caracterizado por apresentar baixa rigidez e uma
ligação forte/fraca. Para melhores compreensões desta margem ainda será feita modelagens usando
as anomalias magnetométricas.
palavras-chave: Delimitação Crustal; modelagem; anomalias

CRUSTAL DELIMITATION IN THE BRAZILIAN EQUATORIAL MARGIN Author: Juliana de Carvalho Paula Advisor: Marcelo Sperle Dias (FAOC / UERJ) Contributor: Natália Valpassos Knust Teixeira The determination of the boundary between the continental crust and the
oceanic crust in a continental margin of the divergent and transcurrent type, such as the Brazilian
equatorial margin, which presents a high complexity due to all the processes that occurred in its
evolution, is a great challenge. This work aims at the development of tectonophysical models for
crustal delimitation in the Brazilian equatorial margin, using indirect methods of ocean floor study,
in order to contribute to the determination of new exploratory frontiers of mineral resources. In
addition to the crustal delimitation, it also attempts to distinguish the major layers of rocks below
the bottom through seismic profiles, and to identify large and important features. Ten geophysical
lines from the LEPLAC project were selected. The methodology used consists of the interpretation
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of seismic horizons, analysis of gravimetric and magnetometric anomalies, and the making of maps
and tectonophysical models. The margin bathymetry map indicates the main features of the margin, which are the Amazon Cone, the Ceará Elevation, the Fracture Zones and the Brazilian North
Chain. The gravimetry map also indicates these features, however some of them that are evident
in the bathymetry are not so evident in gravimetry, this is due to its composition that presents less
dense minerals. Line 4, located in the Foz do Amazonas Basin, is between the platform break and
the Ceará Elevation. Three main horizons were indicated in the seismic profile, which according
to the stratigraphic chart we can characterize as the basement, shales and sandstones. The possible
crustal limit, proposed by the modeling, is approximately 150 km from the beginning of the line,
and may be characterized by low stiffness and a strong / weak bond. For better understandings of
this margin models will still be made using the magnetometric anomalies.
keywords: Crustal Delimitation; modeling; anomalies
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Lagoas costeiras são ambientes naturalmente muito produtivos e, portanto, locais onde há
condições propícias à preservação da matéria orgânica de origem tanto alóctone como autóctone.
Lagoa da Tijuca faz parte do complexo lagunar de Jacarepaguá, juntamente com as lagoas de Jacarepaguá, Marapendi e Camorim, que historicamente têm sofrido intensa pressão antrópica. Devido a
sua importância natural e de forte apelo turístico para a cidade, observa-se o aumento do interesse
na recuperação desse complexo lagunar. Porém, faz-se necessário o conhecimento o atual estado
de contaminação dos sedimentos. Para tal, foram coletados em dez pontos amostras de sedimentos
superficiais, com o auxílio do busca fundo Van-Veen, para determinação de hidrocarbonetos alifáticos (HAs). A determinação dos hidrocarbonetos foi realizada a partir do método EPA 3540C,
que se baseia em extração por Soxhlet por 24 horas, utilizando diclorometano como solvente. O
fracionamento do extrato foi realizado por cromatografia de coluna aberta com alumina e sílica, segundo o método EPA3630C. A identificação e quantificação dos HAs foi feita em cromatografia em
fase gasosa com detector de ionização por chama, de acordo com o método EPA 8015B. A concentração de n-alcanos totais variou de 0,53 µg.g-1 a 14,70 µg.g-1. O principal n-alcano foi o n-C31,
apresentando a maior média de concentração (1,69 µ.g-1). O somatório de n-alcanos atingiu valor
máximo (14,7 µg.g-1) no ponto LT06, situado no centro da Lagoa da Tijuca. O tamanho médio
da cadeia (ACL) variou de 29,7 a 30,2 apontando que a principal origem da matéria orgânica é de
plantas vasculares (Bianchi & Canuel, 2011). O predomínio de compostos de cadeia ímpar, principalmente os mais pesados, indica o predomínio de matéria orgânica de origem de vegetal superior.
As concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais (HATs) variaram de 1,1 a 1.141 µg g-1. Com
exceção do ponto LT01, todos os sedimentos coletados apresentaram concentração superior a 100
µg g-1, característico de regiões estuarinas poluídas.
palavras-chave: Lagoas costeiras; sedimento; materia organica

Coastal lagoons are naturally very productive environments, and therefore, places where
there are conditions conducive to the preservation of organic matter of origin both alloctone and
autochthonous. Tijuca’s Lagoon is part of the lagoon complex of Jacarepaguá, together with the
lagoons of Jacarepaguá, Marapendi and Camorim, which have historically suffered intense anthropic pressure. Due to its natural importance and strong tourist appeal to the city, there is an
increase in interest in the recovery of this lagoon complex. However, it is necessary to know the
current state of sediment contamination. For this purpose, samples of superficial sediments were
collected at ten points, with the aid of the Van-Veen bottom search, for the determination of aliphatic hydrocarbons. The determination of hydrocarbons was carried out using the EPA 3540C
method, which is based on Soxhlet extraction for 24 hours using dichloromethane as solvent. The
fractionation of the extract was performed by open column chromatography with alumina and silica, according to the EPA3630C method. The identification and quantification of aliphatic hydro-
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carbons was done in gas chromatography with flame ionization detector according to EPA method
8015B. The concentration of total n-alkanes ranged from 0.53 μg.g-1 to 14.70 μg.g-1. The main
n-alkane was n-C31, with the highest concentration (1.69 μg-1). The sum of n-alkanes reached a
maximum value (14.7 μg.g-1) at LT06, located in the center of Tijuca’s Lagoon. The average chain
size (ACL) ranged from 29.7 to 30.2, indicating that the main source of organic matter is from
vascular plants (Bianchi & Canuel, 2011). The predominance of odd chain compounds, mainly the
heavier ones, indicates the predominance of organic matter of superior vegetable origin. Total
aliphatic hydrocarbon concentrations (HATs) ranged from 1.1 to 1141 μg g-1. With the exception
of point LT01, all sediments collected had a concentration higher than 100 μg g-1, characteristic
of polluted estuarine regions.
keywords: Coastal lagoons; sediment; organic matter
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Estudos florestais que determinam os aspectos estruturais apresentam uma série de parâmetros que seguem de forma tradicional a mesma metodologia. Dentre eles estão: a altura média, a
densidade e diâmetro do tronco medido a altura do peito (DAP). Isso tornou possível a comparação de distintas áreas de mangue do mundo, porém muitos trabalhos de campo ainda representam
um obstáculo para o desenvolvimento destas pesquisas, por serem trabalhosos e custosos. Este
estudo tem como objetivo comparar a tecnologia de escaneamento terrestre em laser de florestas
de mangue da área de estudo, localizada na Reserva Biológica de Guaratiba, com os dados obtidos
através dos métodos tradicionais em campo. O método tradicional consiste no monitoramento
estrutural de parcelas permanentes onde contém três espécies de mangue (Avicennia Schaueriana,
Laguncularia Racemosa e Rhizophora Mangle), em que os indivíduos são identificados por espécie
e medidos quanto à altura e diâmetro dos troncos (a 1,30 m do substrato com uma fita) e descritos
quanto à condição (vivo ou morto). Já o método tecnológico, se trata de um escaneamento terrestre
a laser (TLS) feito através do LiDAR, uma tecnologia de sensoriamento remoto. Para o projeto,
foram escaneadas 65 árvores localizadas em uma das florestas de franja e realizadas seis leituras em
cada um dos indivíduos. Em seguida, obteve-se a nuvem de pontos no programa WRPLOT para
o corte transversal do tronco a 1,30 m do solo para o cálculo do diâmetro. O corte é feito por três
métodos computacionais: círculos, eplises e splines. A comparação baseia-se no quão próximo o
método tecnológico está do tradicional, estamos interessados no menor erro percentual possível.
Das 65 árvores escaneadas, 27 apresentaram resultados satisfatórios e o contorno que mais se assemelha ao tronco foi a elipse. Entretanto, as outras 38 obtiveram erros muito altos, ou seja, se
afastaram do padrão das leituras. Devido a isso, esses indivíduos foram separados e analisados com
mais detalhe no programa. Concluímos que o programa não tem o cuidado visual que é necessário
quando se trata de realizar um contorno do tronco, ele não consegue detectar troncos adjacentes
nem deformidades na altura de 1,30 m em que é escaneado. Portanto, o processo seguinte é reformular um novo algoritmo ou uma altura mais adequada para os indivíduos que apresentaram erros
altos, a fim do TLS determinar com mais precisão os três contornos estabelecidos. E depois, do
método ser ajustado e mostrar um resultado mais efetivo, avaliar os prós e contras de cada metodologia para que estes resultem em ganhos reais em termos de informação, visto que a diversidade
estrutural das florestas sempre representou um desafio devido à alta complexidade de crescimento
dos manguezais.
palavras-chave: mangue; escaneamento terrestre a laser; DAP

Forest studies that determine the structural aspects present a series of parameters that traditionally follow the same methodology. Among them are: the average height, the density and
diameter of the trunk measured the height of the chest (DAP), determining representative values
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of the forests. This made it possible to compare different mangrove areas of the world, but many
fieldwork still represents an obstacle to the development of these surveys, because they are laborious and costly. This study aims to compare the laser terrestrial scanning technology of mangrove
forests of the study area, located in the Guaratiba Biological Reserve, with data obtained through
traditional methods in the field. The traditional method consists of the structural monitoring of
permanent plots containing three mangrove species (Avicennia Schaueriana, Laguncularia Racemosa and Rhizophora Mangle), in which the individuals are identified by species and measured for
the height and diameter of the trunks (at 1.30 m of the substrate with a tape) and described for the
condition (live or dead). The technological method is a laser terrestrial scanning (TLS) made using
LiDAR, a remote sensing technology. For the project, 65 trees located in one of the fringe forests
were scanned and six readings were performed on each individual. Then the cloud of points in the
ParaView program was obtained for cross-section of the trunk at 1.30 m from the ground to calculate the diameter. The cut is made by three computational methods: circles, eplises and splines.
The comparison is based on how close the technological method is to the traditional one, that is,
we are interested in the smallest possible percentage error. Of the 65 scanned trees, 27 presented
satisfactory results and the contour that most resembles the trunk was the ellipse. However, the
other 38 got very high errors, that is, they deviated from the standard of the readings. Because of
this, these individuals were separated and analyzed in more detail in the program. We concluded
that the program does not have the visual care that is needed when it comes to performing a trunk
contour, it can not detect adjacent trunks or deformities at a height of 1.30 m where it is scanned.
Therefore, the next process is to reformulate a new algorithm or a more suitable height for individuals who have presented high errors, in order for TLS to more accurately determine the three
established contours. And, after the method is adjusted and show a more effective result, they
are assessing the pros and cons of each methodology so that they result in real gains in terms of
information, since the structural diversity of forests has always been a challenge due to the high
complexity of mangrove growth.
keywords: mangrove; laser terrestrial scanning; DAP
Apoio Financeiro:
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Autor: Joanny de Souza Miranda Orientador: Luís Felipe Skinner Ascídias são componentes importantes das comunidades bentônicas de substrato consolidado, cujo desenvolvimento é
regulado por variáveis ambientas como temperatura, sedimentação e luz. A predação exerce forte
efeito sobre comunidades incrustantes podendo afetar a riqueza e diversidade de espécies. O objetivo deste trabalho foi acompanhar a sucessão inicial da comunidade de Ascidiacea com exclusão de
predadores, comparando-se a variação espacial, temporal e o tipo de substrato, além de identificar
a ocorrência de espécies exóticas na Ponta Leste, próximo ao Terminal da Baía da Ilha Grande (TEBIG) e em Dois Rios, localizado na parte oceânica da Baia. Estruturas formadas por caixas plásticas
contendo placas e com a abertura protegida de predadores por uma tela foram presas a bóias a um
metro de profundidade. Foram testados o tipo de substrato (polietileno e granito), a variação sazonal (2015 e 2016) e as localidades (Ponta Leste e Dois Rios). Em ambos os períodos, as estruturas
permaneceram imersas por 6 meses entre o verão e o outono, sendo monitoradas mensalmente e
obtendo-se a porcentagem de cobertura das espécies por meio de fotografias digitais utilizando-se
o programa CPCe 4.0 e a temperatura da água do mar foi medida continuamente nestas duas localidades utilizando-se, sensores IButton. Com relação às ascídias, a espécie colonial Didemnum
perllucidum é bem sucedida como colonizadora primária.A partir do quarto mês ocorre a substituição por ascídias solitárias Herdmania pallida e Phallusia nigra. Além disso, houve uma mudança
na espécie solitária dominante que foi de P. nigra em 2015 e H. pallida em 2016. Onze espécies
de Ascídias foram idêntificadas e dentre estas, apenas duas nativas: Trididemnum orbiculatum e
Symplegma rubra. Sete espécies foram descritas como criptogênicas e duas introduzidas: Clavelina
oblonga e Botrylloides giganteum, sendo esta ainda não registrada na Baia da Ilha Grande, demonstrando à suscetibilidade desta a introdução de espécies de Ascidiacea.
palavras-chave: Tunicata; Bioincrustação; Monitoramento ambiental

Ascidians are important components of the benthic communities of consolidated substrate,
whose development is regulated by environmental variables such as temperature, sedimentation
and light. Predation has a strong effect on fouling communities and can affect the richness and
diversity of species. The objective of this work was to follow the initial succession of the Ascidiacea community with the exclusion of predators, comparing the spatial, temporal and substrate
variation, as well as to identify the occurrence of exotic species in Ponta Leste, near the Bahia Ilha
Grande (TEBIG) and Dois Rios, located in the oceanic part of Baia. Structures formed by plastic
boxes containing plaques and the opening protected from predators by a screen were attached to
buoys at a depth of one meter. The type of substrate (polyethylene and granite), the seasonal variation (2015 and 2016) and the localities (Ponta Leste and Dois Rios) were tested. In both periods,
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the structures remained immersed for 6 months between summer and autumn, being monitored
monthly and obtaining the percentage of cover of the species by means of digital photographs
using the program CPCe 4.0 and the water temperature of the was measured continuously at these
two locations using IButton sensors. With respect to the ascidians, the colonial species Didemnum
perllucidum is successful like primary colonizer. From the fourth month occurs the substitution
by solitary ascidians Herdmania pallida and Phallusia nigra. In addition, there was a change in the
dominant solitary species that was P. nigra in 2015 and H. pallida in 2016. Eleven species of Ascidia were identical and of these, only two were native: Trididemnum orbiculatum and Symplegma
rubra. Seven species were described as cryptogenic and two introduced: Clavelina oblonga and
Botrylloides giganteum, being not yet recorded in the Bay of Ilha Grande, demonstrating to the
susceptibility of this the introduction of Ascidiacea species.
keywords: Tunicata; Biofouling; Environmental monitoring
Apoio Financeiro: CNPQ
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402. DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) NA INTERFACE OCEANO ATMOSFERA NO OCEANO ATLÂNTICO NOROESTE TROPICAL.
Autor:			
Thais Erbas da Silva
Colaborador(es):
Jessica da Silva Nogueira
				
Carlos Augusto Musetti de Assis
				Diana Rocco Albernaz
Orientador:		
Leticia Cotrim da Cunha (CTC / FAOC)

O Oceano Atlântico Noroeste Tropical (ANT) é descrito na literatura como uma região
fonte de CO2 para a atmosfera. No entanto, estudos mostram que o aporte de água doce, através da
pluma do Rio Amazonas ou precipitação, pode reverter a direção do fluxo de CO2 oceano–atmosfera. Neste estudo, apresentamos dados de dióxido de carbono na superfície do oceano e na atmosfera no ANT,obtidos através de medidas contínuas in situ da fração molar do CO2 na superfície
do oceano e da atmosfera realizadas por um analisador de gás infravermelho instalado a bordo do
Navio Hidroceanográfico Vital de Oliveira. A campanha oceanográfica ocorreu entre os meses de
novembro e dezembro, 2017, como parte da comissão PIRATA-BR (Prediction and Moored Array
in the Tropical Atlantic). Aqui serão utilizados os dados do trajeto entre o Equador e 15°N ao longo
da longitude38°W.Os dados de fração molar de CO2 foram corrigidos a partir da curva de calibração construída com os valores dos gases padrão. As médias para a atmosfera e o oceano foram de
406,2 ± 3,9 µmol. mol-1 e 450,6 ± 21,0 µmol. mol-1, respectivamente. A partir da regressão linear
entre xCO2 na superfície do oceano e salinidade construímos um gráfico de dispersão e obtivemos
uma boa correlação linear, com a equação da reta é dada por: y = 29,7045*salinidade – 607,856 (n =
1743, e R² = 0,76). Os menores valores de xCO2 no oceano correspondem à região da pluma do rio
Amazonas, perto de 10ºN. Os valores médios de xCO2 na superfície do oceano no ANTsugerem
que o oceano desempenha o papel de fonte de CO2 para a atmosfera, conforme o esperado para o
Oceano Atlântico Tropical de forma geral por alguns autores. Espera-se futuramente calcular os
fluxos de CO2 entre o oceano e atmosfera para a região de estudo, utilizando os dados meteorológicos coletados pelo navio, através da parametrização mais adequada para o regime de ventos da
região.
palavras-chave: Salinidade; pluma do Rio Amazonas; Fração molar de CO2

The Northwest Atlantic Ocean (NWTA) is described in the literature as a source of CO2
to the atmosphere. However, studies show that the inflow of fresh water, through the Amazon
River plume or precipitation, can reverse the direction of the ocean-atmosphere CO2 fluxes. In
this study, we present carbon dioxide data on the ocean surface and atmosphere in the NWTA,
obtained by in situ continuous measurements of the molar fraction of CO2 at the ocean surface
and atmosphere, performed by an underway infrared gas analyzer installed on board R/V Vital de
Oliveira. The oceanographic campaign took place between November and December 2017, as part
of the PIRATA-BR (Prediction and Moored Array in the Tropical Atlantic) buoy mission. In this
study, we analyse the data between the Equator and 15°N transect along the longitude 38°W. The
measured CO2 mole fraction (xCO2) data were corrected from the 4-point calibration curve con-
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structed with the standard gases. The average xCO2 for the atmosphere and the ocean were 406.2
± 3.9 μmol. mol-1 and 450.6 ± 21.0 μmol. molmol. mol-1 and 450.6 ± 21.0 μmol. mol-1 and 450.6 ±
21.0 μmol. molmol. mol-1, respectively. We found a significant correlation between surface ocean
xCO2 and salinity (xCO2 = 29,7045 * salinity – 607,856; n = 1743, R² = 0.76). The lowest values
of xCO2 in the ocean correspond to the region of the plume of the Amazon river, near 10° N. The
average values of xCO2 on the surface ocean in the NWTA suggest that the ocean acts as a CO2
source for the atmosphere, as shown in the literature for the whole Tropical Atlantic Ocean. In
the near the future we expect to calculate the CO2 fluxes between the ocean and atmosphere for
the study region, using the meteorological data collected by the ship, through the most appropriate
parameterization for the gas transfer velocity for the region’s wind regime.
keywords: Salinity; Amazon River plume; CO2 molar fraction
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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403. ESTOQUE E SEQUESTRO DE CARBONO EM FLORESTAS DE MANGUE
DA COSTA BRASILEIRA: CONTRIBUIÇÃO PARA A MITIGAÇÃO DO
AQUECIMENTO GLOBAL – ESTIMATIVA DO SEQUESTRO DE CARBONO
Autor:			
Orientador:

Breno Henrique de Souza
Mario Luiz Gomes Soares (CTC / FAOC)

Os manguezais exercem papel fundamental como sumidouro do carbono atmosférico. Com
base nisso o Núcleo de Estudos em Manguezais (NEMA/UERJ) permanece trabalhando com o
objetivo de quantificar as taxas de sequestro e estoque de carbono em florestas de mangue ao longo
do litoral brasileiro. Para isso, foram utilizadas 5 parcelas nas Franjas de Florianópolis–SC, Guaratiba–RJ, Caravelas–BA, Barra de São Miguel–AL, Extremoz–RN e São Caetano de Odivelas–PA.
Para a avaliação do estoque de carbono na biomassa aérea e subterrânea, além das regiões anteriormente citadas, foram utilizadas parcelas localizadas em Laguna-SC, Ilha Grande-RJ e Garapuá-BA.
Os indivíduos dessas parcelas tiveram o diâmetro de todos os troncos e altura medidos, identificação da espécie e condição (vivo ou morto), e os valores encontrados foram aplicados em modelos
alométricos específicos, desenvolvidos pelo NEMA/UERJ. Para estimar o estoque de carbono na
biomassa subterrânea, foram realizadas 3 amostragens com tubo metálico de 7,5cm de diâmetro
por 1,5m de comprimento, numa profundidade máxima de 1m em cada parcela. Os testemunhos
foram fracionados em fatias de 10cm e levados para o laboratório onde foram secos em estufa a
70º C, para obtenção do peso seco. No período 2012-2016 o sequestro de carbono (tC.ha-1.ano-1)
apresentou os seguintes valores médios: 1,07 ± 0,25 em Florianópolis-SC; 2,64 ± 1,03 em Guaratiba-RJ; 5,17 ± 1,08 em Caravelas-BA; 5,17 ± 1,08 em Extremoz-RN e 4,88 ± 2,74 em São Caetano
de Odivelas-PA. Os resultados obtidos até o presente momento indicam que a variação latitudinal
de fatores ambientais sejam responsáveis pelo gradiente na taxa de sequestro. No ano de 2017, o
estoque de carbono na biomassa aérea e subterrânea (tC.ha-1) nas florestas de franja apresentou
os seguintes valores médios respectivamente: 41,8 ± 3,2 e 83,9 ± 10,3 em Laguna–SC, 81,63 ± 5,56
e 102,7 ± 25,0 em Florianópolis-SC; 109,64 ± 22,65 e 141,8 ± 23,2 em Guaratiba–RJ; 96,5 ± 10,6 e
66,3 ± 15,7 em Caravelas-BA; 153,8 ± 20,5 e 144,3 ± 30,5 em Barra de São Miguel–AL; 106,1± 19,3
e 164,4 ± 15,0 em Extremoz–RN; e 183,8 ± 37,9 e 85,0 ± 28,2 em São Caetano de Odivelas–PA.
Ilha Grande-RJ e Garapuá-BA tiveram respectivamente 63,46 ± 33,68 e 106,05 ± 27,79 (tC.ha-1)
de estoque de carbono na biomassa aérea. A hipótese geral é de que o estoque de carbono aumente em direção às baixas latitudes, entre tanto, o estoque na biomassa subterrânea não apresentou
correlação com variáveis climáticas ou a própria latitude, contrariando a hipótese geral. É muito
importante que o projeto tenha continuidade, para que possamos através do monitoramento periódico, comprovar as hipóteses levantadas.
palavras-chave: sequestro e estoque de carbono; Manguezal; Mitigação do efeito estufa

Mangroves play a key role as a sink for atmospheric carbon. Based on this, the Center for
Studies in Mangroves (NEMA / UERJ) has been working on quantifying the sequestration rates
and carbon stocks in mangrove forests along the brazilian coast. Therefore, 5 plots were used in
the fringe forests of Florianópolis-SC, Guaratiba-RJ, Caravelas-BA, Barra de São Miguel-AL, Ex-
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tremoz-RN and São Caetano de Odivelas-PA. In order to evaluate the carbon stock in aerial and
underground biomass, in addition to the previously mentioned regions, plots located in Laguna-SC, Ilha Grande-RJ and Garapuá-BA were used. The individuals of these plots had the diameter
and height of all trunks measured, species identification and condition (alive or dead), and the
values found were applied in specific allometric models, developed by NEMA / UERJ. In order to
estimate the carbon stock in the underground biomass, three samples were carried out with a metal
tube of 7.5cm diameter and 1.5m length, at a maximum depth of 1m in each plot. The samples were
fractionated in 10cm slices and taken to the laboratory where they were dried in an oven at 70ºC to
obtain the dry weight. In the period 2012-2016, the carbon sequestration (tC.ha-1.ano-1) presented the following mean values: 1.07 ± 0.25 in Florianópolis-SC; 2.64 ± 1.03 in Guaratiba-RJ; 5.17 ±
1.08 in Caravelas-BA; 5.17 ± 1.08 in Extremoz-RN and 4.88 ± 2.74 in São Caetano de Odivelas-PA.
The results obtained until the present moment indicate that the latitudinal variation of environmental factors are responsible for the gradient in the rate of sequestration. In 2017, the carbon
stock in aerial and underground biomass (tC.ha-1) in the fringe forests presented the following
mean values respectively: 41.8 ± 3.2 and 83.9 ± 10.3 in Laguna- SC, 81.63 ± 5.56 and 102.7 ± 25.0
in Florianópolis-SC; 109.64 ± 22.65 and 141.8 ± 23.2 in Guaratiba-RJ; 96.5 ± 10.6 and 66.3 ± 15.7
in Caravelas-BA; 153.8 ± 20.5 and 144.3 ± 30.5 in Barra de São Miguel-AL; 106.1 ± 19.3 and 164.4
± 15.0 in Extremoz-RN; and 183.8 ± 37.9 and 85.0 ± 28.2 in São Caetano de Odivelas-PA. Ilha
Grande-RJ and Garapuá-BA had respectively 63.46 ± 33.68 and 106.05 ± 27.79 (tC.ha-1) of carbon stock in the aerial biomass. The general hypothesis is that the carbon stock increases towards
low latitudes, meanwhile, the stock of the underground biomass did not present correlation with
climatic variability or latitude itself, contrary to the general hypothesis. It is very important that
the project would go on so that we could, through regular monitoring, prove the hypotheses that
have brought up.
keywords: sequestration and carbon stock; Mangrove; Mitigation
Apoio Financeiro: CNPQ
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404. FAUNA ASSOCIADA À ASCIDIACEA NA BAÍA DA ILHA GRANDE
Autor:			
Orientador:		

Tess Guterres de Souza Franco
Luis Felipe Skinner (CEH / FFP)

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA E DINÂMICA DE COMUNIDADES DA ZONA ENTREMARÉS DE COSTÕES ROCHOSOS NA BAÍA DA ILHA GRANDE (BIG) COMO INSTRUMENTO PARA O MONITORAMENTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS Autor: Tess
Guterres de Souza Franco Orientador: Luis Felipe Skinner A região do entremarés de costões rochosos é um excelente local para avaliação de mudanças climáticas, visto que possui espécies características e que podem sinalizar estas mudanças, pois alterações, ainda que pequenas nas condições
ambientais ou no nível do mar podem ser traduzidas por mudanças na densidade ou na largura de
suas faixas de distribuição. O objetivo é descrever a estrutura e a dinâmica da comunidade do entremarés de um costão rochoso, a fim de possibilitar, o estabelecimento de variações interanuais nestas populações e comunidades e, futuramente, permitir uma avaliação de mudanças relacionadas às
mudanças climáticas globais. Assim, o costão foi dividido em cinco “transects”, cada um com quatro
quadrates fixos, nas faixas de Chthamalus bisinuatus, Tetraclita stalactifera, Jania sp. e Sargassum
sp. Duas vezes ao ano, no verão e inverno, a largura de cada uma das faixas é medida a partir de um
ponto fixo. Nos quadrates, foram quantificadas as espécies presentes pela técnica de pontuação. Os
quadrates mediam 10x10cm na faixa de C. bisinuatus e 20x20cm nas demais faixas. A média de ocupação na faixa da espécie Chthamalus bisinuatus foi de 50%, 41,80% e 37,2% nos anos de 2015, 2016
e 2017, respectivamente, e na Tetraclita stalactifera, a cobertura média foi de 51%, 57% e 11,44%.
Enquanto que na faixa das algas, Jania sp. ocupou 92%, 30% e 27,8% e Sargassum sp. 33%, 45,8%
e 61,6% nos três anos avaliados. Quanto à largura, a faixa de C. bisinuatus, mediu 1,30m, 1,03m e
1,74m e a faixa de T. stalactifera, com 1,15m, 0,98m e 1,11m, respectivamente. Nos anos de 2015 e
2016, Jania sp. mediu 0,62m, 1,07m e Sargassum sp. 0,86m, 1,32m. Em 2017, devido às condições
do mar, não foi possível realizar a medição. Quanto à temperatura, a máxima atingida foi 64ºC no
verão/2016 e 54ºC no inverno/2015. A partir de 2017 não foi possível realizar o monitoramento
da temperatura do substrato. Nossos dados apontam grande variabilidade na cobertura das espécies
de cracas e na faixa de algas. Porém, não é possível afirmar, ainda, qual o principal motivo, pois um
conjunto de fatores podem ter influenciado essas mudanças.
palavras-chave: Costão Rochoso; Ilha Grande; Espécies

The region of the intertidal of rocky shores is an excellent place for the evaluation of climatic changes, since it has characteristic species and that can signal these changes, because alterations, although small in the environmental conditions or at the level of the sea can be translated
by changes in the densidad or in the width of their distribution bands. The objective is to describe
the structure and dynamics of the rocky intertidal community in order to enable the establishment
of interannual variations in these populations and communities and, in the future, allow an assessment of changes related to global climate change. Thus, the coast was divided into five transects,
each with four fixed squares, in the bands of Chthamalus bisinuatus, Tetraclita stalactifera, Jania
sp. and Sargassum sp. Twice a year, in summer and winter, the width of each strip is measured
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from a fixed point. In the squares, the species present by the scoring technique were quantified.
The squares measured 10x10cm in the range of C. bisinuatus and 20x20cm in the other bands. The
average occupancy in the range of the species Chthamalus bisinuatus was 50%, 41.80% and 37.2%
in the years 2015, 2016 and 2017, respectively, and in Tetraclita stalactifera, the average coverage
was 51%, 57% and 11.44%. While in the range of algae, Jania sp. occupied 92%, 30% and 27.8%
and Sargassum sp. 33%, 45.8% and 61.6% in the three years evaluated. As for the width, the range
of C. bisinuatus measured 1.30m, 1.03m and 1.74m and the range of T. stalactifera, with 1.15m,
0.98m and 1.11m, respectively. In the years 2015 and 2016, Jania sp. measured 0.62m, 1.07m and
Sargassum sp. 0.86m, 1.32m. In 2017, due to the sea conditions, it was not possible to carry out the
measurement. As for temperature, the maximum reached was 64ºC in summer / 2016 and 54ºC in
winter / 2015. As of 2017 it was not possible to monitor the temperature of the substrate. Our data
point to great variability in the coverage of barnacles and in the range of algae. However, it is not
possible to say what the main reason is, because a set of factors may have influenced these changes.
keywords: Rocky Shore; Big Island; Species
Apoio Financeiro:
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Orientador:		
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Ascídias são animais marinhos filtradores, sésseis, podendo ser solitários ou coloniais. Seu
corpo é envolto por uma túnica formando espaços internos como a cavidade externa do manto, a
cavidade interna do cesto branquial e a cavidade pericloacal. No processo de identificação taxonômica de Ascidiacea, é necessária a dissecção do animal e com isso, expor essas cavidades. Durante
essa dissecção, frequentemente registramos a ocorrência de organismos simbiontes que utilizam a
estrutura interna do animal como habitat. Estudamos a ocorrência de organismos simbiontes no
interior do corpo de Phallusia nigra, uma ascídia solitária e avaliamos a influência de diferentes
condições ambientais nesta associação, verificando a possibilidade de utilização da fauna simbionte
como indicadores ambientais. Para isso, 10 indivíduos desta espécie foram coletados em quatro
localidades da Baía da Ilha Grande: Ponta Leste, próximo ao Terminal da Baía da Ilha Grande, Cais
de Santa Luzia, localizado no centro do município de Angra dos Reis, Laje de Santo Antônio e Dois
Rios, localizados na Ilha Grande. Ponta Leste, Laje de Santo Antônio e Dois Rios são considerados
livres de contaminação orgânica, diferentemente do Cais de Santa Luzia. As coletas foram realizadas em mergulho livre e a profundidade dos locais não excedia 4 metros. Imediatamente após
a coleta os indivíduos de P. nigra foram anestesiados com cloreto de magnésio em água do mar e
fixados em solução de formol diluído a 10%. Em laboratório os indivíduos foram dissecados sob
microscópio estereoscópico, e as diferentes cavidades corporais abertas uma a uma para a observação da presença de simbiontes. Foram registrados 15 grupos taxonômicos diferentes nas cavidades
de P. nigra. Dentre estes, os mais abundantes na cavidade interna do cesto branquial e na cavidade
externa do manto foram Polychaeta, Nematoda e Amphipoda. Na cavidade peribranquial foi registrada exclusivamente a ocorrência do grupo Amphipoda. Além disso, foi constatada maior riqueza
em áreas com maior grau de eutrofização, e o oposto foi observado para a abundância. Verificamos
que diferentes condições ambientais influenciam nos grupos simbiontes de Ascídiacea, o que permite utilizar a fauna associada a P. nigra como bioindicadores de qualidade ambiental.
palavras-chave: Ascidiacea; Monitoramento ambiental; Diversidade

Ascidians are marine filtering, sessile animals, being solitary or colonial. Its body is enveloped by a tunic forming internal spaces like the external cavity of the mantle, the internal cavity of
the gill basket and the pericloacal cavity. In the process of taxonomic identification of Ascidiacea, it
is necessary to dissect the animal and with that, to expose these cavities. During this dissection, we
frequently record the occurrence of symbiotic organisms that use the animal’s internal structure
as habitat. We study the occurrence of symbiotic organisms within the body of Phallusia nigra,
a solitary ascidia and we evaluated the influence of different environmental conditions on this
association, verifying the possibility of using symbiotic fauna as environmental indicators. Ten
individuals of this species were collected from four locations in Ilha Grande Bay: Ponta Leste, near
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the Ilha Grande Bay Terminal, Santa Luzia Cais, located in the center of the municipality of Angra
dos Reis, Laje de Santo Antônio and Dois Rios, located in Ilha Grande. Ponta Leste, Laje de Santo
Antônio and Dois Rios are considered free of organic contamination, unlike the Santa Luzia Cais.
The samples were collected in free diving and the depth of the sites did not exceed 4 meters. Immediately after collection the individuals of P. nigra were anesthetized with magnesium chloride
in sea water and fixed in 10% diluted formol solution. In the laboratory the subjects were dissected
under a stereoscopic microscope, and the different body cavities opened one by one to observe
the presence of symbionts. 15 different taxonomic groups were recorded in the P. nigra cavities.
Among these, the most abundant in the inner cavity of the branchial basket and in the external cavity of the mantle were Polychaeta, Nematoda and Amphipoda. In the peribranchial cavity only the
occurrence of the Amphipoda group was recorded. In addition, greater richness was found in areas
with degree of eutrophication, and the opposite was observed for abundance. We verified that
different environmental conditions influence the symbiotic groups of Ascidiacea, which allows to
use the fauna associated with P. nigra as bioindicators of environmental quality.
keywords: Ascidiacea; Environmental monitoring; Diversity
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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406. MONITORAMENTO DAS CONCENTRAÇÕES DE CARBONO
ORGÂNICO VOLÁTIL (COV) NA BAÍA DE GUANABARA E SEUS POSSÍVEIS
FATORES REGULADORES
Autor: 		
Orientador:		
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Este trabalho faz parte do Programa Ecológico de Longa Duração (PELD) Baía de Guanabara e tem como objetivo entender a variação das concentrações de carbono orgânico volátil (COV)
associadas a outros parâmetros ambientais como temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, pH,
nutrientes inorgânicos, pluviosidade e maré. Num primeiro momento do projeto foi analisada
a variação do COV durante um ano e buscou-se avaliar havia influencia das Águas Centrais do
Atlântico Sul (ACAS) sobre as concentrações de COV. No entanto, não foi possível tal verificação
por não haver dados consistentes sobre a intrusão de tal massa de água na Baía nos meses em que
foi coletado o COV. Neste segundo momento, ampliamos a análise para outras possíveis variáveis
ambientais, a fim de buscar alguma regulação sobre o ciclo do COV neste ambiente. As coletas
agora são distribuídas em 3 pontos: 1) Região próxima ao cais do Zumbi (ilha do Governador); 2)
Canal central (em baixo da ponte Rio-Niteroi) e 3) Pier do Catalão (Cidade Universitária – UFRJ).
Sendo coletas bimensais nos pontos 1 e 2 e mensais no ponto 3. Para a análise de COV, as amostras
de 1 L de água serão purgadas com gás nitrogênio de alta pureza durante 8 minutos para obtenção
da amostra final através de equilíbrio em uma armadilha de 50 mL de água ultrapura acidificada
com 50 µL ácido fosfórico 85% (pH < 2). As concentrações de COV serão determinadas através de
um analisador de carbono pelo método NPOC. Os dados físico químicos como pH, O2, salinidade
são medidos na hora. Já os dados de pluviosidade e maré são obtidos através de sites de livre acesso
da Marinha do Brasil e do INMET. Enquanto que dados de nutrientes (nitrito, nitrato, amônia e
fosfato) são analisados na UMMA/UFRJ, segundo padrão APHA. Os resultados obtidos serão analisados com o auxílio de programa estatístico (GraphPrism 7.0) para a elaboração de correlações a
fim de serem identificadas possíveis influências dos parâmetros ambientais sobre as concentrações
COV.
palavras-chave: Carbono Orgânico Volátil; Monitoramento; Baía de Guanabara

This work is part of the Guanabara Bay Long Range Ecological Program (PELD) and aims
to understand the variation of volatile organic carbon (VOC) concentrations associated with other
environmental parameters such as temperature, salinity, dissolved oxygen, pH, inorganic nutrients, rainfall and tide. At the first moment of the project, the VOC variation was analyzed during
a year and the aim was to evaluate the influence of the South Atlantic Central Waters (SACW) on
VOC concentrations. However, this verification was no possible because there was no consistent
data about the intrusion of water body at Bay in the months in which the VOC was collected.
In this second moment, we extended the analysis to other possible environmental variables, in
order to seek some regulation on the VOC cycle in this environment. The collections are now
distributed at 3 points: 1) Region near the dock of Zumbi (Governor’s Island); 2) Central channel
(below the Rio-Niteroi bridge) and 3) Catalão Harbour (Cidade Universitária - UFRJ). Samples
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are collected two-monthly at points 1 and 2 and monthly at point 3. For VOC analysis, samples of
1 L of water will be purged with high-purity nitrogen gas for 8 minutes to obtain the final sample
through equilibrium in a trap of 50 mL of ultrapure water acidified with 50 μl phosphoric acid
85% (pH <2). The concentrations of VOC will be determined through a carbon analyzer using
the NPOC method. Physical chemical data such as pH, O2, salinity was measured on the hour of
samples are collected. Rainfall and tide data are obtained through free access sites of the Brazilian
Navy and INMET. While nutrient data (nitrite, nitrate, ammonia and phosphate) are analyzed in
the UMMA / UFRJ, according to APHA standard. The results obtained will be analyzed with the
aid of a statistical program (GraphPrism 7.0) for the elaboration of correlations in order to identify
possible influences of environmental parameters on VOC concentrations.
keywords: Volatile Organic Carbon; Monitoring; Guanabara Bay
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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OCEANO GR A F I A
407. PALEOAMBIENTES SEDIMENTARES DA SUCESSÃO ESTRATIGRÁFICA
SUPERIOR DA PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA-MÉDIA ENTRE
NITERÓI E MARICÁ/RJ
Autor:			
Orientador:		

Renan Luis Evangelista Vieira
Antonio Tadeu dos Reis (CTC / FAOC)

O principal objetivo do estudo em questão é investigar o registro sedimentar raso (de até
aproximadamente 40 m abaixo do fundo marinho) ao longo da plataforma interna-média entre Niterói e Maricá (até cerca de 60 m de profundidade de lâmina d’água), no estado do Rio de Janeiro. O
estudo é baseado na análise sismoestratigráfica de cerca de 700 km de linhas sísmicas monocanal de
alta resolução (linhas sísmicas dos tipos Boomer, Chirp e Sparker), adquiridas durante as missões
oceanográficas Rio Mar 1, Rio Mar 3 e Rio Costa 3; bem como na análise de dados sísmicos multicanal (seis canais) da Missão Rio Mar 4. A análise sísmica é baseada no conceito geral da estratigrafia sísmica de alta resolução e de sequências, e em correlações estratigráficas com dados prévios
provenientes de estudos realizados sobre a evolução continental do Quaternário da plataforma
continental do Rio de Janeiro. A interpretação dos dados sísmicos (ainda em andamento) possibilitou a identificação de sistemas de paleocanais fluviais esculpidos na área, evidenciando condições
de plataforma continental exposta. Além disso, foi observado o empilhamento de uma sucessão de
estratos sísmicos sobre a superfície basal erosiva, caracterizados por diferentes fácies sísmicas, que
revelam a superposição de distintos paleoambientes deposicionais preservados, característicos de
situação de afogamento da plataforma continental: paleovales fluviais preenchidos encontram-se
na base da sucessão sedimentar, seguidos de antigos ambientes estuarinos, finalmente recobertos
por estratos sedimentares depositados em ambiente francamente marinho. A correlação das linhas
sísmicas interpretadas com datação de testemunhos (14C), coletados na plataforma do Rio de Janeiro proximamente à área de estudo, atesta que a superfície erosiva onde se encontram os vales
incisos representa a erosão relacionada à última regressão marinha finalizada em MIS 2 (datada
localmente em cerca de 19 ka). Logo, a sucessão sedimentar fluvial-estuarina-marinha corresponde
à deposição sedimentar transgressiva e de mar alto (depositada entre 19 ka e o atual), decorrente do
afogamento da plataforma continental da área, ocorrido em resposta à última transgressão marinha
global (Pleistoceno Tardio – Holoceno).
palavras-chave: Transgressão marinha Pleistoceno Tardio-Holoceno; Paleovales incisos; Evolução
deposicional de sistemas costeiros

The main purpose of the present study is to investigate the shallow sedimentary record
(down to about 40 m below the marine bottom) across the inner-mid continental shelf between
Niterói and Maricá/Rio de Janeiro State (up to about 60 m water depth). The study is based on
the seismostratigraphic analysis of about 700 km of high-resolution monochannel seismic lines
(Boomer, Chirp and Sparker seismic lines) acquired during the oceanographic missions Rio Mar 1,
Rio Mar 3 and Rio Costa 3; as well as on multichannel seismic data (six channels) acquired during
Mission Rio Mar 4. Seismic analysis is based on the general concepts of high-resolution seismic
and sequence stratigraphy, and on stratigraphic correlations with dated material from previous
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studies carried on the area concerning the Quaternary continental evolution of the Rio de Janeiro
continental shelf. Interpretation of the available seismic data (still under way) made it possible to
identify the occurrence of a paleo river system sculptured over a basal erosive surface, evidenced to
correspond to a period of shelf exposure. Besides that, it was observed the pile-up of a succession
of seismic strata over the basal erosive surface, characterized by distinct seismic facies indicative of
the preservation of depositional paleoenvironments formed during the drowning of continental
shelves: infilled paleo fluvial valleys are located at the base of the stratigraphic succession, followed
up by paleo-estuaries, which are finally recovered by marine strata deposited in open marine conditions. Correlation of the interpreted seismic lines with dated cores (14C), collected in the outer
Rio de Janeiro continental shelf of the study area, evidence that the basal surface containing incised
valleys represents the shelf exposure occurred during the last global marine regression that ended
during MIS 2 (locally dated at circa 19 ka). As a consequence, the overlying fluvio-estuarine-marine stratigraphic succession attests the transgressive-high stand sedimentary deposition, about 19
ka in age, that occurred as the result of the shelf drowning in response to the last global marine
transgression (latest Pleistocene – Holocene).
keywords: Latest Pleistocene-Holocene marine transgression; Incised paleovalleys; Depositional evolution of costal systems
Apoio Financeiro: CNPQ
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PROBAB I L I DA D E E E STAT Í ST I C A
408. PREVISÃO DE SINISTROS EM SÉRIES TEMPORAIS
Autor:			
Orientador:		

Leandro Soares Faria
Luis Antonio Campinho Pereira da Mota (CTC / FIS)

Uma área que, recentemente, tem ganhado muita força e atenção em Física é o tratamento
de sistemas complexos via a análise utilizando séries temporais. Basicamente, de forma muito rápida, podemos ter uma série ordenada no tempo de medidas sobre um sistema em particular (série
temporal) e não sabermos ainda a dinâmica por detrás do fenômeno. Por exemplo, temperaturas
do mar num período de 50 anos, com 12 medições anuais, número de neutrinos solares atingindo a Terra, etc. Queremos produzir uma análise sobre esta dinâmica subjacente e, utilizando esta
análise, fazer previsões sobre as próximas medidas ainda não realizadas. Por exemplo, esta questão da previsibilidade se torna evidentemente prática se a série temporal se referir à ocorrências
de terremotos ou a valores de ações na bolsa, apenas para mencionar um aspecto da questão. O
estudo das técnicas envolvidas na determinação da dinâmica de sistemas complexos e sua previsibilidade é o assunto sobre o qual nos debruçaremos. Nosso objetivo é desenvolver familiaridade
com a área, previsibilidade na análise global de séries temporais. Mais especificamente, utilizando
uma série temporal referente a dados de acidentes previstos em uma seguradora, num período de
3 anos, criar um mapeamento global e fazer uma análise sobre a previsibilidade neste contexto,
inclusive com a previsão de entradas futuras na série. Em nosso grupo de pesquisa, em se tratando
de trabalho que envolva desenvolvimento de pacotes computacionais ou seu desenvolvimento,
utilizamos a seguinte abordagem: fazemos uma breve introdução ao assunto (principalmente para
alunos em iniciantes, por exemplo, iniciação científica) e deixamos um período inicial de tentativa
e erro junto ao computador para desenvolvimento de intuição na área, através da observação dos
resultados obtidos. Assim, o aluno desenvolve rapidamente uma familiaridade com o tópico e pode
tornar-se independente mais rapidamente. No momento, fizemos uma análise da série temporal
referente dados dos sinistros de uma seguradora (verificação se existe uma dinâmica por detrás
dela) e utilizamos as técnicas padrão e aquelas desenvolvidas no grupo de pesquisa para obtenção de
mapeamentos globais para a mesma. Resultados preliminares foram obtidos e serão apresentados
na SEMIC.
palavras-chave: UERJ; Previsão; Dados

One area that recently has gained a lot of strength and attention in physics is the treatment
of complex systems by the analysis using time series. Basically, very quickly, we may have an ordered series in time measurements on a particular system (time series) and still not know the
dynamics behind the phenomenon. For example, sea temperatures over a period of 50 years, with
12 measurements per year, number of solar neutrinos reaching Earth, etc. We want to produce an
analysis on the underlying dynamics, and using this analysis to make predictions about the next
steps not done yet. For example, this issue of predictability becomes practical course if the time
series refer to occurrences of earthquakes or the stock prices on the stock market, just to mention
one aspect of the matter. The study of the techniques involved in determining the dynamics of
complex systems and their predictability is the subject on which we will lean. Our goal is to deve-
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lop familiarity with the area, predictability in the global analysis of time series. More specifically,
using a time series relating to accident data provided by an insurance company over a period of
three years, to create a global mapping and do an analysis of predictability in this context, including
the prediction of future entries in the series. In our research group, in the case of work involving
development of computer packages or development, we use the following approach: make a brief
introduction to the subject (especially for students beginners, for example, research) and let an
initial period trial and error with the computer for intuition development in the area, through the
observation of the results. Thus, the student quickly develops a familiarity with the topic and can
become independent faster. At the time, we made an analysis of the time series data concerning the
claims of an insurance (check if there is a momentum behind it) and use standard techniques and
those developed in the research group to obtain global mappings for the same. Preliminary results
were obtained and will be presented at SEMIC.
keywords: UERJ; prediction; data
Apoio Financeiro: CNPQ
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PROBAB I L I DA D E E E STAT Í ST I C A
409. TEMPORIZAÇÃO DE SEMÁFOROS POR ALGORITMO FUZZY.
Autor:			
Orientador:		

Pedro Ricardo da Silva Goethen
Regina Serrao Lanzillotti (CTC / IME)

A CET-Rio realiza a fiscalização mensal que fornece o volume veicular por intervalo horário/mês/ano. A aplicação objetiva avaliar o ciclo semafórico considerando a interação entre os
fluxos: São Francisco Xavier próximo à praça Maracanã e Boulevard Vinte e Oito de Setembro
próximo ao nº 294. O Algoritmo Fuzzy - Princípio de Extensão com o uso da métrica do seno
permitiu avaliar a pertinência dos fluxos de tráfego. Trata-se de um sistema lógico que mapeia
entradas a saídas e propicia controle de processos com redução da complexidade das informações
ambíguas. A modelagem inferencial Fuzzy permitiu estimar a pertinência para substituir soma da
taxa de ocupação crítica de veículos sob a forma associativa para duas vias com funções adaptativas onde a variação do fluxo foi traduzida pela Distância Quadrática de Mahalanobis para obter
as pertinências da demanda interativa dos volumes veiculares nas duas vias, intervalos/hora/dia.
No tempo de ciclo optou-se pela pertinência mediana, sendo possível visualizar os movimentos
oscilatórios do tráfego, evidenciando que de zero às 7h ocorreu um decréscimo do ciclo ótimo,
seguido de dois movimentos de ciclos ascendentes referentes, sendo que um deles finda às 12h,
quando se inicia outro mais ascendente até as 17h, voltando a uma tendência estacionária até o
final do dia, quatro padrões de tráfego. A determinação do tempo do ciclo semafórico é função da
demanda nos logradouros explicitada pela pertinência fuzzy, estimativa aceitável para soma das
taxas críticas de ocupação das vias, sem a necessidade de se conhecer o fluxo de saturação da via. O
método evidenciou picos de tráfego nos intervalos horários de 8h as 9h, de 12h as 15h e de 21h as
22h. A instalação de um semáforo na ordenação do tráfego teria ciclo ótimo variando entre 21 a 89
segundos com atraso médio entre doze e treze segundos. A aferição do acerto da temporização do
semáforo quando da repartição do tempo de ciclo para o verde e o entre verdes (vermelho e amarelo) pode ser aquilatado pelo atraso médio (Manual do Denatran). Os tempos de atrasos médios/
hora/dia em um dia de maio/2012 nas vias citadas foram obtidos. O algoritmo Fuzzy com funções
adaptativas - métrica do seno aferiu a variabilidade pela Distância Quadrática de Mahalanobis que
permitiu mostrar que há viabilidade de temporizar um semáforo sem o conhecimento do fluxo de
saturação, pois a pertinência conjunta propiciou obter o ciclo por período horário, seu faseamento
e aferição dos atrasos médios. Há continuidade da busca por novas métricas sugeridas por Mitaim
Itaim e Kosko e deve ser aferida a pertinência interativa , até com vários sentidos de tráfego, uma
vez que a métrica de Mahalanobis reduz espaços multidimensionais, contribuído para otimizar a
ordenação do tráfego urbano.
palavras-chave: Reconhecimento de padrões Fuzzy; Dimensionamento do tempo de semáforos; Avaliação de retenções em vias urbanas

The CET-Rio performs a monthly surveillance that provides the lifting of the vehicular
volume at each time interval by month and year. The application of the model aims to evaluate the
traffic light cycle considering the interaction between two flows. The Fuzzy Algorithm - principle
of extension with adaptive functions by the use of metrics of sine function allowed evaluating the
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relevance of traffic flows. It is a system that maps inputs to outputs and provides control of processes with reduced complexity derived from information ambiguous. The modeling Fuzzy inference
allow estimating the relevance to replace the sum of the occupancy rate of criticism of vehicles
in the form of associative for two tracks with adaptive functions by the use of the metric of sine,
where the variation of flow was translated by the Mahalanobis’ quadratic distance to obtain the
relevance interactive demand of vehicular volumes in two tracks by temporal intervals of the day.
In the calculation of the cycle we opted for the median pertinence, being possible to visualize the
oscillatory movements of traffic, evidencing the interval. From 0:00 am until 7:00 am there was a
decrease in the great cycle for the lights, followed by two movements of ascending cycles regarding
the temporal series, being that one of them ended at 12:00 am, afterwards starts another ascending cycle until the 5:00 pm, returning to a stationary trend until the end of the day. The method
highlighted traffic spikes at the time intervals of 8 am to 9:00 am, from noon to 3:00 pm and from
9:00 pm until 10:00 pm. The installation of a semaphore to sort the traffic would be a great cycle
ranging from 21 to 89 seconds with an average delay between twelve and thirteen seconds. The
verification of the accuracy can be evaluated by the constant average delay of Denatran’s Manual.
The method discriminated the times of average delays for the hourly intervals of a day in May 2012
for the streets used as samples in this scenario. The fuzzy algorithm by the extension principle with
adaptive functions by the use of the sine metric measured the variability by the of Mahalanobis’
quadratic distance and allowed to show that there is feasibility of timing a semaphore without the
knowledge of the flow of Saturation, because the joint relevance allowed the cycle to be obtained
for each time period, its time-phased and the measurement of the average delays. The continuity
of the search for new metrics suggested by Mitaim Itaim and Kosko should be tested to gauge the
interactive relevance in crossings with various traffic senses since the distance of Mahalanobis
comes to reduce multidimensional spaces in One-dimensional space, contributed to optimizing
urban traffic planning.
keywords: Pattern Recognition; Timing of the traffic light; Times of average delays
Apoio Financeiro:
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410. ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DOS METAIS COBRE, CHUMBO,
FERRO E NÍQUEL EM EXTRATOS VEGETAIS E FITOTERÁPICOS DA
ESPÉCIE GEISSOSPERMUM VELLOSII (=G. LAEVE)
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Colaborador(es):
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Marcia Rosa de Almeida (CTC / FAT)

A utilização de vegetais para fins medicinais e fitoterápicos é algo recorrente na cultura brasileira. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2013 e 2015, a busca por tratamento à base de plantas
medicinais e medicamentos fitoterápicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) teve um crescimento
de 161%. Apesar do desenvolvimento tecnológico e os avanços medicinais e farmacêuticos, a população ainda recorre a esta prática cultural. Tal fato é reconhecido pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), que destaca que 80% da população dos países em desenvolvimento utilizam práticas
tradicionais nos seus cuidados básicos de saúde e 85% destes utilizam plantas ou preparações destas. A Geissospermum vellosii (= G. laeve), conhecida por farmacêuticos brasileiros e estrangeiros
do século XIX, ainda hoje é utilizada pela população brasileira na forma de chás como febrífugo,
antimalarial, na cura de dores estomacais e falta de apetite. Portanto, é necessário avaliar a qualidade do material vegetal comercializado. Neste trabalho, objetivou-se determinar a concentração
dos metais Fe, Pb, Ni e Cu em extratos alcoólicos de amostras comerciais de G. vellosii. Foi determinada a curva analítica a partir das soluções de trabalho preparadas para cada metal citado,
utilizando a técnica de espectrometria de absorção atômica. Observou-se a linearidade segundo
a Lei de Lambert-Beer e determinou-se a concentração dos metais analisados em 17 amostras de
G. vellosii. Destas, 5 foram adquiridas em feiras livres, 4 amostras em ervanários, 2 em bancas de
jornal, 1 em sítios da internet, 1 em casa de artigos religiosos, 2 fitoterápicos e 2 amostras coletadas. Para as amostras analisadas foram encontradas as concentrações de 0,392 a 194,706 ppm para
o ferro; 0,018 a 0,039 ppm para o chumbo; 0,009 a 0,063 ppm para o níquel e 0,052 a 0,117 ppm
para o cobre. A concentração de metais analisados para as amostras de G. vellosii está na faixa de
concentração permitida segundo a legislação brasileira (Farmacopeia Brasileira, 2010; Resolução
RDC nº 269, ANVISA, 2005).
palavras-chave: metais; plantas medicinais; Geissospermum vellosii

The use of vegetables for medicinal and phytotherapeutic purposes is a recurrent feature
of Brazilian culture. According to the Ministry of Health, between 2013 and 2015, the search for
treatment based on medicinal plants and herbal medicines by the Unified Health System (SUS)
grew by 161%. Despite the technological development and the medicinal and pharmaceutical advances, the population still resorts to this cultural practice. This fact is recognized by the World
Health Organization (WHO), which points out that 80% of the population of developing countries
use traditional practices in their basic health care and 85% of them use plants or preparations of
these. Geissospermum vellosii (= G. laeve), known by Brazilian and foreign pharmacists of the nineteenth century, is still used today by the Brazilian population in the form of febrifuge, antimalarial, healing of stomach pains and lack of appetite. Therefore, it is necessary to evaluate the quality
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of the plant material marketed. The objective of this study was to determine the concentration of
Fe, Pb, Ni and Cu metals in alcoholic extracts from commercial samples of G. vellosii. The analytical curve was determined from the working solutions prepared for each metal, using the technique
of atomic absorption spectrometry. Linearity was observed according to the Lambert-Beer Law
and the concentration of the metals analyzed in 17 samples of G. vellosii was determined. Of these,
5 were purchased in fairs, 4 samples in herbal medicines, 2 in newsstands, 1 in websites, 1 in the
home of religious articles, 2 herbal medicines and 2 samples collected. For the analyzed samples the
concentrations of 0.392 to 194.706 ppm for iron were found; 0.018 to 0.039 ppm for lead; 0.009
to 0.063 ppm for nickel and 0.052 to 0.117 ppm for copper. The concentration of metals analyzed
for the samples of G. vellosii is within the permitted concentration range according to Brazilian
legislation (Brazilian Pharmacopoeia, 2010, Resolution RDC nº 269, ANVISA, 2005).
keywords: metals; medicinal plants; Geissospermum vellosii
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O tomate é uma das hortaliças de maior importância no cenário mundial e por isso as exigências quanto ao seu valor nutricional são maiores. O sistema de plantio TOMATEC foi criado
com intuito de produzir tomates que atendam a estas necessidades nutricionais garantindo uma
melhora na qualidade de vida dos agricultores e dos consumidores. Este sistema de cultivo dispõe
de técnicas avançadas e estudos na área da agricultura que permitem uma produção mais sustentável e mais econômica. Com relação ao valor nutricional, a presença de certos metais em um tomate
está diretamente relacionada entre outros fatores com a maneira com que a planta foi cultivada.
O zinco, por exemplo, pode ser absorvido pelo tomateiro por adubação ou por via de pulverização foliar, em caso de deficiência deste micronutriente no solo. Já o cobre é disponibilizado para
o tomateiro através de fertilizantes ou pelo uso de inseticidas e fungicidas. O trabalho tem como
finalidade analisar a presença de zinco e cobre em amostras de tomate provenientes dos manejos
tradicional e TOMATEC. As concentrações dos metais foram determinadas por espectrometria de
absorção atômica em chama após a construção das curvas analíticas obedecendo a Lei de Lambert-Beer. Para a amostra de tomate proveniente do manejo convencional foram encontradas 0,093
ppm de zinco e 0,112 ppm de cobre, já para a amostra proveniente do manejo TOMATEC as concentrações foram de 0,306 e 0,112 ppm para o zinco e cobre, respectivamente. Foram observadas
as mesmas concentrações de cobre para as amostras analisadas e concentração de zinco quase três
vezes maior para amostra proveniente do manejo TOMATEC. A elevada concentração de zinco
pode ser explicada em função do manejo, que utiliza adubação orgânica, via gotejamento no solo
ou pulverização foliar, já que o adubo fosfatado deixa o solo empobrecido em zinco e a deficiência
deste metal afeta funções bioquímicas e impede que a planta se desenvolva corretamente, o que
pode prejudicar a qualidade e rendimento da produção. Ambas as amostras apresentaram teores de
zinco e cobre aceitáveis para consumo, segundo critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS)
e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
palavras-chave: metais; Tomatec; tomate

Tomato is one of the most important vegetables on the world and therefore the demands
as to its nutritional value are greater. The TOMATEC planting system was created with the aim
of producing tomatoes that meet these nutritional needs, guaranteeing an improvement in the
quality of life of farmers and consumers. This system of cultivation has advanced techniques and
studies in the agriculture that allow a more sustainable and economic production. Regarding the
nutritional value, the presence of certain metals in a tomato is directly related among other factors
with the way in which the plant was cultivated. Zinc, for example, can be absorbed by the tomato
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by fertilization or by foliar spraying, in case of deficiency of this micronutrient in the soil. Copper
is available to tomatoes through fertilizers or through the use of insecticides and fungicides. The
objective of this work is to analyze the presence of zinc and copper in tomato samples from the
traditional and TOMATEC cultivations. The concentrations of the metals were determined by
flame atomic absorption spectrometry after the construction of the analytical curves obeying the
Lambert-Beer Law. For the tomato sample from conventional cultivation the concentration of
zinc and copper were 0.093 and 0.112 ppm, respectively. And for the tomato sample of the TOMATEC crop, the concentrations were 0.306 and 0.112 ppm for zinc and copper, respectively.
The same concentrations of copper were observed for the analyzed samples and zinc concentration
was almost three times higher for samples from TOMATEC. The high concentration of zinc can
be explained by the way of the management, which uses organic fertilization, via soil dripping or
foliar spraying, as the phosphate fertilizer leaves the soil depleted in zinc and the deficiency of this
metal affects biochemical functions and prevents the proper development of the plant, which can
impair the quality and yield of the production. Both samples presented levels of zinc and copper
acceptable for consumption, according to criteria of the World Health Organization (WHO) and
the National Agency of Sanitary Surveillance (ANVISA).
keywords: metals; Tomatec; tomato
Apoio Financeiro:
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As lipases são enzimas classificadas como hidrolases (triacilglicerol esteracilhidrolases EC
3.1.1.3), que catalisam a hidrólise de triacilgliceróis, bem como reações de síntese e sendo assim,
aplicadas a diversos setores industriais. Os fungos filamentosos são os principais produtores de lipases, destacando-se a espécie Aspergillus niger. A fermentação em estado sólido (FES) vem sendo
usada como alternativa para a produção de enzimas, por permitir principalmente o uso de resíduos
agroindustrias. Esses apresentam grande potencial produtor de lipase, já que são compostos por
inúmeros nutrientes, além de serem sustentáveis e mais baratos. Esse projeto tem como objetivo
avaliar o processo de produção de lipase a partir de uma linhagem mutante de A. niger 11T53A14,
por FES utilizando resíduos agroindustriais e determinar a melhor temperatura e pH de reação.
Também, foi estudada a especificidade da lipase em diferentes óleos comerciais. Inicialmente um
delineamento rotacional 23 foi realizado, utilizando borra de café (indutor) e farelo de trigo, suplementados com solução de HCl e sulfato de amônio, todos em diferentes concentrações. Outra
análise foi feita, variando as concentrações de HCl, sulfato de amônio, farelo de trigo e farinha da
amêndoa da manga. Os ensaios foram conduzidos em erlenmeyer de 250mL contendo 15g de meio
a 32ºC por 36h, inoculados com uma suspensão de 107conídios/mL. Os resultados obtidos mostraram que a melhor condição para a produção da lipase (148,4 U/g) foi utilizando 3,52% de borra
de café, 90 mL/100g de meio da solução de HCl,0,6% de nitrogênio do sulfato de amônio, concentração inicial de conídios de 107 esporos/mL e tempo de fermentação de 36h. A lipase produzida,
apresentou temperatura e pH ótimos de 30ºC (144,23 U/g) e pH 6,0 (115,53 U/g), respectivamente. Nos experimentos utilizando a farinha da amêndoa da manga e farelo de trigo, o melhor valor
obtido (117,12 U/g) foi usando somente farelo de trigo, 110 mL/100g de meio da solução de HCl
e 0,8 % do nitrogênio do sulfato de amônio. Os testes de especificidade da enzima utilizando diferentes óleos comerciais (óleo coco, girassol, soja, linhaça e azeite de oliva), mostraram que a maior
atividade lipásica ocorreu utilizando o óleo de coco (107,68 U/g).
palavras-chave: Fermentação; Aspergillus niger; Resíduos agroindustriais

Lipases are enzymes classified as hydrolases (triacylglycerol esteracilhidrolases EC 3.1.1.3),
which catalyze the hydrolysis of triacylglycerols, as well as synthetic reactions and are thus applied
to several industrial sectors. Filamentous fungi are the main producers of lipases, especially the
species Aspergillus niger. The solid-state fermentation (FES) has been used as an alternative to
produce enzymes, since it mainly allows the use of agro-industrial waste. These have great lipase-producing potential, as they are composed of innumerable nutrients, as well as being sustainable
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and cheaper. This project aims to evaluate the process of lipase production from a mutant line of A.
niger 11T53A14 by FES using agroindustrial residues and to determine the best reaction temperature and pH. Also, the specificity of lipase in different commercial oils has been studied. Initially a
rotational design 23 was carried out, using coffee grounds (inducer) and wheat bran, supplemented
with HCl solution and ammonium sulfate, all in different concentrations. Another analysis was
done, varying the concentrations of HCl, ammonium sulfate, wheat bran and mango almond flour.
The assays were conducted in a 250 ml Erlenmeyer flask containing 15 g of medium at 32°C for 36
h, inoculated with a suspension of 107 conidia/ml. The results showed that the best condition for
lipase production (148.4 U/g) was 3.52% of coffee grounds, 90 mL/100 g of HCl solution medium,
0.6% of ammonium sulfate, initial concentration of conidia of 107 spores/mL and fermentation
time of 36h. The lipase produced had optimum pH and temperature of 30ºC (144.23 U/g) and
pH 6.0 (115.53 U/g), respectively. In the experiments using mango almond flour and wheat bran,
the best value obtained (117.12 U/g) was using only wheat bran, 110 mL/100g of HCl solution
medium and 0.8% of nitrogen of ammonium sulphate. Tests of enzyme specificity using different
commercial oils (coconut oil, sunflower, soybean, flaxseed and olive oil) showed that the highest
lipase activity occurred using coconut oil (107.68 U/g).
keywords: Fermentation; Aspergillus niger; Agroindustrial residual
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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QUÍMIC A
413. BIOPOLÍMERO COMO TEMA MOTIVADOR PARA O ENSINO MÉDIO
Autor:			
Heldis Beloni de Oliveira
Colaborador(es):
Caio da Silva Rocha
				
Letícia Vitória Linhares Rocha
				Marco Antônio Tronco
Orientador:		
Suellem Barbosa Cordeiro (CEH / CAP)

No presente trabalho, abordamos uma aula teórico-experimental sobre polímeros, conceitos químicos e as questões socioambientais. A 1ª etapa foi o planejamento pela análise de livros
didáticos do EM. A 2ª etapa foi a aplicação de um questionário para 45 estudantes do 3º ano do
EM, a fim de descobrir o conhecimento prévio sobre o tema “biopolímeros”. A metodologia investigativa é baseada em uma sequência de questões do tema, dirigidas a um conjunto de alunos.
Após a aplicação, foi dada uma aula (3ª etapa), sob orientação, destacando conceitos químicos, problemas e soluções, além da realização do experimento. Houve discussões sobre conceitos como as
reações de polimerização, estrutura e aspecto do material e observação do comportamento destes
estudantes. Na 4ª etapa, os questionários foram avaliados, considerando 2 pontos principais: Nos
conhecimentos práticos e experiências do cotidiano, 91% dos discentes consomem o leite com frequência, e apenas 8% dos alunos consomem pouco ou quase nada, isso sugere que a matéria-prima
utilizada é consumida bastante. Já no conhecimento teórico, aprendizagem em sala de aula, 67%
dos alunos apresentaram detalhes sobre as substâncias puras e misturas e funções orgânicas. 27%
apresentaram respostas rasas, falaram que o leite é uma mistura, mas não deram possíveis componentes contidos no mesmo, e 6% falaram que o leite é uma substância pura, sugerindo-se que os
mesmos não têm uma visão microscópica da matéria-prima utilizada na prática. Sobre a aplicação
dos plásticos, a maioria dos alunos “96%” citou o uso de sacolas plásticas, e 4% dos discentes não
citaram aplicação nenhuma dos plásticos, com isso, entendemos que os estudantes apresentavam
embasamento teórico suficiente para compreender temas específicos como biopolímeros. Sobre o
reconhecimento das funções orgânicas, 18% dos alunos sabem o que são monômeros e 82% não
souberam, levando a crer que esta parte da matéria não ficou muito clara, provavelmente porque
as moléculas da química orgânica não são apresentadas com o enfoque de polímeros, as considerando possíveis monômeros. A respeito das funções orgânicas, apenas 38% dos alunos sabiam que
o formaldeído pertence a função aldeído e 62% dos demais apresentaram erro de conceituação,
confundindo a função citada com a função éter, logo, vimos que poucos apresentaram domínio das
funções trabalhadas na prática. Por fim, os resultados mostraram que os alunos apresentam conhecimentos superficiais com relação aos polímeros, plásticos e sua importância na sociedade e que a
prática pode ser importante no preenchimento destas lacunas. Pode-se concluir ainda, a relevância
na formação docente ao observar os questionamentos e o comportamento entusiasmado dos estudantes durante a aula, pois falavam dos problemas e soluções.
palavras-chave: Biopolímero; Bioplástico; caseína

In the present work, we discuss a theoretical-experimental class on polymers, chemical concepts and socio-environmental issues. The first step was planning for the analysis of MS textbooks.
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The second step was the application of a questionnaire to 45 students of the third year of MS in
order to discover prior knowledge about the topic “biopolymers”. The research methodology is
based on a sequence of questions of the theme, directed to a group of students. After the application, a lecture was given (3rd stage), under orientation, highlighting chemical concepts, problems
and solutions, besides the realization of the experiment. There were discussions on concepts such
as polymerization reactions, structure and appearance of the material and observation of the behavior of these students. In the fourth stage, the questionnaires were evaluated, considering two
main points: In practical knowledge and everyday experiences, 91% of students consume milk frequently, and only 8% of students consume little or almost nothing, used is consumed a lot. Already
in the theoretical knowledge, classroom learning, 67% of the students presented details about the
pure substances and mixtures and organic functions. 27% presented shallow responses, said that
milk is a mixture, but did not give possible components contained in it, and 6% said that milk is
a pure substance, suggesting that they do not have a microscopic view of the raw material used
in practice. Regarding the application of plastics, the majority of the students “96%” mentioned
the use of plastic bags, and 4% of the students did not mention any of the plastics. In this way, we
understood that the students presented theoretical background sufficient to understand specific
topics such as biopolymers. On the recognition of organic functions, 18% of students know what
monomers are, and 82% did not know, leading one to believe that this part of the material was
not very clear, probably because the molecules of organic chemistry are not presented with the
polymer approach, considering possible monomers. Regarding the organic functions, only 38% of
the students knew that formaldehyde belongs to the aldehyde function and 62% of the others presented an error of conceptualization, confusing the mentioned function with the ether function, so
we saw that few presented mastery of the functions worked in practice. Finally, the results showed
that students present superficial knowledge regarding polymers, plastics and their importance in
society, and that practice may be important in filling these gaps. It is also possible to conclude the
relevance of teacher training by observing the students’ questions and enthusiastic behavior during
class, as they spoke about problems and solutions.
keywords:  biopolymer; bioplastic; casein
Apoio Financeiro: ; ID/UERJ
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QUÍMIC A
414. CÁLCULO DA CONSTANTE DA LEI DE HENRY PARA COMPOSTOS
ORGÂNICOS VOLÁTEIS
Autor:			
Orientador:

Fernando Emanuel Bispo dos Santos
Leonardo Baptista (CTC / FAT)

O aerossol orgânico secundário (SOA) é composto majoritariamente por produtos de oxidação de terpenos e outras moléculas orgânicas voláteis emitidas pelas plantas. A caracterização
química do SOA depende do cálculo do coeficiente de particionamento ar/aerossol destas moléculas, que em primeira aproximação se iguala a constante da Lei de Henry. Pela relevância desse
tema para a saúde de todos os seres vivos e a qualidade do ar, este trabalho sugere uma alternativa
para o cálculo dos coeficientes de partição ar/aerossol via cálculo da energia livre de Gibbs de solvatação usando métodos DFT (teoria do funcional de densidade) associados ao modelo IEFPCM.
Inicialmente será calculada a constante da Lei de Henry para os monoterpenos encontrados em
nossa atmosfera. Foi calculada a energia livre de solvatação e a constante da Lei de Henry para 26
terpenos distintos nos seguintes níveis de teoria: PBE1PBE/6- 311+G(d,p),PBE1PBE/cc-pvTZ,
M06-2X/6-311+G(d,p) e M06-2X/cc-pvTZ. Os parâmetros estudados medem a afinidade do soluto-solvente, com isso foi possível analisar a solubilidade, o grau de interação soluto-solvente e
o particionamento entre diferentes fases. Foi usado o programa Gaussian 09 para a obtenção de
todos os dados de pesquisa. Foi possível perceber que todos os compostos possuem energias livres
de solvatação negativos, pode-se considerar então que as moléculas são solúveis em água. Um acordo razoável foi obtido entre os dados experimentais e teóricos, apontando a eficiência e precisão
dos métodos DFT escolhidos, indicando que a metodologia apresentada é adequada para o cálculo
da constante da Lei de Henry de terpenos. A vantagem da metodologia proposta é a facilidade e
rapidez do método. Além do fato de ser um método preditivo. Apesar do erro numérico observado
para alguns terpenos, a tendência de baixa solubilidade em água destas espécies foi predita pela
metodologia. Indicando, mais uma vez, que a proposta deste trabalho pode ser aplicada como uma
maneira de refinar constantes da Lei de Henry obtidos experimentalmente e predizer o valor da
constante quando medidas experimentais são proibitivas.
palavras-chave: coeficiente de particionamento; energia livre de solvatação; constante da Lei de Henry

The Secondary organic aerosol (SOA) is composed primarily of oxidation products of terpenes and other volatile organic molecules emitted by plants. The chemical characterization of SOA
depends on the calculation of the air / aerosol partition coefficient of these molecules, which in
the first approximation equals the constant of Henry’s Law. For the relevance of this theme to the
health of all living beings and air quality, this study suggests an alternative for calculating the air/
aerosol partition coefficients by calculating the Gibbs free energy of solvation using DFT methods
(functional density theory) associated to the IEFPCM model. Initially, the constant of Henry’s Law
will be calculated for the monoterpenes found in our atmosphere. It was calculated as the free
energy of solvation and the constant of Henry’s Law for 26 distinct terpenes at the following levels
of theory: PBE1PBE / 6-311 + G (d, p), PBE1PBE / cc-pvTZ, M06-2X / 6-311+ G (d, p) and M06-
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2X / cc-pvTZ. The studied parameters measure the solute-solvent affinity, which it was possible
to analyze the solubility, the degree of solute- solvent interaction and the partitioning between
different phases. The Gaussian 09 software was used to obtain all the research data. It was possible
to realize that all the compounds have negative free energies of solvation, it can be considered then
that the molecules are soluble in water. A reasonable agreement was obtained between the experimental and theoretical data, pointing out the efficiency and accuracy of the DFT methods chosen, indicating that the methodology presented is adequate for the calculation of the Henry’s law
of terpenes. The advantage of the proposed methodology is the ease and speed of the method, in
addition to noticed a predictive method. Despite the numerical error observed for some terpenes,
the tendency of low solubility in water of these species was predicted by the methodology. Again,
indicating that the proposal of this work can be applied as a way of refining Henry’s Law constants
experimentally obtained and predicting the value of the constant when experimental measures are
prohibitive.
keywords: partition coefficient; solvation free energy; constant of Henry’s Law
Apoio Financeiro: CNPQ
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415. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E APLICAÇÃO DE EXTRATOS DE
RESÍDUOS DE CAFÉ COMO INIBIDORES DE CORROSÃO
Autor:			
Orientador:

Marina Araujo Joao Lopes da Costa
Jefferson Santos de Gois (CTC / QUI)

O consumo de café em cápsulas tem gerado uma quantidade expressiva de resíduos contendo materiais poliméricos, metais tóxicos e materiais orgânicos. Apesar de diferentes autores terem
apresentado propostas para diminuição do impacto dos resíduos inorgânicos e poliméricos, pouca
atenção foi dada ao resíduo de café gerado, conhecido como borra de café. Logo, o objetivo deste
trabalho foi avaliar a utilização de extratos de resíduos de café como inibidores de corrosão, caracteriza-los quimicamente e correlacionar a composição química com a resistência à transferência de
carga (Rtc). Os extratos de dez amostras de resíduos de café foram preparados utilizando água como
solvente extrator (a fim de obter um método ambientalmente amigável). As condições de extração
(massa de amostra, tempo e temperatura) foram otimizadas para 5,8 g de amostra, 40 mL de água,
8 min e temperatura de 50°C. Os extratos de dez amostras de resíduos de café foram caracterizados
em relação à concentração de fenóis totais (por espectrometria de absorção molecular no UV-Vis),
fenóis individuais (por cromatografia líquida de alta eficiência), elementos-traço (por espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado) e impedância (por espectroscopia de
impedância eletroquímica - EIS). A concentração de fenóis totais nos extratos variou de 93 a 243
mg GAE L-1, de fenóis individuais variou de 0,01 mg L-1((-)-epicatequina-3-O-galhato) a 150,72
mg L-1 (ácido siríngico) e metais variou de 0,01 mg L-1 (Ba) a 21,12 mg L-1(Mg). O estudo dos
extratos como inibidores de corrosão foi realizado empregando EIS na avaliação do processo de
corrosão do aço carbono, em HCl 1 mol L-1, onde a Rtc variou de 267 (extrato de café Linízio) a
562 Ω cm2 (extrato de café Bukeela). Foi possível correlacionar a composição química com a Rtc,
os resultados mostraram uma correlação positiva fraca da Rtc com conteúdo de fenóis totais, catequina, Ba e Mg, e correlação positiva forte com ácido cafeíco, ácido ferúlico e ácido p-cumarico.
palavras-chave: café em capsulas; fenóis; impedância eletroquímica

The worldwide consumption of coffee capsules may lead to a large amount of waste containing polymeric materials, trace-elements and organic substances. Despite several authors have presented different proposals for the treatment of the polymeric and inorganic residues generated, no
attention has been given to the residual coffee material that is generated. Therefore, the aim of this
work was to evaluate the application of obtained extracts from coffee residues as corrosion inhibitors, characterize them regarding its chemical composition, and correlate it to the charge-transfer
resistance (Rct). The extraction conditions (sample mass, time of extraction, and temperature)
were optimized to 5.8 g of sample, 40 mL of water, 440 seconds and a temperature of 50°C. The
extracts of ten coffee residues samples (obtained from coffee capsules) were prepared using purified water as solvent (in order to obtain an eco-friendly method). The chemical characterization
of the extracts was performed by different techniques, the determination of the total phenols was
carried out by Uv-Vis molecular absorption spectrometry, individual phenols were determined
by high-performance liquid chromatography, trace-elements via inductively coupled plasma opti-
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cal emission spectrometry, and the impedance measurements were performed by electrochemical
impedance spectroscopy (EIS). The total phenols ranged from 93 to 243 mg GAE L-1, individual
phenols ranged from 0.01 mg L-1 ((-)-Epigallocatechin-3-O-gallate) to 150.72 mg L-1 (Syringic
acid) and the trace-elements ranged from 0.01 mg L-1 (Ba) to 21.12 mg L-1 (Mg). The study of the
extract as corrosion inhibitors was carried out via EIS evaluating the corrosion of the carbon steel,
in 1 mol L-1 HCl, for which the Rct ranged from 267 (extracts obtained from Linízio coffee) to
562 Ω cm2 (extracts obtained from Bukeela coffee). The correlation of the chemical composition
with the Rct was possible to be obtained, the results showed a weak positive correlation of the Rct
with total phenols, catechin, Ba and Mg, and a strong positive correlation with caffeic acid, ferulic
acid, and p-coumaric acid.
keywords: coffee capsules; phenols; electrochemical impedance
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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416. CATALISADORES DE ÓXIDOS DE MANGANÊS DOPADOS COM
PALÁDIO PARA OXIDAÇÃO DA ÁGUA
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A energia solar, uma das “novas” energias limpas, chamou a atenção da comunidade científica não só pela sua capacidade de produzir eletricidade através de um fornecedor infinito, o Sol,
mas também de produzir combustível. O mecanismo mais eficiente de produção de energia tendo
como base a energia solar na natureza é, sem dúvidas, a fotossíntese. Analisando mais a fundo a
fotossíntese, nos deparamos com a oxirredução da água. Nesta reação, a energia solar promove a
quebra da molécula de água, que resulta na formação de gás oxigênio e hidrogênio, obtendo então
uma reação capaz de produzir um combustível extremamente potente e de combustão não-poluente para a atmosfera. Dentro dessa reação, a oxidação é a parte mais importante e difícil, possuindo
um potencial padrão de 1,23V, porém catalisada graças a um agrupamento de Mn4Ca presente na
planta. Buscando inspiração nesse agrupamento, estudos sobre metais como catalisadores para oxidação da água começaram a surgir. Compostos de metais nobres apresentaram ótimos resultados,
porém, devido a seu grande custo e baixa abundância, começou-se a procura de alternativas com
outros metais, principalmente os do primeiro período de transição. O trabalho então foca na utilização de óxidos de manganês dopados de paládio como catalisadores para reação eletroquímica da
água e compara, portanto, a eficiência de catalisadores de óxidos com e sem a dopagem na quebra
do sobrepotencial que oferecido na reação. Os óxidos foram sintetizados e caracterizados para em
seguida serem depositados de diferentes maneiras em FTO. Realizando testes em um potenciostato, foi comparado então não só a presença ou não do paládio nos catalisadores feitos com base
nos óxidos, mas também o método de deposição mais eficiente para o filme de catalisador. Por fim
observa-se que o metal nobre influenciou de fato na atividade catalítica do óxido, sendo, portanto
interessante analisar de maneira mais aprofundada o melhor meio de atuação do catalisador.
palavras-chave: óxidos de manganês; paládio; oxidação da água

Solar energy, one of the “new” clean energies, has caught the attention of the scientific community not only for its ability to produce electricity through an infinite supplier, the Sun, but also
to produce fuel. The most efficient mechanism of energy production based on solar energy in nature is undoubtedly the photosynthesis. Analyzing deeper it, we are faced with the oxidoreduction
reaction of water. In this reaction, solar energy promotes the breakdown of the water molecules,
which results in the formation of oxygen and hydrogen gas, thus obtaining a reaction capable of
producing an extremely powerful fuel and with non-polluting combustion for the atmosphere.
Oxidation is the most important and difficult part of this reaction, having a standard potential of
1.23V, but catalyzed by a cluster of Mn4Ca present in the plant. Looking for inspiration in this
cluster, studies on metals as catalysts for water oxidation began to emerge. Noble metal compounds presented excellent results, however, due to their great cost and low abundance, the search
began for alternatives with other metals, especially those of the first transition period. The work
then focuses on the use of palladium-doped manganese oxides as catalysts for the electrochemical
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reaction of the water and therefore compares the efficiency of oxidative catalysts with and without
doping in the overpotential breaking that offered in the reaction. The oxides were synthesized and
characterized to be deposited by different ways in FTO. By performing tests on a potentiostat, it
was then compared not only by the presence or not of palladium on the catalysts made on the basis
of oxides, but also the most efficient deposition method for the catalyst film. Finally, it is observed
that the noble metal influenced in fact the catalytic activity of the oxide, being therefore interesting
to analyze in a more thorough way the best means of actuation of the catalyst.
keywords: manganese oxides; palladium; water oxidation
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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NANOPARTÍCULAS DE FERRO VERDES SUPORTADAS EM SILICA AMINOFUNCIONALIZADA
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Introdução: As atividades antrópicas, principalmente as de indústrias têxtil geram preocupações quanto à contaminação da água por causa do uso de azo-corantes. O alaranjado de metila,
por exemplo, inibe a atividade fotocatalítica de organismos aquáticos e são considerados tóxicos
para toda forma de vida. Um dos métodos mais difundidos para a remediação desta contaminação
envolve o uso de nanopartículas de ferro pelo sistema Fenton, pela sua eficácia e por oferecer vantagens econômicas e ambientais. Objetivos: Sintetizar e caracterizar catalisadores de ferro usando
extratros de plantas ou glicerol como agentes redutores, suportados em silica amino-funcionalizada, de modo a aumentar a estabilidade e poder de reciclo dos catalisadores e utilizar esses catalisadores no sistema Fenton para degradação do Alaranjado de Metila. Metodologia: 1º - Funcionalização
da sílica: A sílica gel comercial reage com o (3-aminopropil)trietoxisilano (APTS) em solução de
de tolueno e então é lavado, filtrado e seco em estufa; 2º - Preparo dos catalisadores: A sílica, então
funcionalizada, reage com FeCl3 e com o agente redutor escolhido (extrato de chá mate ou preto
ou glicerol) e então é lavado, filtrado e seco em evaporador rotatório; 3º - Degradação do alaranjado de metila: O teste é realizado adicionando o catalisador escolhido e H2O2 em solução aquosa
de alaranjado de metila, alíquotas são retiradas periodicamente para análise no espectro UV-Visível. Resultados: Os catalisadores foram caracterizados por EAA, FTIR, DRX, TG/DTG, ASAP,
espectroscopia de Mössbauer e testados na degradação do alaranjado de metila. Foi observada uma
descoloração de 100% do corante após 3 horas de reação. Os catalisadores também demonstraram
excelente poder de reciclo, onde foi observada descoloração significante até o sexto ciclo. Todas
as caracterizações indicaram sucesso na incorporação das nanopartículas de ferro e de compostos
orgânicos. Conclusão: A funcionalização da sílica com APTS e o uso de agentes estabilizantes e
redutores como extratos de chá e glicerol nos catalisadores aumentou o poder de descoloração e
capacidade de reciclo dos mesmos na reação com o alaranjado de metila.
palavras-chave: Sistemas Fenton; Alaranjado de Metila; Sílica Funcionalizada

DEGRADATION OF METHYL ORANGE WITH GREEN IRON NANOPARTICLES SUPPORTED IN AMINO-FUNCIONALIZED SILICA Introduction: Anthropic activities, especially
those in the textile industry, raise concerns about water contamination due to the use of azo dyes.
The Methyl orange, for example, inhibits the photocatalytic activity of aquatic organisms and is
considered toxic to all forms of life. One of the most widespread methods for the remediation of
this contamination involves the use of iron nanoparticles by the Fenton system, for their effectiveness and for offering economic and environmental advantages. Objectives: Synthesize and characterize iron catalysts using plant extracts or glycerol as reducing agents, supported on amino-functionalized silica in order to increase the stability and recycle power of the catalysts and to use these
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catalysts in the Fenton system for the degradation of Methyl Orange . Methodology: 1st - Functionalization of silica: Commercial silica gel reacts with (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTS) in
toluene solution and then is washed, filtered and oven dried; The silica, now functionalized, reacts
with FeCl3 and the chosen reducing agent (black tea or yerba matte tea extract or glycerol) and
then is washed, filtered and dried on a rotary evaporator; 3. Degradation of methyl orange: The
test is carried out by adding the chosen catalyst and H2O2 in an aqueous solution of methyl orange,
aliquots are removed periodically for analysis in the UV-Visible spectrum. Results: The catalysts
were characterized by AAS, FTIR, XRD, TG / DTG, ASAP, Mössbauer spectroscopy and tested
for methyl orange degradation. A 100% Decolourization of the dye was observed after 3 hours of
reaction. The catalysts also showed excellent recycle power, where significant Decolourization was
observed up to the sixth cycle. All characterizations indicated success in the incorporation of iron
nanoparticles and organic compounds. Conclusion: The unctionalization of silica with APTS and
the use of stabilizing and reducing agents as extracts of tea and glycerol in the catalysts increased
the Decolourization power and the recyclability of the same in the reaction with methyl orange.
keywords: Fenton Systems; Methyl Orange; Functionalized Silica
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Degradação de Poluentes Orgânicos pelo sistema Eletro-Fenton promovida por Nanopartículas de Ferro Autor: Raissa Toledo Franco Orientador: Nakédia Maysa Freitas Carvalho A contaminação de efluentes aquosos com rejeitos industriais representa um problema ambiental sério.
Nanopartículas de ferro tem sido utilizadas na remediação de corantes em presença de peróxido de
hidrogênio pelo sistema Fenton. Uma abordagem considerada de baixo custo e sustentável para o
preparo de nanopartículas, é a utilização de extratos de plantas, substituindo redutores químicos
tradicionais. Nanopartículas de ferro serão preparadas em presença de extratos de chá preto, e
aplicadas na degradação de corantes por meio do sistema eletro-Fenton, onde o peróxido de hidrogênio é produzido eletroquimicamente a partir do oxigênio molecular. Propõe-se caracterizar
os catalisadores e estudar a degradação de poluentes orgânicos, com o auxílio de um espectrofotômetro na região do UV-Vis. Este trabalho também visa avaliar as diferentes condições das reações
e caracterizar os produtos gerados. As nanopartículas de ferro foram sintetizadas pela adição de
480 mL de extratos de chá, à 240 mL de uma solução de FeCl_3.6 H_2 O, seguido de filtração e
secagem. O sólido obtido foi calcinado e caracterizado. Para descoloração de alaranjado de metila
no sistema Fenton, misturou-se 2 mL do corante (5x〖10〗^(-4) M) à 18 mL de água, determinado
volume de peróxido de hidrogênio e determinada massa de catalisador. A reação foi acompanhada
espectrofotometricamente. Os catalisadores apresentaram perfis de DRX semelhantes ao espectro
do Fe_3 PO_7 e o EDS/MEV comprovou a grande quantidade de fósforo em sua superfície. Os melhores resultados na descoloração do corante, no sistema Fenton, catalisadas pelas nanopartículas
calcinadas foram aquelas em que se adicionou o H_2 O_2 após determinado tempo de reação. Já
para os catalisadores não calcinados os melhores resultados ocorreram adicionando-se o peróxido
ao início da reação. As nanopartículas foram sintetizados e caracterizadas, porém, é necessário
preparar os catalisadores em presença de outras marcas de chá a fim de diminuir a quantidade
de fósforo e aumentar o rendimento da reação de descoloração e assim, aplica-la ao sistema Eletro-Fenton. palavras-chave: Nanopartículas de ferro; Degradação de poluentes orgânicos; Eletro-Fenton keywords: Iron Nanoparticles; Degradation of Organic Pollutants; Electro-Fenton Apoio
Financeiro: FAPERJ
palavras-chave: Nanopartículas de ferro; Degradação de poluentes orgânicos; Eletro-Fenton

Degradation of Organic Pollutants by the Electro-Fenton system promoted by Iron Nanoparticles Author: Raissa Toledo Franco Advisor: Nakédia Maysa Freitas Carvalho Contamination
of aqueous effluents with industrial waste represents a serious environmental problem. Iron nanoparticles have been used in the remediation of dyes in the presence of hydrogen peroxide by the
Fenton system. A considered low-cost and sustainable approach to the preparation of nanoparticles is the use of plant extracts, replacing traditional chemical reducers. Iron nanoparticles will be
prepared in the presence of extracts of black tea, and applied in the degradation of dyes by means
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of the electro-Fenton system, where the hydrogen peroxide is produced electrochemically from
the molecular oxygen. It is proposed to characterize the catalysts and to study the degradation of
organic pollutants, with the aid of a spectrophotometer in the UV-Vis region. This work also aims
to evaluate the different reaction conditions and characterize the products generated. The iron
nanoparticles were synthesized by the addition of 480 mL of tea extracts to 240 mL of a solution of
FeCl3 · H2 O, followed by filtration and drying. The solid obtained was calcined and characterized.
For discoloration of methyl orange in the Fenton system, 2 mL of the dye (5 x 10〗 (-4 M)) was
mixed with 18 mL of water, determined volume of hydrogen peroxide and determined mass of catalyst. The reaction was monitored spectrophotometrically. The catalysts exhibited XRD profiles
similar to the Fe3 PO7 spectrum and the EDS / MEV proved the large amount of phosphorus on
its surface. The best results in the dye discoloration in the Fenton system catalyzed by the calcined
nanoparticles were those in which the H 2 O 2 was added after a certain reaction time. For the
non-calcined catalysts, the best results were obtained by adding the peroxide at the beginning of
the reaction. The nanoparticles were synthesized and characterized, however, it is necessary to
prepare the catalysts in presence of other tea brands in order to decrease the amount of phosphorus
and increase the yield of the decolorization reaction and thus apply it to the Electro-Fenton system. Keywords: Iron Nanoparticles; Degradation of Organic Pollutants; Electro-Fenton Financial
Support: FAPERJ
keywords:  Iron Nanoparticles; Degradation of Organic Pollutants; Electro-Fenton
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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QUÍMIC A
419. DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA E AVALIAÇÃO DA
DEGRADAÇÃO DE POLUENTES ORGANOCLORADOS A PARTIR DA
REAÇÃO COM REAGENTE DE FENTON EM SOLUÇÃO AQUOSA.
Autor: 		
Orientador:

Sarah Marins Pessanha
Alexsandro Araujo da Silva (CTC / QUI)

Desenvolvimento de metodologia e avaliação da degradação de poluentes organoclorados a
partir da reação com reagente de Fenton em solução aquosa Autor: Sarah Marins Pessanha Orientador: Prof. Dr. Alexsandro Araujo da Silva (IQ / DQO) Poluições da água e do solo são duas das
cinco categorias básicas de poluição ambiental. As outras três são do ar, ruído e luz. Poluição ocorre
quando um material/produto químico é adicionado ao meio ambiente afetando-o adversamente.
Uma vez que a poluição existe, retornar a matriz impactada para o seu estado anteriormente não
poluído torna-se muito difícil ou até mesmo impossível em alguns casos. Os compostos organoclorados (OC) representam um importante grupo de poluentes orgânicos persistentes (POP), devido
à sua toxicidade e elevada persistência no ambiente. Diferentes técnicas de remediação de solo e
água subterrânea têm sido desenvolvidas com o objetivo de reparar as áreas contaminadas em menor tempo e custo possíveis e, assim, a oxidação química in situ tem se mostrado uma técnica cada
vez mais atraente devido sua simplicidade e baixo custo. A degradação de dois compostos organoclorados via oxidação química por reagente de Fenton em solução aquosa é o objeto do presente
trabalho. Para tanto, foram selecionados dois compostos, sendo um alifático e outro aromático.
Assim, foram avaliadas as condições de degradação dos compostos organoclorados em relação às
concentrações do oxidante em diferentes tempos reacionais de forma qualitativa e quais foram os
principais subprodutos formados. Os ensaios oxidativos foram realizados em meio aquoso com
temperatura controlada a 25 ºC e em 3 configurações de [Fe2+] e [H2O2]. A extração dos compostos de interesse para a fase orgânica também foi estudada. A análise dos extratos revelou que
o acetato de etila foi o solvente que melhor extraiu os compostos de interesse da fase aquosa. Entretanto, em termos quantitativos, a redução na concentração de clorobenzeno foi mais efetiva na
reação com a solução de Fe(II) (cerca de 63%). A identificação dos subprodutos foi realizada a partir
da análise em cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas e em análise comparativa dos
espectros com a biblioteca NIST. Os ensaios oxidativos revelaram que em baixas concentrações de
oxidante, há a possibilidade de geração de subprodutos mais tóxicos que os reagentes, sendo produzido bifenilas policloradas e hexaclorociclohexano nas reações com clorobenzeno e 1,2-dicloroetano, respectivamente. palavras-chave: Reagente de Fenton; Compostos organoclorados; Oxidação
química in situ.
palavras-chave: Reagente de Fenton; Compostos organoclorados; Oxidação química in situ

Pollution of water and soil are two of the five basic types of environmental pollution. The
other three are from air, noise and light. Pollution occurs when a material and/or chemical is
added to the environment affecting it adversely. Once pollution exists, return the affected array
into its previously unpolluted state becomes very difficult or even impossible in some cases. The
organochlorine compounds (OC) represent an important group of persistent organic pollutants
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(POPs), because of its toxicity and high persistence in the environment. Different soil remediation
techniques and groundwater have been developed with the objective of repairing contaminated
areas possible in less time and cost, and thus the in situ chemical oxidation has been an increasingly
attractive technique because of its simplicity and low cost. The degradation of two organochlorine
compounds via chemical oxidation by Fenton’s reagent in aqueous solution is the object of this
work. For this, two compounds were selected, one aliphatic and another aromatic. For this, two
compounds were selected, being one aliphatic and one aromatic. Thus, the conditions of degradation of the organochlorine compounds in relation to the oxidant concentrations in different
reaction times in a qualitative way were evaluated and which were the main by-products formed.
The oxidation tests were carried out in aqueous solution with a controlled temperature of 25 °C
and 3 settings of [Fe2+] and [H2O2]. The extraction of compounds of interest into the organic
phase was also studied. Analysis of the extracts showed that ethyl acetate was the best solvent for
the extraction. However, quantitatively, the reduction in the concentration of chlorobenzene was
more effective in reaction with Fe(II) sulphate solution (about 63%). The by-products identification was made from the analysis in chromatograph coupled to the gas mass spectrometry and spectra comparative analysis with the NIST library. The oxidation tests revealed that at low oxidant
concentrations there is the possibility of generating more toxic byproducts than the reactants, such
as hexachlorocyclohexane and polychlorinated biphenyls in the reactions with 1,2-dichloroethane
and chlorobenzene, respectively. keywords: Fenton’s reagent; Organochlorine compounds; In situ
chemical oxidation.
keywords: Fenton’s reagent; Organochlorine compounds; In situ chemical oxidation
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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QUÍMIC A
420. ELETROCATÁLISE DA OXIDAÇÃO DA ÁGUA APLICAÇÃO DE
COMPLEXOS DE FERRO E COBRE COMO ELETROCATALISADORES DA
REAÇÃO DE OXIDAÇÃO DA ÁGUA.
Autor:			
Orientador:		

Ana Carolina Cunha Rodrigues
Nakedia Maysa Freitas Carvalho (CTC / QUI)

Autor: Ana Carolina Cunha Rodrigues Orientador: Nakédia Maysa Freitas Carvalho. Sabe-se que o uso de combustíveis fósseis como matriz energética é bastante prejudicial ao meio-ambiente e à humanidade. A queima de derivados do petróleo gera, principalmente, gás carbônico - o
que contribui para a destruição da camada de Ozônio e para o aumento do efeito estufa. A fim de
remediar o problema, têm sido desenvolvidas formas alternativas de obtenção de energia. Um
processo natural é a fotossíntese, que faz uso da energia solar para a conversão da água em combustíveis. A realização da fotossíntese artificial ainda é um desafio muito estudado pelos cientistas na
atualidade, visto que a etapa de quebra da molécula de H2O é a que requer maior gasto energético
frente a todo o processo. O foco desta pesquisa é o uso de complexos de Ferro e Cobre aplicados a
eletrocatálise da reação de oxidação da água, a fim de reduzir o sobrepotencial do processo tornando-o mais acessível em larga escala. Afinal, aos moldes atuais o saldo energético é insuficiente para
bancar e manter os custos investidos no processo. Os complexos de Ferro foram reproduzidos de
acordo com Carvalho, N.M.F., et. al 2006, já os de Cobre de acordo com Kaiser, J. et. al 2012. Estes foram caracterizados por FTIR e Voltametria Cíclica. A eletrocatálise dos complexos de cobre
e ferro foram realizadas através de um potenciostato/galvanostato, utilizando uma célula de três
eletrodos sendo estes: carbono vítreo (eletrodo de trabalho), fio de Platina (contra eletrodo) e Ag/
AgCl (eletrodo referência), em pH 10. A partir dos voltamogramas obtidos é possível determinar
se a produção de O2 durante a catálise de oxidação da água está sendo efetiva, através da redução
do sobrepotencial da reação. Os complexos de cobre apresentaram resultados mais satisfatórios
na redução do sobrepotencial da catálise comparados aos de ferro. A partir de estudos mais aprofundados, detectou-se que os testes realizados com eletrodos de trabalho de FTO (óxido de titânio
fluorado) desempenham melhor atividade catalítica, e por conta disso este será um passo a ser
realizado no futuro.
palavras-chave: eletrocatálise; complexos de cobre e ferro; oxidação da água

It is known that the use of fossil fuels is very harmful to the humanity. The burn of petroleum derivatives generates, mainly, carbon dioxide - which contributes to the destruction of the
Ozone layer and to the raise of greenhouse effect. In order to remediate this problem, alternative
forms of energy production have been developed. The natural photosynthesis process uses solar
energy to convert water into fuels. The realization of artificial photosynthesis is still a challenge
studied by scientists, since the H2O molecule dissociation step is the one that requires the highest
energetic spending upon the whole process. The focus of this research is the use of iron and copper complexes applied to the eletrocatalysis of the water oxidation reaction, in order to reduce
the overpotential of the process, making it more accessible in large scale. This is important since,
the energetic spends is very high to be affordable for scale and industrial applications. The iron
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complexes were reproduced accordingly to Carvalho, N.M.F., et. al 2006, whereas the copper ones
according to Kaiser, J. et. al 2012. These were characterized with the following techniques: FTIR,
RMN 13C, RMN 1H, conductimetry and cyclic voltammetry. The eletrocatalysis of the iron and
copper complexes were carried out in a potentiostat/galvanostat, using a three-electrode system:
glassy carbon (working electrode), platinum wire (counter electrode) and Ag/AgCl (reference
electrode). From the voltamograms obtained it is possible to determine if the production of O2
during the catalysis of water oxidation is effective, through the reduction of the reaction overpotential. The copper complexes presented more satisfactory results on the reduction of the catalysis
overpotential compared to the iron ones. With deeper studies, it was observed that the tests carried out with FTO working electrode, are more suitable to study this system and, therefore, it will
be a step to be done in the future.
keywords: electrocatalysis; water oxidation reaction; complexes copper and iron
Apoio Financeiro:
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QUÍMIC A
421. ESTUDO DE SIMULAÇÃO NUMÉRICO DA COMBUSTÃO DA GASOLINA
E DETERMINAÇÃO DOS POLUENTES GERADOS
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:		

Amanda Silva de Andrade
Leonardo Baptista (CTC / FAT)
Carin Von Muhlen

Nas últimas décadas a frota de automóveis tem aumentado, e segundo o DETRAN/RJ 43%
dos automóveis do estado funcionam a gasolina. O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) criou programas de controle da poluição do ar para veículos automotores (PROCONVE),
determinando limites de emissão e exigências para os veículos nacionais e importados. Devido a
importância do tema, muitos modelos cinéticos de combustão são encontrados na literatura, no
entanto, todos trabalhos publicados fazem uso de suposições ou estimativas da concentração dos
constituintes do combustível. O trabalho em questão visa determinar a concentração de compostos
orgânicos voláteis na gasolina, como HPAs e BTEX, via cromatografia gasosa bidimensional, utilizando um GCxGC TOFMS Pegasus 4D, e simular, a partir destes dados, a combustão da gasolina
pelo uso de modelos cinéticos de combustão. A partir dos resultados de cada simulação predizer
a concentração de poluentes emitidos pelo combustível durante a combustão. Testes iniciais de
métodos cromatográficos para a análise de BTEX foram realizados obtendo-se boa separação dos
componentes, no entanto o pico de etilbenzeno ficou sobreposto ainda sendo necessária a revisão
do método utilizado. Em paralelo, simulações foram realizadas considerando um reator de ordem
zero para combustão do biodiesel. A primeira etapa consistiu em determinar a composição de equilíbrio e temperatura adiabática de chama em função da razão estequiométrica para cada biodiesel
em separado. Para todos os combustíveis analisados a 1000K e 1200K não foi observado formação
de tetralina e decalina. A formação de benzeno é majoritária em todos eles, quando comparados a
outros aromáticos, sendo observado um pico no momento da ignição. O modelo testado se mostrou útil para previsão de poluentes formados durante a combustão dos biodieseis na formação de
óxidos de carbono, benzeno variação do tempo de ignição em função da temperatura inicial e razão
de equivalência. Espera-se que as simulações baseadas em composições comerciais da gasolina levem a resultados mais próximos da nossa realidade de forma que uma avaliação crítica das emissões
dos veículos automotivos seja realizada
palavras-chave: gasolina; combustão; cromatografia gasosa

In the last decades the automobile fleet has increased, and according to DETRAN/RJ 43% of
the state’s cars use gasoline. CONAMA (National Council for the Environment) have created an air
pollution control programs for automotive vehicles (PROCONVE), determining emission limits
and requirements for domestic and imported vehicles. Due to the importance of the theme, many
combustion kinetic models are found in the literature, however, all published works make use of
assumptions or estimates of the concentration of fuel constituents. The work in question aims to
determine, through GCXGC, the concentration of compounds present in commercial gasoline and
to use these concentration values as input for combustion models. The work in question aims to
determine the concentration of volatile organic compounds in gasoline, such as HPAs and BTEX,
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by two-dimensional gas chromatography, using a GCxGC TOFMS Pegasus 4D, and to simulate,
from these data, the combustion of gasoline by the use of kinetic models of combustion. From the
results of each simulation predict the concentration of pollutants emitted by the fuel during the
combustion. Initial tests of chromatographic methods for the analysis of BTEX were performed
obtaining good separation of the components, however the peak of ethylbenzene overlapped still
being necessary a revision of the methodology. In parallel, simulations were performed considering a zero order reactor and a biodiesel model. The first step was to determine the equilibrium
composition and the adiabatic flame temperature as a function of the stoichiometric ratio for each
biodiesel separately. For all fuels analyzed at 1000K and 1200K no formation of tetralin and decalin was observed. Benzene formation is majority when compared with other aromatics, being the
peak at the moment of ignition. The model tested proved to be useful for the prediction of pollutants formed during the combustion of biodiesel, such as carbon monoxides and benzene, and to
evaluate the ignition time as function of he temperature and the equivalence. It is expected that
simulations based on commercial gasoline compositions will lead to closer results to our reality so
that critical assessment of the emissions of automotive vehicles can be carried out.
keywords: gasoline; combustion; gas chromatography
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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QUÍMIC A
422. ESTUDO TEÓRICO POR DFT DA NITRAÇÃO DO CRISENO
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:		

Renan Santos Serpa
Tadeu Leonardo Soares e Silva (CTC / FAT)
Sergio Machado Correa

HPAs são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que, se absorvidos pela pele, ou através da
ingestão ou respiração, podem causar diversos tipos de câncer em humanos e animais. Tais substâncias são emitidas na queima incompleta de substâncias orgânicas como o carvão, a gasolina e
principalmente o óleo diesel. O HPA em estudo é o criseno, que é emitido pela combustão do óleo
diesel. Buscou-se realizar cálculos teóricos de otimização de geometria molecular e de frequências
vibracionais de suas 6 possíveis formas nitradas. Assim, foi encontrado o aduto nitrado de menor
energia de modo a posteriormente dar continuidade no mecanismo reacional de nitração. Os cálculos foram realizados através do programa Gaussian, usando o método DFT(“density functional
theory”) com os funcionais B3LYP,BHandHLYP e M062X, nas bases 6-311++G(d,p) e cc-pVDZ.
Conseguiu-se otimizar as geometrias moleculares, todas as frequências vibracionais positivas, foi
possível determinar a mais estável dentre as 6 formas nitradas 1-nitrocriseno, 2-nitrocriseno, 3-nitrocriseno, 4-nitrocriseno, 5-nitrocriseno e 6-nitrocriseno. O mais estável é o 3-nitrocriseno.
palavras-chave: DFT; HPA; criseno

PHAs are polycyclic aromatic hydrocarbons that, if absorved by the skin, by ingestion or by
breath, can cause several kinds of cancer in humans and animals. These compounds are emitted by
incomplete combustion of organic compounds, like coal, gasoline, and mainly, diesel. The PHA in
study is chrysene, which is emitted by diesel combustion. We searched to do theoretical calculus
of molecular geometry optimization and vibrational frequencies for it’s 6 possible nitrated forms.
This way, it was found the nitrated aduct with less energy, and with this, soon, continue with a
nitration reaction mechanism. The calculus were done by the software Gaussian, using the DFT
(density functional theory) method with the functionals B3LYP, BHandHLYP, and M062X, all of
them with the 6-311++G(d,p) and cc-pVDZ basis. The geometries got optimized and all of them
got positive vibrational frequencies, and with these results, it was possible to determine the more
stable between it’s 6 nitrated forms 1-nitrochrysene, 2-nitrochrysene, 3-nitrochrysene, 4- nitrochrysene, 5- nitrochrysene and 6- nitrochrysene. The more stable is the 3- nitrochrysene.
keywords: DFT; PHA; chrysene
Apoio Financeiro: CNPQ
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QUÍMIC A
423. PREPARAÇÃO DE HIDROXI-ISOFLAVANONAS E DERIVADOS
Autor: 		
Orientador:

Nicholas Grecco Soares
Jorge Luiz de Oliveira Domingos (CTC / QUI)

PREPARAÇÃO DE HIDROXI-ISOFLAVANONAS E DERIVADOS Autor: Nicholas Grecco Soares Orientador: Jorge Luiz de O. Domingos (CTC/QUI) As isoflavanonas pertencem ao
grupo dos isoflavonóides e muitos apresentam ação como fitoalexinas, sendo produzidos como
resposta dos vegetais a infecções por bactérias e fungos e, portanto, apresentam ação antibacteriana
e antifúngica. Além destas, outras atividades como antineoplásica e antiviral são também descritas
para estas moléculas e seus carba-análogos. O projeto tem como objetivo a preparação de alfa-hidroxi-isoflavanonas, as quais serão avaliadas posteriormente quanto a sua atividade biológica.
Os alvos apresentam através da estratégia de isosterismo, além do padrão de oxigenação comum
aos produtos naturais, produtos com anel aromático nitrogenado. Duas rotas serão utilizadas para
a preparação dos alvos desejados: a) iniciando pela reação de acilação do Resorcinol com ácidos
fenilacéticos (substituídos por grupos metoxi ou nitro), catalisada por ácidos de Lewis, seguido
da alquilação seletiva do grupo fenol e ciclização da fenilacetofenona gerada com formaldeído.
Em seguida será efetuada a oxidação da posição alfa-carbonila. No caso da obtenção dos produtos
aminados será necessária uma etapa adicional de redução do grupo nitro; b) a partir da reação de
alfa-arilação de haletos aromáticos com a cromanona, catalisada por paládio, seguido de oxidação
da posição alfa do intermediário e posterior redução dos grupos nitro. Com o tempo de projeto até
o momento, foi possível realizar os estudos da etapa de preparação do ácido-nitro-fenilacético foi
feita pela reação entre o 1-cloro-2-nitro-benzeno e malonato de dimetila, na presença de K2CO3.
Várias metodologias foram testadas em reações sem solvente (maceração em gral-pistilo, aquecimento convencional e sob irradiação por micro-ondas). Em nenhuma dessas metodologias pôde-se
observar o consumo representativo do material de partida. Decidimos então investigar a reação
sob irradiação de micro-ondas por duas horas, na presença de excesso de malonato e posterior
hidrólise com solução de KOH em mistura MeOH/água, também sob irradiação de micro-ondas,
em um processo “one-pot”. Foi obtido em 68% um sólido de coloração amarelo clara, e com ponto
de fusão com valor similar ao descrito na literatura, além de ser observado também um fator de
retenção distinto do material de partida em cromatografia de camada fina. O produto obtido encontra-se em fase de caracterização por espectroscopia de RMN. Palavras-chave: Isoflavonóides;
Hidroxi-isoflavanonas; Atividade farmacológica.
palavras-chave: Isoflavonóides; Hidroxi-isoflavanonas; Atividade farmacológica

Preparation of Hydroxy-isoflavanones and derivatives The isoflavanones belong to the
group of isoflavonoids, being found especially in plants of the legume family. Many isoflavonoids
act as phytoalexins, being produced as a response of plants to infections by bacteria and fungi and,
therefore, have antibacterial and antifungal action. In addition to these, other activities such as
antineoplastic and antiviral are also described for these molecules and their carba-analogues. The
project aims to prepare alpha-hydroxy-isoflavanones, which will be evaluated their biological activity. In addition to the pattern of oxygenation common to natural products, the targets present,
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through isosteric strategy, products with nitrogenated aromatic ring. Two routes will be used
for the preparation of the desired targets: a) starting by the acylation reaction of Resorcinol with
phenylacetic acids (substituted by methoxy or nitro groups), catalysed by Lewis acids, followed by
selective alkylation of the phenol group and cyclization of the phenylacetophenone generated with
formaldehyde. Then the oxidation of the alpha-carbonyl position will be carried out. To obtain
the amino products an additional step of reduction of the nitro group will be required; b) from the
alpha-arylation reaction of chromanone with aromatic halides, catalyzed by palladium, followed by
oxidation of the alpha position of the intermediate and subsequent reduction of the nitro groups.
It was possible to carry out the studies of the preparation of the nitro-phenylacetic acid by reacting
1-chloro-2-nitro-benzene and dimethyl malonate in the presence of K2CO3. Several methodologies were tested in solvent-free reactions (maceration in mortar-pestle, conventional heating and
under microwave irradiation). In none of these methodologies can be observed representative
consumption of the starting material. We decided to investigate the reaction under microwave
irradiation for two hours in the presence of excess malonate and subsequent hydrolysis with KOH
solution in MeOH / water mixture, also under microwave irradiation, in a one-pot process. A pale
yellow solid was obtained in 68%, showing a melting pointing temperature similar to that described in the literature, and a retention factor other than the starting material was also observed in
thin-layer chromatography. The product obtained is undergoing characterization by NMR spectroscopy. Keywords: Isoflavonoids; Hydroxy-isoflavanones; Pharmacological activity
keywords: Isoflavonoids; Hydroxy-isoflavanones; Pharmacological activity
Apoio Financeiro:
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QUÍMIC A
424. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS DE
POLIURETANO EM DISPERSÃO AQUOSA E ARGILA HIDROFÍLICA PARA
LIBERAÇÃO CONTROLADA DE BETA-ESTRADIOL
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Larissa de Fatima de Oliveira Costa
Italo Rennan Sousa Vieira
Marcia Cerqueira Delpech (CTC / QUI)

O estudo e o desenvolvimento de sistemas químicos menos agressivos têm sido foco de
grande interesse acadêmico e industrial. Por isso, os poliuretanos obtidos como dispersões aquosas (WPU) ganham grande destaque. Além de não poluir, os WPU podem ser sintetizados com
características biocompatíveis, possibilitando muitas aplicações a nível biomédico. Neste trabalho,
poliuretanos em dispersão aquosa e um nanocompósito (NWPU) à base de argila montmorilonita (MMT-Na+) foram sintetizados, e posteriormente, beta-estradiol foi incorporado aos sistemas
para avaliação da liberação in vitro. As dispersões aquosas foram sintetizadas a partir de um prepolímero formado, utilizando: poli(glicol propilênico) (PPG), copolímero em bloco de poli(glicol
etilênico-b-glicol propilênico) (PEG-b-PPG) contendo 7% de segmentos PEG em relação à massa
molar, diisocianato de isoforona (PDI), ácido dimetilolpropiônico (DMPA), trietilamina (TEA),
água deionizada e hidrazina (HYD). O nanocompósito foi preparado com 0,5% de argila, adicionada à síntese após deslaminação em água. As dispersões foram caracterizadas quanto ao teor de
sólidos totais, viscosidade aparente, tamanho médio de partículas (APS) e índice de polidispersividade (PDI). A estabilidade das dispersões foi avaliada durante doze meses, com determinações
periódicas de APS e viscosidade. O beta-estradiol foi incorporado nas dispersões após solubilização
em etanol, e filmes moldados em superfícies de polietileno foram obtidos após secagem a 25ºC,
durante 7 dias. Os ensaios de liberação in vitro foram realizados em célula de difusão de Franz
utilizando solução-padrão (pH 7,4). As dispersões obtidas mostraram um perfil pseudoplástico,
sólidos totais de 29±2% e tamanho médio de partícula de 90 e 182 nm, para os sistemas WPU e
NWPU/MMT, respectivamente. O estudo de estabilidade não mostrou mudanças significativas no
APS e na viscosidade, produzindo sistemas estáveis ao armazenamento durante longo período de
tempo. Os resultados de liberação in vitro mostraram percentuais de 98% (WPU) e 79% (NWPU/
MMT), após 24 horas de liberação. Considerando a dispersão de nanopartículas de argila na matriz
de poliuretano, um sistema com potencial aplicação para liberação controlada foi obtido, já que um
menor percentual de agente ativo foi liberado após 24 horas, em relação à dispersão sem a nanocarga. Os resultados mostram-se promissores para o desenvolvimento de filmes aplicados na liberação
controlada de fármacos.
palavras-chave: Poliuretanos dispersos em água; Nanocompósitos; Liberação controlada de fármacos

The development of less aggressive chemical systems has been a focus of great academic
and industrial interest. Hence, polyurethanes obtained as aqueous dispersions (WPU) have been
gained prominence, providing many biomedical applications. In this work, waterborne polyurethane samples and respective nanocomposite (NWPU) based on montmorillonite clay (MMT-Na+) were synthesized and characterized. The hormone beta-estradiol was incorporated into
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the systems obtained as cast films for evaluation of the release in vitro. WPU was synthesized based on poly(propylene glycol) (PPG), poly(ethylene glycol-block-propylene glycol) (PEG-b-PPG)
containing 7% PEG segments in relation to molar mass, isophorone diisocyanate (IPDI), dimethylolpropionic acid (DMPA), triethylamine (TEA), deionized water and hydrazine (HYD). The
nanocomposite was prepared by adding 0.5% clay in the dispersion, after previous delamination
in water. The dispersions were characterized in terms of total solids content, apparent viscosity,
mean particle size (APS) and polydispersity index (PDI). The stability of the aqueous systems was
measured over twelve months, through periodic determinations of APS and viscosity. Beta-Estradiol was incorporated into the dispersions after solubilization in ethanol, and cast films were prepared on polyethylene surfaces, drying at 25° C for 7 days. In vitro release assays were performed
on Franz diffusion cell using standard solution (pH 7.4). The dispersions presented pseudoplastic
profile, solids content of 29 ± 2% and average particle size of 90 and 182 nm, for WPU and NWPU
/ MMT systems, respectively. The stability study did not show significant changes in APS and
viscosity, producing stable systems to storage over a long period of time. In vitro release results
showed percentages of 98% (WPU) and 79% (NWPU / MMT), after 24 hours. Considering the
dispersion of clay nanoparticles in polyurethane matrix, a new system with promising application
in controlled drug release was obtained, since a lower percentage of active agent was released after
24 hours, in comparison with the dispersion without clay. Thereby, the results indicate potential
possibility of these materials to be applied as films for controlled drugs releasement.
keywords: Waterborne polyurethane ; Nanocomposite ; Controlled drugs releasement
Apoio Financeiro: ; PIBIC
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PROPRIEDADES FOTOPROTETORAS PARA APLICAÇÃO EM MATRIZES
HÍBRIDAS
Autor:			
Orientador:		

Caio Fernando Menezes dos Santos
Juliana Fonseca de Lima (CTC / QUI)

Avaliação da propriedade fotoprotetora de óxido de cério em matrizes híbridas A luz solar
é subdividida e denominada de acordo com o intervalo de comprimento de onda: infravermelho,
visível e radiação ultravioleta (UV). Com apenas 5 % de irradiação sobre a superfície da Terra, a
radiação UV também pode ser subdividida em três comprimentos de ondas diferentes: UVA (420300 nm), UVB (320-290 nm) e UVC (<290 nm). Devido a absorção da radiação UV, inúmeras moléculas da pele humana podem sofrer alterações químicas ao serem expostas a luz solar. Mesmo o
ser humano apresentando protetores naturais que impeçam a ação dessas radiações, não podem ser
consideradas suficientes e únicas. Para isso foi preciso desenvolver protetores solares que contém
filtros de diversas formas de apresentações, que são capazes de absorver, refletir ou dispersar a radiação UV. Atualmente são utilizados dois tipos de filtros protetores: filtros inorgânicos e os filtros
orgânicos. Sendo os filtros inorgânicos considerados os mais eficientes, estáveis e clinicamente
mais seguros. São capazes de refletir e absorver a radiação UV e visível. Busca-se a obtenção e a
caracterização do óxido de cério (CeO2), para que posteriormente possa ser utilizado como componente inorgânico de protetores solar. De modo que apresente uma melhor dispersão sobre matrizes
orgânicas e híbridas, propiciando uma maior absorção e aplicação homogênea. O CeO2 foi obtido
através do método de precipitação direta com bases associado ao ultrassom. Os materiais foram caracterizados quanto suas propriedades estruturais por FTIR, Raman e DRX; quanto suas propriedades morfológicas, por MEV; em relação as suas propriedades ópticas por DRS e ainda quanto ao
seu comportamento fotocatalítico e aplicação em matrizes híbridas. Todos os materiais preparados
até o momento encontram-se na escala nanométrica e a maior dispersabilidade apontada por MEV
para os materiais preparados com o auxílio de ultrassom favorecem a inserção destes aos polímeros
sem que se tenha um aspecto estético não desejado ou até mesmo uma proteção UV ineficiente. Os
óxidos apresentaram excelente absorção na região UV o que os tornariam promissores como filtros
da radiação ultravioleta, no entanto apresentaram elevada atividade fotocatalítica.
palavras-chave: Cério; Fotoproteção; Nanomaterial

Photoprotection evaluation of cerium oxide applied in hybrid matrix Synthesis and characterization of cerium oxide with photoprotective properties for application in hybrid matrices
Sunlight is subdivided and labeled according to the wavelength range: infrared, visible and ultraviolet (UV) radiation. Only 5%of solar irradiation reach the Earth’s surface. UV radiation can also
be subdivided into three different wavelength range: UVA (420-300 nm), UVB (320-290 nm) and
UVC (<290 nm). Due to the absorption of UV radiation, numerous molecules of human skin can
undergo chemical changes when exposed to sunlight. Even human body possesses natural protectors that prevent the action of these radiation, they cannot be considered sufficient and unique. For
this, it was necessary to develop sunscreens which contain UV filters in many forms, these filters
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are able to absorb, reflect or disperse UV radiation. Currently two types of UV-shielding filters
are used: inorganic filters and organic filters. Inorganic filters are considered the most efficient,
stable and clinically safer. They are able to reflect and absorb UV and visible radiation. We aim
to synthesize and characterize cerium oxides (CeO2), so that it can later be used as an inorganic
component of sunscreens, because CeO2 presents a better dispersion on organic and hybrid matrices, propitiating a greater absorption and homogenous application. CeO2 samples were obtained
through the direct precipitation method with basic solutions associated with ultrasound. The materials were characterized concerning their structural properties by FTIR, Raman and XRD; its
morphological properties, by MEV; regarding to its optical properties by DRS, and concerning
their photocatalytic activity and application in hybrid materials. All materials prepared to date are
on the nanometric scale, an important factor for their application in polymer matrices. In addition,
the higher dispersability indicated by MEV for materials prepared with the aid of ultrasound favors
the insertion of these to the polymers without an unwanted aesthetic appearance or even an inefficient UV protection. The oxides showed excellent absorption in the UV region, which makes them
promising as ultraviolet radiation filters. However, they have showed high photocatalytic activity.
keywords: Cerium; Photoprotection; Nanomaterial
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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CÉRIO E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FOTOCATALITICAS NA
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Orientador:
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A sociedade moderna sofre com a contaminação do meio ambiente por substâncias poluentes e nocivas, tais como pesticidas e corantes de importância industrial, como o alaranjado
de metila. Dessa forma, com o intuito de reduzir o nível de poluentes na atmosfera, é necessário
que novas rotas sejam propostas. O TiO2 (titânia) é um fotocatalisador com bandgap na região
do ultraivioleta (3,2 eV na forma anatase) extremamente estudado na fotocatálise devido as suas
propriedades opto-eletrônicas, estabilidade em uma larga faixa de pH, fotoestabilidade e não-toxicidade. Busca-se introduzir dopantes na rede da titânia para diminuir sua energia de bandgap.
Com isso, o fotocatalisador pode ser “ativado” com uma menor energia. Foram sintetizados óxidos metálicos nanoestruturados de titânio e cério com diferentes proporções de cério em mol. O
comportamento fotocatalítico foi avaliado a partir de uma solução de corante contendo o material
frente a uma lâmpada UV ou visível. Diversos métodos de caracterização foram feitos, tais como
DRX, DRS, espectroscopia no UV-Vis, MEV, entre outros. O melhor material foi aquele contendo a titânia com ácido lático, que foi o estabilizante utilizado nas sínteses. A taxa de degradação
chegou a 92%. Constatou-se que a presença de cério no material diminui a energia de bandgap do
mesmo, e assim todos os materiais absorveram também comprimentos de onda no início da região
do visível. O material contendo 10 % de Ce apresentou o menor “gap” de energia, com o valor de
aproximadamente 1,72 eV. Além disso, quanto maior foi a proporção de cério menor foi o tamanho de cristalito, que foi calculado pelo software Maud®. A presença de maiores porcentagens de
cério também é responsável por uma maior definição na morfologia e pela presença de mais poros
no material, o que foi observado no MEV. Os materiais sintetizados (todos na forma anatase do
TiO2) se mostraram fotocataliticamente eficientes na degradação do alaranjado de metila em pH 2
e promissores na degradação de corantes.
palavras-chave: fotocatálise; corantes; cério

The modern society suffers nowadays with the contamination of the environment by pollutants substances like pesticides and dyes with industrial importance, like methylorange. In this
way, with the intention of reduce the level of pollutants in the atmosphere, it is necessary that
new routes be proposed. The TiO2 (titania) is a photocatalyst with the bandgap energy in the
utraviolet region (3,2 eV in anatase form) which is extremely studied in photocatalysis due to its
optoelectronic properties, stability in a wide range of pH, photostability and non-toxicity. We are
trying to introduce dopants in the titania’s lattice to decrease its bandgap energy. With this, the
photocatalyst might be activated with a lower energy. Nanostructured metal oxides of titanium
and cerium were synthesized with different ratio of cerium in mol. The photocatalytic behavior
was evaluated for a dye solution under ultraviolet (UV) and visible irradiation. A wide range of
characterization methods was employed, such as XRD, DRS, UV-vis spectroscopy, SEM, etc. The
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best synthesized material was the one containing lactic acid as stabilizer, which shows the bigger
degradation percentage and an excellent photocatalytic behavior. It was found that the presence
of cerium in the material decreases the bandgap energy, so all of them shows absorbance in wavelengths in the beginning of the visible light. The material containing 10 % of cerium shows the
lowest gap of energy, with a value about 1,72 eV. Besides that, the bigger the cerium proportion
the lowest was the crystallite size, which was calculated with the Maud® software. The presence of
higher percentages of cerium is also responsible for a better definition on the morphology and for
more porous surfaces, which was comproved by SEM. The synthesised materials (all in the anatase
form) show photocatalytic efficiency in the degradation of the methyl orange and other dyes, such
as methylene blue.
keywords: photocatalysis; dyes; cerium
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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427. ANTROPOLOGIA & IMAGENS: O QUE HÁ DE PARTICULAR NA
ANTROPOLOGIA VISUAL BRASILEIRA?
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Este projeto tem por objetivo traçar um panorama sobre o uso de imagens na pesquisa antropológica brasileira, focalizando principalmente as abordagens teórico-metodológicas empreendidas nas produções de cinco dos principais centros de antropologia visual de universidades do Sul,
Sudeste, Centro e Nordeste. Três são coordenados por antropólogas visuais que formam a primeira
geração a obter essa formação, e dois da segunda geração. Interessava entender se a antropologia
visual brasileira produz narrativas metodológicas próprias ou se ela apenas se inspira nas escolas
europeias e/ou americanas. Para isso, analisamos a formação dos seus coordenadores, suas inspirações teóricas e as condições estruturais (salas, equipamentos, acervo fílmico e fotográfico) para a
formação de novos pesquisadores nesse campo. Para refletir sobre essas questões epistemológicas,
e desenvolvimento dos laboratórios desde sua criação analisamos os textos escritos (teses de doutorado) e textos imagéticos produzidos. A análise desse material permitiu a construção de genealogias
fundada na noção de geração, já que ela estabelece uma relação de contemporaneidade entre os
indivíduos ligados por princípios de socialização e que têm afinidades devido ao modo como são
formados por experiências comuns. Outro ponto interessante nessa perspectiva de quem forma
quem e como é conhecer a trajetória dos novos pesquisadores formados pela primeira geração de
antropólogas visuais, assim sua inserção institucional. Observamos, por meio da análise das teses
de doutorado que os pesquisadores brasileiros pouco se referem à literatura de antropologia audiovisual produzida no país. Concluímos que, se a inspiração é internacional, a expiração provem
dos trabalhos produzidos no interior dos próprios grupos de pesquisa, e raramente se referem aos
trabalhos realizados por outros autores da antropologia visual brasileira.
palavras-chave: antropologia visual brasileira; formação em antropologia visual; inspirações audiovisuais.

The aim of this project is to outline the use of images in Brazilian anthropological research,
focusing mainly on the theoretical and methodological approaches undertaken in the productions
of five of the major visual anthropology centers of universities in the South, Southeast, Center and
Northeast. Three of them are coordinated by visual anthropologists who form the first generation
to obtain this training, and two from the second generation. We were interested in understanding
whether Brazilian visual anthropology produces its own methodological narratives or whether it
is only inspired by European and / or American schools. For this, we analyze the formation of its
coordinators, their theoretical inspirations and the structural conditions (rooms, equipment, film
and photographic collection) for the formation of new researchers in this field. To reflect on these
epistemological issues, and the development of laboratories since its inception, we have analyzed
PhD theses and audiovisual production. The analysis of this material allowed the construction of
genealogies based on the notion of generation, since it establishes a relation of contemporaneity
between the individuals connected by principles of socialization and that have affinities due to the
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way they are formed by common experiences. Another interesting point in this perspective of who
is who and how is to know the trajectory of the new researchers trained by the first generation of
visual anthropologists, so their institutional insertion. We observed, through the analysis of PhD
theses that the Brazilian researchers do not refer to the literature of anthropology produced in the
country. We conclude that, if the inspiration is international, the expiration comes from the work
produced within the centers themselves, and rarely refers to the work done by other authors of the
Brazilian visual anthropology.
keywords: : Brazilian visual anthropology; visual anthropology training; audiovisual inspiration
Apoio Financeiro: CNPQ
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Este trabalho traz reflexões sobre as entrevistas em profundidade de experiências de bullying:
nesta parte, contando apenas com os relatos dos espectadores. As entrevistas foram realizadas como
parte das atividades do Programa de Estágio Voluntário (UERJ), no âmbito do projeto “Interação e
Gramáticas Emocionais: o fenômeno do bullying” (coordenado pela Profa. Maria Claudia Coelho).
O projeto tem por objetivo explorar as emoções presentes no fenômeno do bullying nas escolas de
ensino médio do Rio de Janeiro, desenvolvendo-se nos campos do interacionismo simbólico e da
antropologia das emoções. O termo bullying foi criado nos anos 1970 pelo psicólogo Dan Olweus
para caracterizar as relações assimétricas nas escolas. Olweus caracteriza o bullying como um desequilíbrio de poder na relação entre estudantes, que, dessa forma, faria surgir a figura do bully, o
valentão, no contexto escolar. O termo popularizou-se: hoje, as atitudes que moldam a situação de
bullying são uma das principais preocupações dos educadores e acadêmicos das ciências humanas
no Brasil. O projeto utiliza o referencial teórico do interacionismo simbólico para o estudo das
emoções. O objetivo é entender como o bullying é classificado e interpretado pelos entrevistados
e como as emoções estão presentes nesse contexto. Neste trabalho elaborado para participação na
SEMIC, o foco está na percepção de episódios de bullying do ponto de vista de recém-egressos
do Ensino Médio que presenciaram esses episódios (e não do ponto de vista dos agressores, das
vítimas ou dos professores). Partimos do pressuposto de que um episódio de bullying é uma “cena
interacional” e que, sendo assim, aquele que presencia – chamado aqui de “espectador” – é também
um personagem, participando do bullying através de sua reação (seja omissão, seja interferência). A
análise busca discutir as emoções relatadas pelos entrevistados, que, nos relatos diante dessas cenas
presenciadas, bem como as emoções que atribuem aos demais participantes (vítimas e agressores).
palavras-chave: Bullying; Escola; Interacionismo Simbólico

This paper comments on in-depth interviews about bullying experiences, focused on stories
told by students who have witnessed them. The interviews were conducted as part of the project
“Interaction and Emotional Grammars: bullying experiences (coordinated by Prof. Maria Claudia
Coelho). Its aim is to analyze emotions related to bullying episodes at high school in Rio de Janeiro. It dwells upon symbolic interactionism and the anthropology of emotions. The concept of
bullying was developed in the 1970s by psychologist Dan Olweus to describe asymmetric relations
in schools. Olweus defines bullying as an imbalance of power in the relationship between students
which would create the bully in school contexts. The term became popular: today, attitudes that
characterize as bullying are among the main concerns of Humanities’ researchers in Brazil. The
project refers to symbolic interactionism’s view on emotions. It aims to understand how bullying
is interpreted by students and which emotions permeate these episodes. In this paper prepared to
SEMIC, the focus is on how bullying episodes are perceived by students who have just graduated
from high school who have witnessed them (instead of students who have taken part in them,
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either as victims, aggressors or teachers). Bullying episodes are hereby thought of as an “interactional scene”. This perspective thus places that who witnesses the scene as a character who takes
part in it through his reaction (be it an omission or an interference). Analysis is intended to discuss
interviewees’ own emotions and emotions they attribute to the other participants (victims and
aggressors).
keywords: Bullying; School; Symbolic Interactionism
Apoio Financeiro: CNPQ
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A pesquisa teve como objetivo principal mapear os serviços de saúde no Brasil, públicos e
privados, que atendem pessoas com doenças raras. A partir de levantamento anterior sobre associações de pacientes, fez-se uma busca, via internet/redes sociais, dos serviços de saúde indicados
por essas associações, com foco naqueles que ofereciam atendimento para pessoas com doenças
raras hereditárias. Posteriormente, fez-se uma busca por sites e páginas de redes sociais desses serviços para confirmar se atendiam de fato pacientes com doenças raras hereditárias. O levantamento
teve por objetivo principal averiguar qual suporte em saúde a pessoa com doença rara encontra
no Brasil, passados quatro anos da portaria 199/2014 que instituiu a política nacional de atenção
integral à pessoa com doença rara, e, também averiguar qual a abrangência da genética clínica
no país. Constamos que a maioria dos serviços de saúde que tem ambulatórios e especialistas em
doenças raras, principalmente geneticistas, concentram-se o sul e sudeste do país. 57% dos serviços
encontrados estão nessas regiões. A maioria dos serviços em genética médica estão em hospitais
universitários (54% dos serviços identificados). O sistema privado está reduzido quase que exclusivamente a laboratórios particulares que realizam exames de diagnóstico. Geneticistas tem papel
importante no caso das doenças raras hereditárias. No entanto, são poucos os serviços de genética
médica no Brasil, e poucos geneticistas clínicos. Eles estão concentrados no sul e sudeste (78%,
sendo censo médico de 2017), assim como a maior parte dos laboratórios privados que realizam
testes genéticos para diagnóstico. Esse fato tem sido evocado como um dificultador pelas famílias
para se chegar ao diagnóstico correto, retardando o início de tratamentos mais eficazes, quando
eles existem. Por fim, a pesquisa evidenciou que no Brasil os hospitais públicos universitários são
maioria no atendimento a pessoas com doenças raras hereditárias, realizando ao mesmo tempo
ações de pesquisa e cuidado. No entanto, esses serviços não contam com oferta regular de exame
diagnóstico genético nem ofertam boa parte dos tratamentos existentes, ambos ainda precisam ser
judicializados pelas famílias. Concluímos que, mesmo com a vigência da portaria 199 desde 2014,
ainda são poucos os serviços de referência para doenças raras no Brasil, e em 05 estados não existe
qualquer serviço, o que obriga pacientes e familiares a grandes deslocamentos na sua trajetória em
busca de diagnóstico e cuidados.
palavras-chave: Doença Rara; Genética; Serviços de Saúde

The main objective of the research was to map health services in Brazil, public and private,
serving people with rare diseases. From a previous survey on patient associations, a search was
made, through the Internet/social networks, of the health services indicated by these associations,
focusing on those that offered care for people with rare hereditary diseases. Subsequently, we
made a search for sites and social network pages of these services to confirm whether they actually
attend patients with rare hereditary diseases. The main objective of the survey was to find out
what health support a person with a rare disease encounters in Brazil, after four years of Minis-
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terial Order 199/2014, which instituted the national policy of comprehensive care for the person
with a rare disease, and to investigate the extent of the clinical genetics in the country. We found
that most of the public health services that have outpatient clinics and specialists in rare diseases,
mainly geneticists, are concentrated in the south and southeast of the country. 32,53% of services
found are in these regions. Most services in medical genetics are in university hospitals (32,53%
of public services identified). Private system are reduced almost exclusively to private laboratories
conducting diagnostic tests. Geneticists play an important role in the case of rare hereditary diseases. However, there are few medical genetics services in Brazil, and few clinical geneticists. They
are concentrated in the south and southeast (85%), as well as most of the private laboratories that
perform genetic tests for diagnosis. This fact has been evoked as a difficulty for families to arrive
at the correct diagnosis, delaying the onset of more effective treatments when they exist. Finally,
the research showed that in Brazil public university hospitals are the majority in the care of people
with rare hereditary diseases, performing at the same time research and care actions. However,
these services do not have a regular offer of genetic diagnosis or offer part of the existing treatments, both still need to be judicialized by the families. We conclude that, even though the ordinance
of directive 199 has been in place since 2014, there are still few reference services for rare diseases
in Brazil, and in 05 states there is no service, which forces patients and family members to go on a
long journey in search of diagnosis and care.
keywords: Rare Disease; Genetics; Health Services
Apoio Financeiro:
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Este trabalho contempla alguns resultados do projeto “Entre a casa e a escola: efeitos da
mobilidade residencial forçada sobre a experiência escolar de crianças e jovens da Região Metropolitana do Rio de Janeiro”, desenvolvido entre 2016 e 2018, tendo como objetivo geral analisar os
efeitos dos processos de remoção forçada ocorridos nos últimos anos na cidade sobre a experiência
escolar das crianças e adolescentes das famílias atingidas. Especificamente, este trabalho abordará
as representações sobre o processo de remoção da favela Metrô-Mangueira, no bairro do Maracanã, na perspectiva das crianças e adolescentes que conseguiram permaneceram nos arredores da
antiga favela, assim como os impactos disso na sua vida, familiar e escolar. A metodologia consistiu, num primeiro momento, em levantamento bibliográfico, documental e jornalístico sobre a
história da favela Metrô Mangueira e as remoções forçadas nela ocorridas entre os anos de 2010 e
2016. Num segundo momento, o trabalho concentrou no trabalho de campo na favela e arredores
e na realização de atividades diversas com crianças e adolescentes das famílias atingidas, na própria
favela, no condomínio contíguo à favela e na vizinha Uerj, além de entrevistas com moradores e
líderes comunitários. Até 2010, havia na localidade cerca de 700 famílias, que foram violentamente
removidas de suas casas no contexto da realização dos megaeventos esportivos na cidade. A partir
da resistência dos moradores, com o apoio da Defensoria Pública, cerca de 200 famílias conseguiram permanecer no local, muitas delas com crianças em idade escolar. Algumas foram reassentadas
no conjunto Mangueira 2, construído nos arredores. Através da oficina realizada na favela, pudemos perceber que as crianças representam o período das remoções como “a guerra”, trazendo na
memória os enfrentamentos entre os moradores e a força policial, a perda de contatos afetivos e a
precariedade da vida local. Entre os que foram removidos para o condomínio, apesar de relatarem
vantagens da vida na antiga “favelinha”, afirmam gostar mais de viver e se socializar no novo local
de moradia, alegando mais liberdade e segurança. O custo de vida das famílias, porém, elevou-se de
forma significativa. Por fim, a visita guiada realizada na Uerj com crianças e adolescentes do condomínio permitiu aproximar dois universos comumente distantes, servindo como uma oportunidade
de debater o tema das remoções a partir da própria história da universidade, construída onde antes
existiu a Favela do Esqueleto. Partindo do pressuposto de que essas crianças e jovens são “usuárias
competentes da cidade”, tais atividades nos permitiram compreender como as mesmas vivenciaram
o processo das remoções e como ele afetou a sua vida familiar e escolar.
palavras-chave: Remoção; Favela Metrô-Mangueira; Crianças e Jovens

This work covers the results of the project “between home and school: effects of residential
mobility forced on the school experience of children and young people in the metropolitan region”, developed since August 2016 at the Faculty of education of UERJ, which aims to introduce
the story of favela Subway-hose and analyze the relationships between the Olympic project and
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the removal process, emphasizing the effects of forced removal in the lives of children and young
people who were living in the condomínio Mangueira 2. The methodology used in this work was
done by bibliographic survey, journalistic and documentary on the history of the favela Subway
hose and forced removals, it occurred between the years 2010 to 2016, and by interviews with
residents and leaders community, made by field visits and drawing workshops with children and
young people from the locality. The results point to a contingent of 700 families residing in the
town until the year 2010, migrants from the North and northeast regions of the country, who
were removed from their homes from the year 2010, motivated by achievement of the mega events
Sport in the city. Currently 240 families remain in place. The results also point out that children
and young people who remained in the town realized the period of removals as a period of war
and demonstrate they don’t like where they live. On the other hand, those who were removed to
the condomínio Mangueira 2 like the place where they live, feel more happy, because they have
more freedom for socialization in the condo spaces. Children and young people also realize condo
that came into existence a higher cost of living. On the assumption that children and young people
of the town are “competent users of the city”, the field work allowed us to conclude how the same
experienced the process of removal and how it affected your family life and school.
keywords: Removal; Favela Metrô-Mangueira; Children and young people
Apoio Financeiro: CNPQ
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Este trabalho segue a linha argumentativa de Paul Horton em seu artigo “School Bullying
and Social and Moral Orders”, que se afasta de uma visão “Bullying” centrada no indivíduo como
patologia, e passa a analisar as relações sociais e de poder entre os atores. Foram analisados dois
episódios trágicos em escolas brasileiras que foram amplamente divulgados pela mídia no ano de
2017. No primeiro caso, ocorrido no mês de Março, a adolescente Marta Avelhaneda Gonçalves de
14 anos foi assassinada em sala de aula por outras duas adolescentes. O segundo caso analisado foi
a tragédia em Goiânia no mês Outubro, em que um adolescente de 14 anos atirou em seus colegas
de turma deixando duas vítimas fatais e vários feridos. Em ambos os casos os adolescentes foram
vítimas de “Bullying” e devidas proporções eram considerados “outsiders” pelos colegas de turma.
Marta foi assassinada por suas agressoras, já em Goiânia o adolescente, vítima de “Bullying”, se
rebela contra seus agressores, utilizando a arma de seu pai (policial militar). Marta, recém-chegada
na escola, passou a ser perseguida pelas outras meninas por se tratar de uma figura não estabelecida
naquele meio. O adolescente de Goiânia era constantemente perseguido por seus hábitos higiênicos. Os fatos acima conversam com a teoria de Horton que afirma que o “bully” (valentão) estaria de
certa forma como um responsável pela manutenção das ordens social e moral no ambiente escolar.
Através de um clipping realizado à época dos fatos foram colhidas matérias de sites de grande circulação e publicações em redes sociais com comentários de internautas. Os comentários no caso de
Marta são de condenação das agressoras que a perseguiram, aparentemente sem motivo, já no caso
de Goiânia alguns internautas legitimaram a prática do “bullying” com o adolescente, já que os seus
hábitos de higiene eram considerados inadequados. O arcabouço teórico de Paul Horton deu base
para a análise dos casos acima. Nos dois casos os “bullys” não demonstravam ter qualquer desvio
que justificasse suas práticas. No caso de Marta, a vítima acaba sendo fatal. Em Goiânia, a vítima se
rebela contra seus agressores.
palavras-chave: Bullying; vítima; Paul Horton

Bullying: Tragic Episodes This paper follows Paul Horton’s perspective on bullying in his
article “School Bullying and Social and Moral Orders”, which analyzes power relations between
students, detaching from the perception of bullying as an individual pathological behavior. Two
cases were chosen. Both happened in Brazilian schools during 2017. The first one was the murder
of Marta Gonçalves, 14 years old, who was killed in a classroom by two classmates. The second
one was the tragedy in Goiânia, in which a 14 years old fired at his classmates, killing two of them
and wounding several others. Both teenagers had been victims of bullying and were considered
outsiders by their classmates. Marta was murdered by her aggressors, and in Goiânia, the teenager,
a victim of “Bullying”, rebels against her aggressors, using her father’s (military police) weapon.
Marta, newly arrived at school, was persecuted by the other girls because she was a figure not
established in the middle. The teenager from Goiânia was constantly persecuted for his hygienic
habits. Through a clipping made at the time of the facts were collected from sites of great circula-
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tion and publications in social networks with comments from Internet users. The comments in the
case of Marta are condemnation of the aggressors who persecuted her, apparently without reason,
in the case of Goiânia some netizens legitimized the practice of bullying with the adolescent, since
their habits of hygiene were considered inadequate. Horton’s perspective on the bully as responsible for maintaining moral and social orders in schools is used to analyze media coverage of these
cases, both in newspapers and in social media.
keywords: Bullying; victims; Paul Horton
Apoio Financeiro: CNPQ
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Ao refletir sobre a inserção da mulher negra no mercado de trabalho dentro do contexto
brasileiro, considera-se fundamental a análise das produções científicas que contemplem os debates
acerca das desigualdades raciais e de gênero ao qual este grupo é submetido, em especial os estudos
que buscam refletir sobre os mecanismos de discriminação que exercem influência sobre a presença das mulheres negras nesta esfera social. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo analisar
e compreender a influência da escolarização de ensino superior na inserção de mulheres negras
ex-cotistas de caráter racial na Universidade do Estado do Rio de Janeiro no mercado de trabalho
formal. Pretendemos, ainda, identificar as experiências educacionais vivenciadas por estas jovens
no que se refere a este processo. Este trabalho foi desenvolvido no âmbito Projeto “Mulheres Negras, Gênero, Família e Relações Étnico-Raciais: Um levantamento bibliográfico e documental”,
financiado pela FAPERJ. Com este intuito, realizamos como metodologia entrevistas semi-estruturadas com três mulheres negras ex-cotistas do curso de Pedagogia que atualmente encontram-se
inseridas no mercado de trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Ao destacar as vivências das mulheres negras e as narrativas escolhidas por elas no processo de reflexão sobre as suas trajetórias,
os resultados demonstram que, ainda que mecanismos de discriminação exerçam forte influência
sobre a presença das mulheres negras nestes espaços, as lutas cotidianas destas mulheres e de suas
redes de apoio as fizeram ocupar espaços que historicamente negaram a sua presença em condições
de igualdade. Concluímos que a relevância das análises apresentadas neste trabalho encontra-se
na identificação das principais estratégias mobilizadas por elas para a superação de condições não
favoráveis a sua formação educacional e ao acesso a melhores postos de trabalho, além de permitir
analisar as questões presentes nas experiências coletivas de jovens mulheres negras que buscam
ascender socialmente.
palavras-chave: Mulher negra; Escolarização; Mercado de trabalho

Reflecting on the insertion of the Black woman in the labor market within the Brazilian
context, it is considered fundamental the analysis of the scientific productions that contemplate the
debates about the racial and gender inequalities to which this group is submitted, especially the studies that seek to reflect on the mechanisms of discrimination that influence the presence of Black
women in this social sphere. In this sense, the objective of this study is to analyze and understand
the influence of higher education schooling on the inclusion of Black female students ex-racial
quotaters character in the State University of Rio de Janeiro in the formal labor market. We also
intend to identify the educational experiences experienced by these young women in this process.
This work was developed under the project “Black Women, Gender, Family and Ethnic-Racial
Relations: A Bibliographical and Documentary Survey”, financed by FAPERJ. For this purpose, we
conducted semi-structured interviews with three Black women students ex-racial quotaters of the
Pedagogy course who are currently included in the labor market in the State of Rio de Janeiro. The
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results show that, although discrimination mechanisms exert a strong influence on the presence
of Black women in these spaces, the daily struggles of these women and their networks’ support
have made them occupy spaces that have historically denied their presence on equal terms. We
conclude that the relevance of the analyzes presented in this study is in the identification of the
main strategies mobilized by them to overcome conditions that are not conducive to their educational training and access to better jobs, besides allowing to analyze the issues present in collective
experiences of young Black women who seek to ascend socially.
keywords: Black woman; Schooling; Job market
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Claudia Barcellos Rezende (CCS / ICS)

Esta apresentação se insere no projeto “Histórias de parto: pessoa e parentesco”, coordenado
pela profa. Claudia Barcellos Rezende, com o objetivo de estudar construções de pessoa e parentesco através de narrativas de parto. Para esses efeitos, têm sido comparado como que mulheres
de camadas médias do Rio de Janeiro, de gerações distintas, recontam seus partos. Na análise deste
evento fisiológico aparece a conexão com o filho, as relações de gênero e os laços de parentesco.
Neste sentido, enfocamos aqui nas narrativas sobre o parto cesariano de três mulheres jovens,
entre 20 e 25 anos, que foram interlocutoras chave de um dos recortes da pesquisa, durante o primeiro semestre de 2017. Elas são portadoras de uma doença crônica e infecciosa, o HIV/Aids, e são
de camadas populares. Realizamos três entrevistas de longa duração com todas, e observação de
campo. Em alguns casos, valemo-nos de aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, e os encontros se estenderam para além das entrevistas formais. O corpo, o gênero, a condição
de pessoa, as tecnologias biomédicas, bem como a maternidade são os temas que privilegiaremos.
Tanto o ciclo da vida quanto a condição de saúde não foram impedimentos para que elas efetuassem seus desejos em tornar-se mães. Dito isso, propomos pensar a percepção do corpo através do
relato da cesariana. Parte dos dados em questão alicerçaram uma monografia de graduação e três
artigos científicos, um publicado e dois no prelo.
palavras-chave: Histórias de parto; gênero; corpo

This presentation is part of the project “Stories of childbirth: person and kinship”, coordinated by Profa. Claudia Barcellos Rezende, with the purpose of studying constructions of person and
kinship through childbirth narratives. For these purposes, it has been compared that middle-class
women in Rio de Janeiro, from different generations, recount their births. In the analysis of this
physiological event appears the connection with the son, the relations of gender and the ties of
kinship. In this sense, we focus here on the narratives about cesarean birth of three young women,
between 20 and 25 years, who were key interlocutors of one of the research cuts during the first
half of 2017. They are carriers of a chronic and infectious disease, HIV / AIDS, and are popular.
We conducted three long-term interviews with all, and field observation. In some cases, we use
instant messaging applications such as WhatsApp, and the meetings have extended beyond formal
interviews. The body, the gender, the condition of the person, the biomedical technologies, as well
as the maternity are the subjects that we will privilege. Both the life cycle and the health condition
were not impediments for them to fulfill their desires to become mothers. Having said that, we
propose to think about the perception of the body through the cesarean report. Some of the data in
question were based on an undergraduate monograph and three scientific articles, one published
and two in press.
keywords: birth stoies; gender; personhood
Apoio Financeiro: CNPQ
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Durante cerca de três décadas, a mortalidade materna adquiriu centralidade na agenda internacional sobre saúde pública e desenvolvimento. Nesse contexto, embora já fosse um tema socialmente discutido no Brasil, no plano jurídico, as mortes maternas evitáveis não eram reconhecidas
como violações de direitos humanos. Em 2011, a decisão do Comitê CEDAW da ONU sobre o
caso “Alyne Pimentel v. Brasil” representou uma mudança significativa nesse cenário e um avanço na consolidação do direito à maternidade segura. Assim, por meio da demanda por reparação
pleiteada pela mãe da vítima, Alyne Pimentel, mulher negra e pobre, emerge como a face de um
problema, até então, identificado, porém abstrato. Através da análise sobre a reconfiguração da
mortalidade materna, de uma violência cotidiana para uma violação de direitos humanos, a partir
do “caso Alyne”, pretendemos discutir: a) a relação entre “violência” e “violação” na construção dos
direitos humanos em torno da política de reparação; b) a “interseccionalidade” de marcadores sociais como gênero, raça e classe como uma categoria de percepção da violação central em processos
de mobilização social; c) a indenização como instrumento possível para reparação de direitos violados e “sofrimentos” tidos como irreparáveis. As reflexões desenvolvidas neste trabalho partem de
investigações anteriores acerca da política de reparação e dos direitos humanos, que se apoiaram no
uso de diversas técnicas de pesquisa como o trabalho de campo, a realização de entrevistas e, mais
recentemente, a análise documental sobre o “caso Alyne”. Desse modo, parece-nos que a construção de um “caso”, que mobiliza, simultaneamente, as dimensões objetiva e subjetiva da “violação”,
bem como sua denúncia e tramitação perante órgãos internacionais de direitos humanos, demonstra-se crucial para que uma realidade cotidianamente experimentada como uma “violência” adquira
estatuto de “violação”.
palavras-chave: interseccionalidade; violação; indenização

For nearly three decades, maternal mortality has become central to the international agenda
on public health and development. In this context, although it was already a subject socially discussed in Brazil, in legal terms, avoidable maternal deaths were not recognized as human rights
violations. In 2011, the decision of the CEDAW Committee on the case “Alyne Pimentel v. Brazil”
represented a significant change in this scenario and an advance in the consolidation of the right
to safe motherhood. Thus, through the demand for reparation pleaded by the victim’s mother,
Alyne Pimentel, a black and poor woman, emerges as the face of a hitherto identified but abstract
problem. Through the analysis of the reconfiguration of maternal mortality, from daily violence
to a violation of human rights, from the Alyne case, we intend to discuss: a) the relationship between “violence” and “violation” in the construction of human rights in around the repair policy;
b) the “intersectionality” of social markers such as gender, race and class as a category of perception
violation central in processes of social mobilization; c) the indemnity as a possible instrument for
redress of violated rights and “suffering” considered as irreparable. The reflections developed in
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this work are based on previous research on reparations policy and human rights, which relied on
the use of various research techniques such as fieldwork, interviewing and, more recently, documentary analysis of the “case Alyne”. In this way, it seems to us that the construction of a “case”,
which simultaneously mobilizes the objective and subjective dimensions of “violation”, as well as
its denunciation and proceeding before international human rights bodies, is crucial for a everyday
reality experienced as a “violence” acquires “violation” status.
keywords: intersectionality; violation; indemnity
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Em 2009 a prefeitura anunciou que o Corredor T5, antiga Linha Azul, de acordo com o plano urbanístico original de 1965 projetado pelo arquiteto grego Constantino Doxiadis e encomendado pelo então governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, sairia do papel com um novo
nome e modal: passaria a se chamar Transcarioca e seria um corredor expresso para ônibus em vez
de autoestrada. A pesquisa teve como propósito explorar analítica e descritivamente as categorias pelas quais profissionais de arquitetura e urbanismo elaboram intelectualmente determinados
projetos urbanos que modificam e transformam os espaços urbanos em diversas regiões da cidade
do Rio de Janeiro por meio de um levantamento e coleta de material de cunho qualitativo. Foram
acessados links de jornais e revistas referentes ao plano urbanístico original e seu arquiteto e sobre
o resgate desse plano, projeto atual proposto e finalizado pela prefeitura. Foram lidos, fichados e
debatidos diversos autores que oferecessem respaldo teórico à pesquisa como Marc Augé, James
Holston, Gupta Ferguson e Sharon Zukin, dentre outros. Foram também transcritas entrevistas
com arquitetos, realizadas pela orientadora, que possibilizaram a analise de categorias, formas de
pensamento e planejamento de projetos, cruciais para o entendimento das diversas transformações
ocorridas. Embora o presente trabalho tenha como foco modificações ocorridas no bairro de Jacarepaguá e redondezas, o projeto revelou novas perspectivas de se olhar as transformações ocorridas
na cidade em suas diversas regiões, levando a uma melhor compreensão desses processos, assim
como do envolvimento prático e intelectual de planejadores urbanos e arquitetos nesses processos.
palavras-chave: Antropologia Urbana; Transformação Urbana; Planejamento Urbano

In 2009 the city announced that the T5 Corridor, formerly the Blue Line, according to the
original urban plan of 1965 designed by the Greek architect Constantino Doxiadis and commissioned by the then governor of the State of Guanabara, Carlos Lacerda, would leave the paper with a
new name and modal: it would be called Transcarioca and would be an express corridor for buses
instead of freeways. The purpose of the research was to analyze analytically and descriptively the
categories by which professionals in architecture and urbanism intellectually elaborate certain urban projects that modify and transform urban spaces in various regions of the city of Rio de Janeiro by means of a survey and collection of material of stamp qualitative. Links of newspapers and
magazines were accessed referring to the original urban plan and its architect and on the rescue of
this plan, current project proposed and finalized by the city hall. Several authors who offered theoretical support for the research, such as Marc Augé, James Holston, Gupta Ferguson and Sharon
Zukin, among others, were read, fichados and debated. We also transcribed interviews with architects, carried out by the advisor, that made possible the analysis of categories, ways of thinking
and project planning, crucial for the understanding of the various transformations that took place.
Although the present work focuses on changes in the neighborhood of Jacarepaguá and surrounding areas, the project revealed new perspectives for looking at the transformations that occurred
in the city in its different regions, leading to a better understanding of these processes, as well as
the practical and intellectual involvement of urban planners and architects in these processes.
keywords: Urban Anthropology; Urban Transformation; Urban Plannig
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O presente trabalho se insere na pesquisa da Prof. Dr. Joana Bahia, que visa mostrar o Rio
de Janeiro a partir das memórias dos adeptos da religiosidade afro-brasileira e os seus modos de
ocupação dos espaços da cidade. Nesse contexto, este trabalho busca evidenciar como as medidas
tomadas pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, têm sido prejudiciais para manutenção
da memória e da prática da cultura afro-brasileira e das festas populares. O presente trabalho tem
como objetivo explicitar de que forma o governo da cidade do Rio de Janeiro tem sido influenciado
pela religião pessoal do atual prefeito da cidade, fazendo desde um governo de medidas intolerantes
para com as religiões afro-brasileiras. A metodologia de trabalho consiste no mapeamento constante de jornais e revistas atuais a fim de construir um relatório que conste notícias e reportagens
acerca do governo Crivella, que relatem as ações do prefeito contra os movimentos afro-religiosos
e populares. Estando este projeto em andamento, têm-se como primeiros resultados uma notável
relação entre as medidas e os projetos implementados pelo prefeito Crivella e a sua crença pessoal,
bem como um favorecimento da igreja a qual pertence e já foi até bispo. Sendo assim, compreende-se que, mais do que uma motivação política, há uma motivação religiosa e intolerante nas decisões
que o atual prefeito toma em relação a festividades e movimentos de expressão da cultura popular
e da cultura afro.
palavras-chave: Religião; Política; Rio de Janeiro

The present work is inserted in the research of Prof. Dr. Joana Bahia, which aims to show
Rio de Janeiro from the memories of Afro-Brazilian religious adepts and their ways of occupying
the city’s spaces. In this context, this work seeks to show how the measures taken by the mayor of
Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, have been detrimental to the maintenance of the memory and
practice of Afro-Brazilian culture and popular festivals. This paper aims to explain how the government of the city of Rio de Janeiro has been influenced by the personal religion of the current
mayor of the city, making from a government of measures intolerant towards the Afro-Brazilian
religions. The methodology of work consists of the constant mapping of current newspapers and
magazines in order to construct a report that contains news and reports about the Crivella government, that report the actions of the mayor against the afro-religious and popular movements.
Being this project in progress, the first results are a notable relationship between the measures and
projects implemented by Mayor Crivella and his personal belief, as well as a favoring of the church
to which he belongs and has even been bishop. Therefore, it is understood that, more than a political motivation, there is a religious and intolerant motivation in the decisions that the current
mayor takes in relation to festivities and movements of expression of the popular culture and the
afro culture
keywords: Religion; Politics; Rio de Janeiro
Apoio Financeiro:
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O trabalho da pesquisa gira em torno do crescimento da Festa de Iemanjá nos espaços urbanos da cidade do Rio de janeiro. A pesquisa foi realizada partir de leitura de jornais e revistas de
umbanda e candomblé, sendo eles Órgão Noticioso e Doutrinário da União Espiritista de Umbanda
(RJ) - 1952 a 1960, .Revista AABB, Rio de Janeiro abril/ maio de 1967, Correio da manhã, Rio de
Janeiro, 28 de novembro 1967, Joia, dezembro de 1967 Entre outros, no período de 1951 a 1968,
buscando neles dados sobre sua realização, programação, montagem da estrutura que acompanhavam e compunha o cortejo ( bem como os significados em torno dos objetos e rituais acerca das
cerimonias antes e após o cortejo de iemanjá), patrocinadores se públicos ou privados, bem como
as datas e as mudanças de localidade que ocorreram ao longo do tempo o porquê das mesmas e
seus impactos e influencias na cidade. Juntamente com o entendimento das diferenças do culto a
iemanjá entre candomblé e umbanda. Os dados obtidos através da pesquisa ajudaram a realizar uma
mapeamento dessas mudanças, além de proporcionar dados sobre a movimento de abertura, fechamento, mudança de localidade e lideranças das casas de umbanda. E partir das entrevistas obtidas,
uma análise cultural sobre as festas que ocorrem na cidade, suas influencias sobre a cidade e seus
significados na umbanda e no candomblé e demais religiões afro brasileiras.
palavras-chave: festa de Iemanjá; Rio de janeiro; umbanda e candomblé

The work of the research revolves around the growth of Iemanjá ‘s Festival in urban spaces
of the city of Rio de janeiro. The magazine was held from the beginning of its reading of magazines
and magazines of Umbanda and candomblé (1952 to 1960). AABB Magazine, Rio de Janeiro, April
/ May 1967, Rio de Janeiro Post Office, November 28, 1967, Joia, December 1967 Among others,
in the period from 1951 to 1968, searching the data on its realization, programming, assembly of
the structure and compact the courtship. What happens to the ceremonies before and after the
courtship of iemanjá, the sponsors become private, as well as the data and changes of locality that
occur over time what is done on the themes and impacts and influence on the City. Along with the
differences of worship between candomblé and Umbanda. The information about the payments made have a characteristic of making the needs of a change, as well as the data of an opening
movement, from one side to the other, the location and relations of Umbanda houses. From the
interview, it is a cultural analysis of the festivities taking place in the city, their influence over the
city and its meanings in umbanda and candomblé and other African Brazilian religions.
keywords: Iemanjá ‘s Festival; Rio de janeiro; umbanda and candomblé,
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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ARQUEO LO GI A
438. A QUESTÃO SOCIAL DOS CACHIMBOS NA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO ENTRE OS SÉCULOS XVIII E XIX
Autor:			
Orientador:		

Graziella da Costa Guedes
Nanci Vieira de Oliveira Aguiar (CCS / IFCH)

O presente trabalho consiste numa análise e pesquisa de parte da cultura material proveniente da segunda fase das obras de revitalização da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro
(Projeto Porto Maravilha). O material analisado é composto de cachimbos e piteiras, datados do
período entre os séculos XVIII e XIX e está sob salvaguarda do Laboratório de Antropologia Biológica da UERJ. A primeira metade do trabalho consistiu na Identificação, catalogação e análise dos
cachimbos e piteiras. Na atual fase visa-se compreender a questão social do cachimbo dentro do
contexto da cidade do Rio de Janeiro no período entre os séculos XVIII e XIX, os grupos que os utilizavam e as decorações encontradas nos mesmos, que são escolhas conscientes que nos oferecem
uma gama de informações. Além disso, é um objetivo definir os períodos específicos da fabricação
dos cachimbos industriais a partir da aplicação adaptada da metodologia de datação desenvolvida
pelo americano Harrington (1954), que relaciona o diâmetro do furo das piteiras com o intervalo
de tempo em que foi fabricada. As medidas obtidas estão sendo comparadas com os resultados
do método de Harrington, que consistem em 6/64 polegadas de diâmetro do furo em relação ao
período 1680–1710; 5/64 pol. para 1710–1750 e 4/64 pol. para 1750–1800, mas devido à falta de
precisão do mesmo quando aplicado a materiais do final do século XVIII cogita-se aplicar também a
fórmula desenvolvida por Binford (1962) ou a de Heighton e Deagan (1972), que possuem a mesma
finalidade e são eficientes para a materialidade desse período e do século XIX. Os resultados apresentados são parciais já que a pesquisa encontra-se em andamento. Para uma melhor compreensão da importância social dos cachimbos pretende-se ampliar os levantamentos bibliográficos com
descrições de viajantes do século XIX. Buscando complementar a pesquisa é almejado adicionar a
análise dos cachimbos provenientes do sítio pretos novos, mas somente após o estudo do material
inicialmente selecionado.
palavras-chave: cachimbos; Rio de Janeiro; Zona Portuária

This paper consists in the analysis and research of part of the material culture that comes
from the secnd phase of revitalization of the harbour area of Rio de Janeiro (Porto maravilha
Project). The analyzed material is smoking pipes and stems pipes, dated between 18th and 19th
century, it is under safeguard of the Labratório de Antropologia Biológica of the Uerj. The first
half of the Project went through the identification, the cataloging and analysis of the smoking pipes
and stems pipes. In the present phase of research the search is to comprehend the social questiono
of the smoking pipes amoung the city of Rio de Janeiro through the established period, the groups
that used them, wich are concious choices, wich give us a good range of information. Furthermore, it is a goal to define the specific period of fabrication of industrial smoking pipes based on the
dating methods developed by Harrington (1954) wich ralates the diameter of the stem’s boreswith
the period of fabrication. The obtained measurements are been compared to the results of Harrington’s methods, that consistes in 6/64 inches of the boore diameter in relation to the 1680-1710
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period; 5/64 in. to 1710-1750; and 4/64 in. to 1750-1800, but due to the lack of accuracy of the method when applied to materials dated from the ending of 18th century we wonder if it is possible to
also applie the Binford’s formula (1962) or the Heighton and Deagan (1972), both wich present the
same end goal and are efficient in analysis the material from this time period. The results presents
here are partial because our research is still on going. For better understanding of the social significance of the smoking pipes we intent to broaden the bibliografical source trough the tales os 19th
century travelers. To further support a research we aim to also analyse the smoking pipes coming
from the Pretos Novos Sites, but only after we are finished with the selected material.
keywords: smoking pipes; Rio de Janeiro; Harbour area
Apoio Financeiro:
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439. ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA BRASILEIRA
Autor: 		
Orientador:		

Julio Cesar da Silva Marins
Nanci Vieira de Oliveira Aguiar (CCS / IFCH)

O presente projeto almeja discorrer sobre a necessidade de maiores medidas legais que contemplem a proteção integral do patrimônio cultural subaquático brasileiro, no qual demonstra cada
vez mais urgência diante de frequentes saques em nossa costa. Área esta, com mais de 8.500 km de
extensão, abrigando em seu leito marinho vestígios de ocupação humana com aproximadamente
8.000 anos, além de milhares de naufrágios ocorridos desde o início do século XVI. Medidas legais,
que precisam ser debatidas perante o meio acadêmico e jurídico, objetivando alcançar um consenso geral e para que ocorra uma evolução de uma legislação que ainda fere diretamente os princípios constitucionais. A metodologia adotada será obtida através de levantamento documental e
bibliográfico, de históricos de saques de naufrágios e artefatos arqueológicos e quais medidas legais
foram tomadas. Ademais, também será utilizada a pesquisa de campo, orientadas pelas informações obtidas com pessoas que residam próximas a regiões costeiras e que possuam históricos sobre
saques de artefatos, pilhagem de naufrágios. Os dados obtidos serão usados para o planejamento de
mergulhos não interventivos, cuja finalidade é identificar qual a atual situação em que estes bens se
encontram. Salientando também, a importância de entrevista com mergulhadores destas regiões.
Deste modo, demonstrar que o patrimônio cultural subaquático se trata de um direito fundamental, no qual encontra-se nos pilares de nossa Constituição Federal.
palavras-chave: Arqueologia; Direito; Patrimônio Cultural Subaquático

The present project aims to discuss the need for greater legal measures that contemplate the
integral protection of the brazilian underwater cultural heritage, in which it shows more and more
urgency in the face of frequent looting on our coast. This area, with more than 8,500 km of extension, in its seabed vestiges of human occupation with approximately 8,000 years, in addition to
thousands of shipwrecks occurred since the beginning of century XVI. Legal measures, which need
to be debated before the academic and legal environment, aiming to achieve a general consensus
and to bring about an evolution of legislation that still directly violates constitutional principles.
The methodology adopted will be obtained through a documentary and bibliographical survey,
historical of wreckage and archaeological artifacts and what legal measures were taken. In addition, field research will also be used, guided by information obtained from people who live close to
coastal regions and who have histories about artifact looting, plunder of wrecks. The data obtained
will be used for the planning of non-interventional dives, whose purpose is to identify the current
situation in which these goods are located. Also stressing the importance of interviewing divers
from these regions. In this way, to demonstrate that the underwater cultural heritage is a fundamental right, in which it is in the pillars of our Federal Constitution.
keywords: Archaeology; Law; Underwater Cultural Heritage
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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ARQUEO LO GI A
440. A ÚLTIMA VIAGEM DA RAINHA DOS ANJOS
Autor: 		
Orientador:		

Adem Ibrovic Junior
Nanci Vieira de Oliveira Aguiar (CCS / IFCH)

O ano era 1722, quando a embarcação portuguesa Rainha dos Anjos aportou na Baía de
Guanabara, em algum lugar próximo da Ilha das Cobras. Não era um barco comum, era antes de
tudo um navio de guerra, equipado com seus cinquenta e cinco canhões de bronze e uma “Santa
Bárbara” lotada de barris de pólvora. Mas naquele momento, o Rainha dos Anjos estava em uma
importantíssima missão diplomática: havia partido de Macau, colônia portuguesa localizada na
China, onde esteve com o objetivo de restabelecer a delicada relação entre o imperador Kangxi e
o Vaticano, através da figura do monsenhor Carlo Ambrogio Mezzabarba. Em seu retorno para o
ocidente, o Rainha dos Anjos ainda faria paradas na Índia, onde embarcaria o corpo de um cônsul
português, no Brasil e em Lisboa, de onde finalmente partiria para seu destino: Roma. Porém o
navio nunca deixou o Brasil e o atracadouro na Baía de Guanabara tornou-se o local de repouso dos
seus destroços até os dias atuais. Na tarde de 16 de Junho de 1722, enquanto a tripulação se preparava para um jantar que seria oferecido no Mosteiro de São Bento, um incidente com uma vela que
foi esquecida acesa nos porões do navio, pôs fogo na seda e se alastrou para os barris de pólvora,
encerrando assim o destino da embarcação que explodiu, se dividindo em duas partes, naufragando próximo a Ilha das Cobras e levando para o fundo da baía tudo o que estava transportando. A
importância do naufrágio do Rainha dos Anjos vai muito além do resgate da cultura material que
afundou com ele, mas representa também o entendimento das relações diplomáticas entre Macau,
Rio de Janeiro e Lisboa no século XVIII. O presente projeto fundamenta-se em duas metas principais: A primeira delas consiste no resgate historiográfico minucioso de todos os detalhes que
envolveram as razões pelas quais o Rainha dos Anjos, um navio de guerra, teria sido escolhido
para desempenhar uma tarefa diplomática. Além de explorar a relevância política e estratégica de
ter a aceitação do imperador chinês frente ao Vaticano e de manter uma oficina jesuíta dentro dos
limites da Cidade Imperial. Em seguida, a segunda etapa do projeto consiste na compilação das
informações obtidas sobre os momentos finais da embarcação, aliadas a um estudo batimétrico da
Baía de Guanabara e ao uso do LIDAR para uma varredura sistemática do solo subaquático da Baía.
Tendo finalizado estas duas sistemáticas, a compilação dos dados técnicos com os historiográficos
configurará aporte suficiente para precisar o ponto exato onde repousam os destroços do navio.
palavras-chave: Naufrágio; Rainha dos Anjos; Arqueologia Subaquática

The year was 1722, when the Portuguese vessel Queen of Angels landed in Guanabara Bay,
somewhere near Island of Snakes. It was not an ordinary ship, it was first and foremost a warship,
equipped with its fifty-five bronze cannons and a “Santa Barbara” filled with barrels of gunpowder.
But at that moment, the Queen of Angels was in a very important diplomatic mission: she had left
Macao, a Portuguese colony located in China, where she was with the purpose of restoring the
delicate relationship between Emperor Kangxi and the Vatican through the figure of Monsignor
Carlo Ambrogio Mezzabarba. On her return to the west, the Queen of Angels would still make
stops in India, where she would embark the body of a Portuguese consul in Brazil and Lisbon, whe-
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re she would finally leave for her destination: Rome. But the ship never left Brazil and the mooring
in Guanabara Bay became the resting place of its wreckage to the present day. In the afternoon of
June 16, 1722, while the crew was preparing for a dinner that would be offered at the Monastery
of St. Benedict, an incident with a candle that was forgotten lit in the ship’s basements, set fire to
the silk and spread to the barrels of gunpowder, thus enclosing the fate of the boat that exploded,
splitting into two parts, wrecking near Island of Snakes and carrying to the bottom of the bay
everything it was carrying. The importance of the Queen of Angels shipwreck goes far beyond the
rescue of the material culture that sank with it, but it also represents the understanding of diplomatic relations between Macao, Rio de Janeiro and Lisbon in the eighteenth century. The present
project is grounded in two main goals: The first of these is the detailed historiographical retrieval
of all the details that involved the reasons why the Queen of Angels, a warship, would have been
chosen to perform a diplomatic task. In addition to exploring the political and strategic relevance
of having the Chinese emperor’s acceptance of the Vatican and maintaining a Jesuit workshop
within the Imperial City limits. The second stage of the project consists of the compilation of the
information obtained on the final moments of the vessel, together with a bathymetric study of the
Guanabara Bay and the use of LIDAR for a systematic sweep of the underwater soil of the Bay. Having finalized these two systematic, the compilation of the technical data with the historiographical ones will configure sufficient contribution to precise the exact point where the ship wreck rests.
keywords: Shipwreck; Rainha dos Anjos; Underwater Archeology
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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441. POVOAMENTO ANTIGO NA SERRA DO CABRAL E A ETNOLOGIA
AMERINDIA
Autor: 		
Orientador:

Carlos Gabriel Paes Dias
Paulo Roberto Gomes Seda (CCS / IFCH)

A Serra do Cabral, localizada no centro-norte de Minas Gerais, apresenta alguns vestígios
de ocupações pré-colombianas, nos quais, os que mais chamam a atenção são as pinturas rupestres,
que enfeitam os afloramentos de quartizito presentes na serra. Com o intuito de aprofundar o
conhecimento dos grupos que ocuparão a região antes da chegada dos europeus, o trabalho busca
associar as pinturas rupestres com alguns conceitos que etnólogos vem desenvolvendo, como o
perspectivismo ameríndio, que ajudam a explicar como as populações ameríndias enxergam e se
relacionam com o mundo. Para isso é necessário catalogar, através da redução e da digitalização
de painéis rupestres, e uma exaustiva análise das representações rupestres da Serra do Cabral confrontando-as com os instrumentos conceituais fornecidos pela antropologia americanista e com o
material etnográfico, buscando motivos comuns e possíveis associações. Os resultados ainda não
são conclusivos, o projeto, então, apresenta três fases, a criteriosa análise das pinturas rupestres,
o levantamento etnográfico, buscando paralelos, e finalmente a comparação entre o instrumental
conceitual da antropologia das terras baixas da América do sul – iremos ver também a pertinência
com que os modelos apresentados pelos antropólogos podem ser uteis aos arqueólogos – e o material etnográfico com as conclusões provenientes das análises realizadas nas pinturas rupestres. Sendo assim, o trabalho tem como consequência não só aprimorar o conhecimento sobre a sociedade
que ocupou a região, enquadrando-os dentro de um contexto mais amplo, das sociedades das terras
baixas da América do Sul, mas também fortalecer o diálogo, ainda pouco comum – arqueólogos que
trabalham com ocupações humanas anteriores a chegada do colonizador tem dificuldade em ver
uma continuidade entre seu objeto de estudo e as atuais sociedades ameríndias; na antropologia há
uma dificuldade em pensar em termos históricos –, entre a Etnologia ameríndia, com seus novos
paradigmas, e a Arqueologia.
palavras-chave: Arqueologia; Arte Rupestre; Etnologia Ameríndia

Serra do Cabral, located in the north-central part of Minas Gerais, presents some indications of pre-Columbian occupations, in which the cave paintings are the ones that attract the most
attention, which adorn the outcrops of quartizito present in the mountains. In order to deepen the
knowledge of the groups that occupied the region before the arrival of the Europeans, this work
seeks to associate cave paintings with some concepts that ethnologists have been developing, such
as Amerindian perspectivism, which help explain how Amerindian populations see and relate to
the world. For this, it is necessary to catalog, through the reduction and digitization of rupestrian
panels, and an exhaustive analysis of the rupestrian representations of Serra do Cabral, confronting them with the conceptual tools provided by Americanist anthropology and with ethnographic
material, searching for common motifs and possible associations. The results are not yet conclusive, the project then presents three phases, the careful analysis of cave paintings, the ethnographic
survey, searching for parallels, and finally the comparison between the conceptual instruments of
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the anthropology of the lowlands of South America - we will see also the pertinence with which
the models presented by the anthropologists can be useful to the archaeologists - and the ethnographic material with the conclusions coming from the analyzes realized in the rock paintings. Thus,
the work has the effect not only of improving the knowledge about the society that occupied the
region, framing them within a broader context of the lowland societies of South America, but also
of strengthening the dialogue, which is still uncommon - archaeologists who work with human
occupations prior to the arrival of the colonizer have difficulty in seeing a continuity between
their object of study and the current Amerindian societies; in anthropology there is a difficulty in
thinking in historical terms - between Amerindian ethnology, with its new paradigms, and Archeology.
keywords: Archeology; Rock Art; Amerindian Ethnology
Apoio Financeiro:
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442. A FORMAÇÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL
ENTRE PAÍSES DO MERCOSUL (2007-2018)
Autor: 		
Orientador:

Thamara Ferreira Piedade
Miriam Gomes Saraiva (CCS / IFCH)

O Sistema de Pagamentos em Moeda Local -SML- é um sistema de pagamentos informatizado que permite aos remetentes e destinatários, nos países que integram o sistema, fazerem e
receberem pagamentos referentes a transações comerciais ou benefícios em suas respectivas moedas. Não existe, porém, um acordo único para formação do sistema. Essa particularidade chamou
a atenção e serviu como elemento orientador da pesquisa. A principal meta da pesquisa foi, então,
coletar informações sobre a integração financeira entre os membros MERCOSUL no marco dos
propósitos de integração regional. Como objetivo específico, busquei identificar como como o Sistema de Pagamento em Moeda Local se formou e como funciona. O método de pesquisa adotado
incluiu basicamente pesquisa em fontes primárias, sites oficiais do MERCOSUL, dos bancos centrais que possuem convênios com o Brasil, e o próprio site do Banco Central do Brasil. A bibliografia sobre o tema na área de Relações Internacionais/Integração Regional é limitada. Em termos de
seu produto, a pesquisa delimitou o histórico de formação do SML assim como mapeou como ele
funciona como um conjunto de convênios bilaterais. Buscou-se informações sobre novos acordos
e depoimentos de funcionários de empresas do Brasil que utilizaram o serviço. Foi constatado que
a decisão do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL, de julho de 2007 criou um complexo
sistema de pagamentos em moeda local para o comércio entre os Estados Partes do MERCOSUL.
Mas para fazer parte do SML é preciso firmar convênios bilaterais celebrados voluntariamente
entre os Bancos Centrais dos países-membros com vistas a substituir a necessidade original de se
realizar as operações de câmbio moeda local-dólar e dólar-moeda local nos pagamentos e recebimentos entre os países. Atualmente existem três convênios SML firmados pelo Banco Central do
Brasil com os países do bloco. Os convênios assinados com o Banco Central da República da Argentina e com o Banco Central do Uruguai estavam já concluídos enquanto o desenvolvido com o
Banco Central do Paraguai, que se encontrava em fase de regulamentação no ano passado, em 2018
entrou em funcionamento.
palavras-chave: MERCOSUL; Integração Regional; Moeda

The Local Currency Payment System -SML- is a computerized payment system that allows
senders and recipients, in the countries that integrate the system, to make and receive payments
related to commercial transactions in their respective currencies. However, there is not a unique
agreement for the system and this specificity caught attention and acted as element that drove the
research. The main aim of the research was to collect information about the financial integration
among the MERCOSUR countries, and I also sought to identify how the SML was formed and
functioning. The research was based in primary sources: in official MERCOSUR websites, websites of central banks that have agreements with Brazil, and the website of the Brazilian Central
Bank. In effect, the literature about the subject in International Relation/Regional Integration is
limited. As outcome, the research demarcated the trajectory of the SML formation as far as ma-
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pped how it works as a set of bilateral agreements. Information about new agreements and findings of workers of Brazilian companies that use the service were gathered. Thus, the decision of
the MERCOSUR Common Market Council of July 2007 created a complex system of payments in
local currency for trade between the MERCOSUR. Nevertheless, to be part of the SML, the States
have to sign, voluntarily, bilateral agreements between the national Central Banks; in order to
carry out the operations of local currency exchange-dollar and dollar-local currency, in payments
and receipts between countries. Currently there are three SML agreements signed by the Central
Bank of Brazil with the Central Bank of the Republic of Argentina with the Central Bank of Uruguay were already concluded while the agreement with the Paraguayan Central Bank had being
negotiated and currently is already working.
keywords: MERCOSUR; Regional Integration; Currency
Apoio Financeiro: CNPQ
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443. CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO
Autor:			
Orientador:		

Carolinne de Sá Abrão
Joao Trajano de Lima Sento Se (CCS / ICS)

Introdução: A pesquisa na qual irei apresentar, eu trabalhei de forma mais geral, trata-se sobre a existência e as condições de funcionamento dos conselhos de segurança pública. Vai ser analisado por intermédio dessa pesquisa, as questões e atores envolvidos no que diz respeito aos debates
realizados nos conselhos comunitários de segurança pública do Rio de Janeiro. Para se averiguar
isso, utiliza-se como fonte as atas das reuniões realizadas entre os anos de 2005 e 2012, tendo como
enfoque o funcionamento desses conselhos, pois são vistos como instrumentos importantes para
o campo da segurança e consequentemente para adoção de determinadas estratégias de território,
e chegada de agentes locais e autoridades policiais. Objetivo: O objetivo da pesquisa é a verificação
da medida em que os conselhos cumprem seu papel em relação a abordagem da segurança pública,
o cenário atual dos conselhos e a percepção através dos profissionais desse campo, sendo eles os
policiais, a respeito do cumprimento ou não dos seus deveres, o que debatem e dialogam. Tendo
como parte do objetivo estimar em quais regiões do estado e da capital, os encontros são mais regulares, quais atores se fazem mais presentes e são citados e quais as questões englobadas nos debates.
Metodologia: Cada ata foi copiada eletronicamente e um banco de dados, foram originalmente
manuscritas pela equipe de pesquisadores e incluídas na base de dados. Após isso, os dados foram
processados por meio do programa NVivo, a metodologia de análise desse programa foi de forma
com que fossem vistas na repetição Resultados: É precipitado julgar que os conselhos são responsáveis por impactar diretamente a forma como a segurança pública é discutida e praticada pelos
envolvidos nela. Pelo volume de referências nas atas, se mostra uma tendência bem expressiva
nos conselhos que mantém reuniões periódicas Conclusão: Por fim, os conselhos podem ser vistos
como um instrumento de aproximação e criação de canais para se ter o discurso e o debate entre os
atores à respeito dos problemas sobre a segurança pública. No Rio de Janeiro tem-se hoje um bom
quadro à respeito dos documentos analisados, em relação as regiões do estado. .
palavras-chave: conselho; segurança; pública

Introduction: The research in which I will present, I worked more generally, it is about
the existence and the working conditions of public safety councils. will be analyzed through this
research, the issues and actors involved in what debate in the community safety councils in Rio de
Janeiro. In order to verify this, it is used as a source the minutes of the meetings held between the
years 2005 and 2012, focusing on the functioning of these councils, since they are seen as instruments important for the security field and consequently for the adoption of certain strategies of
territory, and arrival of local agents and police authorities. The objective of the research is to verify
the extent to which councils fulfill their role in relation to the public safety approach, the current
scenario of the councils and the perception professionals of this field, being the police officers,
regarding the fulfillment or not of their duties,what they debate and dialogue. Methodology: Each
minutes was copied electronically and a database,were originally handwritten by the research team
and included in the database. After In this way, the data were processed through the NVivo pro-
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gram, the of this program was not in such a way that the words were counted from their meaning,
but Yes by its repetition. Results: By the volume of references in the minutes, there is a very significant tendency in the councils that hold meetings periodicals. In relation to the police, the Military
Police is significantly larger than the Civil Police, themilitary police can be explained by the role it
plays inroutine of board meetings.But beyond the police forces, there are also other actors mentioned in the minutes and appear with regularity, there are actors regulated to the Municipality of the
city of Rio de Janeiro, as for example, themunicipal guards. Conclusion: Finally, the councils can
be seen as an instrument of approximation and creation of channels to have the discourse and the
debate among the actors about the problems of security public.
keywords: advice; safety; public
Apoio Financeiro: CNPQ
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444. ESTADO MODERNO: INSTITUIÇÕES, IDENTIDADE POLÍTICA E
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Orientador:		
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Diversos autores empenhados em analisar a gênese intelectual do Estado moderno, tais como
Quentin Skinner, João Carlos Brum Torres, Didier Mineur e Catherine Colliot-Thélène, apontam
para o fato de que a separação do poder do Estado em relação aos seus ocupantes e às comunidades
humanas sobre as quais ele se exerce seria uma marca da condição histórica do próprio conceito
do Estado. No contexto dessas reflexões, noções como abstração, impessoalidade e idealidade do
poder estatal buscam apontar como, no horizonte do Estado moderno, ocorre uma autonomização
da esfera do poder e as condições da ordem política se tornam exteriores à vida social. A proposta
desse trabalho é discutir essa abstração do Estado moderno e, a partir dela, analisar a ideia de patrimonialismo, tal como conceituada na sociologia política de Max Weber. Buscaremos mostrar
como a apropriação privada de elementos públicos característica da noção de patrimonialismo se
contrapõe no pensamento de Weber à dominação legal-racional e permite pensar esta última à luz
do tema da abstração do Estado moderno.
palavras-chave: Estado; público; patrimonialismo

Several authors committed to analyze the intellectual genesis of the modern state, such as
Quentin Skinner, João Carlos Brum Torres, Didier Mineur and Catherine Colliot-Thélène, point
to the fact that the separation of state power from its occupants and communities on which it
exercises itself would be a mark of the historical condition of the very concept of the State. In the
context of these reflections, notions such as abstraction, impersonality and ideality of state power
seek to point out how, within the horizon of the modern state, there is an autonomization of the
sphere of power and the conditions of the political order become external to social life. The proposal of this work is to discuss this abstraction of the modern state and, from it, analyze the idea
of patrimonialism, as conceptualized in the political sociology of Max Weber. We will try to show
how the private appropriation of public elements characteristic of the notion of patrimonialism
contrasts in Weber’s thought to the legal-rational domination and allows to think the latter in the
light of the abstraction theme of the modern State.
keywords: State; public; patrimonialism
Apoio Financeiro:
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CIÊNCIA PO L Í T I C A
445. O COMPORTAMENTO DO BRASIL NA UNASUL EM QUESTÕES DE
NARCOTRÁFICO (2007-2014)
Autor: 		
Orientador:		

Eduardo Araujo Teixeira
Miriam Gomes Saraiva (CCS / IFCH)

A partir da virada do século XXI, a política regional da América do Sul passou por um processo de convergência que estimulou a integração política regional em torno de diversos temas e
problemas comuns aos países da região. Com a minha pesquisa, busco elucidar questões sobre o
regionalismo sul-americano e a política externa brasileira no período de 2003-2014, englobando
os governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff. Mais especificamente, trato do tema do narcotráfico na UNASUL e a posição brasileira diante desse problema grave e comum aos países sul-americanos, levando em conta as diferentes visões que o tema suscita. Para tal, utilizo de fontes
primárias e secundárias que me indicam o histórico da atuação do Brasil na UNASUL quanto às
drogas ilícitas. Dentre as fontes primárias, faço uso de discursos de presidentes e chanceleres, atas
e demais documentos oficiais das reuniões do Conselho Sul-americano sobre o Problema Mundial
das Drogas e do Conselho de Defesa Sul-americano. As fontes secundárias contemplam a literatura
sobre política externa brasileira, narcotráfico, crime organizado, segurança regional e organizações
intergovernamentais regionais, sobretudo a própria UNASUL. Baseado nessa literatura, consegui
reunir informações sobre o processo de regionalismo sul-americano e o multilateralismo na região;
sobre a origem da UNASUL, seus objetivos, seu funcionamento e evolução ao longo dos anos,
onde se destaca a criação de um conselho específico para a questão das drogas na América do Sul (o
CSPMD). A atuação brasileira no CSPMD é relativamente opaca e omissa se comparada com a dos
demais países. Pude constatar isso analisando principalmente as atas de reunião do Conselho, as
quais designam tarefas e estudos a serem cumpridos pelos Estados participantes, ou planos de ação,
nos quais o Brasil tem tímida participação – por vezes sequer é mencionado nas atas. O Brasil, em
maior escala se comparado aos outros países-membros do CSPMD, não costuma levar às reuniões
participantes especialistas no tema das drogas. Se há alguma conexão causal entre a escolha do
representante e a participação ativa na reunião, eu ainda não sei. Pretendo continuar pesquisando
para chegar a alguma conclusão.
palavras-chave: Política Externa Brasileira; Narcotráfico; UNASUL

Since the turn of the 21st century, regional politics in South America have gone through
a process of convergence that fostered regional political integration around several subjects and
problems that are common to these countries. In my research, I seek to shed light on some of
the questions concerning South American Regionalism and Brazilian foreign policy from 2003 to
2014, analyzing both Lula da Silva and Dilma Rousseff’s governments. More precisely, my research
focuses on the drugs trade problem in UNASUR and the Brazilian position regarding this matter,
which is a massive and common problem in South America. In order to do so, I use primary and
secondary sources, which indicate the history of the Brazilian participation in UNASUR when it
comes to the illegal drugs problem. Among the primary sources, the most common ones are the
discourses of presidents and ministers of foreign policy, official records of meetings of the World
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Drug Problem Council and the South American Defense Council. As for the secondary sources,
they contemplate the literature on Brazilian foreign policy, regional security and regional intergovernmental organizations – mainly UNASUR. Based on those references, it was possible for me
to gather information on the process of South American Regionalism and multilateralism in the
region. Simultaneously, I could learn more about the workings of UNASUR, its origin and its evolution throughout the years, being the creation of the World Drug Problem Council the biggest
accomplishment thus far. The Brazilian position on the subject in the WDPC is relatively opaque
and silent if compared to the other members’ positions. I could verify this by analyzing the records
of the Council’s meetings, where it is possible to see which tasks and work groups are assigned to
each of the member states. Unlike the other countries, it is not common for Brazil to send specialists on drug policy to these meetings, and whether this affects the country’s behavior or not is what
I intend to keep investigating.
keywords: Brazilian Foreign Policy; Drugs Trade; UNASUR
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; UERJ
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CIÊNCIA PO L Í T I C A
446. O POSICIONAMENTO BRASILEIRO NAS NEGOCIAÇÕES DO ACORDO
INTER-REGIONAL ENTRE MERCOSUL-UE DURANTE 2016 E 2018.
Autor: 		
Orientador:		

Fernanda Ramos Ferreira
Roberta Rodrigues Marques da Silva (CCS / IFCH)

A presente pesquisa consiste na renovação do projeto de Iniciação Científica “Brasil e as negociações comerciais no século XXI”, com a orientadora Roberta Rodrigues Marques. Durante essa
segunda etapa, foi escolhido um tema mais específico dentro do tema geral para dar continuidade
ao trabalho feito anteriormente, ou seja, fazer uma observação mais detalhada do posicionamento
brasileiro dentro de uma negociação comercial. Sendo assim, em meio ao contexto atual do sistema
internacional, no qual há um crescimento de acordos preferenciais de comércio, a pesquisa teve
como plano inicial o acompanhamento do desenrolar das negociações para o fechamento de um
acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE); durante os anos de 2016 a março
de 2018, período de retomada das discussões após uma paralisia desde 2014. Nesse segundo ano
de pesquisa, foi elaborada uma observação histórica das negociações inter-regionais desde 2000 a
2015, destacando os períodos de 2001 a 2004 e 2010 a 2013. Ainda, marcando o posicionamento
brasileiro nos anos citados acima e durante o período de 2016 a 2018. Posteriormente, o acompanhamento e a análise dos encontros e reuniões para uma nova tentativa de finalização do acordo
em 2016 a dezembro de 2017, estendendo-se até março de 2018. Ainda, foram produzidos quadros
comparativos com a posição de cada país e cada bloco referente as informações coletadas sobre o
período, o que resultou em um quadro sintetizado com os temas de maior divergência e relevância
para a finalização do acordo. Sendo assim, foi possível observar como os interesses não convergentes dos setores agrícola e industrial brasileiro foram um empecilho para o não fechamento do
acordo em 2004 e em 2013. Além disso, o governo brasileiro se manteve otimista diante da possível finalização do acordo em dezembro de 2017. Ainda, os dois blocos se flexibilizaram em alguns
setores, porém, certos temas permaneceram sem finalização e com grandes divergências entre os
blocos, sendo eles: propriedade intelectual, regras de origem (indicações geográficas, origem de
manufaturados e regimes de drawback), transparência, barreiras técnicas ao comércio, compras
públicas, medidas sanitárias e fitossanitárias, produtos agrícolas e salvaguardas especiais.
palavras-chave: política internacional; comércio internacional; Brasil

The present research consists in the renovation of the project of Scientific Initiation “Brazil
and the commercial negotiations in the XXI century”, with the advisor Roberta Rodrigues Marques. During this second stage, a more specific theme was chosen to continue the previous work,
with the objective of making a more detailed observation of Brazilian position within a commercial negotiation. Thus, in the current context of the international system, in which there is
a growth of preferential trade agreements, the research had its initial plan the follow-up of the
negotiations for the conclusion of a free trade agreement between Mercosur and the European
Union ( EU); between 2016 and March 2018, that is the period of resumption of discussions after
a paralysis since 2014. In this second year of research, it was elaborated an historical observation
of the interregional negotiations from 2000 to 2015, highlighting the periods from 2001 to 2004
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and 2010 to 2013. Besides that, the Brazilian position, during the years mentioned above and the
period 2016 to 2018, was marked. Subsequently, it was made the monitoring and the analysis of
the meetings and meetings for a further attempt to finalize the agreement in 2016 to December
2017, extended until March 2018. Moreover, it were produced comparative tables with the position of each country and each block referring to the information collected about the period, which
resulted in a summary table with the themes of high divergence and relevance for the finalization
of the agreement. Therefore, it was possible to observe how the non-converging interests of the
agricultural and industrial Brazilian sector were an obstacle for the closure of the agreement in
2004 and 2013. 2017. Although the blocs made flexibilizations in some themes and sectors of the
negotiations, certain topics still are a challenge for the closure of the agreement. These topics are
intellectual property; rules of origin (geographical indications, origin of manufactured goods and
drawback regimes), technical barriers to trade, public purchase biddings, sanitary and phytosanitary measures, agricultural products and special safeguards.
keywords: international politics; international trade; Brazil
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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CIÊNCIA PO L Í T I C A
447. O PROJETO DO SUBMARINO NUCLEAR BRASILEIRO: DEFESA,
DESENVOLVIMENTO E NÃO-PROLIFERAÇÃO
Autor:			
Orientador:		

Ayrton Pontes da Costa
Layla Ibrahim Abdallah Dawood (CCS / IFCH)

O projeto de construção de um submarino de propulsão nuclear pela Marinha do Brasil,
que remonta à década de 1970, foi revitalizado no governo “Lula” da Silva. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo mapear o projeto em questão, identificando os principais atores
envolvidos e os argumentos utilizados para justificar a revitalização e continuidade do programa
de construção do submarino. Ademais, objetiva-se analisar os eventuais desafios colocados pelo
submarino nuclear brasileiro ao sistema de salvaguardas a que se encontra submetido o programa
nuclear brasileiro. Para tanto, foi realizada pesquisa documental e consulta da bibliografia especializada. A partir disso, o estudo pôde identificar que o projeto do submarino nuclear tem como base
dois principais argumentos. Em primeiro lugar, um argumento relacionado ao desenvolvimento.
Nesse sentido, há por parte das elites brasileiras, entre especialistas, setores militares e autoridades,
uma construção discursiva em torno da tecnologia nuclear que a define como estratégica para a
promoção do desenvolvimento nacional e progresso tecnológico autônomos. Por outro lado, identificou-se o argumento apresentado pelas elites brasileiras que atribui ao submarino nuclear papel
crucial na defesa do território e dos recursos naturais do país, particularmente de seu território marítimo, a Amazônia Azul. Conclui-se, portanto, que a continuidade do programa foi respaldada por
um conjunto de argumentos em termos de defesa e desenvolvimento nacional. Finalmente, no que
se refere às salvaguardas internacionais, embora essa discussão seja ainda incipiente, verificou-se
que o caso brasileiro é observado com atenção pelas autoridades internacionais, uma vez que essa
será a primeira vez que um Estado não armado nuclearmente submete um submarino de propulsão
nuclear ao monitoramento do regime de não-proliferação nuclear.
palavras-chave: Submarino nuclear; Brasil; Defesa nacional

The project to develop a submarine of nuclear propulsion by the Brazil’s Navy, that dates
back to the 1970s was resumed in the “Lula” da Silva administration. Based on that, the present
work aims to map the project in question, identifying the main actors involved and the arguments
used to justify the revitalization and continuity of the submarine construction program. Furthermore, it aims to analyze the possible challenges posed by the Brazilian nuclear submarine to the
system of safeguards to which the Brazilian nuclear program is submitted. Therefore, it was conducted a documentary research and consult to the specialized literature bibliography. From that,
the study was able to identify that the development of the nuclear submarine is based on two main
arguments. First, there is a development-related argument. In this sense, there is a discursive construction around the nuclear technology made by the Brazilian elites, such as specialists, military
sectors and authorities, that defines it as strategic for the promotion of the autonomous national
development and technological progress. On the other hand, it was identified the argument presented by the Brazilian elites that assigns to the nuclear submarine a crucial role in the defense of
the territory and the natural resources of the country, particularly of its maritime territory, the
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Blue Amazon. It is possible to conclude that the continuity of the program was backed by a set of
arguments in terms of national defence and development. Finally, as far as international safeguards
are concerned, although this discussion is still incipient, it has been verified that the Brazilian
case is followed with attention by international authorities, since this will be the first time that a
non-nuclear-weapon state submits a nuclear-powered submarine to the monitoring of the nuclear
non-proliferation regime.
keywords: Nuclear submarine; Brazil; National Defence
Apoio Financeiro:
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CIÊNCIA PO L Í T I C A
448. POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E DIREITOS HUMANOS:
TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS E COMPORTAMENTO BRASILEIRO
FRENTE À CORTE INTERAMERICANA
Autor:			
Orientador:		

David Severo Pereira França Pinto
Miriam Gomes Saraiva (CCS / IFCH)

O tema de Direitos Humanos é central na formulação e discussão da política externa brasileira. Após a condenação do Brasil na Corte Interamericana no caso do assassinato do jornalista
Vladimir Herzog,vem à tona o questionamento de que seexiste um padrão de comportamento brasileiro frente à Corte. Além disso, a morte da ativista Marielle Franco causa um enorme impacto na
discussão sobre os direitos humanos no Brasil. Como entender e contextualizar as últimas ações e
o comportamento do Brasil no governo Temer para o tema dos Direitos Humanos? Para se entender esse cenário se fazem necessáriasalgumas ponderações. A meta principalda pesquisa foianalisar
o padrão de respostas e de condenações do Estado Brasileiro no âmbito da Corte Interamericana
de Direitos Humanos, em termos gerais. Os exemplos escolhidos para análise, que ocorreram em
diferentes governos, foram o caso “Damião Ximenes” e o caso conhecido como “Gomes Lund e outros” (caso Araguaia). Quanto à metodologia, por meio de pesquisa de condenações anteriores, de
documentos oficiais com a posição do Brasil, com notícias recentes e com bibliografia secundária
sobre o assunto, foi possível mapear como tem sido o comportamento dos últimos governos frente
aos direitos humanos no âmbito interamericano.Comefeito, foi visto que, no primeiro caso, o governo Lula se comprometeu a fazer um esforço para atender às demandas presentes na sentença,
o que foi, de modo geral, caracterizado como uma resposta positiva. No segundo caso, o governo
brasileiro não aceitou a sentença da Corte e, além disso, houve intensa contestação não apenas à
sentença, mas também quanto a validade do órgão a investigar esse caso.Por fim, aponta-se para a
necessidadede se analisar o comportamento do governo Temer frente ao tema de direitos humanos, não apenas no âmbito Interamericano, mas também em outros órgãos internacionais. A quantidade de críticas sofridas foi intensa por sucessivos episódios de controvérsia quanto ao respeito
aos Direitos Humanos e as respostas a elas têm sido criticadas por diversos atores, demonstrando
retrocesso daquilo que vinha sendo conquistado em governos anteriores. Isso possibilita desenhar
um panorama de que está havendo forte desgaste entre a Corte (e outros fóruns de Direitos Humanos), ONG’s especializadas e o governo Temer.
palavras-chave: Política Externa Brasileira; Corte Interamericana; Direitos Humanos

The Human Rights subject is a major theme in the formulation and discussion of Brazilian
Foreign Policy. After a conviction in the Interamerican Court on the murderer of the journalist
Vladimir Herzog case, comes up a question whether Brazil has or not a behaviour pattern towardthe Court. Besides that, the death of the activist Marielle Franco causes a huge impact on the human
rights discussion in Brazil. How is it possible to understand and to contextualize the last actions
and Brazilian behaviour over Temer government about Human Rights? In order to understand
Brazilian foreign policy scenario toward the Human Rights issue some reflections are necessary.
The main aimof the research was to analyse which was the patter of reaction and of the conviction
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of the Brazilian stateon the framework of the Interamerican Court. The examples chosen for the
specific analysis, that occurred in different presidencies, were cases firstly the “DamiãoXimenes”
case and, secondly, the so-called “Gomes Lund and others” case(Araguaia’s case).As to the methodological dimension,toward the consultation of previous convictions, official documents about
Brazilian behaviour, recent news and secondary literature, it was possible to identify the reactions
of the Brazilian last governments toward the Human Rights in the Interamerican arena.As an
achievement, one has been noted that, on the first case, Lula’s administration has committed itself
to make efforts in order to accomplish the conviction’s demands, what can be considered a positive answer. On the second case, Brazilian government did not accept the Court conviction and,in
addition, contested not only the conviction itself, but also the Court’s capacity to investigate the
case. Thus, one has been pointed to the necessity of analysing Temer government behaviour to the
Human Rights issue, not only the into theInteramerican sphere, but also in others international
institutions. The number of critics addressed is high due to the episodes and controversies of lack
of respect to Human Rights,and the answers to them has been criticized by different actors. This
fact demonstrates a setback to what has been conquered in previous administrations. That makes
possible to point out the existence of a big friction between Temer government and the Court,
other Human Rights forums and specialized NGO’s.
keywords: Brazilian Foreign Policy; Interamerican Court; Human Rights
Apoio Financeiro: CNPQ
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CIÊNCIA PO L Í T I C A
449. REDES SOCIAIS E COMPORTAMENTO POLÍTICO: UMA BREVE
ANÁLISE DAS DISCUSSÕES E DIVERGÊNCIAS NAS REDES
Autor: 		
Orientador:		

Lucas Farias Coutinho
Fernando Lattman Weltman (CCS / ICS)

Desde o começo do século, o campo dos estudos das identidades e representações envolvendo internet e as mobilizações políticas vem se tornando cada vez mais importante na sociedade e
frequentemente analisados em diversos países. O tema vem fomentando debates de diversos autores como Olivier Reboul (1975), Alessandra Aldé, Raquel Recuero, Viktor Chagas (site Museu de
Memes), trazendo questionamentos sobre quais as possibilidades que a internet e seus novos mecanismos podem trazer num futuro próximo para o jogo político e para a esfera civil, como novas alternativas de maior participação política e também sobre novas manifestações “online” que acabam
influenciando inclusive “off-line”. Pensando nisso, o trabalho objetiva uma análise do questionário
exploratório sobre política e redes sociais realizado entre em março de 2018 com o tema política e
comportamento nas redes sociais, onde usuários de Facebook e Twitter de todo o país responderam com sua opinião sobre a sua participação em discussões políticas pelas redes, com este buscando compreender qual seria a motivação destes usuários ao discutir, opinar e até brigar com amigos
por meio das redes. O trabalho busca fazer uma exploração das respostas às perguntas realizadas
para fazer uma análise comportamental dos usuários e descobrir como eles compreendem a política
nas redes sociais. Por meio de perguntas objetivas e subjetivas, o questionário pretende entender
os motivos das discussões nas redes, a importância de páginas voltadas para replicar informações,
notícias ou material político, a relevância das páginas dos partidos políticos e dos candidatos para
definir o voto do eleitor e como a política online pode mudar o jogo político longe das telas. A
hipótese é que os jovens estão participando cada vez mais na política e as redes sociais auxiliam
nesse processo, mas as discussões tornam os lados ainda mais polarizados devido a discordância do
posicionamento político e divisão do país. Esse projeto de pesquisa pretende explorar a análise do
questionário buscando investigar o comportamento dos internautas quando discordam, discutem
ou interagem sobre política nas redes sociais. O trabalho ainda não apresenta conclusão, apenas os
resultados desse survey exploratório que serão demonstrados na apresentação.
palavras-chave: novas mídias; redes sociais; comportamento político

Since the beginning of the century, the field of the study of identities and representations involving the internet and political mobilizations has become increasingly important in society and
often analyzed in several countries. The theme has been fomenting discussions of several authors
such as Olivier Reboul (1975), Alessandra Aldé, Raquel Recuero, Viktor Chagas (Memes Museum
site), raising questions about what possibilities the internet and its new mechanisms can bring in
the near future for the political game and for the civil sphere, as new alternatives of greater political participation and also on new manifestations “online” that end up influencing even “off-line”.
Thinking about this, the work aims at an analysis of the exploratory questionnaire on politics and
social networks conducted between March 2018 with the political theme and behavior in social networks, where Facebook and Twitter users from across the country responded with their opinion
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about their participation in political discussions by the networks, with this seeking to understand
what would be the motivation of these users when discussing, opining and even fighting with
friends through networks. The work seeks to explore the answers to the questions asked to make
a behavioral analysis of users and find out how they understand the politics in social networks. By
means of objective and subjective questions, the questionnaire aims to understand the reasons for
the discussions in the networks, the importance of pages geared to replicate information, news or
political material, the relevance of the pages of political parties and candidates to define the voter’s
vote and how online politics can change the political game away from the screens. The hypothesis
is that young people are increasingly participating in politics and social networks help in this process, but the discussions make the sides even more polarized due to disagreement of the political
positioning and division of the country. This research project intends to explore the analysis of the
questionnaire seeking to investigate the behavior of Internet users when they disagree, discuss or
interact about politics in social networks. The work has not yet concluded, only the results of this
exploratory survey that will be demonstrated in the presentation.
keywords: social media; social networks; political behavior
Apoio Financeiro: CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
450. A ARTICULAÇÃO DE LINGUAGENS NA LITERATURA INFANTIL
CONTEMPORÂNEA
Autor:			
Orientador:		

Matheus Machado da Silva
Glaucia Campos Guimaraes (CEH / FFP)

A tecnologia de informação e comunicação (TIC) tem propiciado a produção de textos multimidiáticos que, além de articular linguagens (verbal, imagética e sonora), podem ser veiculados
por diversas mídias (GUIMARÃES, 2010). No entanto, se os textos mudaram, o que dizer da leitura? (BARRETO, 1999). A forma escolarizada de ler ainda “parece se distanciar da estética peculiar
aos textos contemporâneos” (ZANCHETTA, 2017, p.147). Através das impressões de uma turma
de estudantes de Pedagogia da FFP-UERJ, o presente estudo visa conhecer as possíveis contribuições do trabalho com literatura infantil na leitura dos textos multimidiáticos, já que os livros ilustrados destinados às crianças têm longa tradição na produção de textos que articulam linguagens.
Para atingir estes objetivos, solicitamos interpretações dos alunos acerca de textos que articulam
linguagens, no primeiro e último dia de aula da disciplina de Literatura Infantil e Juvenil. No último encontro também solicitamos impressões dos próprios alunos acerca de seus modos de ler
textos que articulam linguagens. Os resultados preliminares indicam que os estudantes de Pedagogia chegam com uma forma predominantemente escolarizada de ler, que privilegia o texto verbal
escrito em detrimento das outras linguagens não verbais na leitura de textos multimodais e que o
trabalho com a literatura infantil tende a contribuir com formas de ler que consideram a articulação
de linguagens nos textos contemporâneos.
palavras-chave: Articulação de linguagens; Literatura infantil; Textos contemporâneos

Information and communication technology (ICT) has been propitiating the production of
multi-media texts, besides articulating languages (verbal, image and sound), can be broadcasted by
media diversity (GUIMARÃES, 2010).However, if the texts were changed, what about reading?
(BARRETO, 1999) The schooled form of reading still “seems to get distance from the aesthetic
peculiar to contemporary texts”(ZANCHETTA, 2017, p.147). Through the impressions from a
group of students of Pedagogy of the FFP-UERJ, the present study aims to know as possible contributions of work with children’s literature in the reading of multimedia texts, since illustrated
books for children have been a long tradition in the production of texts that articulate languages.
To achieve these objectives, we ask for students to interpret texts that articulate languages, on the
first and last day of classes in the discipline of Children and Youth Literature In the last meeting, we
also asked you to use your own interpretation about your ways of reading texts that articulate the
languages. The Preliminary results indicate that Pedagogy students arrive with a predominantly
schooled form of reading that privileges written verbal text over other nonverbal languages in reading multimodal texts and that work with children’s literature have a different contribution with
the articulation of languages in contemporary texts.
keywords: Articulation of languages; Children’s literature; Contemporary texts
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; Próciência
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451. A AUTOBIOGRAFIA DE HARRIET A. JACOBS COMO FONTE PARA A
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Josiane Cristina Amorim da Silva
Josiane Cristina Amorim da Silva
Alexandra Lima da Silva (CEH / EDU)

A autobiografia de Harriet A. Jacobs como fonte para a História da Educação Autor: Josiane
Cristina Amorim da Silva Orientador: Alexandra Lima da Silva (CBI / EDU) Este trabalho tem
como finalidade ressaltar a importância da autobiografia de Harriet Ann Jacobs para História da
Educação.Incidentes da vida de uma escrava foi escrito por Harriet, ainda na condição de escravizada.Pesquisas revelam que a autora tenha nascido escrava em 1813, em North Carolina,nos Estados
Unidos.”Incidentes” foi taxado como falsa narrativa de escravo,por um logo tempo, apesar de sido
revisado pela renomada pesquisador e abolicionista Lydia Maria Child. Através dos esforços da
organizadora da obra,Jean Fagan Yellin,finalmente o livro foi reconhecido como um registro histórico e como um relato, na primeira pessoa.A autora utilizou o pseudônimo,Linda Brent,devido
ao contexto histórico no qual o livro foi produzido.Além disso, os nomes dos personagens também foram alterados,certamente, pelos mesmo motivo.Linda Brent,narradora e heroína do livro
procurou fazer uma narrativa fiel de sua vida contextualizada na história de luta de três gerações
de mulheres escravizadas, não muito escuras, numa incansável busca pela liberdade.Posteriormente,”Incidentes” tornou-se a principal autobiografia de uma mulher negra escrita antes da Guerra
Civil nos Estados Unidos.Cuja guerra tenha terminado com a vitória dos confederados e com a
abolição da escravidão.Sobretudo,a lei 10.639/03 institucionalizou o ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e africana no ensino fundamental e médio nas escolas da rede pública e privada
apresenta outras diretrizes curriculares para implementação dos tais conhecimentos.Desta forma,o
professor deve ressaltar em sala de aula a cultura referida como parte constitutiva da sociedade
brasileira,considerando os negros como sujeitos históricos,tendo em vista as reflexões e as ideias
de importantes intelectuais negros brasileiros,a cultura e as religiões de matrizes africanas.Sendo
assim,a autobiografia,pode vir a ser uma importante fonte de conhecimento para a educação.Haja
vista que no Brasil não há registro em primeira pessoa que trate da escravidão.A partir deste livro é possível saber como uma mulher nascida na escravidão aprendeu a ler e a escrever.Além de
conseguir libertar seus dois filhos,Joseph Jacobs e Luisa Matilda Jacobs.Cabe ressaltar,que sua filha
formou-se professora em uma escola interna de abolicionistas ,ainda na condição de escravizada
Todavia, “Incidentes” aborda o tema da escravidão do ponto de vista de quem foi escravizado.
palavras-chave: Escravidão; Resistência; Identidade

The autobiography of Harriet A. Jacobs as a source for the History of Education This work
aims to highlight the importance of Harriet Ann Jacobs’ autobiography for History of Education.
Incidents of the life of a slave was written by Harriet, still in the condition of enslaved. Research
shows that the author was born a slave in 1813 in North Carolina , in the United States. “Incidents”
was classified as a false slave narrative, for a long time, despite being reviewed by renowned researcher and abolitionist Lydia Maria Child. Through the efforts of the organizer, Jean Fagan Yellin,
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the book was finally recognized as a historical record and as a first-person account. The author
used the pseudonym, Linda Brent, because of the historical context in which the book was produced. In addition, the names of the characters have also been changed, certainly for the same reason.
Linda Brent, the book’s narrator and heroine, sought to make a faithful account of her life contextualized in the struggle story of three generations of enslaved, not very dark women in a relentless
quest for freedom. Subsequently, “Incidents” became the main autobiography of a black woman
written before the Civil War in the United States. The war ended with the victory of the Confederates and with the abolition of slavery. Notably, law 10,639 / 03 institutionalized the teaching of
Afro-Brazilian and African History and Culture in primary and secondary education in public and
private schools after rests other curricular guidelines for the implementation of such knowledge.
In this way, the teacher should emphasize in the classroom the culture referred to as a constituent
part of Brazilian society, considering blacks as historical subjects, in view of the reflections and
ideas of important black intellectuals Brazilian culture, and the religions of African matrices. As
such, autobiography can become an important source of knowledge for education. Since in Brazil
there is no record in the first person dealing with slavery. From this book it is possible to know
how a woman born in slavery learned to read and write. In addition to being able to free her two
sons, Joseph Jacobs and Luisa Matilda Jacobs.It is worth mentioning that her daughter graduated
as a teacher at an internal school of abolitionists,
keywords: Slavely; Resistance; Identity
Apoio Financeiro: CNPQ
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Orientador:		

Luane Alves Stampini
Alice Ribeiro Casimiro Lopes (CEH / EDU)

A Base Nacional Comum Curricular posta em prática na Educação Infantil Autor: Luane
Alves Stampini Orientador: Alice Casimiro Lopes O objetivo deste estudo é apresentar como a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação
e homologada pelo Ministério da Educação no ano de 2017, funciona como um sistema de controle
social, através da implementação da mesma , na primeira etapa da Educação Básica: a Educação
Infantil. Defendo que a ideia de produzir uma Base Comum Curricular para aponta práticas de
controle das identidades dos sujeitos da escola e expressa uma tentativa de homogeneidade curricular. Vale ressaltar que a Base não é currículo, como os próprios formuladores da mesma salientam, mas defendo que a intenção deste documento é determinar o sentido do currículo. A BNCC
não garante o direito ao aprendizado para todos, pois sempre haverá alguém que ficará de “fora”
do padrão pretendido. Para esta pesquisa, utilizo como referencial autores do currículo como Lopes, que interpreta Laclau e Ball para as políticas de currículo. Nesse sentido, entendo política de
currículo como uma produção discursiva de significação do que vem a ser currículo. Utilizo como
material empírico as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, o Plano Nacional de Educação(2014-2024), a Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) e a BNCC da Educação Infantil disponível no
portal do MEC. Questiono a necessidade de termos uma Base Nacional Comum Curricular, bem
como a forma como ela vem sendo implementada nas escolas do país e a interpretação ilusória de
que todos os problemas educacionais serão resolvidos com a BNCC.
palavras-chave: BNCC; Educação Infantil; Política de Currículo

National Curicular Commom Core put into Practice in Early Childhood Education Author:
Luane Alves Stampini Advisor: Alice Casimiro Lopes The purpose of this study is to present how
the National Curricular Common Core (BNCC), which was created by the National Education
Council and approved by the Ministry of Education in the year 2017, acts as a social control system,
through the its implementation. It is pointed out that the common core is not the curriculum, but
it is an example of a document that influences the curriculum. BNCC does not guarantee the right
to learn for everyone, because there will always be someone outside of the desired standard. For
this research,curriculum researchers as Lopes, who interprets Laclau and Ball, for curriculum policies are used. In this sense, I understand curriculum policy as a discursive production of meaning
of what curriculum is. The Curriculum Guidelines for Early Childhood Education, the National
Education Plan (2014-2024), the Law of Guidelines and Bases (9394/96) and the BNCC for Early
Childhood Education, available on the MEC portal, are used for empirical research. I question the
need of having a National Curricular Common Core, as well as its implementation in the country’s
schools and the illusory interpretation that all educational problems will be solved with BNCC.
keywords: BNCC; Early Childhood Education; Curriculum Policies
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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453. A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À MEMÓRIA NO CAMPO DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO POPULAR
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Mayara de Oliveira da Silva
Raphaela Novello dos Santos
Jane Paiva (CEH / EDU)

O projeto De memória em memória: tecendo histórias na educação de jovens e adultos reuniu pesquisa e formação, tendo se desenvolvido em resposta a demandas do campo da Educação de
Jovens Adultos (EJA), com vista a resgatar memórias documentais e de fontes orais dispersas e não
sistematizadas. Com o intuito de recuperar e preservar a memória das extintas Fundações Mobral e
Educar, o projeto reconstruiu, a partir de documentos e memórias orais, concepções e experiências
de alfabetização, especialmente, em um tempo marcado pela ditadura civil-militar. Realizou, para
isso, o mapeamento, a catalogação e a higienização de documentos, de ações e políticas públicas
de programas de alfabetização de adultos, além de outros a eles vinculados, no período de 1970 a
1990. Com a extinção dessas instituições, a documentação ficara praticamente perdida e inacessível
à população, assim como a pesquisadores. Para a democratização do acesso a essa memória da alfabetização, a forma escolhida foi além da organização física do acervo, ampliando-se em plataforma
“web”. Foram, assim, tratados e mapeados em torno de 940 documentos, organizados e descritos
em planilha Excel, auxiliando à criação de um site, em um domínio pago, “Hosting Machine”, para
suportar um banco de dados aplicado por meio de um “software” livre (“Wordpress”). O portal, em
constante construção, encontra-se no ar, no endereço http://cremeja.org, tendo publicados aproximadamente 200 documentos dessas extintas Fundações, abrigando parte do acervo digitalizado,
como: cartilhas, folhetos, artigos, teses, dissertações e demais documentos, materiais didáticos, vídeos e outros — todos para acesso amplo e aberto aos interessados. Nossa inserção semanal no Grupo de Pesquisa Aprendizados ao longo da vida: sujeitos, políticas e processos educativos — coordenado por nossa orientadora — junto a mestrandos, doutorandos e demais interessados na temática,
como professores da educação básica, possibilitou vivenciar discussões coletivas dos conceitos de
alfabetização e memória. Do mesmo modo, permitiu a compreensão da relevância de nossa atuação
na pesquisa para a recuperação dos fios da memória perdidos ao longo dos anos, contribuindo para
nossa formação como pedagogas, pelo respeito adquirido ao valor da preservação e ao significado
do resgate de memórias para a interpretação e compreensão das histórias da EJA.
palavras-chave: Educação de jovens e adultos; Memória; Democratrização da memória

The project From memory in memory: weaving stories in the education of youth and adults
brought together research and training, was developed in response to the demands of the field
of Youth Adult Education (EJA), with the intention to recover documentary memories and scattered oral sources and not methodize. With the purpose to recover and preserve the memory of
the extinct Mobral and Educar Foundations, the project reconstructed, from documents and oral
memories, conceptions and literacy experiences, especially at a time marked by the civil-military
dictatorship. In order to do so, the project mapped, cataloged and sanitized documents, actions and
public policies of adult literacy programs, in addition to others combined to them, from 1970 to
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1990. With the extinction of these institutions, the documentation was practically lost and inaccessible to the population, as well to researchers. For the democratization of access to this memory
of literacy, the chosen form went beyond the physical organization of the collection, expanding it
to a web platform. In this way, we processed and mapped around 940 documents, organized and
described in Excel spreadsheet, helping to create a website, in a paid domain, “Hosting Machine”,
to support a database applied by means of a Free software (“ Wordpress “). The portal, in constant
construction, is on the air, at http://cremeja.org, and has published approximately 200 documents
of these extinct Foundations, accommodating part of the digitized collection, such as: booklets,
leaflets, theses, dissertations and other documents, teaching materials, videos and others - all for
broad and open access to interested parties. Our weekly insertion in the Research Group Lifelong
Learning: subjects, policies and educational processes - coordinated by our advisor - together with
masters, doctoral students and others interested in the subject, as teachers of basic education, were
allowed to experience collective discussions of literacy concepts and memory. In the same way, it
allowed the understanding of the relevance of our research performance for the recovery of lost
memory wires over the years, contributing to our formation as pedagogues, due to the respect for
the value of preservation and meaning the rescue of memories for the interpretation and understanding of the EJA stories.
keywords: Youth and Adult Education; Memory; Democratization of the memory.
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Autor: Carlo Jager Bettini Orientadora: Alexandra Ferreira Garcia Lima O presente texto
faz parte da pesquisa “Eu sou Professora”: Processos Formativos, Currículos e Cotidianos Diálogos
Universidade-Escola no qual fui bolsista e pude vivenciar o processo de discussão sobre o campo do
currículo, cotidiano escolar e formação docente. A pesquisa parte da premissa de que os processos
formativos desenvolvem-se em múltiplos contextos com os quais são tecidos saberes, valores e
sentidos intervenientes nos modos de compreender a docência e as escolas. Considerando que nos
contextos onde a formação se dá circulam, entre outros, discursos, imagens e representações demeritórios e totalizantes de docência e escola. Esses discursos “universais” funcionam como planos de
redenção para a educação e as “identidades” docentes, criando expectativas superdimensionadas e
frustrantes que povoam o campo das idealizações e das representações de escola e de professor. Tais
representações e discursos trazem implicações para compreendermos e interagirmos com as produções de sentidos de docência, portanto, também, nos modos como os professores, já em atuação
ou em fase de formação inicial pensam sua atuação e os currículos. A experiência da pesquisa me
possibilitou pensar sobre a dimensão mais coletiva da formação docente, tendo em vista que nos
momentos atuais enfrentamos um desgaste da imagem do professor. Entendendo o cotidiano e as
experiências vividas como centrais para o estudo dos processos e múltiplos contextos com os quais
nos tornamos professores. Nesse sentido, venho percebendo a partir do pensamento abissal e ecologia dos saberes (SANTOS, 2010). Assim como os estudos apresentados por Negri (2016) sobre
as noções de “bons encontros”, “vontade e potência de agir” no pensamento de Espinosa, que o trabalho coletivo a partir da noção de bons encontros, pode reafirmar o diálogo universidade escola,
sendo esse o pressuposto político da pesquisa. E que os encontros e conversas como metodologia de
pesquisa (GARCIA, 2015) contribuem para os processos formativos no sentido de afirmar os sujeitos como ativos na produção de sentidos dos currículos e, portanto, co-responsáveis na produção
das políticas, sentidos e valores que as práticas educativas mobilizam.
palavras-chave: Currículo ; Cotidiano; Formação Docente

The present text is part of the research “I am a Teacher”: Formative Processes, Curricula
and Everyday University-School Dialogues in which I was a scholarship holder and I was able
to experience the discussion process on curriculum, daily school and teacher training. The research starts from the premise that the formative processes are developed in multiple contexts
with which knowledge, values and senses are involved in the ways of understanding teaching and
schools. Considering that in the contexts where the formation takes place, among others, discourses, images and representations demeritório and totalizing of teaching and school. These “universal” discourses function as redemption plans for education and teacher “identities,” creating over-dimensioned and frustrating expectations that populate the field of idealizations and school and
teacher representations. Such representations and discourses have implications for understanding
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and interacting with the productions of teaching meanings, so also, in the ways in which teachers,
already in action or in initial formation phase, think about their performance and curricula. The
research experience allowed me to think about the most collective dimension of teacher education,
considering that in the current moments we face a wear and tear on the image of the teacher.
Understanding the daily life and experiences lived as central to the study of the processes and
multiple contexts with which we become teachers. In this sense, I have been perceiving from the
abyssal thinking and ecology of knowledge (SANTOS, 2010). Like the studies presented by Negri
(2016) on the notions of “good meetings”, “will and power to act” in the thought of Espinosa, that
collective work from the notion of good meetings, can reaffirm dialogue university school, being
the political presupposition of the research. And that the meetings and conversations as a research
methodology (GARCIA, 2015) contribute to the formative processes in the sense of affirming the
subjects as active in the production of meanings of the curricula and, therefore, co-responsible in
the production of the policies, senses and values that

educational practices mobilize.
keywords: curriculum; daily; teacher training
Apoio Financeiro: CNPQ
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ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: A EDUCAÇÃO NA INSERÇÃO À SOCIEDADE Autor: Vanessa Barbosa de Miranda. Orientador: Pâmela Esteves (UERJ / FFP) Mediante aos momentos de crises e tensões que ocorre hoje no Brasil, enxergo de forma mais pensativa o que toda essa conturbação pode acarretar no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes,
em especial estas em condições de aprisionamento da liberdade. O objetivo desta pesquisa é compreender o processo de reinserção social das crianças e adolescentes em conflito com a lei no município de São Gonçalo, acompanhando suas trajetórias diárias, de vida familiar e escolar. Ao decorrer deste projeto será desenvolvida metodologia qualitativa, desdobrada na técnica do estudo de
caso. Dessa forma, neste projeto a pesquisa será desencadeada no âmbito do Degase (Departamento
Geral de Ações Sócio Educativas) do município de São Gonçalo, região metropolitana do estado do
Rio de Janeiro, onde será observado de forma participativa, concedida pelos jovens habitantes do
local, desta forma serão selecionados após a interação, dois adolescentes a serem estudados escolhidos por caracteres de delitos vistos como mais grave, dificuldades de entrosamento escolar e faixa
etária (menor e maior), mostrando-lhes que será de caráter científico toda a análise, de que investigará todo cotidiano dos adolescentes a serem estudados, em horário comercial, relacionados à forma de entrevista não estruturada, onde será apresentado aos adolescentes um questionário aberto
os deixando livres para discorrer sobre o assunto, a fim de compreender sua rotina diária, e ainda
acrescentada um estudo à história de vida, que através de um diálogo, acreditando na palavra do
sujeito, anexando-as em alguns documentos pessoais apresentados, buscando assim entender o que
leva as crianças e adolescentes a cometerem atos infracionais, a saber qual a expectativa para sua
reinserção à sociedade e como a escola se apresenta como instrumento ativo na vida destes sujeitos,
com extremo cuidado com os acontecimentos externos, já que esses obtém grandes poderes de persuasão na interpretação do problema a ser estudado. Esta pesquisa vem por fim analisar as medidas
socioeducativas mais utilizadas neste momento nos locais do estudo empírico e compreender com
rigor científico se de fato elas ajudam ou não os menores enquadrados nestas instituições. palavras-chave: educação; adolescente em conflito com a lei; violência
palavras-chave: Educação; Adolescente em conflito com a lei; Violência

ADOLESCENTS IN CONFLICT WITH THE LAW: EDUCATION IN THE INSERTION
TO SOCIETY Author: Vanessa Barbosa de Miranda. Advisor: Pâmela Esteves (CBI / NUT) Through the moments of crisis and tension that occur in Brazil today, I see in a more thoughtful way
what all this trouble can cause in the development of children and adolescents, especially these in
conditions of imprisonment of freedom. The objective of this research is to understand the process
of social reintegration of children and adolescents in conflict with the law in the municipality of
São Gonçalo, following their daily, family and school life trajectories. During this project will develop a qualitative methodology, unfolded in the technique of the case study. Thus, in this project the
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research will be initiated within the scope of Degase (General Department of Socio-Educational
Actions) of the municipality of São Gonçalo, metropolitan region of the state of Rio de Janeiro,
where it will be observed in a participative way, granted by the local inhabitants, in this way, two
adolescents to be studied will be selected after the interaction, chosen by characters of crimes seen
as more serious, difficulties of school integration and age group (minor and major), showing them
that all the analysis will be of scientific character, will investigate the daily routine of the adolescents to be studied during business hours, related to the unstructured interview form, where an
open questionnaire will be presented to the adolescents, leaving them free to discuss the subject
in order to understand their daily routine, study of life history, through a dialogue, believing in
the word of the subject, attaching them in some personal documents presented, thus seeking to
understand what leads children and adolescents to commit infractions, namely the expectation for
their reintegration into society and how the school presents itself as an active instrument in the
life of these subjects, with extreme care with the external events, since these obtains great powers
of persuasion in the interpretation of the problem to be studied. The purpose of this research is
to analyze the socio-educational measures most used at the moment in the places of the empirical
study and to understand with scientific rigor if in fact they help or not the minor ones framed in
these institutions. keywords: education; adolescent in conflict with the law; violence
keywords: Education; Adolescent in conflict with the law; Violence
Apoio Financeiro: ; Cetreina
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O presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências, práticas e os resultados de
pesquisa como bolsista de iniciação científica no campo da História da Educação. Graduanda no 8º
período do curso de Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), encontro-me
vinculada ao Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação (NEPHE), coordenado pelos
professores José G. Gondra e Aline de Morais. Foi durante as reuniões deste grupo, entre leituras,
apresentações e eventos, que o projeto de pesquisa se iniciou, focalizando a assistência à infância
pobre no Brasil durante os primeiros anos da República. O projeto contou inicialmente com o
auxílio da UERJ durante quatro semestres. Após este período recebeu durante dois semestres o
apoio da FAPERJ, o que muito tem contribuído para o desenvolvimento do trabalho, a ser apresentado como monografia. O primeiro passo da pesquisa consistiu no levantamento bibliográfico
sobre a temática escolhida. Diante dos levantamentos iniciais, o estudo ancorou-se num conjunto
de autores que ajuda a pensar e discutir experiências da infância pobre do início do século XX, sua
conversão em problema social, bem como a formulação de medidas reeducativas via internatos.
Neste sentido, elegi a Escola Quinze de Novembro, fundada na cidade do Rio de Janeiro (1899),
cuja finalidade era recolher meninos maiores de 9 anos e menores de 14, órfãos ou que por falta
de recursos dos pais ou tutores tivessem sido entregues às autoridades judiciais e/ou policiais, ou
encontrados nas ruas em situação de abandono. Para tanto, localizei diversas fontes que permitem
investigar e compreender a referida escola como um espaço de reeducação dos menores abandonados, estruturada em três eixos: trabalho, disciplina e educação elementar. Assim, selecionei e procedi à análise de ofícios de entrada e saída de alunos, folhas de gratificações concedidas aos menores,
mapas, periódicos, iconografia, legislação referente à instituição e relatórios do chefe de polícia
dirigidos ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores, ao qual a escola estava subordinada. Como
resultado da pesquisa, é possível compreender a escola e seu projeto de reeducação como uma experiência perpassada por uma rede de discursos, de variados atores sociais da época, que procuraram
institucionalizar a infância pobre como aquela que precisava ser reprimida, vigiada e recuperada.
palavras-chave: Escola Quinze de Novembro; assistência à infância pobre; educação

The present work aims to report the experiences, practices and results of research as a student of scientific initiation in the History of Education field. Undergraduate coursing the 8th period of the Pedagogy course from the Universidade do Estado Rio de Janeiro (UERJ) I am linked
to the Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação (NEPHE), coordinated by professor
José G. Gondra and Aline de Morais.It was during meetings of this group, between readings, presentations and events, that the research project began, focusing on poor childcare in Brazil during
the early years of the Republic.The project initially counted on the assistance of UERJ during four
semesters. After this period it received FAPERJ support for two semesters, which greatly contri-
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buted to the conclusion of the work to be presented as a monography.The first step of the research
consisted in a bibliographical survey about the chosen theme.Considering the initial surveys, the
study was anchored in a set of authors who helped to think and discuss experiences of the poor
childhood of the early twentieth century, the conversion into a social problem, as well as the formulation of the reeducative measures via boarding schools.In this sense, I chose the Quinze de
Novembro School, founded in the city of Rio de Janeiro (1899) and aimed at collecting children
under 14 and older than 9 years of age, orphans or who, due to lack of resources of the parents
or guardians, had been handed over to the judicial authorities and policemen, or found on the
streets in a situation of abandonment. For that, I located several documentary sources that allows
to investigate and to understand the mentioned school as a space of reeducation of the abandoned
children, structured in three axes: work, discipline and elementary education.Thus, I proceeded
to the analysis of the entry and exit of pupils, the leaves of gratuities granted to the minors, maps,
periodicals, iconographies, legislation concerning the institution and reports of the police chief
to the Minister of Justice and Internal Affairs, to which the school was subordinate.As a result of
the research, it is possible to understand the school and its reeducation project as an experience
permeated by discourses network from various social actors of the time that institutionalized poor
childhood as one that needed to be repressed, watched and recovered.
keywords: Quinze de Novembro School; poor childcare; education
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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A gestão pública da educação, tal como ela se apresenta hoje para nós, nas determinações que
fixa, nas normas e procedimentos que institui por meio dos órgãos administrativos competentes,
parece não fazer senão confirmar a antiga concepção de que o melhor para a educação básica é, finalmente, que a margem de deliberação e de iniciativa dos professores em sala de aula seja reduzida
ao mínimo possível. Como entender, hoje, a imagem do professor que estes documentos oficiais
fixam, e que não fazem senão reproduzir concepções dominantes na sociedade? O antigo «transmissor de conteúdos» que caracterizou a educação tradicional tendo sido substituído pela figura
mais moderna do «mediador», sob a égide do escolanovismo, e em seguida pelo mero «facilitador»
de uma aprendizagem que deve correr sem maiores dificuldades, eis que agora tudo que restou
para o professor foi o pouco claro papel de «garantidor da aprendizagem». Mais e mais, a atividade específica do professor parece ser descartada, em razão de uma concepção em que, apesar dos
pesares, o que sobressai é o conteúdo. Embora mudem os termos, a função do professor continua
reduzida pela noção da educação como mera aquisição de conteúdos pré-selecionados e contidos
num currículo mínimo. Desenvolvendo pesquisa no campo da filosofia da autoformação humana,
e utilizando como base as ideias de Cornelius Castoriadis, além de nossos estudos e discussões em
grupo, pretendemos interrogar os sentidos que pode assumir a função do professor, segundo as
ideias do autor mencionado, e em função do ideal da formação para a autonomia.
palavras-chave: Filosofia da Educação; função do professor; Autonomia

The public management of education, as it presents itself today to us, in the determinations
it establishes, in the norms and procedures that it establishes through the competent administrative organs, seems to do no more than confirm the old conception that the best one for the basic
education is , finally, that the margin of deliberation and initiative of teachers in the classroom be
reduced to the minimum possible. How can we understand today the image of the teacher that
these official documents set, and which only reproduce dominant conceptions in society? The
old ‘content transmitter’ which characterized traditional education has been replaced by the more
modern figure of the ‘mediator’, under the aegis of Scolanovism, and then by the mere ‘facilitator’
of a learning that must run smoothly; now all that remained for the teacher was the unclear role of
‘guarantor of learning’. More and more, the specific activity of the teacher seems to be discarded,
because of a conception in which, despite the regrets, what stands out is the content. Although the
terms change, the role of the teacher continues to be reduced by the notion of education as a mere
acquisition of preselected contents and contained in a minimal curriculum. Developing research
in the field of the philosophy of human self-formation, and based on the ideas of Cornelius Castoriadis, in addition to our studies and group discussions, we intend to interrogate the meanings
that can assume the function of the teacher, according to the ideas of the author mentioned, and in
function of the ideal of formation for autonomy.
keywords: philosophy of education; teacher role; autonomy
Apoio Financeiro: CNPQ
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458. A ICONOGRAFIA HEROICA DE HUMBERTO MAURO NO INSTITUTO
NACIONAL DE CINEMA EDUCATIVO: OS FILMES DESCOBRIMENTO DO
BRASIL (1936) E OS BANDEIRANTES (1940) EM REVISTA
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Orientador:		
Coorientador:		
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Jorge Antonio da Silva Rangel (CEH / FFP)
Sôniade Oliveira Camara Rangel

Por que falar da trajetória intelectual do cineasta Humberto Mauro? Por que ela e não outra? Primeiro, porque ela (trajetória) indica-nos uma opção existencial pelos sabores e desejos de
apreender as diferentes dinâmicas e linguagens das imagens em movimento; em segundo, porque
sua trajetória enquanto educador profissional, que ajudou a implementar o Instituto Nacional do
Cinema Educativo (INCE) do Ministério de Educação e Saúde, no ano de 1936, faz parte da história do cinema nacional e de sua historiografia educacional; e, em terceiro, porque o estudo da
originalidade de sua cinematografia pode nos ajudar a revelar como se forjou uma dada “interpretação positiva” acerca da tropicalidade brasiliana. Neste recorte, abordamos a construção dos filmes
Descobrimento do Brasil de 1936 e Os Bandeirantes de 1940, tendo por preocupação teórica descortinar o pluriverso da direção cinematográfica de H. Mauro nos dois filmes laudatórios que dão
início a sua pertença ao INCE. Os filmes em questão inaugurariam o H. Mauro “oficial”. O objetivo
é compreender como se forjou uma interpretação do Brasil comprometida com a concepção de
civilização e progresso; A metodologia é benjaminiana, busca por aproximações sucessivas apreender os dispositivos discursivo e as práticas que alicerçaram a construção destes dois filmes como
epopeia civilizadora a produzir uma espécie de identidade coletiva única, sistema de identificação
cultural como apagamento da diversidade cultural anterior a chegada dos colonizadores (Bhabha,
2010). Como resultado da pesquisa, deu-se a produção de um livro, de uma curta-metragem (fase
de concusão para o segundo semestre de 2018) e um Guia de Fonte. Como conclusão, apontamos a
importância de se desvedar as relações travadas entre o Estado Novo e a produção cinematográfica
nacional voltada para a educação brasiliana do povo-nação (Pécaut, 1990).
palavras-chave: Humberto Mauro; INCE; Cientista Social

Why talk about the intellectual trajectory of filmmaker Humberto Mauro? Why is she and
not another? First, because it (trajectory) indicates to us an existential option for the flavors and
desires of apprehending the different dynamics and languages of moving images; second, because
his career as a professional educator, who helped to implement the National Institute of Educational Cinema (INCE) of the Ministry of Education and Health, in the year 1936, is part of the history
of national cinema and its educational historiography; and thirdly, because the study of the originality of its cinematography can help us to reveal how a given “positive interpretation” has been
forged about Brazilian tropicality. In this section, we discuss the construction of the films Discovery of Brazil of 1936 and The Bandeirantes of 1940, with the theoretical concern of unveiling the
pluriverse of the cinematographic direction of H. Mauro in the two laudatory films that begin to
belong to INCE. The films in question would inaugurate H. Mauro “official”. The objective is to
understand how an interpretation of Brazil was forged, committed to the conception of civiliza-
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tion and progress; The methodology is Benjaminian, searching for successive approximations to
apprehend the discursive devices and practices that established the construction of these two films
as a civilizing epic to produce a kind of unique collective identity, a system of cultural identification
as erasure of cultural diversity prior to the arrival of the colonizers ( Bhabha, 2010). As a result of
the research, we produced a book, a short film (concussion phase for the second half of 2018) and a
Source Guide. As a conclusion, we point out the importance of disentangling the relations between
the Estado Novo and the national cinematographic production focused on the Brazilian education
of the nation-people (Pécaut, 1990).
keywords: Humberto Mauro; Social Scientist; INCE
Apoio Financeiro:
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PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO A PARTIR DO OLHAR DE BEATRIZ SOFIA
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Esta comunicação tem por objetivo refletir acerca das ideias desenvolvidas pela advogada
Beatriz Sofia Mineiro, sobre o trabalho infantil nas fábricas e as leis fiscalizadoras demandadas a
partir das legislações destinadas à sua proteção no período de 1927 a 1929 . Para isto, analisaremos
o livro, “Código dos Menores dos Estados Unidos do Brasil Comentado”, publicado por ela no ano
1929, bem como matérias publicadas pelos jornais, que circularam na cidade do Rio de Janeiro,
sobre as condições das crianças nas fábricas. Foi no contexto da década de 1920 que suas reflexões
assumiram maior significação tendo em vista o debate pela aprovação e implantação do Código
de Menores em 1927. Beatriz Mineiro, nasceu em 19/04/1898, na capital Federal, filha de Tiberio
Mineiro e de Dona Josefina Clotilde. Graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de
Direito da Universidade do Rio de Janeiro, em 1924. Neste ano ingressou como voluntária no Juízo
Privativo de Menores da Capital, ao lado do primeiro Juiz de Menores José Cândido Mello Mattos.
No Juízo atuou como representante da Assistência Jurídica, cargo que lhe permitiu acompanhar a
implantação do primeiro Juízo Privativo do país, bem como dos debates em torno da aprovação do
Código de Menores. Constituindo uma rede de sociabilidade e associando (Sirinelli, 2003), a ela,
à experiência produzida no Juízo, Beatriz Mineiro conferiu legitimidade à sua escrita respaldada
na prática e no estudo do Direito e das legislações em debate no país e no cenário internacional
a partir dos finais do século XIX. Para efeito desse estudo compomos um repertório documental
constituído por: trinta e oito materiais de jornais, publicadas no período de 1927 a 1929 os quais
permitem compreender o contexto e os debates em torno da situação da infância trabalhadora, bem
como dos enfrentamentos em defesa do Código de 1927. O período selecionado justifica-se devido
ter sido em 1927 aprovado o Código e, em 1929, o ano de publicação do livro de Mineiro. Para
realizar a análise dos documentos trabalharemos com Luca (2008), Camara (2010), Moura (2002),
entre outros.
palavras-chave: História da Educação; Infância trabalhadora; Código de Menores de 1927

This communication aims to reflect on the ideas developed by the lawyer Beatriz Sofia Mineiro on child labor in the factories and the supervisory laws demanded from the legislations for
their protection from 1927 to 1929. For this, we will analyze the book, “Children’s Code of the
United States of Brazil,” published by her in 1929, as well as stories published by the newspapers
that circulated in the city of Rio de Janeiro about the conditions of children in the factories. It was
in the context of the 1920s that her reflections assumed greater significance in view of the debate
for the approval and implementation of the Code of Minors in 1927. Beatriz Mineiro was born on
04/19/1898 in the Federal Capital, daughter of Tiberio Mineiro and Dona Josefina Clotilde Graduated in Legal and Social Sciences from the Faculty of Law of the University of Rio de Janeiro in
1924. This year she entered as a volunteer in the Juvenio Privada de Minores da Capital, alongside
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the first juvenile judge José Cândido Mello Mattos At the Court he served as a representative of
Legal Assistance, a position that allowed him to follow the implementation of the country’s first
private court, as well as the debates surrounding the Code of Minors. Beatriz Mineiro gave legitimacy to her writing supported by the practice and the study of Law and the legislation under
debate in the country and in the international scenario, as a network of sociability and (Sirinelli,
2003) associating it with the experience produced at the Court. the end of the 19th century. For the
purpose of this study, we compose a documentary repertoire consisting of: thirty-eight newspaper
materials, published in the period from 1927 to 1929, which allow us to understand the context
and debates about the situation of working children, as well as the confrontations in defense of the
Code of 1927. The selected period is justified because it was approved in 1927 the Code and, in
1929, the year of publication of the book of Miner. To perform the analysis of the documents we
will work with Luca (2008), Camara (2010), Moura (2002), among others.
keywords: History of Education; Working Childhood; Children’s Code of 1927
Apoio Financeiro: CNPQ
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O presente trabalho está ligado ao grupo de pesquisa Educação e Comunicação, que tem
como objetivo estudar as dimensões da substituição tecnológica nas políticas educacionais. Neste
sentido, este estudo tem o intuito de, a partir da análise do livro Sala de Aula Invertida (BERGMANN; SAMS, 2017), compreender como a centralização indevida das Tecnologias da Informação
e da Comunicação (TIC), vistas como “facilitadoras de aprendizagem”, prejudica tanto os educandos em suas aprendizagens quanto o trabalho docente. Como fundamentação teórica, recorremos
à Análise Crítica do Discurso (ACD), de Fairclough (2001) que apresenta em sua abordagem a
verificação das construções de sentido das práticas discursivas. O livro analisado expõe uma proposta de ensino onde os conteúdos são previamente dados aos alunos por meio de vídeos ou de
outros materiais tecnológicos, ficando para as salas de aula apenas a parte prática. Não utilizando
nenhum teórico para embasar seus conceitos, exprime uma tendência neotecnicista ao valorizar
uma educação “produtiva”, com menos tempo ao ensino e mais tempo à prática, pensando que “os
alunos podem receber os conteúdos sozinhos” (BERGMANN; SAMS, 2017, p.4). Essa concepção
remete a uma educação voltada para a responsabilização, a meritocracia e a privatização, ou seja,
responsabiliza os alunos por suas aprendizagens, os recompensa ou os repreende conforme suas
conquistas. Por fim, essas duas ideias contribuem para a privatização onde inclusive o setor empresarial produz e gerencia os conteúdos das aulas (FREITAS, 2012). Com isso, as TICs tornam-se
objetos de aprendizagem, não substituindo o professor, mas o trabalho docente, já que o mesmo
tende a apenas mediar o contato dos alunos com as tecnologias (BARRETO, 2016). Reforçando
essa ideia, o livro salienta que “o papel do professor na sala de aula é o de amparar os alunos, não
o de transmitir informações” (BERGMANN; SAMS, 2017, p.14). Como desfecho, a proposta do
livro reconfigura o processo de ensino/aprendizagem, desconsiderando o trabalho docente e os
conhecimentos trazidos pelos alunos.
palavras-chave: TIC; Ensino/Aprendizagem; Trabalho Docente

The present work is linked to Education and communication research group, which aims
to study the dimensions of technological substitution in educational policies. Thus, this study is
intended to, from the analysis of the book the Flipped classroom (BERGMANN; Sams, 2017), understand how undue centralization of information and communication technologies (ICT), seen
as “facilitators of learning”, harms both learners in their learning as teaching work. As theoretical
foundation, we assume Fairclough’s (2001) critical discourse analysis (CDA) which deals with the
senses of discursive constructions. The book analyzed exposes a proposal of teaching where the
contents are previously given to students through videos or other technological materials, getting
to the classrooms just practical. Not using any to support your theoretical concepts, expresses a
neotecnicista tendency to cherish a “productive” education, with less time to teaching and more
time to practice, thinking that “students can receive the content alone” (BERGMANN; SAMS,
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2017, p. 4). This conception refers to an education geared toward accountability, meritocracy and
privatization, namely, responsible students by their learning, reward or berate him as his achievements. Finally, these two ideas contribute to privatization where even the business sector produces and manages the contents of lessons (FREITAS, 2012). With that, the ICT become objects of
learning, not replacing the teacher, but the work, since the same tends to just mediate the students
‘ contact with the technologies (BARRETO, 2016). Reinforcing this idea, the book points out
that “the role of the teacher in the classroom is to support students, not to convey information”
(BERGMANN; Sams, 2017, p. 14). As an outcome, the proposal of the book rewrites the teaching/
learning process, disregarding the teaching work and the knowledge brought by the students.
keywords: ICT; Teaching / Learning; Teaching Work
Apoio Financeiro: CNPQ
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O embasamento ético-metodológico que norteia nossas ações neste projeto são os construtos de Freire (1996) e Benjamin (1985). Através deste, desenvolvemos ações no Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita (FALE), fundado pela Professora Doutora Carmem Sanches em 2007, que
se configura em uma atividade de extensão. Em 2009, o projeto foi instituído também no município de São Gonçalo com as Professoras Doutoras Jacqueline Morais e Mairce Araújo. O FALE é
um espaço que foi criado visando promover o diálogo. Ademais, a partilha de experiências entre
professoras e professores da Rede Pública de São Gonçalo e da universidade. Tal partilha propicia a
reflexão sobre a prática de professores/as alfabetizadores/as criticamente. Nosso corpus de análise
são narrativas de experiências docentes. Para tanto, buscamos enfatizar que a escrita é potente no
que concerne à socialização do trabalho que vem sendo realizado em sala de aula. Nossos esforços
se concentram em compreender aspectos concernentes ao nosso fazer docente, construindo e desconstruindo conceitos que, tradicionalmente, atravessam o cotidiano escolar há algum tempo. É
importante mencionar, que também atuamos na Rede de Docentes que Estudam e Narram Sobre
Alfabetização, Leitura e Escrita (REDEALE), em que há ênfase no intercâmbio de experiências
entre docentes de países da América Latina. Entre os princípios norteadores deste trabalho estão o
trabalho colaborativo através de redes docentes, descolonização dos saberes, e a prática de diários
de escrita.
palavras-chave: narrativas; experiências; alfabetização

The ethical-methodological basis for our actions in this work are the constructs of Freire
(1996) and Benjamin (1985). Through the mentioned authors concepts, we developed actions in
the Forum of Literacy, Reading and Writing (FALE), founded by Professor Doctor Carmem Sanches in 2007, which is an extension activity. In 2009, the project was also established in São Gonçalo – Rio de Janeiro, with Doctor Professors Jacqueline Morais and Mairce Araújo. The FALE is
an environment created to promote dialogue. In addition, the experiences we share occurs among
university professors and public school professors. Such dialogue provides critical reflection on
their practice. Our corpus of analysis are teaching experiences narratives. Therefore, we seek to
emphasize that writing is potent in what concerns the socialization of the work that is being done
in the classroom. Our efforts are focused on understanding aspects concerning our teaching, building and deconstructing concepts that traditionally have been going through the school routine
for some time. It is important to mention that we also work in the Network of Teachers Who
Study and Tell About Literacy, Reading and Writing (REDEALE), where there is an emphasis on
the exchange of experiences among teachers from Latin American countries. Among the guiding
principles of this work are the collaborative work through teacher networks, decolonization of
knowledge, and the practice of writing reflexive diaries.
keywords: narratives; experiences; literacy
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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462. APRENDIZAGEM DE FÍSICA ATRAVÉS DA ROBÓTICA: BROCHE
SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS
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Colaborador(es):
Orientador:		

Raquel Godoi Mata Virgem
Gabriel Gayani Felippe
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Introdução: A robótica tem papel de grande relevância na sociedade, como no auxílio em
residências, no campo da medicina e nas áreas de pesquisa, como operações realizadas por robôs
no SUS e substituição de trabalhos braçais humanos por máquinas. Objetivos: O trabalho tem
como objetivo aprender conceitos de física de maneira indireta, através do desenvolvimento de
um projeto de robótica utilizando o Arduino. Esta experiência de aprendizagem ativa visa alcançar
uma aprendizagem significativa de conceitos que a princípio podem parecer complexos e difíceis.
Metodologia: Inicialmente seguimos algumas etapas: apresentação do microcontrolador Arduino,
exibição de vídeos sobre robótica, aulas de programação e eletrônica. Foi então definido o projeto
a ser desenvolvido: Broche Sinalizador de Obstáculos. A construção do aparato ocorreu no laboratório de física do CAp-UERJ sob supervisão do orientador. O resultado final foi um cordão (broche) auxiliar para pessoas com deficiência visual, que detecta objetos que estejam a uma distância
definida a sua frente. Resultados: Inicialmente idealizamos uma “smart” bengala, utilizando cano
de PVC como corpo e sensor ultrassônico para detectar desníveis no chão. Aplicamos o teorema
de Pitágoras para saber quando o sensor apitaria, sendo a hipotenusa variável e os catetos fixos.
Porém, o projeto não se viabilizou por na bengala o sensor se encontrar diagonal em relação ao
chão e não perpendicular, e por esse motivo as ondas eram refletidas para outras direções invés de
retornar, e consequentemente não se tinha a distância captada. Decidimos então acoplar o sensor
em alguma peça e prendê-lo na roupa, criando o broche sinalizador. Conclusão: Com o projeto,
pude fazer muitas coisas que não teria oportunidade em outras circunstâncias. Aprendi o que era
um arduino, a programar o mesmo, as diferentes possibilidades em seu uso, e aprendi a física na
prática, dentre outras coisas. Foi uma experiência prazerosa e didática desenvolver um projeto que
pode vir a ajudar pessoas com deficiência visual, uma vez que o broche detectará a existência de
objetos na direção do peito da pessoa, o que não é possível com uma bengala convencional.
palavras-chave: robótica; aprendizagem ativa; física

Introduction: Robotics plays a very important role in society, such as helping homes, medicine and research areas, such as operations performed by robots in the SUS and replacing human
manual labor with machines. Objectives: The objective of this work is to learn concepts of physics
in an indirect way, through the development of a robotic project using Arduino. This active learning experience aims to achieve a meaningful learning of concepts that at first may seem complex
and difficult. Methodology: Initially we followed some steps: presentation of the Arduino microcontroller, display of videos about robotics, programming classes and electronics. It was then defined the project to be developed: Obstacle Flag Broker. Construction of the apparatus took place
in the CAp-UERJ physics laboratory under the supervision of the supervisor. The end result was
an auxiliary cord for people with visual impairments, which detects objects that are a set distance
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ahead of them. Results: Initially we designed a “smart” cane, using PVC pipe as body and ultrasonic
sensor to detect unevenness on the ground. We apply the Pythagorean theorem to know when the
sensor would apostatize, the hypotenuse variable and the fixed cathets. However, the project was
not feasible because in the cane the sensor was diagonal in relation to the ground and not perpendicular, and for that reason the waves were reflected in other directions instead of returning, and
consequently the distance was not captured. We then decided to attach the sensor to some part and
fasten it to the clothing, creating the sign pin. Conclusion: With the project, I was able to do many
things that I would not have opportunity in other circumstances. I learned what an arduino was,
program the same, different possibilities in its use, and learned physics in practice, among other
things. It has been a delightful and didactic experience to develop a project that may help people
with visual impairment, since the brooch will detect the existence of objects towards the person’s
chest, which is not possible with a conventional cane.
keywords: robotics; active learning; physics
Apoio Financeiro:
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Introdução: A robótica é uma área da ciência na qual busca o desenvolvimento de robôs e
engloba as áreas de programação, eletrônica e mecânica. É normal associar o uso de robôs ao crescente desemprego em nossa sociedade atual, o que não deixa de ser um pensamento válido. Porém
existe um lado da robótica na qual o uso de robôs pode ser utilizado para facilitar certos mecanismos, e é isto que foi trabalhado neste projeto. Objetivos: O trabalho tem como objetivo aprender
conceitos de física de maneira indireta, através do desenvolvimento de um projeto de robótica
utilizando o Arduino. Esta experiência de aprendizagem ativa visa alcançar uma aprendizagem
significativa de conceitos que a princípio podem parecer complexos e difíceis. Metodologia: Inicialmente seguimos algumas etapas: apresentação do microcontrolador Arduino, exibição de vídeos
sobre robótica, aulas de programação e eletrônica. Foi então definido o projeto a ser desenvolvido:
Sinal Escolar Automático. Tal projeto tinha como função desenvolver um sinal que delimitasse os
tempos de aula e que não precisasse ser controlado por um humano. Foi utilizado: 1 arduino uno,
1 módulo RTC e 1 buzzer. Primeiramente foi necessário conectar o módulo RTC e o “buzzer” ao
arduino, depois foi feita a programação do módulo para entender seu funcionamento, podendo
assim, ajustar a data e a hora correta. Após concluir a segunda etapa foram realizados testes iniciais
em horários normais de aulas, para ver como ocorria o processo de despertar do alarme. Por fim
foram incluídos no programa todos os horários e dias que ele deveria despertar, início do dia, fim
do dia, recreios, almoço e fins de cada tempo. Resultado: O projeto funcionou como esperado se
apresentando como uma opção viável e de baixo custo para o controle automático do sinal escolar.
Para menor consumo energético utilizamos a função “narcoleptic.delay”. Conclusão: Com o projeto foi possível perceber que tem como produzir tecnologias a serem utilizadas em nosso cotidiano,
de forma fácil e com um baixo custo através da robótica.
palavras-chave: robótica; aprendizagem ativa; física

Introduction: Robotics is an area of science in which it seeks the development of robots and
encompasses the areas of programming, electronics and mechanics. It is normal to associate the use
of robots with increasing unemployment in our current society, which is still a valid thought. But
there is one side of robotics in which the use of robots can be used to facilitate certain mechanisms,
and this is what has been worked on in this project. Objectives: The objective of this work is to
learn concepts of physics in an indirect way, through the development of a robotic project using
Arduino. This active learning experience aims to achieve a meaningful learning of concepts that at
first may seem complex and difficult. Methodology: Initially we followed some steps: presentation
of the Arduino microcontroller, display of videos about robotics, programming classes and electronics. The project to be developed was then defined: Automatic School Signal. Such a project had
the function of developing a signal that delimited class times and did not need to be controlled by a
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human. It was used: 1 arduino one, 1 RTC module and 1 buzzer. First it was necessary to connect
the RTC module and the buzzer to the Arduino, then the programming of the module was made
to understand its operation, being able to adjust the correct date and time. After completing the
second stage, initial tests were performed in normal classes, to see how the alarm wake-up process
occurred. Finally, all the schedules and days he should wake up, the beginning of the day, the end of
the day, recess, lunch and the end of each time were included in the program. Result: The project
worked as expected if presented as a viable and low-cost option for automatic control of the school
signal. For less power consumption we use the “narcoleptic.delay” function. Conclusion: With the
project it was possible to perceive that it has to produce technologies to be used in our daily life,
easily and with a low cost through robotics.
keywords: robotics; active learning; physics
Apoio Financeiro:
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Os livros didáticos são relevantes fontes no estudo das disciplinas escolares, materializando
o conhecimento escolar (CHERVEL, 1990; GOODSON, 1997). A experimentação é tradição na
área das Ciências da Natureza e as imagens têm um papel importante nos livros por auxiliarem na
percepção e construção de significados. Nesse estudo se buscou compreender como imagens de
atividades de experimentação foram ressignificadas em livros didáticos de Biologia Geral publicados nos anos 1950 a 1970 no Brasil, relacionando-os à construção da disciplina escolar Biologia. A
pesquisa teve natureza qualitativa, utilizando como fontes as obras Compêndio de Biologia Geral,
de Waldemiro Potsch e Paulo Potsch, e Biologia na escola secundária, de Oswaldo Frota Pessoa.
Foi realizada a análise das ilustrações nos livros segundo Perales e Jimenez (2002), considerando:
didática (evocação, definição, aplicação, descrição, interpretação, problematização), relação com
o texto principal, rótulos verbais e perspectiva científica, no sentido de compreender a adequação
dessas ilustrações à obra. Em relação à funcionalidade, elas foram classificadas como redundantes,
complementares ou decorativas. As imagens analisadas se referem a conteúdos mais frequentemente relacionados à osmose, geotropismo e fotossíntese. No Compêndio de Biologia Geral foram localizadas seis imagens de atividades de experimentação, classificadas predominantemente
como de natureza “aplicativa”, seguida da “descritiva” em relação à sequência didática. Em relação
à funcionalidade, são “redundantes”, repetindo conhecimentos do texto. As etiquetas verbais, que
facilitam a relação texto-imagem, foram localizadas em metade dessas imagens. No livro Biologia
na escola secundária foram localizadas três imagens de atividades experimentais com didática “aplicativa” e função “redundante”. Duas estabelecem a correspondência entre imagem e texto, porém
não apresentam etiquetas verbais. Nas duas obras não existem sequências problematizadoras ilustradas e a maioria das imagens não está associada ao texto. A falta de etiquetas verbais exige maior
carga cognitiva do leitor, dificultando a associação entre imagem e texto verbal. No Compêndio de
Biologia Geral as imagens são tratadas de forma secundária e ilustrativa e no livro Biologia na escola secundária as imagens foram organizadas estabelecendo correspondência entre os elementos da
ilustração e conteúdos científicos representados. Esses resultados contribuem para a compreensão
da constituição da disciplina escolar Biologia no Brasil.
palavras-chave: Disciplina escolar Biologia; Atividades de experimentação; Imagens

Textbooks are relevant sources in the study of school subjects, materializing the school
knowledge (CHERVEL, 1990; GOODSON, 1997). Experimentation is a tradition in natural sciences and images play an important role in books because they aid in meanings’ perception and
construction. This study sought to understand the role of images of experimental activities in
biology textbooks published in the 1950s to 1970s in Brazil, relating them to the construction of
the biology subject. The research had a qualitative nature, analyzing the Compendium of General
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Biology, written by Waldemiro Potsch and Paulo Potsch, and Biology in the secondary school, by
Oswaldo Frota Pessoa. The analysis of books’ illustrations was performed according to Perales e
Jimenez (2002) considering: didactic (evocation, definition, application, description, interpretation, problematization), relation with the main text, verbal labels and scientific perspective, in
order to understand the adequacy of these illustrations. Regarding functionality, they were classified as redundant, complementary or decorative. All images analyzed refer to contents more
frequently related to osmosis, geotropism and photosynthesis. In Compendium of General Biology
there is six images of experimental activities. In relation to didactic sequence they were classified
predominantly as being of an “application” nature, followed by “descriptive” nature. In relation
to functionality, they are “redundant”, repeating knowledge of the text. The verbal labels, which
facilitate the text-image relationship, were located in half of these images. In the book Biology in
secondary school were located three images of experimental activities with didactic “application”
and “redundant” function. Two establish the correspondence between image and text, but do not
present verbal labels. In both works there are no problematizing sequences illustrated and most of
the images are not associated with the text. The lack of verbal labels requires greater cognitive load
of the reader, making it difficult to associate image and verbal text. In Compendium of General
Biology images are treated in a secondary and illustrative way and in Biology in secondary school
images were organized in order to establish correspondence between the elements of the illustration and represented scientific contents. These results contribute to understand biology subject
constitution in Brazil.
keywords: Biology subject; Experimental activities; Images
Apoio Financeiro:
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EDUC AÇ ÃO
465. A PRODUÇÃO DOS CONHECIMENTOS NOS COTIDIANOS E A
FORMAÇÃO COMPARTILHADA NO ESPAÇO DE DIÁLOGOS ESCOLAUNIVERSIDADE.
Autor: 		
Orientador:		

Luciana Porto da Mata
Alexandra Garcia Ferreira Lima (CEH / FFP)

Bolsista: Luciana Porto da Mata (IC/FAPERJ) Coordenadora: Alexandra Garcia (FFP –
DEDU). O projeto de pesquisa e extensão “DIÁLOGOS ESCOLAS-UNIVERSIDADE: PROCESSOS DE FORMAÇÃO DOCENTE E PRODUÇÃO DOS CURRÍCULOS NOS COTIDIANOS” é
pensando na perspectiva da relação escola-universidade, investindo na produção de saberes compartilhados entre esses espaços e seus praticantes mobilizados pelos diálogos. Tem como objetivo,
investigar processos formativos e experiências em formação docente que articulem escolas e universidade e apontem caminhos para desconstruir representações demeritórias sobre escola e docência. A partir da articulação entre o projeto de extensão em andamento e a pesquisa, pretende-se
fazer o levantamento de propostas de formação docente que operem princípios de horizontalidade,
dialogicidade e de produção mais coletiva e solidária dos saberes.a partir dos atravessamentos do
cotidiano entre docentes e discentes da escola pública. Em minha recente participação no projeto,
pude primeiro entender como funciona a pesquisa a qual participo e conhecer um dos espaços em
que é realizado, a Escola Municipal João Cabral de Melo Neto – São Gonçalo, escola parceira da
pesquisa. Com base nos princípios metodológicos do trabalho com narrativas e encontros na formação (GARCIA, 2015), é possível compreender a construção cotidiana dos currículos como uma
criação de novos saberes, construídos na articulação dos conhecimentos produzidos e com-partilhados entre os participantes. A pesquisa é desenvolvida com base nas reflexões sobre o pensamento
abissal e da ecologias de saberes (SANTOS,2007), além dos estudos apresentados por Negri (2016)
sobre as noções de “bons encontros”, “vontade e potência de agir” no pensamento de Espinosa no
desenvolvimento de noção de encontros como processo de pesquisa e formação. A experiência da
pesquisa me possibilita pensar sobre dimensão mais coletiva na formação docente, tendo em vista
os contextos desfavoráveis do exercício da docência e os desafios para a educação pública no país.
Palavras-chave: Currículos; Cotidiano; Formação Docente Apoio Financeiro: FAPERJ.
palavras-chave: Currículos; Cotidiano; Formação Docente

Scholarship holder: Luciana Porto da Mata (IC / FAPERJ) Coordinator: Alexandra Garcia
(FFP - DEDU). The project of research and extension “DIALOGUES SCHOOLS-UNIVERSITY:
PROCESSES OF TEACHING TRAINING AND PRODUCTION OF CURRICULUMS IN THE
DAILY” is thinking of the perspective of the school-university relationship, investing in the production of shared knowledge between these spaces and their practitioners mobilized by the dialogues. Its objective is to investigate formative processes and experiences in teacher education that
articulate schools and university and point out ways to deconstruct representations of school and
teaching. Based on the articulation between the project of extension in progress and the research,
it is intended to survey teaching proposals that operate principles of horizontality, dialogicity and
more collective production and solidarity of knowledge. From the crossings of everyday life be-
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tween teachers and students of the public school. In my recent participation in the project, I was
able to first understand how the research that I participate in and get to know one of the spaces
where it is carried out works, João Cabral de Melo Neto Municipal School - São Gonçalo, the
research partner school. Based on the methodological principles of the work with narratives and
meetings in the formation (GARCIA, 2015), it is possible to understand the daily construction of
the curricula as a creation of new knowledge, built in the articulation of the knowledge produced
and shared between the participants. The research is developed based on the reflections on abyssal
thinking and the ecologies of knowledge (Santos, 2007), besides the studies presented by Negri
(2016) on the notions of “good meetings”, “will and power to act” in thought of Espinosa in the
development of notions of encounters as a process of research and training. The research experience allows me to think about a more collective dimension in teacher education, considering the
unfavorable contexts of teaching and the challenges for public education in the country. Keywords:
Resumes; Daily; Teacher Training Financial Support: FAPERJ.
keywords: Resumes; Daily; Teacher Training
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
466. A REPRESENTAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS EM MATERIAIS
DIDÁTICOS
Autor:			
Orientador:		

Juliana Minervino da Costa
Danielle Bastos Lopes (CEH / CAP)

Com a finalidade de investigar as identidades ameríndias, suas culturas e representações,
nos discursos de currículo, nos materiais didáticos, nos espaços de produção acadêmica e sistema
de ensino, pretende-se assim, contribuir com os estudos sobre as sociedades ameríndias, a partir
do questionamento dessas culturas e identidades enquanto culturas estáticas, pensando-as a partir
da perspectiva da alteridade e diferença. A metodologia utilizada na pesquisa tem como ponto de
partida um levantamento estatístico realizado com base em produções acadêmicas encontradas
nos bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior (Capes),
que tiveram relação com o estudo das culturas indígenas, suas representações, material didático
e currículo. Como 2ª etapa deste processo, houve análise teórica do levantamento realizado em
diálogo com o aporte bibliográfico inerente ao projeto. Nesse sentido, o levantamento estatístico
constitui o indicativo das demandas para pensar a respeito das políticas de currículo e ensino sobre
as culturas Indígenas e suas representações no material didático. De acordo com os dados coletados,
percebe-se em diversas áreas do conhecimento a produção de trabalhos que se relacionam com a
temática Indígena ao pensar currículo, entretanto, é na área da educação que eles estão concentrados. Parte significativa dessas teses e dissertações referem-se à representação dos povos ameríndios
nos livros didáticos e suas referências bibliográficas, concentrando-se a maior parte deles no campo
de História e ainda assim, não sendo contemplados em sua maioria por indígenas como referenciais teóricos. Contudo, mesmo havendo uma grande quantidade de produções voltadas para a
área educacional acerca da temática indígena, é necessário afirmar a dificuldade que existe em uma
busca exata no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior
(Capes), posto que nas vezes que se requisita no filtro de pesquisa as palavras chave, aparecem
inúmeras produções de cunho indígena, mas que não necessariamente tenham haver com o que
realmente foi pedido, fazendo com que haja um número bem menor de materiais disponíveis para
análise comparado com a parcial do resultado que é oferecido.
palavras-chave: Levantamento; Materiais Didáticos; Culturas

In order to investigate Amerindian identities, their cultures and representations, curriculum
discourses, teaching materials, academic production spaces and educational system, it is intended
to contribute to studies on Amerindian societies from the questioning these cultures and identities
as static cultures, thinking them from the perspective of otherness and difference. The methodology used in the research has as its starting point a statistical survey based on academic productions
found in the databases of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel
(Capes), related to the study of indigenous cultures, their representations, teaching materials and
curriculum. As the second stage of this process, there was a theoretical analysis of the survey conducted in dialogue with the bibliographical contribution inherent to the project. In this sense, the
statistical survey is the indicative of the demands to think about the policies of curriculum and
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teaching about Indigenous cultures and their representations in the didactic material. According
to the data collected, we can see in several areas of knowledge the production of works that relate
to the Indigenous theme when thinking about curriculum, however, it is in the area of education
that they are concentrated. A significant number of these theses and dissertations refer to the
representation of Amerindian peoples in textbooks and their bibliographic references, with most
of them being concentrated in the field of History and yet not being contemplated in the majority
by indigenous peoples as theoretical references. However, even though there is a large number
of productions focused on the educational area on indigenous issues, it is necessary to affirm the
difficulty of an exact search in the database of the Coordination for the Improvement of Higher
Education Personnel (Capes), since in the Sometimes, in the search filter, keywords are used, there
are many Indian-type productions, but they do not necessarily have to do with what was actually
requested, causing a much smaller number of materials available for analysis compared to the partial one. result that is offered.
keywords: Survey; Teaching Materials; Cultures
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
467. A SALA DE AULA COMO ESPAÇO FORMATIVO: REFLEXÕES A PARTIR
DO COTIDIANO
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Rhayane Alves Gomes
Aline Benvinda Bastos
Mairce da Silva Araujo (CEH / FFP)

O trabalho A sala de aula como espaço formativo: reflexões a partir do cotidiano compartilha reflexões iniciais elaboradas a partir da inserção na pesquisa Alfabetização, memória e formação
de professores (ALMEF). A pesquisa objetiva a contribuir com a formação inicial dos estudantes
da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo, e das/os professoras/es que
já atuam nas escolas desse mesmo município, investindo na parceria universidade-escola básica,
em diálogo com escolas municipais de São Gonçalo. O trabalho de campo da pesquisa foi realizado
na Escola Municipal Rotary, que se localiza no bairro Jardim Mirambi, município de São Gonçalo.
O interesse por desenvolver a pesquisa nesta escola surgiu a partir de sua vinculação ao Programa
Federal Mais Alfabetização. Na presente comunicação trazemos um recorte do processo vivido
com as crianças na oficina de Alfabetização que chamamos de palavras secretas, que destacamos
em função do interesse provocado junto aos alunos e pelas reflexões suscitadas. Tendo como referência a concepção freireana de alfabetização, a leitura de mundo antecede a leitura da palavra,
bem como que ler e escrever implica uma construção de sentidos, a oficina teve proposta trabalhar
com o nome das crianças objetivando trazer para a sala de aula suas experiências fora da escola. Nas
reflexões sobre a prática pedagógica, começo a tecer, assim, minha formação de professora-pesquisadora. Nessa composição, o diário de campo, como um instrumento de registro reflexivo das
experiências vividas, se constitui como uma ferramenta investigativo-formativo. Por fim, vejo que
minha observação e pesquisa referente ao Programa Mais Alfabetização tem sido diariamente uma
troca de conhecimentos que irão acrescentar na minha prática e formação. Esse programa me possibilitou acompanhar os processos alfabetizadores dos alunos e suas construções de conhecimento,
além de interagir com eles, ouvi-los, compreender a maneira que vai se construindo o processo de
leitura de cada um deles, adaptando atividades que respeitassem seu tempo de compreender a se
apropriar de cada conteúdo.
palavras-chave: Alfabetização; Construção de Conhecimento; Cotidiano escolar

The work The classroom as a formative space: reflections from everyday life shares initial
reflections elaborated from the insertion in the research Literacy, memory and teacher training
(ALMEF). The research aims to contribute to the initial training of students of the Faculty of Teacher Training of UERJ, in São Gonçalo, and the teachers who already work in the schools of the
same municipality, investing in the partnership between basic school and university, in dialogue
with municipal schools of São Gonçalo. Field research was conducted at the Rotary Municipal
School, located in the Jardim Mirambi neighborhood, in the municipality of São Gonçalo. The interest in developing the research in this school arose from its linkage to the Federal More Literacy
Program. In this communication we bring a clipping of the process lived with the children in the
Literacy workshop that we call secret words, which stand out due to the interest brought to the
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students and the reflections raised. Taking the Freirean conception of literacy as a reference, the
reading of the world precedes the reading of the word, as well as that reading and writing implies
a construction of meanings, the workshop had to work with the children’s name aiming to bring
their experiences to the classroom out of school. In reflections on pedagogical practice, I begin to
weave my teacher-researcher formation. In this composition, the field diary, as an instrument of
reflective recording of lived experiences, constitutes a research-formative tool. Finally, I see that
my observation and research regarding the More Literacy Program has been a daily exchange
of knowledge that will add to my practice and training. This program enabled me to follow the
students’ literacy processes and their constructions of knowledge, in addition to interacting with
them, listening to them, understanding the way the reading process of each of them is being constructed, adapting activities that respected their time of understanding to appropriate each content.
keywords: Literacy; Construction of knowledge; School daily
Apoio Financeiro:
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EDUC AÇ ÃO
468. A SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL COMO ESPAÇO DE
PRODUÇÃO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS: A EXPERIÊNCIA NA ESCOLA
MUNICIPAL ESTEPHÂNIA DE CARVALHO EM SÃO GONÇALO/RJ
Autor:			
Orientador:

Priscila de Souza Nascimento
Anelice Astrid Ribetto (CEH / FFP)

Este trabalho se desdobra do projeto de pesquisa Diferenças e Alteridade na Educação: Saberes práticas e experiências (inclusivas) na Rede Pública de Ensino no Município de São Gonçalo
e Niterói, que busca conhecer através das experiências docentes como as políticas de inclusão se
materializam no cotidiano escolar e como tais profissionais negociam a convivência com alunos
com deficiências que outrora não foram contemplados no processo de escolarização das escolas
regulares. Meu trabalho de Iniciação Cientifica se intitula “A Sala de Recurso Multifuncional Como
Espaço De Produção De Práticas Inclusivas: A Experiência Na Escola Municipal Estephânia De
Carvalho Em São Gonçalo/RJ” e algumas das questões que atravessam este processo são: como
funciona a Sala de Recursos Multifuncionais? Quem pode frequentar esta sala? Quem são os profissionais que atuam neste espaço? Que tipo de formação é necessária? O que é trabalhado na Sala
de Recursos Multifuncionais? Quais são os recursos disponibilizados neste espaço? Quantas escolas
possuem uma Sala de Recursos Multifuncionais na cidade? A quantidade de vagas de Atendimento
Educacional Especializado nas Salas de Recursos corresponde quantidade de estudantes que procuram pelo atendimento? Para o desenvolver esta pesquisa de Iniciação Cientifica empregamos
alguns procedimentos metodológicos, entre os quais ressaltamos: revisão bibliográfica, participação em grupo de estudos e visita e realização de entrevistas na Sala de Recursos Multifuncional da
Escola Municipal Estephânia de Carvalho, no município de São Gonçalo, mas, também, a escrita
do diário de pesquisas, principal contorno metodológico problematizado neste relatório. Mais do
que descobrir respostas para as questões antes propostas, busco entender as formas de funcionamento e as tensões entre os diversos discursos que atravessam o dispositivo Sala de Recursos
Multifuncional: discursos jurídicos, políticos, pedagógicos e éticos. A partir de revisão dos marcos
jurídicos, estudos bibliográficos, discussões no grupo de pesquisa e acompanhamento do trabalho
desenvolvido no Atendimento Educacional Especializado, emerge outra pergunta: o que faz da Sala
de Recursos Multifuncionais um espaço de produção de inclusão são (apenas) os recursos técnicos
ou as relações éticas que se forjam no encontro entre professores e estudantes?
palavras-chave: Sala de Recursos Multifuncionais; Educação Especial; Inclusão

This work unfolds from the research project Differences and Otherness in Education: Practical knowledge and experiences (inclusive) in the Public Network of Education in the Municipality of São Gonçalo and Niterói, which seeks to know through teaching experiences how inclusion
policies materialize in everyday life school and how these professionals negotiate the coexistence
with students with disabilities that were not previously contemplated in the schooling process of
regular schools. My work in Scientific Initiation is entitled “The Multifunctional Resource Room
as a Space for the Production of Inclusive Practices: The Experience at the Municipal School Estephânia de Carvalho in São Gonçalo / RJ” and some of the issues that go through this process are:
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Multifunction Features? Who can attend this room? Who are the professionals who work in this
space? What kind of training is needed? What is Worked in the Multifunctional Resource Room?
What resources are available in this space? How many schools have a Multifunctional Resource
Room in the city? The number of vacancies of Specialized Educational Assistance in the Resource
Rooms corresponds to the number of students who seek care? In order to develop this research
of Scientific Initiation, we used some methodological procedures, among which we highlight: bibliographical review, participation in a study group and visit and interviews at the Multifunctional
Resource Room of Escola Municipal Estephânia de Carvalho, in the municipality of São Gonçalo,
but also the writing of the research journal, the main methodological outline discussed in this
report. More than discovering answers to the questions proposed above, I try to understand the
ways of working and the tensions between the various discourses that go through the Multifunctional Resource Room: legal, political, pedagogical and ethical discourses. Based on a review of
legal frameworks, bibliographic studies, discussions in the research group and follow-up of the
work developed in the Specialized Educational Service, another question emerges: what makes the
Multifunction Resource Room an inclusive production space are (only) the resources technical or
ethical relationships that are forged in the meeting between teachers and students?
keywords: Multifunctional Resource Room; Special Education; Inclusion
Apoio Financeiro: CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
469. AS LINGUAGENS ARTICULADAS NA LITERATURA INFANTIL E SUA
CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES LEITORES-AUTORES
Autor:			
Orientador:		

Daniele Fritiz da Cunha Gonçalves
Glaucia Campos Guimaraes (CEH / FFP)

A tecnologia de informação e comunicação (TIC) tem propiciado a produção de textos multimidiáticos que, além de articular linguagens (verbal, imagética e sonora), podem ser veiculados
por diversas mídias (GUIMARÃES, 2010). No entanto, se os textos mudaram, o que dizer da leitura? (BARRETO, 1999). A forma escolarizada de ler ainda “parece se distanciar da estética peculiar
aos textos contemporâneos” (ZANCHETTA, 2017, p.147). Através das impressões de uma turma
de estudantes de Pedagogia da FFP-UERJ, o presente estudo visa conhecer as possíveis contribuições do trabalho com literatura infantil na leitura dos textos multimidiáticos, já que os livros ilustrados destinados às crianças têm longa tradição na produção de textos que articulam linguagens.
Para atingir estes objetivos, solicitamos interpretações dos alunos acerca de textos que articulam
linguagens, no primeiro e último dia de aula da disciplina de Literatura Infantil e Juvenil. No último encontro também solicitamos impressões dos próprios alunos acerca de seus modos de ler
textos que articulam linguagens. Os resultados preliminares indicam que os estudantes de Pedagogia chegam com uma forma predominantemente escolarizada de ler, que privilegia o texto verbal
escrito em detrimento das outras linguagens não verbais na leitura de textos multimodais e que o
trabalho com a literatura infantil tende a contribuir com formas de ler que consideram a articulação
de linguagens nos textos contemporâneos
palavras-chave:  Articulação de linguagens; Literatura infantil; Textos contemporâneos

Information and communication technology (ICT) has been propitiating the production
of multi-media texts, besides articulating languages (verbal, image and sound), can be broadcasted
by media diversity (GUIMARÃES, 2010).However, if the texts have been changing, what about
reading? (BARRETO, 1999) The schooled form of reading still “seems to get distance from the
aesthetic peculiar to contemporary texts”(ZANCHETTA, 2017, p.147). Through the impressions
from a group of students of Pedagogy of the FFP-UERJ, the present study aims to know as possible
contributions of work with children’s literature in the reading of multimedia texts, since illustrated
books for children have been a long tradition in the production of texts that articulate languages.
To achieve these objectives, we ask for students to interpret texts that articulate languages, on the
first and last day of classes in the discipline of Children and Youth Literature In the last meeting, we
also asked you to use your own interpretation about your ways of reading texts that articulate the
languages. The Preliminary results indicate that Pedagogy students arrive with a predominantly
schooled form of reading that privileges written verbal text over other nonverbal languages in reading multimodal texts and that work with children’s literature have a different contribution with
the articulation of languages in contemporary texts.
keywords: ;articulation of languages; s, children’s literature; contemporary texts
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; prociencia
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EDUC AÇ ÃO
470. BANDEIRANTISMO: UM MOVIMENTO FEMININO NÃO-FEMINISTA
Autor: 		
Orientador:		

Daiane Alves de Brito
Alexandra Lima da Silva (CEH / EDU)

O presente trabalho trata da questão da mulher no Bandeirantismo, questão essa que coloca
em discussão o fato do movimento ter sido feminino, porém não podendo ser denominado como
um movimento feminista. Baseado na análise de alguns volumes da Revista Bandeirantes e de bibliografias referentes à temática, foi possível identificar os fortes traços de união que o movimento
tinha com a Igreja Católica, as jovens que ingressavam no bandeirantismo, eram orientadas a não
deixarem de lado as práticas cristãs e as práticas domésticas. Era esperado um comportamento de
submissão em relação aos homens das mulheres que faziam parte do movimento. Através de colunas da Revista Bandeirantes foi possível observar que o caráter da mulher era moldado a partir da
aparência, sendo algo completamente contrário à liberdade da mulher defendida pelo movimento
feminista. Discutir e refletir a representação da mulher no movimento Bandeirantes a partir das
análises de colunas e matérias da Revista Bandeirantes. E evidenciar que o movimento foi apenas
feminino, não podendo ser denominado como um movimento feminista. Para que fosse possível
iniciar o presente trabalho foi feita uma análise de colunas e matérias de alguns números da Revista
Bandeirantes, focando naquelas que continham informações evidenciando a representação da mulher nas atividades do bandeirantismo. Até o momento foi possível observar que o Bandeirantismo
foi um movimento exclusivamente de mulheres com regras e práticas voltadas para os valores cristão-católico, por esse motivo era esperado um comportamento adequado à estes valores, mesmo
que tais comportamentos pudessem anular as singularidades das mulheres, moldassem o caráter
das mesmas através da aparência e fizesse com que as mesmas fossem submissas aos homens. O
trabalho encontra-se em andamento.
palavras-chave: Bandeirantismo; Mulher; Feminismo

The present work deals with the question of women in Bandeirantism, a question that questions the fact that the movement was feminine, but can not be termed as a feminist movement.
Based on the analysis of some volumes of the Revista Bandeirantes and bibliographies referring to
the theme, it was possible to identify the strong traces of union that the movement had with the
Catholic Church, the young women who entered the bandeirantismo, were oriented not to leave
aside the Christian practices and domestic practices. Submissive behavior was expected in relation
to the men of the women who were part of the movement. Through the columns of the Revista
Bandeirantes it was possible to observe that the character of the woman was molded from the
appearance, being something completely contrary to the freedom of the woman defended by the
feminist movement. Discuss and reflect the representation of women in the Bandeirantes movement from the analysis of columns and articles of the Journal Bandeirantes. And to show that the
movement was only feminine, and can not be termed as a feminist movement. In order to start the
present work, an analysis of columns and stories of some issues of the Revista Bandeirantes was
done, focusing on those that contained information evidencing the representation of women in
the activities of the bandeirantismo. Until now, it was possible to observe that Bandeirantism was
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a movement exclusively of women with rules and practices focused on Christian-Catholic values,
and therefore a behavior appropriate to these values was expected, even if such behaviors could
cancel out the singularities of women, to shape their character through appearance and make them
subject to men. The work is in progress.
keywords: Bandeirantes; Woman; Feminism
Apoio Financeiro:
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EDUC AÇ ÃO
471. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: REFLEXÕES EM TORNO DA
SIGNIFICAÇÃO DE JUSTIÇA CURRICULAR/SOCIAL E DA CENTRALIZAÇÃO
CURRICULAR
Autor: 		
Orientador:		

Thaiane Lima de Oliveira
Rita de Cássia Prazeres Frangella Gomes (CEH / EDU)

Este trabalho está vinculado ao projeto “Políticas de um currículo e alfabetização: negociações para além de um pacto” coordenado pela Professora Doutora Rita Frangella. No âmbito
educacional, muito se tem debatido a respeito de políticas de centralização de currículo, entre elas
se insere a produção de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Neste trabalho discuto questões sobre as noções de currículo e de comum encontradas na BNCC, que é apresentada
enquanto uma política educacional de caráter normativo, articulando-se com outras políticas em
busca de definir quais são os conhecimentos essenciais, indicados como direitos de aprendizagem
dos alunos e condição necessária para garantir a qualidade da educação. Desta forma, a BNCC é
apresentada como instrumento capaz de possibilitar a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, possibilitando assim a promoção de uma possível equidade. Analiso como são
abordadas as ideias de justiça social/curricular, questionando a centralização curricular em meio
aos discursos em torno da defesa de uma base. Os procedimentos metodológicos partem da análise dos documentos relativos a essa política e da própria BNCC, numa perspectiva discursiva.
Dialogando com as discussões atuais do campo do currículo (MACEDO 2015,2016), este trabalho
pretende discutir a emergência de uma perspectiva de centralização curricular. Defendo currículo
como produção político-discursiva, aonde os sentidos vão sendo produzidos constantemente em
meio a articulações, tensões e negociações (FRANGELLA, 2015). Para pensar os questionamentos
sobre a universalidade de direitos propostos, utilizo Tristan McCowan (2011). Fundamentada na
análise desses discursos que se apresenta revestido de fins democráticos e do pensamento de uma
possível garantia de justiça social, que acaba por entender justiça como igualdade, é que componho a análise. Portanto, se faz necessário desnaturalizar o argumento justificador da proposição da
Base, através da afirmação, pela via da defesa de um sentido de justiça. A partir de minhas análises,
concluo que a BNCC é uma política que produz sentidos de democratização como padronização.
palavras-chave: currículo; justiça curricular/social ; políticas curriculares

This work is connected to the project “Políticas de um currículo e alfabetização: negociações
para além de um pacto” (Policies of a curriculum and literacy: negotiations beyond a pact) coordinated by Ph.D. Rita Frangella. In the educational area a lot have been discussed about the curricular centralization policies. Among them is the production of the National Curriculum Common
Core (BNCC). This paper discusses the ideas of “curriculum” and “common” found in BNCC that
is presented as an educational policy of normative nature linked to other policies trying to define what are the essential contents indicated as students’ learning rights and necessary conditions
to guarantee the quality in education. The BNCC is presented as an instrument able to create
possibilities for the building of a fair, democratic and inclusive society enabling the promotion
of a possible equity. I analyze how the ideas of social and curricular justice are approached to
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question the curricular centralization among BNCC defense speeches. The methodological procedures come from the analysis of documents related to that policy and also from the examination of
BNCC itself in a discursive perspective. This paper intends to discuss the emergence of a curricular
centralization perspective through the contact with contemporary discussions in curriculum area
(MACEDO 2015,2016). I defend the idea of curriculum as a political and discursive production
in which the directions are made among interactions, tensions and negotiations (FRANGELLA,
2015). For thinking about the questions of proposed rights universality I use Tristan McCowan
(2011). I compose my analysis based on the understanding of these speeches that are presented as
covered by democratic goals and thoughts of a possible social justice guarantee that ends up by
comprehending justice as equality. To sum up, is necessary to denaturalize the justifier argument
of National Curricular Common Core thesis with the assertion of a justice meaning through the
defense of it. From my analysis I conclude that BNCC is a policy that produces meanings of democratisation as standartisation.
keywords: curriculum ; curricular policies; social/curricular justice
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; UERJ/PROCIENCIA
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EDUC AÇ ÃO
472. BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR: COMPREENDENDO SUAS
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS.
Autor: 		
Orientador:		

Aline de Oliveira Vasconcellos
Pamela Suélli da Motta Esteves (CEH / FFP)

A violência escolar está presente em grande parte das escolas, sejam elas públicas ou privadas. As pessoas têm uma grande dificuldade em se relacionar com outras que pensam, se vestem
e agem diferente. A maioria não sabe conviver com as diferenças, quando na verdade são essas
diferenças que nos fazem indivíduos singulares, e essa falta de interação geram reações impulsivas
e agressivas. A classe social, cor da pele, ideologia, religião, política, todas essas questões deveriam
ser insignificantes quando falamos de relacionamento entre pares. Essas questões sociais refletem
de forma significativa no ambiente escolar, já que o aluno trás de casa uma bagagem cultural e comportamentos que adquirem com a vivência familiar, lembrando que está intrínseca na sociedade a
intolerância as diferenças. Este projeto de pesquisa terá uma abordagem qualitativa, com o intuito
de investigar os objetivos do problema proposto de modo que não seja quantificado, pois o objetivo é que se obtenha uma compreensão aprofundada sobre o bullying, levando-nos a entender as
motivações para tal comportamento. Buscaremos aprofundar os conhecimentos sobre o bullying,
traçando uma linha de investigação mais eficaz, pela qual será conduzido o trabalho para que tenhamos dados necessários para a compreensão da problemática de pesquisa, através da pesquisa de
campo, e se necessário entrevista. Pois assim teremos um contato direto com diferentes situações
de bullying podendo desenvolver uma visão clara sobre a questão. Será também realizada uma ampla pesquisa bibliográfica através de: artigos, livros, teses e em meios que tenham abordado o tema
de estudo. O objetivo desse projeto de pesquisa é compreender o bullying no ambiente escolar.
palavras-chave: ESCOLA; VIOLÊNCIA; BULLYING

A violência escolar está presente em grande parte das escolas, sejam elas públicas ou privadas. As pessoas têm uma grande dificuldade em se relacionar com outras que pensam, se vestem
e agem diferente. A maioria não sabe conviver com as diferenças, quando na verdade são essas
diferenças que nos fazem indivíduos singulares, e essa falta de interação geram reações impulsivas
e agressivas. A classe social, cor da pele, ideologia, religião, política, todas essas questões deveriam
ser insignificantes quando falamos de relacionamento entre pares. Essas questões sociais refletem
de forma significativa no ambiente escolar, já que o aluno trás de casa uma bagagem cultural e comportamentos que adquirem com a vivência familiar, lembrando que está intrínseca na sociedade a
intolerância as diferenças. Este projeto de pesquisa terá uma abordagem qualitativa, com o intuito
de investigar os objetivos do problema proposto de modo que não seja quantificado, pois o objetivo é que se obtenha uma compreensão aprofundada sobre o bullying, levando-nos a entender as
motivações para tal comportamento. Buscaremos aprofundar os conhecimentos sobre o bullying,
traçando uma linha de investigação mais eficaz, pela qual será conduzido o trabalho para que tenhamos dados necessários para a compreensão da problemática de pesquisa, através da pesquisa de
campo, e se necessário entrevista. Pois assim teremos um contato direto com diferentes situações
de bullying podendo desenvolver uma visão clara sobre a questão. Será também realizada uma am-
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pla pesquisa bibliográfica através de: artigos, livros, teses e em meios que tenham abordado o tema
de estudo. O objetivo desse projeto de pesquisa é compreender o bullying no ambiente escolar.
keywords: ESCOLA; VIOLÊNCIA; BULLYING
Apoio Financeiro: ; PIBIC-UERJ
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EDUC AÇ ÃO
473. CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO FILOSÓFICA: A FORÇA
EDUCATIVA DAS ESCRITAS ZAPATISTAS E O POTENCIAL EDUCADOR DOS
POVOS INDÍGENAS DE OAXACA
Autor:			
Orientador:		

Esther de Queiroz Marques
Walter Omar Kohan (CEH / EDU)

O zapatismo, um movimento que buscou liberdade, democracia e justiça para todos é uma
grande fonte de inspiração para pensar alteridade. Através de seus comunicados e cartas os contos
escritos pelo Subcomandante Marcos traduzem prococam reflexões sobre as reivindicações do movimento assim como ensina os preceitos indígenas. A outra fonte é a comunalidade, uma prática
presente dos povos indígenas de Oaxaca. Este trabalho buscou realizar o estudo de uma filosofia
que possibilita a construção do pensamento por meio do diálogo com o outro. As obras de estudo
foram: Dois Estudos de Emilio Gennari; “Los outros cuentos”, compilação de diversos contos pelo
Subcomandante Marcos; Filosofar en clave tajolabal de Carlos Lenkersdorf; Desobedecer a linguagem: educar de Carlos Skiliar; Ética a Nicômacos, de Aristóteles; Luchas muy otras de Bruno
Baronnet, Mariana Mora Bayo e Richard Stahler-Sholk (Ogrs.); Autonomía y Educación Indígena
de Bruno Baronnet e ELZN: Documentos y comunidados compilados pela Ediciones Era e textos
de Beijamin Maldonado, pesquisador da comunalidad. Foi de grande importância para a pesquisa
a participação no Seminário de pesquisa do NEFI quanto a pesquisa bibliográfica sobre o Ensino de Filosofia. Outro ponto importante foi a relização de uma instância acadêmica no México.
Além disso, estre trabalho buscou inspiração e apoio filosófico-pedagógico no projeto de extensão
“Em caxias, a Filosofia en-caixa?”, coordenado pelo professor Walter Kohan. Seguindo a leitura de
obras sobre o movimento zapatista, os contos do Subcomandante Marcos e etc, ocorreu a produção
de um artigo científico intitulado “A questão da alteridade nos contos do Subcomandante Marcos”,
que foi apresentado no IX Seminário Internacional As Redes Educativas e as Tecnologias. O estudo
de ambos os movimentos, também zapatista quanto o de comunalidad, consolidou uma aproximação entre tais grupos. Dessa forma, os povos originários investigados por duas diferentes abordagens nesta pesquisa, aproximam-se através de sua matriz de origem, proximidade geográfica, notoriedade demográfica indígena, e finalmente para com um pensamento em prol do nosotros. Tais
cosmovisões em se alicerçam em um pensamento em nosotros, tornam-se assim exemplos para
repensarmos os modelos educativos presentes em nosso país Por fim, percebe-se que o envolvimento com tal tema foi de grande contribuição no desenvolvimento da influência das cosmovisões
indígenas para uma educação filosófica como também transformando a visão de mundo do bolsista
de iniciação científica inserido neste trabalho.
palavras-chave: zapatismo; comunalidad; educação

apatismo, a movement that sought freedom, democracy and justice for all is a great source of inspiration to think otherness. Through his communiqués and letters, the stories written
by Subcomandante Marcos translate into reflections on the claims of the movement as well as
teaches indigenous precepts. The other source is communality, a present practice of the indigenous peoples of Oaxaca. This work sought to carry out the study of a philosophy that enables the
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construction of thought through dialogue with the other. The works of study were: Two Studies
of Emilio Gennari; “El otro cuentos”, compilation of several stories by Subcomandante Marcos;
Philosophy in tajolabal code of Carlos Lenkersdorf; Disobey the language: educar de Carlos Skiliar;
Aristotle’s Nicomachean Ethics; Very different struggles of Bruno Baronnet, Mariana Mora Bayo
and Richard Stahler-Sholk (Ogrs.); Autonomy and Indigenous Education of Bruno Baronnet and
ELZN: Documents and community compiled by Ediciones Era and texts by Beijamin Maldonado,
researcher of community. It was of great importance for the research the participation in the NEFI
Research Seminar regarding the bibliographic research on the Teaching of Philosophy. Another
important point was the report of an academic institution in Mexico. In addition, his work sought
inspiration and philosophical-pedagogical support in the extension project “In caxias, a Filosofia en-caixa?”, Coordinated by Professor Walter Kohan. Following the reading of works on the
Zapatista movement, the tales of Subcomandante Marcos and etc, the production of a scientific
article entitled “The issue of alterity in the tales of Subcomandante Marcos” was presented, which
was presented at the IX International Seminar on Educational Networks and Technologies. The
study of both movements, also Zapatista and that of comunality, consolidated an approximation
between such groups. In this way, the original peoples investigated by two different approaches
in this research, are approached through their origin matrix, geographical proximity, indigenous
demographic notoriety, and finally to a thought for the sake of the US. These cosmovisions are
based on a thought in us, thus become examples to rethink the educational models present in our
country. Finally, it is perceived that the involvement with such theme was of great contribution
in the development of the influence of the indigenous worldviews for a philosophical education as
well as transforming the world view of the scholarly initiation scholar inserted in this work.
keywords: zapatism; comunalidad; education
Apoio Financeiro: CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
474. CHOPP COM NARRATIVAS DOCENTES E FORMAÇÃO CIDADÃ COMO
PRÁTICA EMANCIPATÓRIA NO COTIDIANO ESCOLAR
Autor:			
Orientador:

Thayane Silva dos Santos
Ines Barbosa de Oliveira (CEH / EDU)

O programa de pesquisa se desenvolve junto a um projeto de extensão chamado CHOPP
(Contando Histórias e Ouvindo Papos de Professores), que tem como objetivo central o diálogo entre diferentes conhecimentos para questionar as hierarquias entre os que são denominados científicos e os outros. “Numa história política e cultural de transformação de diferenças em desigualdades,
característica da cultura burguesa ocidental, vamos perceber processos de aprendizagem que criam
preconceitos e hierarquizam sujeitos e culturas, valorizando os princípios fundadores de uma em
detrimento de outras.” (OLIVEIRA, 2003, p.19). Por meio das narrativas desses docentes buscamos
dialogar com as práticas de caráter emancipatório desses educadores, relacionando essas narrativas
aos estudos do cotidiano, que reafirmam a escola como espaço de criação de conhecimentos nas relações das professoras com planos curriculares propostos pelas redes em que trabalham. Com isso,
buscamos promover a justiça cognitiva – justiça entre diferentes conhecimentos – fundamental
para a superação das hierarquias entre eles, que fundamenta as hierarquias sociais. Metodologicamente, o projeto se desenvolve em encontros mensais entre membros do grupo de pesquisa e um
grupo de professoras da Escola Municipal João Cabral de Melo Neto no Município de São Gonçalo,
nos quais temas relevantes para a reflexão emancipatória são debatidos. A partir das narrativas
docentes ouvidas e gravadas nos encontros do projeto de extensão , o objetivo é compreender e desinvisibilizar essas práticas favoráveis à promoção da justiça cognitiva e social, potencializando-as,
bem como entender aquilo que as professoras da educação básica expressam e em que acreditam,
mostrando a importância das ações em que o respeito mútuo entre os professores, alunos eoutros sujeitos, seus conhecimentos, em busca da superação de hierarquias apriorísticas necessárias à
construção da democracia. A interação que surge marca os elementos e fatores fundamentais para
a pesquisa, presentes nas experiências compartilhadas: a justiça cognitiva e a cidadania horizontal.
Os resultados esperados estão na esfera das inúmeras e distintas leituras e compreensões dessas
iniciativas de educadores que cooperam com a formação cidadã e com o aprimoramento.
palavras-chave: narrativas docentes; justiça cognitiva; práticas emancipatórias

The research program called CHOPP (Counting Stories Listening to Teacher conversations) has as its central objective the dialogue between different knowledges to question the hierarchies between those who are called scientifics and the others. “In a political and cultural history of
transformation of differences in inequalities, characteristic of Western bourgeois culture, we will
perceive learning processes that create prejudices and hierarchize subjects and cultures, valuing
the founding principles of ones to the detriment of others.” (OLIVEIRA, 2003, p.19). Through
the narratives of these teachers about their emancipatory practices, we create relations between
this narratives with“Everyday life studies”, and the teachers’ relationships with curriculum plans
proposed by the networks where they work. Monthly meetings are held with a group of teachers
from João Cabral de Melo Neto Municipal School in the Municipality of São Gonçalo with a mem-
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ber of the research group that accompanies and proposes topics for discussion. From the teaching
narratives heard and recorded in the meetings of the extension project, we learn about, and talk
about the seeking to understand practices favorable to the promotion of cognitive and social justice. In this research, we seek to enhance the emancipatory practices of these educators, as well as
to understand what teachers of basic education express and believe, showing the importance of actions in which mutual respect between teachers, students and other subjects, and their knowledge,
without hierarchical practices. The interaction that emerges marks the elements and fundamental
factors for the research, present in shared experiences: cognitive justice and horizontal citizenship.
Therefore, the results are in the sphere of the countless and different readings and understandings
of those initiatives of educators who cooperate with the citizen formation and with the society
improvement.
keywords: educational narratives; cognitive justice; emancipatory practices
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
475. CINEMAS, MIGRAÇÕES E REFÚGIOS: OS MODOS COMO QUESTÕES
SOCIAIS SE TRANSFORMAM EM QUESTÕES CURRICULARES NAS
ESCOLAS
Autor:			
Colaborador(es):
				
Orientador:		

Marco Aurelio da Conceicao Correa
Elaine Sotero
Brenda de Oliveira Coutinho de Araujo
Nilda Guimaraes Alves (CEH / EDU)

O presente trabalho tem como intenção descrever e refletir sobre as experiências no projeto:
“PROCESSOS CURRICULARES E MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS: os modos como questões
sociais se transformam em questões curriculares nas escolas”; coordenado por Nilda Alves. O projeto tem por objetivo geral compreender como as questões dos fluxos migratórios se inserem nos
cotidianos escolares. No decorrer do projeto, formamos cineclubes, nos quais trabalhamos com
filmes que tratam de movimentos migratórios, por diferentes questões: crises econômicas; guerras; mudanças ecológicas; etc. Logo após a exibição dos filmes, tecemos ‘conversas’ com o intuito
de perceber quais redes educativas estão presentes em nossos cotidianos e nos incentivam a tecer
diversas narrativas a partir das nossas impressões – essas conversas são registradas em vídeo. Desta forma, o um dos filmes assistidos pelo grupo de pesquisa - Cinema, Aspirinas e Urubus (2004)
– trouxe a possibilidade de discussão de uma temática de extrema relevância social: como dois
seres humanos em migração por situações diversas se solidarizam um com o outro. A trama tem
como personagens principais dois indivíduos, totalmente distintos, que por consequência de suas
trajetórias de vida acabam se encontrando e compartilhando momentos de dor, alegria, tristeza e
esperança. Apesar de haver uma forte diferença entre a forma de falar de se portar e se posicionar
diante dos problemas enfrentados nos cotidianos, ambos tinham um objetivo em comum: se encontrar em um ambiente na qual suas demandas particulares se concretizassem. Entretanto, apesar
das diversas barreiras existentes, ambos foram capazes de estabelecer vínculos de união e parceria,
mesmo em contexto político inóspito. O filme nos fez pensar, também, acerca da diferença entre
refúgio e migração, pois o personagem estrangeiro estava refugiado no Brasil, enquanto o nordestino queria migrar para o sudeste. Ambos estavam em movimento, por motivos diferentes, mas
encontraram na parceria uma rede de solidariedade. Percebemos que nos processos migratórios,
para se dar continuidade ao caminhar, é preciso tecer redes e esperar astuciosamente o momento
para se chegar aos objetivos.
palavras-chave: Cinemas; Redes Educativas; Migrações e refúgios

The present work intends to describe and reflect on the experiences in the project: “CURRICULAR PROCESSES AND MIGRATORY MOVEMENTS: the ways social issues turn into curricular issues in schools”; coordinated by Nilda Alves. The project’s general objective is to understand how issues of migratory flows form part of everyday school life. Throughout the project, we
have formed cineclubes, in which we work with films dealing with migratory movements, for different issues: economic crises; wars; ecological changes; etc. Soon after the screening of the films,
we weave ‘conversations’ in order to perceive which educational networks are present in our daily
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lives and encourage us to weave different narratives from our impressions - these conversations
are recorded on video. In this way, one of the films assisted by the research group - Cinema, Aspirins and Urubus (2004) - brought the possibility of discussing an issue of extreme social relevance:
how two human beings migrating through different situations are in solidarity with one another.
The plot has as main characters two individuals, totally different, who as a consequence of their
life trajectories find themselves and share moments of pain, joy, sadness and hope. Although there
was a strong difference between the way they talk about being involved and facing the problems
faced in everyday life, both had a common goal: to find themselves in an environment in which
their particular demands materialized. However, in spite of the various barriers, both were able to
establish bonds of union and partnership, even in an inhospitable political context. The film also
made us think about the difference between refuge and migration, since the foreign character was
refugee in Brazil, while the Northeastern wanted to migrate to the southeast. Both were on the
move, for different reasons, but found in the partnership a network of solidarity. We realize that
in migratory processes, in order to continue walking, we need to weave networks and wait for the
time to reach the goals.
keywords: Cinemas; Educational Networks; Migrations and refugees
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
476. COISA DE CRIANÇA E COISA DE ADULTO
Autor: 		
Orientador:

Debora Soares de Almeida
Rita Marisa Ribes Pereira (CEH / EDU)

COISA DE CRIANÇA E COISA DE ADULTO Autor: Debora Soares de Almeida O trabalho trata de um projeto que ainda está em andamento, elaborado na disciplina de PPP – Infância e
Cultura Contemporânea.O tema nasceu ao longo dos debates criados no grupo de pesquisa do qual
faço parte, que tem como projeto institucional “Fisiognomias da Infância: experiências cotidianas,
alteridade, deslocamentos”.Meu estudo específico tem como objetivo falar sobre a ligação do mundo da criança com o mundo do adulto, vista pelo olhar das crianças pesquisadas, questionando se é
possível desvincular esses dois mundos. A base teórica do trabalho é Walter Benjamin: os fragmentos do livro “Rua de Mão Única” e o livro “Fisiognomia da Metrópole Moderna”, de WilliBolle. O
ponto de partida foi a seguinte questão: o que é de criança, o que é de adulto?A pesquisa de campo
foi realizada com os alunos que frequentam aula de reforço, que acontece quatro vezes por semana,na minha casa, separado em três turnos.O trabalho de campo foi desmembrado em três etapas:
oficina coletiva de colagem de imagens, entrevista individual e entrevista coletiva. O trabalho aqui
apresentado é um recorte do diálogo com quatro crianças que permaneceram durante toda as etapas da pesquisa.O que me chamou atenção nas conversas com as crianças, é que elas, em sua maioria, vêem o adulto mais como uma pessoa que só trabalha e como consequência ganha dinheiro,
sendo que para elas, brincadeira é coisa apenas de criança. As crianças com que conversei gostam
de serem crianças e vêem benefícios sendo elas mesmas. Nessa pesquisa nenhuma criança trouxe a
temática da adultização precoce,que era um questionamento inicial meu.
palavras-chave: criança; adulto; infância

CHILD THING AND ADULT THING Author: Debora Soares de Almeida The work is
about a project that is still in progress, elaborated in the discipline of PPP - Childhood and Contemporary Culture. The theme was born during the debates created in the research group of which
I am a part, whose institutional project is “Physiognomies of Childhood: everyday experiences,
alterity, displacements. “My specific study aims to talk about the connection of the world of the
child with the world of the adult, seen by the eyes of the children researched, questioning if it is
possible to unlink these two worlds. The theoretical basis of the work is Walter Benjamin: the
fragments of the book “Single Hand Street” and the book “Fisiognomy of the Modern Metropolis”,
by WilliBolle. The starting point was the following question: what is a child, what is an adult? Field
research was carried out with students attending a reinforcement class, which happens four times
a week in my house, separated in three The fieldwork was divided into three stages: a collective
collage workshop, an individual interview and a press conference. The work presented here is a
clipping of the dialogue with four children who remained throughout the research. What caught
my attention in conversations with children is that they mostly see the adult more as a person who
only works and as a consequence earns money, and for them, play is only childish thing. The children I talked to enjoy being children and seeing benefits being themselves. In this research no child
brought the theme of early adultery, which was my initial questioning.
keywords: CHILD ; ADULT; Childhood
Apoio Financeiro: CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
477. COLÉGIOS CATÓLICOS NO RIO DE JANEIRO: LOCAL DE INSTALAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES CONSTRUÍDAS EM SEUS SITES (1890 – 1959)
Autor: 		
Orientador:		

Natan Perrout da Silva
Paula Leonardi (CEH / EDU)

Autor: Natan Perrout Orientador(a): Paula Leonardi (UERJ) O projeto tem por objetivo
identificar as marcas e as práticas educativas da Igreja Católica na cidade do Rio de Janeiro construindo um mapa da distribuição dos colégios católicos na cidade. Considerando a política de memória que a Igreja tinha para as cidades da América Latina no período (Actas, 1906), nosso intuito
é verificar como os colégios constituíram-se em marcas na paisagem visando interferir na construção de uma memória coletiva. Nesta etapa da pesquisa o foco da investigação recaiu no trabalho
com a (1) localização das escolas no mapa histórico ImagineRio e nos (2) sites dos colégios. A localização no mapa objetivou verificar se foram instalados próximos a prédios do estado ou outros
de importância cultural, política e econômica ou, ainda, se estavam em bairros residenciais. Dentre
os 22 colégios investigados, todos estavam instalados em zonas residenciais, sem grandes edifícios
públicos ou privados de prestígio próximos. Apenas o Colégio da Companhia de Maria (1938)
encontrava-se instalado próximo à fábrica Cruzeiro, no Grajaú evidenciando que a maioria encontrava-se em zonas residenciais. Já a pesquisa nas páginas da internet dos colégios revelou a marca
da vinculação religiosa em suas páginas principais com imagens de padres ou freiras, crucifixos e
outros signos católicos como fica explícito no caso dos colégios Colégio Maria Raythe (1914) e
Santo Agostinho (1946). Poucos colégios evidenciaram suas fachadas em imagens vinculadas nos
sites. As imagens privilegiadas eram aquelas que indicavam a infraestrutura interna e a proteção
ofertada aos alunos. A inclinação pedagógica, em alguns casos, sinaliza para uma vinculação dos
valores religiosos às ideias de Paulo Freire. Apoio Financeiro: Pibic UERJ
palavras-chave: colégios; cidade; representações

“The project aims to identify the brands and educational practices of the Catholic Church in
the city of Rio de Janeiro building a map of the distribution of Catholic schools in the city. Considering the policy of memory that the Church had for the cities of Latin America in the period (Actas,
1906), our intention is to verify how the colleges were constituted in marks in the landscape in order to interfere in the construction of a collective memory. At this stage of the research the focus of
the research was on the (1) location of the schools on the historical map ImagineRio and on the (2)
colleges websites. The location on the map aimed to verify if they were installed near state buildings or others of cultural, political and economic importance or, even, if they were in residential
neighborhoods. Among the 22 colleges investigated, all were installed in residential areas, without large public or private buildings of close prestige. Only the College of the Company of Maria
(1938) was installed next to the Cruzeiro factory, in the Grajaú evidencing that the majority was
in residential zones. The research on the web pages of the colleges revealed the religious link in its
main pages with images of priests or nuns, crucifixes and other Catholic signs as it is explicit in the
case of the colleges Maria Raythe (1914) and St. Augustine (1946). Few colleges have shown their
facades in linked images on the sites. The privileged images were those that indicated the internal
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infrastructure and the protection offered to the students. The pedagogical inclination, in some
cases, points to a linkage of religious values to Paulo Freire’s ideas.” Apoio Financeiro: Pibic UERJ
keywords: college; city; representations
Apoio Financeiro: ; PIBIC UERJ
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EDUC AÇ ÃO
478. COLORISMO E AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL
Autor:			
Orientador:		

Isabella Juliana Lopes dos Santos
Maria Alice Rezende Goncalves (CEH / EDU)

Colorismo e Ações Afirmativas no Brasil Autor: Isabella Juliana Lopes dos Santos Orientadora: Maria Alice Rezende Gonçalves O sistema de classificação de cor brasileiro é muito amplo e
dinâmico diante das possibilidades de classificação de cor do brasileiro ficando a grande questão,
afinal, quem é negro no Brasil? Ninguém nasce branco, negro ou índio, assumimos identidades que
são criadas nas sociedades em determinados momentos da história que nos permitem distinguir
pessoas, grupos e situações. Longe de encontrarmos uma resposta que nos leve à conclusão dessa
questão, o presente estudo busca um diálogo aberto entre as inúmeras características que orientam
o modo como os indivíduos se percebem e percebem o outro no país. Para pensar o Brasil, tomaremos como referência o conceito de preconceito racial estabelecido por Oracy NOGUEIRA (1985)
que identifica o preconceito racial de marca como uma característica do modelo brasileiro. Segundo Djokic (2015) o fenômeno do “colorismo” refere-se ao fato de que quanto mais acentuada a cor,
maior o reflexo do preconceito existente. É o processo de exclusão daquele com a cor de pele mais
escura sendo, a tonalidade de sua pele, aspecto decisivo nas relações estabelecidas. Considera, ainda
que, não consideradas como brancos, os negros de pele mais clara tem a possibilidade de serem tolerados em ambientes de predominância branca. Optamos pela metodologia qualitativa. Por meio
de levantamento realizado na internet dos casos de fraude nos programas de ação afirmativa das
universidades brasileiras levantaremos a complexidade dos nossos sistemas de classificação de cor/
raça. Apontamos como conclusões o fato de que a existência de uma figura intermediária em nosso
sistema de classificação de cor, o mestiço, cria a possibilidade do “passing”, ou seja, a possibilidade
de movimentação e adesão a diferentes categorias de cor pelo mesmo individuo. Palavras-chave:
Sistema de classificação de cor/raça; Ações afirmativas, Colorismo.
palavras-chave: Sistema de classificação de cor/raça; Ações afirmativas; colorismo

Colorism and Affirmative Actions in Brazil Author: Isabella Juliana Lopes dos Santos Advisor: Maria Alice Rezende Gonçalves The Brazilian color classification system is very broad and
dynamic given the possibilities of color classification of the Brazilian being the big question, after
all, who is black in Brazil? No one is born white, black or Indian, we assume identities that are
created in societies at certain moments in history that allow us to distinguish people, groups and
situations. Far from finding an answer that leads us to the conclusion of this question, the present
study seeks an open dialogue among the innumerable characteristics that guide the way individuals
perceive and perceive each other in the country. In order to think Brazil, we will take as reference
the concept of racial prejudice established by Oracy NOGUEIRA (1985) that identifies racial prejudice as a characteristic of the Brazilian model. According to Djokic (2015) the phenomenon of
“colorism” refers to the fact that the more accentuated the color, the greater the reflection of the
existing prejudice. It is the process of exclusion of the one with the darker skin color being, the
tone of his skin, decisive aspect in the relations established. It considers, however, that, not considered as white, lighter-skinned blacks have the possibility of being tolerated in predominantly
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white environments. We chose the qualitative methodology. Through an online survey of cases of
fraud in the affirmative action programs of Brazilian universities, we will raise the complexity of
our color / race classification systems. We point to the fact that the existence of an intermediate
figure in our color classification system, the mestizo, creates the possibility of “passing”, that is,
the possibility of movement and adhesion to different categories of color by the same individual.
Keywords: Color / race classification system; Affirmative actions, Colorism.
keywords: Color / race classification system; Affirmative actions; Colorism
Apoio Financeiro:
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EDUC AÇ ÃO
479. COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS: DESCREVENDO PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS
Autor:			
Orientador:		

Felipe Vieira da Silva Amaral
Catia Crivelenti de Figueiredo Walter (CEH / EDU)

O processo de inclusão escolar e social de pessoas com deficiência tem sido amplamente pensado e debatido na literatura especializada nas últimas décadas (NUNES; WALTER; SCHIRMER,
2012). O presente trabalho tem o objetivo de relatar o processo de formação inicial de graduandos de pedagogia em educação inclusiva e descrever os atendimentos com um aluno deficiente. A
formação inicial em educação inclusiva tem a duração de dois anos e no decorrer desse tempo, é
oferecido uma base teórica sobre as deficiências, adaptações pedagógica e comunicação alternativa,
e no final os graduandos têm a parte prática com os alunos deficientes. O presente estudo tem a
metodologia de estudo de caso. Os alunos foram divididos em grupos de 3 a 4 alunos, e cada grupo
atendeu uma pessoa com alguma deficiência. Participaram 6 pessoas com diferentes patologias.
Autismo, paralisia cerebral, dislexia, essas foram algumas deficiências que participaram do estudo.
O presente estudo visa descrever os atendimentos que foram realizados com um aluno com Transtorno de Espectro Autista (TEA) que tem 19 anos e não possui fala funcional. Foram planejados
5 atendimentos, mas só aconteceu 3 pois Lucas faltou alguns dias. Foi levantado o perfil do aluno
com seus gostos e interesses, e a partir daí que os atendimentos foram planejados e realizados. Foi
elaborado o planejamento e organizado não só conceitos pedagógicos, mas também conceitos sociais e funcional, assim como concepções para que ele consiga ter mais autonomia e independência
na sua vida. Foram trabalhados conceitos relacionados a valores, noção de dinheiro, soma, socialização e regras sociais. Infelizmente, pelo pouco tempo que Lucas teve com a equipe responsável,
os resultados foram moderados. Lucas foi capaz de utilizar o dinheiro e fazer pequenos cálculos
compatíveis com o esperado. Na hora da atividade que foi simulado um supermercado, Lucas comprou itens que gostava, soube pagar e esperar pelo troco.Também foi trabalhado conceitos como
preservar e cuidar dos pertences e objetos de seu uso pessoal e do seu ambiente.Apresentou melhora no seu comportamento dentro de casa após o conteúdo ministrado, pois sua irmã compartilhou
que ele estava guardando e dobrando suas próprias roupas. É possível realizar um trabalho adequado de inclusão com alunos que possuem alguma deficiência. Para fazer um trabalho inclusivo
de qualidade, primeiro o professor precisa conhecer o seu aluno, fazer o levantamento do perfil da
pessoa com deficiência e considerando e valorizando seus interesses, o trabalho pedagógico pode
ser iniciado e ter um efeito positivo. Segundo Beyer (2002), a variedade de recursos didáticos que
todo bom professor emprega nas classes de inclusão para trabalhar é o que diferencia as classes dos
alunos especiais das demais.
palavras-chave: formação inicial; autismo; adaptação pedagógica

The process of school and social inclusion of people with disabilities has been widely thought and debated in the specialized literature in the last decades (NUNES; WALTER; SCHIRMER,
2012). The present presentation has the objective of reporting the process of initial training of
undergraduate pedagogies in inclusive education and describe the attendance with a deficient stu-
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dent. The initial training in inclusive education lasts for two years and during that time, a theoretical base on the deficiencies, pedagogical adaptations and augmentative and alternative communication is offered, and in the end the graduates have the practical part with the disabled students.
The present study has the methodology of case study. Students were divided into groups of 3 to 4
students, and each group attended a person with a disability. Participated 6 people with different
pathologies. Autism, cerebral palsy, dyslexia, these were some deficiencies that participated in the
study. The present study aims to describe the care that was performed with a student with Autism
Spectrum Disorder (ASD) who is 19 years old and does not have functional speech. Five appointments were planned, but only happened 3 because Lucas was missing some days. The profile of
the student with his interests and interests was raised, and from there the attendance was planned
and accomplished. The planning was elaborated and organized not only pedagogical concepts,
but also social and functional concepts, as well as conceptions so that he can have more autonomy
and independence in his life. Concepts related to values, notion of money, sum, socialization and
social rules were worked out. Unfortunately, for the short time Lucas had with the team responsible, the results were moderate. Lucas was able to use the money and make small calculations
consistent with expectations. At the time of the activity that was simulated a supermarket, Lucas
bought items that he liked, knew how to pay and wait for change. Also worked on concepts such
as preserving and caring for belongings and objects of their personal use and their environment.
He showed improvement in his behavior in the home after the content was given, because his
sister shared that he was saving and folding his own clothes. It is possible to perform an adequate
inclusion work with students who have a disability. To do quality inclusive work, first the teacher
needs to know his student, to survey the profile of the person with a disability and to consider and
value their interests, the pedagogical work can be started and have a positive effect. According to
Beyer (2002), the variety of didactic resources that every good teacher uses in the inclusion classes
to work is what differentiates the classes of the special students from the others.
keywords: Initial training; autism; pedagogical adaptation
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
480. CRIATIVIDADE: ESTRATÉGIA ALIENANTE OU EMANCIPADORA ?
Autor: 		
Orientador:

Nubia de Freitas Barros
Elza Maria Neffa Vieira de Castro (CEH / EDU)

Partindo do pressuposto que a criatividade é um fenômeno da consciência que, enquanto
princípio organizador, permite a mudança de estrutura do ser e a abertura a novas possibilidades
de enfrentamento à visão fragmentária do mundo, este estudo pretende compreender as causas
das lacunas pedagógicas que obstaculizam a criatividade, com base em algumas questões: quais estratégias são utilizadas pelos educadores para estimular os processos de criação nos alunos? como
criar novas estruturas mentais capazes de contextualizar os fenômenos antropossociais e problematizá-los com base no reconhecimento da dinâmica auto-organizativa da vida? Nessa perspectiva,
objetiva: (1) identificar estratégias educativas do ensino inibidoras da criatividade e estimuladoras
do pensamento linear, fragmentado, descontextualizado, simplista, desarticulado, fundamentais à
adaptação do sujeito ao sistema capitalista; (2) analisar a relação entre as práticas educativas dos
profissionais de educação de ensino fundamental e os mecanismos de reprodução da sociedade capitalista; (3) apontar novas estruturas mentais capazes de ampliar a capacidade de reflexão sobre a
complexidade da vida. Para alcançar os objetivos foram incorporadas as análises de Foucault (2004)
sobre controle disciplinar; de Bohm (2011) sobre a criatividade; de Nicolescu (1999) e Santos
(2005) sobre transdisciplinaridade, dentre outros autores. A análise qualitativa fundamenta-se em
pesquisa bibliográfica e em observações de estágios do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UERJ. A educação disciplinar que inibe a criatividade contribui para ampliar a manipulação
do sujeito inserido no sistema capitalista, ao contrário da educação para a autonomia que favorece
a construção da sociedade criativa de homens livres. Ainda que algumas ordens mecânicas de ação
sejam necessárias, elas se excedem quando estipulam “fórmulas para pensar”, “respostas prontas”,
“padrões preconcebidos” e este estado de conformidade anula a criatividade dos sujeitos. Conclui-se que a escola é improdutiva porque inibe os mecanismos mentais que facultam a autonomia e a
criticidade e que é necessário instrumentalizar os educadores para, em suas práticas, estimularem a
problematização e a contextualização das questões, assim como, a ousadia dos alunos para criarem
novas e criativas soluções para os problemas socioambientais da atualidade.
palavras-chave: Criatividade; Transdisciplinaridade; Emancipação

Assuming that creativity is a phenomenon of consciousness that, as an organizing principle,
allows the change of the structure of the being and the opening to new possibilities of facing the
fragmentary world view, this study intends to understand the causes of the pedagogical gaps that
obstruct the creativity, based on some questions: what strategies are used by educators to stimulate
the creative processes in students? how to create new mental structures capable of contextualizing
the anthropossocial phenomena and problematizing them based on the recognition of the self-organizing dynamics of life? In this perspective, it aims to: (1) identify teaching strategies that inhibit
creativity and stimulate linear, fragmented, decontextualized, simplistic and disjointed thinking,
fundamental to the adaptation of the individual to the capitalist system; (2) to analyze the relationship between the educational practices of primary education professionals and the reproduc-
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tion mechanisms of capitalist society; (3) to point out new mental structures capable of expanding
the capacity for reflection on the complexity of life. In order to reach the objectives, Foucault’s
(2004) analyzes on disciplinary control were incorporated; Bohm (2011) on creativity; Nicolescu
(1999) and Santos (2005) on transdisciplinarity, among other authors. The qualitative analysis is
based on bibliographic research and on internship observations in the Pedagogy Course of the
School of Education of UERJ. Disciplinary education that inhibits creativity contributes to broadening the manipulation of the individual inserted in the capitalist system, as opposed to education
for autonomy that favors the construction of the creative society of free men. Although some
mechanical orders of action are necessary, they go far beyond stipulating “formulas for thinking,”
“ready responses,” “preconceived patterns,” and this state of conformity nullifies the individual’s
creativity. It is concluded that the school is unproductive because it inhibits the mental mechanisms that provide the autonomy and the criticality and that it is necessary to instrumentalize the
educators in order to stimulate the problematization and the contextualization of the questions, as
well as the daring of the students to create new and creative solutions to current socio-environmental problems.
keywords: Creativity; Transdisciplinarity; Emancipation
Apoio Financeiro: ; UERJ
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EDUC AÇ ÃO
481. CURRÍCULO MÍNIMO: PENSANDO A EDUCAÇÃO NO RIO DE JANEIRO
COM BASE NO COMUM
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:		

Rafaela de Sousa Paiva
Alice Ribeiro Casimiro Lopes (CEH / EDU)
Érika Virgílio Rodrigues da Cunha

O presente trabalho apresenta o resultado da pesquisa realizada no período em que fui
bolsista de Iniciação Científica, no grupo de pesquisa Políticas de currículo e cultura, da linha de
pesquisa Currículo: sujeitos, conhecimento e cultura, do Programa de Pós-Graduação da UERJ
(ProPEd). Além disso, o mesmo foi utilizado para a conclusão do Curso de Graduação em Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo desse estudo foi discutir algumas
das implicações centralizadoras de uma política curricular, denominada Currículo Mínimo, para
a educação no estado do Rio de Janeiro. Para subsidiar a discussão deste texto político, utilizei a
perspectiva do ciclo de políticas formulado por Ball, Bowe e Gold (1992) e a discussão teórica sobre
currículo pela perspectiva pós-estrutural, pois compreendo currículo como produção discursiva de
significação. A pesquisa mais ampla partiu de um levantamento da produção acadêmica (teses e dissertações) sobre o Currículo Mínimo no Rio de Janeiro, buscando conhecer o que já foi investigado
sobre o tema. Para interpretação da política em foco, foram selecionados documentos curriculares,
notícias oficiais, vídeos disponíveis na Internet e publicações variadas, oficiais e não oficiais, buscando divulgar a política. Especificamente neste trabalho, apresento a interpretação do documento
curricular de referência, no que concerne à educação pensada com base no comum. Interpreto os
argumentos que são apresentados para justificar essa educação (por meio do currículo) comum a
todos, bem como a construção indiscriminada da ideia de todos. Concluo apontando que a ideia
de que a distribuição de conhecimentos deve ser “igual para todos” é preocupante, pois sustenta a
perspectiva do currículo apenas como método de aplicação dos conteúdos. Além disso, defendo
que o Currículo Mínimo apresenta diversas características da racionalidade tyleriana e do gerencialismo e propicia o desenvolvimento do aprendizado mais restrito e técnico, comprometendo os
diferentes e múltiplos processos de identificação dos sujeitos na escola.
palavras-chave: Currículo Mínimo; Currículo comum; Discurso

The present work presents the results of research carried out in the period I was in scientific
initiation scholarship search group Curriculum Policies and Culture, research Resume: subject,
knowledge and culture, the Program of Postgraduate course at UERJ (ProPEd). In addition, it was
used for the completion of the undergraduate degree in education from the State University of Rio
de Janeiro. The aim of this study was to discuss some of the implications of a centralised curriculum policy, called Minimum Curriculum for education in the State of Rio de Janeiro. To support
the discussion of this political text, I used the perspective of the political cycle formulated by Ball,
Bowe and Gold (1992) and the theoretical discussion about curriculum pós-estrutural perspective,
because I understand how discursive production of curriculum signification. The broader research
came from a survey of academic work (theses and dissertations) on the Minimum Curriculum Rio
de Janeiro, seeking to know what has been investigated on the topic. To focus on policy interpre-
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tation, were selected curricular documents, official news, videos available on the Internet and various publications, official and unofficial, seeking to promote the policy. Specifically in this paper,
I present the interpretation of curriculum, reference document with regard to education on the
basis of the common thought. Interpret the arguments that are presented to justify this education
(through the curriculum) common to all, as well as the indiscriminate construction of idea. I will
conclude by pointing out that the idea that the distribution of knowledge “must be equal for all “is
disturbing, because it holds the prospect of the curriculum only as a method of application of the
contents. Furthermore, I argue that the Minimum Curriculum presents several features of rationality tyleriana and managerialism and promotes the development of stricter and technical learning,
compromising the different and multiple processes identification of subject in school.
keywords: Minimum Curriculum; Common curriculum; Speech
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
482. DA INSTRUÇÃO, DOS LIVROS E DA ESCOLA? O LUGAR DA MULHER
DO ENSINO SECUNDÁRIO NA CAPITAL NO IMPÉRIO BRASILEIRO (CORTE
IMPERIAL, 1870-1889)
Autor: 		
Orientador:		

Estefane dos Prazeres Cavalcante
Aline de Morais Limeira Pasche (CEH / EDU)

Esta pesquisa faz parte dos projetos da minha orientadora, intitulados “Mapeamento da malha pública e privada de ensino nas freguesias rurais e urbanas da Capital do Império (1870-1890)”
e “Fontes para o ensino/pesquisa em História da Educação: inventariando as instituições escolares
do Rio de Janeiro (1870-1930)”. Este último, executado em parceria com as professoras Alexandra
Lima e Paula Leonardi com apoio da Faperj. Integrando as investigações acerca do processo de
escolarização na Capital do Império Brasileiro, procuro analisar as configurações do ramo de ensino secundário e a presença feminina como público escolar, sua oferta e demanda nas freguesias
urbanas e rurais da cidade, as experiências da iniciativa pública e privada, os debates públicos na
imprensa acerca das especificidades deste ramo do ensino bem como da educação da mulher de
modo geral e as políticas do Estado Imperial. Tendo como recorte temporal os anos de 1870 (por
conta da Reforma Leôncio de Carvalho) e 1889 (fim do regime político monárquico), selecionei
um conjunto de fontes que podem nos informar acerca das taxas de matrículas meninas, estatísticas
do ensino público e das iniciativas privadas (colégios, aulas avulsas, preparatórios), das problemáticas levantadas pela imprensa da época acerca da presença mulher no secundário, decretos e legislações correspondentes a esta etapa da instrução no Oitocentos. Portanto, a metodologia do trabalho
se dá pela investigação com fontes primárias, como: Relatórios do Presidente da Província do RJ,
ofícios do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), Relatórios do Ministro dos Negócios do Império, impressos (Almanak Laemmert, revista Liga do Ensino) e a obra Cem anos de
ensino secundário no Brasil (Henrique Dods Worth, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos,
1968). Tratando-se de uma pesquisa ainda em desenvolvimento, os resultados dizem mais acerca
das fontes levantadas, já percebendo o que será possível saber do objeto a partir delas. Os dados localizados são ainda poucos, porém já nos permitem observar que há mais meninas matriculadas nas
freguesias urbanas da cidade e que esses números vão aumentando ao longo dos anos, o que parece
indicar maior presença das mulheres no ensino secundário no final do século XIX.
palavras-chave: história da educação; ensino secundário; instrução feminina

This is one of the mission of rural mission in the Capital studies of the Capital of the Empire
(1870-1890) and the sources of the mission school institutions of Rio de Janeiro (1870-1930). The
latter, in partnership with teachers Alexandra Lima and Paula Leonardi with the support of Faperj.
Integrating research on the schooling process in the Capital of the Brazilian Empire, research on
the urban and rural areas of the city, such as initiatives of public and private initiative, The Board
of Directors of Culture is the theme of general education and policies of the State. To read the record of the time of 1870 (1881), select the set of data on tuition fees, schools, colleges, single classes,
preparatory courses, press meetings of the press on the existence of secondary education, decrees
and legislation corresponding to this stage of education in the eighteenth century. Therefore, the
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reports of the Ministry of Administration of the State of Rio de Janeiro (AGCRJ), Reports of the
Minister of Business of the Empire, printed (Almanak Laemmert) The work of Henrique Dods
Worth, National Institute of Pedagogical Studies, 1968). Being a research still in development,
its most well-known components on the raised sources, since the concept of a knowing object of
action is executed. Those enrolled in the urban parishes of the city and no longer accompany the
years of age, urban women of the city and descendants over the years, which seems more significant in women without the final secondary education of the nineteenth century.
keywords:  History of education; secondary education; female education
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
483. DEFICIÊNCIA NA PERSPECTIVA DA DIFERENÇA: PESQUISAS
RECENTES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
Autor:			
Orientador:		

Cássia Rangel Barreto
Miriam Soares Leite (CEH / EDU)

Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo, desenvolvido pelo Grupo de Estudos sobre
Diferença e Desigualdade na Educação Escolar da Juventude/DDEEJ, que fez um levantamento de
como a pesquisa em Educação tem tratado as questões da educação da juventude. Aborda as seguintes questões: como a pesquisa em Educação tem abordado a chamada deficiência no ensino formal
da juventude? Como a perspectiva da diferença se coloca (ou não) nesses estudos? Pretende-se
mapear os estudos que possuam tais focalizações, visando não apenas minha formação inicial nessa
temática, como também a identificação de recorrências e lacunas de pesquisa, de modo a subsidiar
a elaboração do meu projeto acerca dessas questões. Foram investigados os textos apresentados em
todos os grupos de trabalho e disponibilizados nos anais das reuniões da Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Educação/ANPEd, realizadas no período de 2008 a 2017. A partir
desse levantamento, foram elaboradas tabelas síntese, em que se registraram as seguintes informações a respeito dos textos selecionados: grupo de trabalho, ano/reunião, título, autoria, natureza
do texto, centralidade da discussão das questões da deficiência, enquadramento (educação escolar;
educação não escolar; educação de jovens e adultos). Entre 2131 trabalhos revisados, foram inicialmente selecionados 145 textos, a partir do critério de menção dos termos deficiência, diferença e
inclusão, e suas flexões. Dos 145 textos selecionados, foram então destacados 6 textos que mencionavam ao menos uma vez o termo diferença. Desses 6 textos, apenas 1 abordava a deficiência na
perspectiva da diferença. É interessante destacar que o artigo encontrado que abordava a deficiência na perspectiva da diferença é uma publicação recente: 2017. Julgo, desse modo, que é de extrema
importância o estudo desse tema nessa perspectiva, que possibilita reconhecer o que se chama de
deficiência como mais uma das muitas características que nos diferenciam a todos, e que precisa ser
aceita na educação escolar da juventude.
palavras-chave: deficiência ; diferença; juventude

This work is part of a larger study, developed by the Group of Studies on Difference and
Inequality in School Education of the Youth / DDEEJ, which made a survey of how research in
Education has addressed the issues of youth education. It addresses the following questions: How
has education research addressed the so-called disability in formal youth education? How does the
perspective of difference stand (or not) in these studies? It is intended to map the studies that have
such focus, aiming not only for my initial training in this subject, but also the identification of recurrences and research gaps, in order to subsidize the elaboration of my project about these issues.
The texts presented in all the working groups and made available in the annals of the meetings
of the National Association of Research and Post-Graduation in Education / ANPEd, carried out
between 2008 and 2017, were investigated. From this survey, synthesis tables were elaborated, in
that the following information was recorded regarding selected texts: working group, year / meeting, title, authorship, nature of the text, centrality of the discussion of disability issues, framework

938

(school education, non-school education, youth and adult education). Among 2131 papers reviewed, 145 texts were initially selected, based on the criterion mentioning the terms disability,
difference and inclusion, and their inflections. Of the 145 selected texts, 6 texts were mentioned
that mentioned at least once the term difference. Of these six texts, only one dealt with disability in
the perspective of difference. It is interesting to note that the article found that addressed disability
in the perspective of difference is a recent publication: 2017. I think that it is extremely important
to study this subject in this perspective, which makes it possible to recognize what is called disability as more one of the many characteristics that differentiate us all, and that needs to be accepted
in the school education of youth
keywords: deficiency; difference; youth
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
484. DESAFIOS E POSSIBILIDADES CURRICULARES DE UMA EDUCAÇÃO
VOLTADA A DIVERSIDADE
Autor:			
Orientador:		

Ariany Camara Santos
Ivanildo Amaro de Araujo (CEH / FEBF)

O presente trabalho tem como objetivo, analisar as práticas e ações pedagógicas existentes
no espaço escolar, em periferias urbanas, voltadas às questões de gênero e sexualidades e, também,
buscar novas formas de se pensar o currículo, levando em consideração estes atravessamentos subjetivos. Inicialmente, fizemos o levantamento de informações nos textos dos Planos Municipais de
Educação da Baixada Fluminense, sendo eles: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti, Seropédica e Magé. Os
PMEs são resultados de discussões estimuladas pelas demandas locais de cada município, com base
nas diretrizes expostas no Plano Nacional de Educação. Levando em consideração, principalmente, a terceira diretriz do último PNE (2014-2024), que determina a “superação das desigualdades
educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação”, realizamos a busca de termos como “diversidade”, “preconceito”, “gênero”, “sexualidade”,
“feminino”, “masculino”. Com isso, procuramos identificar como os mesmos aparecem (ou não)
nestes documentos. Em seguida, apontamos os confrontos entre o que foi pensado pela sociedade
civil e os representantes legislativos locais. Percebe-se, preliminarmente, que os documentos analisados indicam estratégias superficiais no combate à discriminação além de, apenas, os textos de São
João de Meriti e Magé fazerem explícita menção ao combate à violência, discriminação e ao preconceito relativo às questões de gênero e sexualidades. Com o levantamento de teses e dissertações
que se incluem na temática e na participação do grupo de estudos/pesquisa NuDES (Núcleo de Estudos Diferenças, Educação, Gênero e Sexualidades), buscamos apoio teórico para as afirmações e
observações que levantamos ao longo da pesquisa. A aproximação com a escola, para compreender
como ela vem tratando as questões relativas à diretriz explicitada anteriormente, também é um dos
pontos principais deste estudo. Esta pesquisa visa, não somente expor os problemas que transpõem
o espaço escolar envolvendo a temática, mas também, possibilidades para se combater de forma
eficaz os preconceitos nele enraizados.
palavras-chave: educação; sexualidades; gêneros

The objective of this study is to analyze the pedagogical practices and actions existing in the
school space, in urban peripheries, focused on gender and sexuality issues, and also to seek new
ways of thinking about the curriculum, taking into account these subjective crossings. Initially, we
collected information in the texts of the Municipal Education Plans of Baixada Fluminense, including: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti, Seropédica and Magé. SMEs are the result of discussions stimulated by the local demands of each municipality, based on the guidelines set forth in the National
Education Plan. Taking into account, in particular, the third guideline of the last PNE (2014-2024),
which determines “overcoming educational inequalities, with emphasis on promoting citizenship
and eradicating all forms of discrimination”, we search for terms such as “Diversity,” “prejudice,”
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“gender,” “sexuality,” “feminine,” “masculine.” With this, we try to identify how they appear (or
not) in these documents. Next, we point out the clashes between what was thought by civil society
and local legislative representatives. It should be noted, first of all, that the documents analyzed
indicate superficial strategies in the fight against discrimination, and only the texts of St. John of
Meriti and Magé explicitly mention the fight against violence, discrimination and prejudice related
to gender and sexuality issues . With the collection of theses and dissertations that are included in
the theme and participation of the NuDES study group / research group, we seek theoretical support for the affirmations and observations that we raised throughout the research. The approach
to the school, to understand how it has dealt with the issues related to the guideline previously
explained, is also one of the main points of this study. This research aims not only to expose the
problems that transpose the school space involving the subject, but also, possibilities to effectively
combat the prejudices that are rooted in it
keywords: education; sexualities; genders
Apoio Financeiro: CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
485. EDUCAÇÃO, CULTURAS E IDENTIDADES NO COTIDIANO: UM
ESTUDO
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:

Lorrane França da Silva
Danielle Christina do Nascimento Oliveira
Mailsa Carla Pinto Passos (CEH / EDU)

Este trabalho encontra-se em andamento e tem como recorte, para a apresentação na SEMIC, um levantamento dos temas das teses e dissertações produzidos por alguns dos membros
do Grupo de Pesquisa “Culturas e Identidades no Cotidiano” vinculado a linha de pesquisa “Cotidiano, Redes Educativas e Processos Culturais” do Programa de Pós-Graduação em Educação, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PropEd-UERJ). Esse estado da arte está sendo produzido com o intuito de conhecer e reconhecer os estudos que já foram realizados pelas professoras/
pesquisadoras: Francilene Brito da Silva (2017), com contribuições de como imagens de mulheres
e crianças afrodiaspóricas em museus brasileiros, reforçando estereótipos, podem colaborar para
experiências de dessubalternização no ensinar/aprender arte; Diony Maria Oliveira Soares (2014),
com uma seleção de narrativas apresentadas em produtos culturais midiatizados disponibilizados
ao público de/sobre mulheres negras nascidas e/ou radicadas na cidade do Rio de Janeiro que,
por se manifestarem publicamente por intermédio do exercício de práticas artístico-culturais, são
contempladas pela visibilidade midiática; Ludmilla de Lima Almeida (2014), que contribui para a
discussão sobre os processos identitários da afrodiáspora, a partir do cotidiano com a Capoeira Angola, trazendo a produção e reprodução de novos sentidos e significado para as populações negras;
Cláudia Alexandre Queiroz (2011), com a discussão do padrão de beleza, relações étnico-raciais
e emergências de heróis e heroínas da afrodiáspora dentro do cotidiano escolar, em uma escola
Pública Municipal de Educação Infantil, em Acari, na periferia do Rio de Janeiro; Andréia Cristina
Attanazio Silva (2018), com as contribuições dos diálogos com mulheres negras, problematizando
os sentidos que elas produzem sobre seus cabelos. Tendo em vista os aspectos observados até aqui,
por fim concluo que os encontros no/do cotidiano possibilitam a circulação de conhecimentos e
culturas.
palavras-chave: cultura; educação; cotidiano

As a work in progress, the present one has a cutout for a presentation at SEMIC, with the
survey on themes of thesis and dissertations produced by the members of the research group Cultures and Identities in Daily Life linked to the research line Daily Life, Educational Networks and
Cultural Processes at the Post-Graduation Program in Education at the Rio de Janeiro State University (PropEd-UERJ). This state of the art is being produced with the purpose to acknowledge
the studies that had been carried out by researchers/teachers such as: Francillene Brito da Silva
(2017), with her contributions of Afro-Diaspora women and children images depicted in Brazilian
museums that reinforce stereotypes which can collaborate for a no-subalternization experience in
the process of art teaching/ learning; Diony Maria Oliveira Soares (2014), with a selection of narratives presented in media cultural products made available to the public of/ about black women
born or settled in Rio de Janeiro City who through public expression and their artistic and cultural
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practices and are contemplated by media visibility; Ludmilla de Lima Almeida (2014), who contributes to the discussion of Afro-Diaspora identity processes from the daily life point of view with
Capoeira Angola, bringing the production and reproduction of new senses and meaning to the
black populations; Cláudia Alexandre Queiroz (2011), with the discussion of the beauty pattern,
ethnic-racial relations and emergencies of heroes and heroines of the Afro-Diaspora within the
school routine at a Early Childhood Education Public School in Acari on the outskirts of Rio de Janeiro City; Andréia Cristina Attanazio Silva (2018), with the contributions of dialogues with black
women when they problematize senses that they produce with their hair. In view of the aspects
observed so far, I assume that such encounters of/in daily life allow the circulation of knowledge
and cultures.
keywords: culture; education; daily life
Apoio Financeiro:
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EDUC AÇ ÃO
486. ENTRE O TEMPO E O DESEJO: AS PERCEPÇÕES DE MUNDO DE
MENINAS ABRIGADAS ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS
Autor:			
Orientador:

Alessandra Ramos da Costa e Silva
Lisandra Ogg Gomes (CEH / EDU)

As questões a respeito das crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento
é complexa e delicada, pois, em geral, afeta social e psicologicamente indivíduos pobres, negros
e de classe social menos favorecida. Desta forma, esta pesquisa trata das vivências, experiências e
percepções de mundo das adolescentes que vivem em uma instituição de acolhimento filantrópica e
que participam de atividades lúdicas oferecidas por voluntários. O foco principal do projeto é saber
o que, como e de que forma as adolescentes – que foram retiradas de seus lares em razão da vulnerabilidade do ambiente em que viviam – percebem o mundo a partir de atividades lúdicas. Entender o
que pensam essas meninas que vivem em um abrigo requer um estudo aprofundado dos conceitos
de lúdico, gênero, pertencimento étnico-racial, infância e institucionalização abrigada. Pensando
no lúdico como forma de liberdade, afloramento do imaginário e de desejos, e pontuando a colocação de Gilles Brougère quando diz que o brincar e o imaginar são mecanismos de distanciamento
do real, as atividades lúdicas propostas em parceria com as adolescentes são uma possibilidade de
compreensão da forma como o mundo se revela para elas. Para a realização da pesquisa, optou-se
pela elaboração de atividades lúdicas pictóricas, escultóricas e teatrais seguidas de debates, ocorridas
sempre aos domingos e quinzenalmente. Pontua-se que, além da pesquisa de campo, há o estudo
dos principais conceitos referentes à pesquisa teórica. Como primeiros resultados, foi observada a
aceitação e o envolvimento das meninas nas atividades lúdicas propostas, principalmente naquelas
pictóricas, que envolveram colagem, pintura e, a preferida delas, o desenho. Através dessas atividades percebeu-se a transferência de desejos, medo, alegria, angústias e sentimentos que as adolescentes carregam dentro de si e que através das atividades lúdicas têm uma abertura para desconectar
do real e externar seus sentimentos. Essa pesquisa, ainda em andamento, irá correlacionar e buscar
compreender os conceitos aqui apresentados às experiências das adolescentes com a ludicidade
palavras-chave: Lúdico; Infância; Institucionalização

The issues regarding children and teens living in institutions of care are complex and delicate, as they generally affect them socially and psychologically also the poor, black and socially
disadvantaged individuals. Therefore, this research talks about the experiences, experiences and
perceptions of the world of the adolescents who live in a philanthropic host institution and who
participate in play full activities offered by volunteers. The main focus of the project is to know
what, how, and how adolescents – who were removed from their homes because of the vulnerability of the environment in which they live – perceive the world from play activities. Understanding what these girls living in a shelter think requires in-depth study of the concepts of play fullness, gender, ethnicity-race, childhood, and sheltered institutionalization. Thinking of the play as
a form of freedom, outcry of the imagination and desires, and punctuating the placement of Gilles
Brougère when he says that playing and imagining are mechanisms of distancing from the real, the
ludic activities proposed in partnership with the adolescents are a possibility of understanding of
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how the world reveals itself to them. In order to carry out the research, we opted for the elaboration of ludic, pictorial, sculptural and theatrical activities followed by debates, always occurring on
Sundays and fortnightly. It is pointed out that, in addition to the field research, there is the study
of the main concepts related to the or ethical research. As a first result, the acceptance and involvement of the girls in the proposed play activities were observed, mainly in those pictorial ones,
that involved collage, painting and, to their preference, the drawing. Through these activities the
transfer of desires, fear, joy, anguish and feelings that the adolescents carry with in themselves and
through the ludic activities have an opening to disconnect from the real and to express their feelings. This research, still in progress, will correlate and seek to understand the concepts presented
here to the experiences of adolescents with playfulness.
keywords: Ludic; Childhood; Institutionalization
Apoio Financeiro:
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487. ESCOLA E ARQUITETURA: PRINCÍPIOS, MODELOS E CIRCULAÇÃO
NO THE AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION (1855 – 1881)
Autor:			
Orientador:		

Diego Dias Salgado
Jose Goncalves Gondra (CEH / EDU)

A história das instituições escolares se vincula a variáveis específicas que promovem entendimentos inerentes aos seus campos investigativos. Uma delas consiste na arquitetura. Quando
analisados por essa ótica, os processos de escolarização perpassam os princípios, circulações de
projetos, programas e modelos, publicados, via de regra, em periódicos especializados no campo
educacional. Neste caso, é possível observar, nos impressos, diversas pontuações que se direcionam
aos agentes envolvidos na elaboração de técnicas, recursos e concepções que, como constitutivos
dos ideários correntes, emergiam proposições para as construções escolares do período. Esse trabalho objetiva a análise do “The American Journal of Education”, com destaque para as matérias
voltadas para o debate relativo à arquitetura das escolas na segunda metade do século XIX. No trabalho com esta documentação é possível perceber o processo de legitimação de novos pensamentos
que se referenciavam à importância de se conceber uma construção civil propriamente voltada para
o ensino-aprendizagem. A título metodológico, utilizo as contribuições de Henry Barnard, em seu
livro “School Architecture – on contributions to the improvement of school-houses in the United States”, citado no volume dois do periódico norte-americano American Journal of Education
(1856) e examino as representações desta temática em outros volumes desta revista. Tal leitura
permitiu observar a circulação e a publicidade de determinados elementos que tangenciavam as
discussões relativas aos aparatos arquitetônicos escolares naquele tempo-espaço. Em vista disso, é
possível afirmar que questões como a salubridade, iluminação, comodidade e alocação dos objetos,
nessas ambiências, eram postas em pauta, uma vez que a prioridade era a melhoria no desenvolvimento das capacidades das crianças. O estudo realizado promoveu uma análise da relação entre
escola e arquitetura, considerando o que era difundido na revista e suas vinculações com projetos
de escalas locais e globais. Este exercício permite perceber iniciativas voltadas para inovar mecanismos associados ao processo de escolarização que, por sua vez, articula-se aos dispositivos escolares
no tocante aos seus espaços, tempos e saberes. Concluo que, ao analisar aspectos da relação entre
escola e arquitetura nesta fonte, foi possível evidenciar a presença de ideais de civilização pautados
em novas orientações e racionalidades para a escolas, seus professores e demais agentes envolvidos
nos complexos processos de escolarização. Logo, é possível perceber a arquitetura escolar vinculada às perspectivas higienistas e disciplinares, o que, ao fim, exibe a dimensão civilizatória a ser
promovida pela escola, desde que abrigada em um prédio apoiado na ciência.
palavras-chave: História da Educação; Arquitetura Escolar; American Journal of Education

The history of school institutions is linked to specific variables that promote understandings inherent in their research fields. One is architecture. When analyzed from this point of view,
the schooling processes pervade the principles, circulations of projects, programs and models, published, as a rule, in periodicals specialized in the educational field. In this case, it is possible to
observe, in the printed matter, various scores that are directed to the agents involved in the elabo-
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ration of techniques, resources and conceptions that, as constitutive of the current ideals, emerged
propositions for the school constructions of the period. This work aims at the analysis of “The
American Journal of Education”, highlighting the issues related to the debate on the architecture
of schools in the second half of the nineteenth century. In working with this documentation it is
possible to perceive the process of legitimizing new thoughts that referred to the importance of
designing a civil construction that is properly focused on teaching and learning. Methodologically,
I use the contributions of Henry Barnard in his book “School Architecture - Contributions to the
Improvement of School Houses in the United States,” quoted in volume two of the American
journal American Journal of Education (1856) and I examine the representations of this theme
in other volumes of this journal. Such reading allowed to observe the circulation and publicity of
certain elements that touched the discussions concerning the school architectural devices in that
time-space. In view of this, it is possible to affirm that issues such as healthiness, enlightenment,
comfort and allocation of objects in these ambiences were put on the agenda, since the priority was
the improvement in the development of children’s capacities. The study carried out an analysis of
the relation between school and architecture, considering what was disseminated in the magazine
and its links with projects of local and global scales. This exercise makes it possible to perceive initiatives aimed at innovating mechanisms associated to the schooling process, which in turn is articulated to the school devices in terms of their spaces, times and knowledge.I conclude that, when
analyzing aspects of the relationship between school and architecture in this source, it was possible
to evidence the presence of ideals of civilization based on new orientations and rationalities for
schools, their teachers and other agents involved in the complex schooling processes. Therefore, it
is possible to perceive the school architecture linked to the hygienist and disciplinary perspectives,
which, in the end, shows the civilizing dimension to be promoted by the school, since sheltered in
a building supported by science.
keywords: History of Education; School Architecture; American Journal of Education
Apoio Financeiro:

947

EDUC AÇ ÃO
488. ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O DRUG ABUSE RESISTANCE
EDUCATION - D.A.R.E E O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA
ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD: HEGEMONIA NORTE-AMERICANA
NA POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA?
Autor:			
Orientador:		

Julia Devellard Ferreira Fernandes Goncalves
Maria de Lourdes da Silva (CEH / EDU)

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD da Polícia Militar, implantado no Rio de Janeiro em 1992 e atualmente adotado em todo Brasil, que consiste
em um curso realizado nas escolas de prevenção às drogas e à violência, onde o Policial Militar é
o capacitado a aplicar o curso, é uma adaptação do Drug Abuse Resistance Education - D.A.R.E,
programa norte-americano, fundado em Los Angeles, em 1983. O programa brasileiro está submetido às questões metodológicas que foram estruturadas pelo método norte-americano. Do que
foi pesquisado, sabemos que o programa produziu uma tradução da cartilha do D.A.R.E, não tendo maiores empenhos em criar adaptações à realidade brasileira. O que confirma isto é o fato do
PROERD ter mudado sua programação e materiais três vezes subsequentes às mudanças feitas
pelo D.A.R.E. Diante desta constatação, o presente trabalho busca verificar o que foi, de fato, essa
tradução literal, já que entendemos que ela não existe, uma vez que toda tradução é uma criação e,
por ela, constroem-se adaptações que refratam o texto original para alcançar uma outra realidade,
surgindo novos significados (BAKHTIN, 1998). Entender até que ponto há uma intencionalidade
política corporativa, de caráter empreendedor é o que nos propomos investigar, já que o programa
brasileiro se baseia nas necessidades norte-americanas, tendo em vista a mudança simultânea do
programa. Acreditamos que prevalece uma hegemonia norte-americana tanto na orientação pedagógico-didática quanto no conhecimento difundido dentro do programa brasileiro, tornando-o
assim, um programa de caráter colonizador e moralista, baseado na ideologia desse outro país que
vinha pregando guerra às drogas e abstinência compulsória até muito recentemente. Trata-se de
uma pesquisa que utiliza da metodologia comparativa e que tem como apoio teórico a dialogia
Bakhtiniana, com quem problematizamos essas traduções, acreditando na refração dos sentidos
pela participação ativa dos indivíduos nos processos da linguagem.
palavras-chave: DARE; PROERD; Política Educacional

The educational program against drugs and violence implemented by the military police on
Rio de Janeiro [also adopted by all Brazil] in 1992 is, an adopted version of the northern American
D.A.R.E program founded in Los Angeles, California in 1983. This course is currently taught in
Brazilian schools by the military police. The Brazilian program methods taught today are at best
questionable because it was built in larg parts by North American methods. The Fact being that
the D.A.R.E program was not built for the realities of Brazil. The D.A.R.E program it’s self has
changed three times to be be more effective in North America. So how could a literal translation of
the program work in Brazil? Simply it cannot, it will not. In the face of this fact, the present work
intends to verify what was, in fact, this literal translation, since we understand that it does not
exist, since all translation is a creation and, through it, adaptations are constructed that refract the
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original text to reach another reality, with new meanings emerging (BAKHTIN, 1998). Understanding the extent to which there is a corporate political intentionality, of an entrepreneurial nature, is what we propose to investigate, since the Brazilian program is based on the North American
needs, in view of the simultaneous change of the program. We believe that American hegemony
prevails both in the pedagogical-didactic orientation and in the knowledge disseminated within
the Brazilian program, thus making it a program of colonizing and moralistic character, based on
the ideology of that other country that had been preaching drug war and abstinence compulsory
until very recently. It is a research that uses comparative methodology and has theoretical support
Bakhtinian dialogue, with whom we problematize these translations, believing in the refraction of
the senses by the active participation of individuals in the processes of language.
keywords: DARE; PROERD; Educational Politics
Apoio Financeiro:
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489. EXPERIÊNCIAS COLABORATIVAS EM EDUCAÇÃO: ENTRE O
ANARQUISMO, A DESESCOLARIZAÇÃO E O P2P
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Naiara Anaue Pimentel Braz
Lindia Boniolo Quintas
Monique Mendes Franco (CEH / FFP)

O estudo aqui relatado Currículo Negativo, anarquismo e P2P: Primeiras aproximações é
um desdobramento da pesquisa – Currículo negativo: arte, formação, juventude e território no
contexto da sociedade do conhecimento. A noção do currículo negativo, também denominado
“currículo-do-não”, surgiu como um acontecimento e, como tal, veio germinando seus esforços de
“aparecimento”. Desde 2005, temos elaborado e transformado em reflexões pontuais alguns conceitos-polos, tentando dialogar com o modo de selecionar o conhecimento escolar e não-escolar, na
contemporaneidade, sobretudo em sociedades ditas desenvolvidas ou em desenvolvimento ocidentais e/ou ocidentalizadas e como este conhecimento, agora fortemente marcado pela sociedade do
conhecimento, pode incidir na determinação de tipos de subjetividade social. O currículo sem-fim;
O currículo imaterial; O currículo reconciliado, foram as formas -conceitos que encontramos para
pontuar alguns aspectos que considerávamos relevantes e pouco enfrentados no campo curricular,
para discutir o papel e a tarefa da seleção, organização e oferta de conhecimento. O movimento e
o percurso convergiram de forma espontânea e potente para a cunhagem da noção currículo negativo como proposta política radical de intervenção nos processos de seleção do conhecimento no
âmbito formativo formal ou informal, o que implica dizer que dialogamos com a escola e seus diversos modelos curriculares e, bem como, com os novos modos de produzir e criar conhecimento
que o advento da sociedade do conhecimento e a tecnologia tem promovido, no diálogo profícuo
com a arte, sobretudo entre os jovens urbanos, nos seus processos formativos, nas suas relações
centro-periferia A etapa da pesquisa aqui relatada objetivou adensar as bases da literatura que consubstanciam o projeto, tendo como foco os conceitos elencados;o diagnóstico de ações formativas
que tenham como objeto os processos colaborativos (no âmbito do chamado P2P); a correlação
da temática com a filosofia anarquista e levantamento preliminar da legislação e das experiências
internacionais no âmbito da chamada desescolarização. Palavras- chave: P2p; currículo negativo;
anarquismo, desescolarização
palavras-chave: curriculo negativo; p2p; desescolarização

The study here reported Negative Curriculum, anarchism and P2P: First approximations is
an unfolding of research - Negative curriculum: art, training, youth and territory in the context
of the knowledge society. The notion of the negative curriculum, also called “curriculum-do-not,”
emerged as an event and, as such, came to germinate its “appearing” efforts. Since 2005, we have
been elaborating and transforming some pole-concepts into specific reflections, attempting to
dialogue with the way of selecting scholarly and non-scholarly knowledge in contemporaneity,
especially in so-called Western and / or Westernized developed or developing societies, and how
this knowledge , now strongly marked by the knowledge society, can influence the determination
of types of social subjectivity. The worm curriculum; The immaterial curriculum; The reconciled
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curriculum was the forms -concepts that we found to punctuate some aspects that we considered
relevant and little-faced in the curricular field, to discuss the role and task of the selection, organization and supply of knowledge. The movement and the course converged in a spontaneous and
powerful way for the coinage of the negative curriculum notion as a radical political proposal of
intervention in the processes of knowledge selection in the formal or informal formative scope,
which implies that we talk with the school and its various models as well as with the new ways of
producing and creating knowledge that the advent of the knowledge society and technology has
promoted, in the fruitful dialogue with art, especially among urban youth, in their formative processes, in their relations center -periferia The research stage here reported aimed to broaden the
bases of the literature that consubstantiate the project, focusing on the concepts listed, the diagnosis of training actions that have collaborative processes (within the so-called P2P); the correlation
of the thematic with the anarchist philosophy and preliminary survey of the legislation and of the
international experiences in the ambit of the so-called deschooling. Keywords: P2p; negative curriculum; anarchism, homes
keywords: negative curriculum; P2P; homeschooling
Apoio Financeiro: ; PROCIENCIA/FAPERJ/UERJ
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EDUC AÇ ÃO
490. EXPERIÊNCIAS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA
ALUNOS COM CEGUEIRA.
Autor: 		
Orientador:		

Vanessa de Araújo Canela
Anelice Astrid Ribetto (CEH / FFP)

Este trabalho se desdobra do projeto de pesquisa Tensões entre políticas e experiências inclusivas na formação dos professores em São Gonçalo que tem como objetivo Analisar, intervir,
acompanhar e cartografar experiências formativas – na dimensão inicial e continuada – de estudantes e ex estudantes do Curso de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores envolvidos
com alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas públicas da região. As principais etapas executadas em 2018 foram: - Realização de atividades de formação: leituras, discussões e exercício de pesquisa; participação ativa nos
grupos de estudo; - Tratamento da documentação do projeto – selecionar e arquivar documentos:
textos, fotos, vídeos e outros, referentes a pesquisa; - Manter a comunicação com os envolvidos
na pesquisa (equipe e pesquisados) em dia; - Realização de oficinas de material didático inclusivo
direcionadas a estudantes e ex estudantes do curso de Pedagogia da FFP/UERJ. Os efeitos dessas
oficinas se narram no texto: a ideia de elaborar uma oficina de produção de material didático surgiu
a partir do relato de uma professora a respeito da dificuldade de sua aluna com cegueira na turma
de primeiro ano do ensino fundamental em uma escola pública. Que materiais didáticos poderiam
ser produzido diante de suas necessidades? E ai, o trabalho de Iniciação Científica tomou a forma
de um espaço para tentar achar –juntos- respostas para estas questões.
palavras-chave: material didático adaptado; cegueira, educação especial; formação de professores

Experiences of producing didactic material for students with blindness. This work unfolds
from the research project Tensions between policies and inclusive experiences in the training of
teachers in São Gonçalo whose objective is to analyze, intervene, monitor and map formative
experiences - in the initial and continued dimension - of students and former students of the Pedagogy Course of the Faculty of Teacher Training involved with students with disabilities, global
developmental disorders and high skills / giftedness in public schools in the region. The main steps
executed in 2018 were: - Conducting training activities: readings, discussions and research exercise; active participation in study groups; - Handling of project documentation - selecting and archiving documents: texts, photos, videos and others, concerning research; - Maintain communication
with those involved in the research (team and researched) on time; - Executing Workshops of
inclusive teaching material directed to students and former students of the Pedagogy course of FFP
/ UERJ. The effects of these workshops are described in the text: the idea of preparing a workshop
to produce didactic material emerged from a teacher’s report about the difficulty of her pupil with
blindness in the first year of elementary school in a public school. What teaching materials could
be produced in response to your needs? And so, the work of Scientific Initiation took the form of
a space to try to find -juntos- answers to these questions.
keywords: adapted didactic material; blindness, special education; teacher training
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
491. FELICITAÇÕES À EDUCAÇÃO BRASILEIRA: A RELAÇÃO ENTRE
BRASIL E SUÍÇA NUMA CARTA DE ADOLPHE FERRIÈRE PUBLICADA NO
JORNAL DO BRASIL
Autor:			
Orientador:		

Raquel Lopes Pires
Ana Chrystina Venancio Mignot (CEH / EDU)

Compreender as relações estabelecidas por educadores brasileiros e suíços nas décadas de 20
e 30 do século passado é o objetivo do presente trabalho que toma como objeto de estudo uma carta
escrita por Adolphe Ferrière dirigida a Carneiro Leão, em 1927. Nesta missiva, Ferrière lança mão
do ritual epistolar para agradecer, comentar e felicitar o antigo diretor geral da Instrução Pública do
Distrito Federal. Agradece pela “[...] satisfação que nos proporcionastes fazendo-nos conhecer obra
educativa de tamanho enthusiasmo e efficacia [...]” – por intermédio da apresentação da educadora
Laura Jacobina Lacombe no Congresso Internacional de Educação Nova, realizado em Locarno –; e
comenta da “[...] existencia hoje, na Capital do Brasil, de uma alma e de um corpo devotados à educação nova” – afirmando ser ela o próprio Carneiro Leão, que mudou os rumos da educação com
competência, e o corpo os mestres e professores que o apoiaram neste processo. Por fim, felicita
“[...] pela soberba preparação da infância, feita ahi, de acordo com a vossa direção [...]”. Publicada
no Jornal do Brasil com o título “A Instrucção Publica no Brasil”, em 19 de outubro de 1927, a
carta convida a interpretar sua escrita e divulgação. Estas, por sua vez, servem aqui de pistas para
interpretar as relações estabelecidas entre os educadores dos dois países e sugerir que nem toda
carta publicada em jornal é de um leitor. A partir dos autores Peres (2002), Carvalho (2007), Soler
(2016), Grosso (2016) e Toro (2016), que estudam as viagens realizadas por Ferrière à América do
Sul, entendo que a escrita da carta se constituiu em uma primeira tentativa de estreitar laços com os
educadores brasileiros, assim como conseguir novos adeptos ao movimento escolanovista e estabelecer parcerias para além do contexto europeu. Ao publicizar a carta, Carneiro Leão talvez fosse
motivado pelo desejo de demonstrar seu próprio prestígio, legitimar a educadora Laura Jacobina
Lacombe na cena educacional e o Institut Jean-Jacques Rousseau como o grande interlocutor dos
educadores brasileiros, aquele que deveria ser seguido e suas ideias disseminadas.
palavras-chave: Adolphe Ferrière; Carta; Jornal do Brasil

Lorem ipsum Understanding the relations established by Brazilian and Swiss educators in
the 20s and 30s of the last century is the objective of the present work that takes as object of study
a letter written by Adolphe Ferrière addressed to Carneiro Leão in 1927. In this missive, Ferrière
throws of the epistolary ritual to thank, comment and congratulate the former director general of
the Public Instruction of the Federal District. Thank you for the “... satisfaction you have given us
by making us know educational work of such enthusiasm and efficacy ...” - through the presentation of educator Laura Jacobina Lacombe at the International Congress on New Education held in
Locarno -; and comments on the “existence today of a soul and a body devoted to new education
in the Capital of Brazil” - claiming to be Carneiro Leão himself, who changed the course of education with competence, and the body the teachers and teachers who supported him in this process.
Finally, he congratulates “[...] for the superb preparation of childhood, made there, according to
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your direction ...”. Published in Jornal do Brasil with the title “The Public Instruction in Brazil”, on
October 19, 1927, the letter invites you to interpret its writing and dissemination. These, in turn,
serve as clues to interpret the relations established between the educators of the two countries
and to suggest that not every letter published in a newspaper is a reader. From the authors Peres
(2002), Carvalho (2007), Soler (2016), Grosso (2016) and Toro (2016), who study Ferrière’s trips
to South America, I understand that the writing of the letter was a first attempt to strengthen ties
with Brazilian educators, as well as gain new adherents to the Escolanovista movement and establish partnerships beyond the European context. In publishing the letter, Carneiro Leão might be
motivated by the desire to demonstrate his own prestige, to legitimize the educator Laura Jacobina
Lacombe in the educational scene and the Institut Jean-Jacques Rousseau as the great interlocutor
of Brazilian educators, the one who should be followed and his ideas disseminated.
keywords: Adolphe Ferrière; Letter; Jornal do Brasil
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
492. FETICHIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO: PLATAFORMA EDUCOPÉDIA ESVAZIAMENTO DO
TRABALHO DOCENTE
Autor:			
Orientador:		

Andressa Barreto dos Santos
Raquel Goulart Barreto (CEH / EDU)

Este trabalho é resultado dos conhecimentos adquiridos no período de participação do grupo de Pesquisa Educação e Comunicação. A proposta deste trabalho é analisar como a TIC, em
específico a plataforma Educopédia, no caso da Secretária de Educação do Rio de Janeiro, esvaziam
e o trabalho docente, consequentemente fazem com que este perca sua autonomia. A Análise Crítica do Discurso, é a metodologia utilizada, feita por meio das formulações de Fairclough (2001),
para estabelecermos como este processo se apresenta no cotidiano da profissão docente, como base
utilizaremos o pensamento de Barreto (2003), tendo como referencial para o pensamento fetichista
o materialismo histórico e dialético. Na sociedade capitalista, todo processo deve ser “dinamizado”,
afim de alcançar objetivos rápidos e eficazes, as TIC são extremamente fetichizadas, “onde os objetos materiais possuem certas características que lhes são conferidas pelas relações sociais dominantes, mas que aparecem como se lhes pertencessem naturalmente. “ (BOTTOMORE, p.220, 2012).
A ACD, segundo Fairclough, aborda o conceito da comodificação, que para o autor caracteriza-se
como: os domínios e as instituições sociais, cujo propósito não seja produzir mercadorias no sentido econômico restrito de artigos para venda vêm, não obstante a ser organizados e definidos em
termos de produção, distribuição e consumo de mercadorias” (FAIRCLOUGH, p.255), todo este
processo de ultrapassa a comodificação da educação e formação mercadológica são problemáticos,
“porque parece ajustar-se tanto a uma visão individualista e subjetiva da aprendizagem como a uma
visão objetiva de treinamento.” (Ibedem, p.256). Segundo Barreto (2003), o professor é a tecnologia a ser substituída, expurgada, na medida em que é cara e pouco eficiente. Em nome desta pseudo
melhoria na educação, o trabalho docente é minimizado, o professor torna-se um “tarefeiro” e não
o mediador da formação do aluno. É importante analisar de forma crítica, que tais substituições são
sutilmente incorporadas ao discurso social, que ao reduzir o trabalho docente, o objetivo principal
é tornar a educação, principalmente, a da classe trabalhadora, condicionante, vazia e não reflexiva.
palavras-chave: Fetizichazão; TIC; Comodificação

This work is a result of the knowledge acquired during the period of participation of the
Education and Communication Research group. The proposal of this work is to analyze how ICT,
in particular the Educopedia platform, in the case of the Secretary of Education of Rio de Janeiro,
empties and the teaching work, consequently they lose their autonomy. The Critical Discourse
Analysis, is the methodology used, using the formulations of Fairclough (2001), to establish how
this process is presented in the daily life of the teaching profession, based on Barreto’s (2003)
thinking. the fetishistic thought historical and dialectical materialism. In capitalist society, every
process must be “dynamized” in order to achieve quick and effective goals, ICTs are extremely
fetishized, “where material objects have certain characteristics that are conferred on them by the
dominant social relations, but which appear as if they belong to them naturally. “(BOTTOMORE,

955

p.220, 2012). The ACD, according to Fairclough, addresses the concept of commodification, which
for the author is characterized as: domains and social institutions whose purpose is not to produce
goods in the narrow economic sense of articles for sale come, despite being organized and defined
in terms of production, distribution, and consumption of commodities “(FAIRCLOUGH, p.255),
all this process of overcoming the commodification of marketing education and training are problematic,” because it seems to fit both an individualistic and subjective view of learning as an objective view of training. “(Ibid., p.256). According to Barreto (2003), the teacher is the technology
to be replaced, expurgated, in that it is expensive and inefficient. In the name of this pseudo improvement in education, the teaching work is minimized, the teacher becomes a “taskfeiro” and not
the mediator of the student’s formation. It is important to analyze critically that such substitutions
are subtly incorporated into the social discourse, that in reducing the teaching work, the main objective is to make education, especially the working class, conditioning, empty and not reflective.
keywords: Fetizichazão; ICT; Commodification
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
493. FIGUEIREDO PIMENTEL: ATRAVÉS DAS LENTES DO BINOCULO
Autor:			
Orientador:		

Soyane da Silva Santos
Marcia Cabral da Silva (CEH / EDU)

Alberto Figueiredo Pimentel (1869-1914), nascido em Macaé (RJ), foi um jornalista, cronista, romancista, contista, poeta, folhetinista e literato, que ficou muito conhecido nos anos finais
do século XIX e início do XX, por escrever livros rotulados como “romances para homens”, também chamados de “Romances de sensação” e por paulatinamente copilar e organizar uma coleção
de livros populares para compor a Bibliotheca Infantil da Livraria Quaresma & Co., dirigida por
Pedro da Silva Quaresma (1863-1921) e por ser crítico de moda na coluna Binoculo, que pertencia
à Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Este estudo tem como premissa analisar algumas críticas e
notícias que foram publicadas em jornais de grande circulação no início do novecentos, a exemplo
a Gazeta de Notícias e O Paiz, precisamente a partir de 1907, ano de criação da coluna, a 1915, que
se refere ao primeiro ano após a morte do cronista, objetivando perceber como Figueiredo Pimentel configurou-se um intelectual de sua época, partindo da concepção do conceito de uma forma
mais ampla e sociocultural, definido como mediador cultural, para depois analisá-lo de maneira
mais estreita, como um autor engajado nos acontecimentos da cidade (SIRINELLI, 2003). Além
disso, entende-se a imprensa como “linguagem constitutiva do social”, que possui historicidade e
singularidades, buscando compreender a relação entre a imprensa e a sociedade e as atividades de
“constituição e instituição do social” que esta conexão produz (CRUZ & PEIXOTO, 2007, p.258).
As análises aqui realizadas sobre Alberto Figueiredo Pimentel estão voltadas para a sua escrita e
para a escolha dos temas dos quais ele tratava, assim como a constante organização de eventos que
ele produzia na coluna, com vistas a depreender para qual público ele escrevia. As notícias contidas
neste trabalho foram retiradas dos periódicos disponíveis no site da Hemeroteca digital da Fundação Biblioteca Nacional. Para a sistematização das notícias colhidas, foi criada uma tabela ao fim
deste estudo contendo o ano e o número de ocorrências observadas.
palavras-chave: Alberto Figueiredo Pimentel; intelectual brasileiro; Binoculo

Alberto Figueiredo Pimentel (1869-1914), born in Macaé (RJ), was a journalist, chronicler,
novelist, short story writer, poet, pamphleteer and writer who became well known in the late
nineteenth and early twentieth centuries for writing books labeled as “Novels For Men”, also called “Sensation Novels” and by gradually copying and organizing a collection of popular books to
compose the Bibliotheca Infantil de Livraria Quaresma & Co., directed by Pedro da Silva Quaresma (1863-1921) and for being a fashion critic in the column Binoculo, that belonged to the News
Gazette of Rio de Janeiro. This study intends to analyze some criticisms and news that were published in newspapers of mass circulation in the early nineteen hundreds, for example the Gazeta de
Notícias and O Paiz, precisely from 1907, year of creation of the column, to 1915, which refers to
the first year after the death of the chronicler, aiming to understand how Figueiredo Pimentel was
configured as an intellectual of his time, starting with formulation of the concept in a broader and
sociocultural way, defined as a cultural mediator, to later analyze it in a narrower way, as an author
engaged in the city events (SIRINELLI, 2003). In addition, the press is known as “social constitutive
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language”, which has historicity and singularities, seeking to understand the relationship between
the press and society and the activities of “constitution and social institution” that this connection
produces (CRUZ & PEIXOTO, 2007, p.258). His analysis of Alberto Figueiredo Pimentel focuses
on his writing and the choice of subjects he was dealing with, as well as the constant organization
of events that he produced in the column, in order to understand the audience he wrote for. The
news contained in this work were taken from periodicals available in the Digital Library of the
National Library Foundation website. For the systematization of the collected news, a chart was
created at the end of this study, containing the year and number of occurrences observed.
keywords: Alberto Figueiredo Pimentel; intellectual property; Binoculo
Apoio Financeiro:
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EDUC AÇ ÃO
494. FORA DA SALA DE AULA: AS PRÁTICAS SOCIOEDUCATIVAS COM
CAMADAS EMPOBRECIDAS EM BAIRROS PERIFÉRICOS NO MUNICÍPIO
DE SÃO GONÇALO
Autor: 		
Orientador:		

Thiago da Silva Lyra
Arthur Vianna Ferreira (CEH / FFP)

Este trabalho, parte do PIBIC Formações, Representações e Práticas educativas não escolares e/ou atividades extracurriculares no município de São Gonçalo, teve como objetivo geral
investigar as práticas educativas não escolares desenvolvidas por instituições não escolares em São
Gonçalo e suas relações com a formação docente e as representações de pobreza desses educadores sociais. No desenvolvimento dessa investigação apontamos os seguintes objetivos específicos:
o mapeamento das instituições socioeducativas nos distritos de São Gonçalo; a identificação das
práticas socioeducativas realizadas em algumas dessas instituições; a investigação de uma das instituições educativas não escolares em São Gonçalo; e a analise dos arrolamentos entre as práticas, a
formação dos educadores e as representações de pobreza presentes nesses socioeducacionais nessa
instituição. A metodologia utilizada é o levantamento bibliográfico sobre as práticas e formação
socioeducativas a partir da teoria da Pedagogia Social e da Psicologia Social; a investigação do espaço geográfico ocupados pelos grupos em vulnerabilidade social; e, a escolha de uma instituição
socioeducativa para a observação, análise e compreensão das práticas não escolares. Organizou-se
dois tipos de recolhimento de material: cadernos de observação do espaço socioeducacional a partir
da Fenomenologia de Edmund Husserl e entrevistas semidirigidas com os educadores sociais sobre
pobreza, sua formação e práticas educativas. A análise do material realizou-se a partir da retórica
filosófica do discurso epdictico de Aristóteles e figuras de sentido em Olivier Reboul. Os principais
resultados desse processo foram: no campo da didática sócioeducativa os profissionais organizam a
maioria de suas práticas educativas sem levar em consideração as demandas dos grupos sociais que
trabalham e sem a preocupação de uma educação que promova os princípios e valores postos nos
direitos humanos; no campo das relações interpessoais, apresentam uma relação de estaganalteridade (FERREIRA, 2012) promovida pelas representações sociais de educando-pobre e que conversa com a idealização da pobreza e não com a realidade em si; e, no campo da identidade profissional
não se preocupam com aquilo que é demandado pelo grupo social como parte da sua educação.
Assim sendo, o trabalho pedagógico é organizado a partir de premissas que são postas pelo próprio
educador social e o que ele acredita ser melhor para a comunidade que está sendo atendida. Essa
atitude educativa não promove a autonomia, a emancipação e a transformação que é características
principais das práticas educativas não escolares e da docência ampliada.
palavras-chave: Práticas educativas não escolares ; camadas empobrecidas ; Formação docente Ampliada.

This work, part of the PIBIC Formations, Representations and Non-school Educational
Practices and / or extracurricular activities of São Gonçalo, had the general objective to investigate
the non-school educational practices developed by non-school institutions in São Gonçalo and
their relationship with teacher education and the poverty representations of these social educators.
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In the development of this research we point out the following specific objectives: the mapping of
socioeducational institutions in the districts of São Gonçalo; the identification of socio-educational practices carried out in some of these institutions; the investigation of one of the non-school
educational institutions in São Gonçalo; and the analysis of the links between the practices, the
education of the educators and the representations of poverty present in these socioeducational
institution. The methodology used is the bibliographical survey on the socioeducative practices
and formation from the theory of Social Pedagogy and Social Psychology; the investigation of the
geographic space occupied by groups with social vulnerability; and, the choice of a socio-educational institution for the observation, analysis and understanding of non-school practices.Two
types of material collection were organized: socio-educational space observation books based on
Edmund Husserl’s Phenomenology and semi-structured interviews with social educators about
poverty, education and educational practices. The analysis of the material was made from the philosophical rhetoric of Aristotle’s epistemic discourse and figures of meaning in Olivier Reboul. The
main results of this process were: in the field of socio-educational didactics, the education professionals organize most of their practices without taking into account the demands of working social
groups and the concern of an education that promotes the principles and human rights’ values; in
the field of interpersonal relations, present a relationship of ‘estaganalteridade’ (FERREIRA, 2012)
promoted by the social representations of the poorer and that converses with the idealization of
poverty and not with reality itself; and in the field of professional identity, they don’t care about the
demanded by the social group as part of their education. Thus, the pedagogical work is organized
based on premises that are put by the social educator himself and what he believes to be better for
the community that is being served. This educational attitude does not promote the autonomy,
emancipation and transformation that are main characteristics of non-school educational practices
and extended teaching.
keywords: Non-school educational practices ; Poor people ; Teacher training Expanded.
Apoio Financeiro: ; Sociedade Inteligência e Coração- SIC
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495. FORMAÇÃO CONTINUADAS EM REDES LATINO-AMERICANAS
Autor: 		
Orientador:		

Dennys Henrique Miranda Nunes
Jacqueline de Fatima dos Santos Morais (CEH / FFP)

Introdução: O presente relatório visa apresentar algumas ações que foram sendo planejadas
pelo Grupo de Pesquisa Alfabetização, Leitura e Escrita (GPALE), que está localizado na Faculdade
de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/FFP). Tais ações,
foram realizadas por mim, como parte das atividades pertinentes à bolsa no âmbito da Iniciação
Científica – PIBIC, denominada de “Formação Continuada em Rede: Experiências e Narrativas
Docentes”. As ações que aqui são relatadas ocorreram durante os meses de outubro de 2017 a
agosto de 2018. Essa pesquisa teve como principais objetivos: Identificar e compreender os movimentos alternativos de formação continuada vivido no âmbito de redes ou coletivos docentes, com
foco na experiência do Brasil; Contribuir para dar visibilidade a ações e práticas de docentes em São
Gonçalo e Apostar em uma formação docente mais democrática, compromissada com a construção
cotidiana de práticas críticas e dialógicas. Temos trabalhado com a metodologia de produção de
narrativas docentes com professoras e alunas no Brasil e no Peru. Nossas opções teórico-metodológicas tem privilegiado autores como: Walter Benjamin, Jorge Larossa, Paulo Freire, Jacqueline
Morais e Mairce Araújo. Temos optado por alguns conceitos como Intercâmbio de Experiências,
Coletivos Docentes, Alfabetização na perspectiva Freiriana, Narrativas, Leitura de mundo e leitura da palavra que dialogam com a pesquisa. Tais conceitos tem atravessado tanto as pesquisas
dos estudantes de graduação, quanto do mestrado. Minhas ações na pesquisa objetivam socializar
práticas superem as dicotomias históricas entre universidade e educação básica, e entre graduação e
pós-graduação. Buscamos promover o diálogo entre diferentes sujeitos de dentro e de fora da universidade, colocando em questão tais dicotomias, e favorecendo a construção de outros referenciais
teóricos e práticos para a formação docente. Nessa perspectiva, buscamos fortalecer um paradigma
de formação docente questionador da hegemonia de uma racionalidade técnica de formação, que vê
o/a professor/a como um aplicador/a de soluções pensadas/produzidas ao largo da escola e da sala
de aula e investir num processo de formação que reconhece professores/as como sujeitos de suas
práticas capazes de equacionar os problemas do cotidiano e elaborar suas soluções, portanto, um/a
professor/a reflexivo. (ARAUJO e MORAIS, 2011). Investigamos numa perspectiva dialógica cujo
o centro de nossas ações e reflexões estão na interlocução com a escola e não sobre a escola, favorecendo a construção de um conhecimento com as professoras e não sobre suas práticas.
palavras-chave: Formação Continuada; Coletivos Docentes; América Latina

Introduction: This report aims to present some actions that have been planned by the Literacy, Reading and Writing Research Group (GPALE), located in the Faculty of Teacher Training
of the University of the State of Rio de Janeiro (UERJ / FFP). These actions were carried out by
me, as part of the activities pertinent to the scholarship in the ambit of the Scientific Initiation PIBIC, called “Continuing Network Training: Teacher Experiences and Narratives”. The actions
that are reported here occurred during the months of October 2017 to August 2018. The main
objectives of this research were: To identify and understand the alternative movements of conti-
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nuing education in networks or teaching groups, focusing on the Brazilian experience ; Contribute to give visibility to actions and practices of teachers in São Gonçalo and Betting on a more
democratic teacher training, committed to the daily construction of critical and dialogical.We have
worked with the methodology of teaching narratives with teachers in Brazil and Peru. Our theoretical-methodological options have privileged authors like: Walter Benjamin, Jorge Larossa, Paulo
Freire, Jacqueline Morais and Mairce Araújo. We have opted for some concepts such as Exchange
of Experiences, Collective Teachers, Literacy in the Freiriana perspective, Narratives, Reading of
the world and reading of the word that dialogue with the research. These concepts have crossed
both undergraduate and graduate research. My actions in the research aim to socialize practices
that overcome the historical dichotomies between university and basic education, and between
undergraduate and graduate studies. We seek to promote dialogue between different subjects from
within and outside the university, questioning such dichotomies, and favoring the construction of
other theoretical and practical references. From this perspective, we seek to strengthen a paradigm
of teacher education questioning the hegemony of a technical rationality of formation, which sees
the teacher as an applicator of solutions thought / produced around the school and the classroom
and invest in a a process of formation that recognizes teachers as subjects of their practices capable
of equating the problems of daily life and elaborate their solutions, therefore, a reflective teacher.
(ARAUJO and MORAIS, 2011). We investigate in a dialogical perspective whose center of our
actions and reflections are in the interlocution with the school and not on the school, favoring the
construction of a knowledge with the teachers and not.
keywords: Continuing Education; Collective Teachers; Latin America
Apoio Financeiro: CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
496. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA:
MUDANÇAS E CONTINUIDADES EM UM CURSO DE LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NO RIO DE JANEIRO (1980-90)
Autor: 		
Orientador:		

Joanna da Silva Reis Alves
Maria Cristina Ferreira dos Santos (CEH / FFP)

Até o início do século XX não existiam cursos de formação de professores para o ensino secundário no Brasil. No Rio de Janeiro a criação desses cursos ocorreu inicialmente na Universidade
do Distrito Federal em 1935 e na Universidade do Brasil em 1939. Em 1961 a Lei 4.024 regulamentou o currículo das licenciaturas e em 1969 o Conselho Federal de Educação estabeleceu o currículo
mínimo dos cursos de Ciências Biológicas, incluindo a habilitação em Licenciatura e substituindo
o curso de História Natural. A implantação do curso de Ciências Biológicas na UERJ ocorreu em
1965 e em 1972 os currículos dos cursos de História Natural e Ciências Biológicas foram reestruturados e os cursos unificados. Esse trabalho se apoia em estudos de Nóvoa (1995) e Viñao (2008),
que destacam o papel dos professores na construção social das disciplinas, e em Goodson (1997,
2001), que afirma que as disciplinas são produzidas por grupos heterogêneos de atores sociais em
luta por poder, recursos e território. A pesquisa teve abordagem qualitativa e foi realizada a análise documental, tomando como principais fontes: processos de reformulação e revisão curricular,
ementas de disciplinas, legislação e atas de reunião. Em 1988 o Curso de Licenciatura Plena em
Ciências Biológicas estava organizado em oito períodos letivos, com disciplinas ministradas do 1º
ao 6º períodos pelos Institutos de Biologia, Química, Física, Geologia e outros e com disciplinas
pedagógicas no 7º e 8º períodos, ofertadas pela Faculdade de Educação. Na reforma curricular do
curso em 1991 foi implantado o módulo pedagógico ofertado no 6º, 7º e 8º períodos. Embora a
maioria das disciplinas tenha permanecido no currículo, a disciplina Biologia da Educação foi excluída e a disciplina Programas de Saúde foi inserida como obrigatória com 60 horas semestrais. As
disciplinas Ensino de Ciências e Ensino de Biologia passaram a ser obrigatórias, com aumento de
carga horária - respectivamente para 90 e 60 horas semestrais. Esse aumento da carga horária de
disciplinas acadêmicas voltadas o ensino de Ciências e Biologia em 1991 pode ser associado a uma
valorização de saberes especializados na formação de professores.
palavras-chave: Formação de professores; Currículo de ciências e biologia; Ensino de biologia

Until the beginning of the twentieth century there were no teacher training courses for
secondary education in Brazil. In Rio de Janeiro the creation of these courses took place initially
at the University of the Federal District in 1935 and at the University of Brazil in 1939. Law
4.024/1961 regulated the curriculum of teacher formation courses and in 1969 the Federal Council
of Education established the minimum curriculum of the courses of Biological Sciences, including
teacher formation course and replacing the course of Natural History. The implementation of
the Biological Sciences course at UERJ occurred in 1965 and in 1972 the curricula of the Natural
History and Biological Sciences courses were restructured and the courses unified. This work is
supported by studies by Nóvoa (1995) and Viñao (2008), which highlight the role of teachers in
the social construction of disciplines, and Goodson (1997, 2001), who states that the disciplines
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are produced by heterogeneous groups of social actors struggling for power, resources and territory. The research had a qualitative approach and documentary analysis was carried out, taking as
main sources: curriculum reformulation and revision processes, discipline papers, legislation and
meeting minutes. In 1988 the Biological Sciences Course was organized in eight academic periods,
with subjects taught from the 1st to the 6th periods by the Institutes of Biology, Chemistry, Physics, Geology and others and with pedagogical disciplines in the 7th and 8th periods offered by the
Faculty of Education. In the curricular reform of the course in 1991 was implanted the pedagogical
module offered in the 6th, 7th and 8th periods. Although most subjects have remained in the curriculum, the discipline Biology of Education has been excluded and the Health Programs discipline
has been inserted as obligatory with 60 hours per semester. The subjects Science Education and
Biology Education became obligatory, with an increase in the number of hours - respectively 90
and 60 hours per semester. This increase in the number of hours of academic subjects directed to
Science and Biology Education in 1991 can be associated to a valuation of specialized knowledge
in teacher education.
keywords: Teacher training; Science and biology curriculum; Biology education
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
497. FORMAÇÃO DOCENTE: OS LIMITES DE UMA IDENTIDADE
IDEALIZADA
Autor: 		
Orientador:		

Anna Clara Rodrigues Sondahl Bibiani
Talita Vidal Pereira (CEH / FEBF)

Autor: Anna Clara rodrigues Sondahl Bibiani Orientador: Talita Vidal Pereira (CEH/FEBF)
Este trabalho está vinculado ao projeto: A qualidade da educação como um projeto de padronização
cultural: o que há de “novo” nas propostas curriculares para a formação docente? Nele investigo os
impactos que a projeção de modelos identitários idealizados de docência produzem nos processos
de formação dos licenciandos em Pedagogia. A pesquisa tem como objetivo discutir o sentimento
de fracasso que permeia a formação dos graduandos ao longo do Curso de Pedagogia frente às
expectativas idealistas de formação presentes no campo. Trata-se um sentimento de impotência
diante das expectativas postas para a atuação profissional, visto que as identidades idealizadas projetam um profissional que precisa ser um intelectual crítico, transformador e comprometido com
os processos emancipatórios de seus futuros alunos. A insegurança emerge a partir do questionamento sobre como os conteúdos trabalhados no Curso podem ser apropriados de forma a atender
a essas expectativas idealizadas de docência. Trata-se de investigar os impactos que a projeção de
modelos identitários idealizados de docência produz nos processos de formação dos licenciandos
em Pedagogia. O estudo de natureza qualitativa, assumo uma perspectiva discursiva, apoiada em
Alice Lopes (2013), para analisar o conteúdo de entrevistas narrativas (ANDRADE, 2012) realizadas com estudantes e docentes dos Cursos de Licenciatura de Pedagogia. Como campo empírico,
foram realizadas entrevistas com professores e estudantes do curso de Pedagogia com o objetivo
de analisar qual a percepção que os mesmos têm sobre as expectativas dos docentes em relação à
formação do pedagogo. O campo de formação de professore é marcado por disputas em torno de
projetos identitários pensados a partir da lógica de que existem conteúdos de formação capazes de
constituir uma identidade docente que expressaria um modelo de professor ideal, evidenciando a
falência como sentimento de frustração do licenciando de Pedagogia. Os obstáculos no desempenho acadêmico dos alunos são construídos, em grande parte, pela tensão existente no campo de
formação de professores. A afirmação da plena realização de um modelo identitário implica na
percepção dos estudantes de que falharam no objetivo da profissão, diante do reconhecimento da
incapacidade de alcançar esse padrão de docência ideal. Palavras-chave:Formação docente; Identidade docente; Currículo. Apoio Financeiro: FAPERJ.
palavras-chave: Formação docente; Identidade docente; Curriculo

Author: Anna Clara Rodrigues Sondahl Bibiani Professor Advisor: Talita Vidal Pereira
(CEH/FEBF) The current study is linked to the project “A qualidade da educação como um projeto
de padronização cultural: o que há de “novo” nas propostas curriculares para a formação docente?”
(The quality of education seen as a cultural standardization project: what is ‘new’ in curriculum
propositions focused on teachers’ training?) It investigates the impacts from the projection of idealized-identity teaching models on Pedagogy students’ education processes. The aim of the study
is to address the sense of failure that draws students’ training throughout the graduation course,
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given their idealistic expectations about training in the Pedagogy field. There is a sense of powerlessness surrounding their expectations about their professional performance, since idealized identities tend to project professionals as argumentative and transforming intellects committed to the
emancipatory process of their future students. Insecurity emerges from the process of questioning
how the contents taught in Pedagogy courses can be adjusted to meet their idealized expectations
about teaching. It is a matter of investigating the impacts caused by the projection of idealized
identity teaching models on Pedagogy students’ education processes. The study is of qualitative
nature and assumes the discursive perspective addressed by Alice Lopes (2013) in order to analyze
the content of narrative interviews (ANDRADE, 2012) carried out with students and professors
from Pedagogy Licentiate Courses. These interviews allowed the analysis of how participants perceived teachers’ expectations about the education provided to Pedagogy professionals. The teachers’ training field is marked by disputes about identity projects substantiated by the idea of training
contents capable of forming a teaching identity that expresses an ideal-teacher model. Accordingly,
failure is expressed through frustrations experienced by Pedagogy students. Obstacles to students’
academic performance are largely built by tensions in the teachers’ training field. The full implementation of an identity model implies the students’ perception that they failed to meet the Pedagogy profession goal, since they acknowledge their inability to reach this ideal teaching standard.
Keywords: Teachers’ training; Teaching identity; Curriculum. Financial support: FAPERJ.
keywords: Teachers’ training; Teaching identity; Curriculum
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
498. FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E QUESTÕES RACIAIS NO BRASIL:
UM ESTUDO
Autor:			
Orientador:		

Ronaldo Pedro da Silva
Mailsa Carla Pinto Passos (CEH / EDU)

Esse é um trabalho em andamento que nasceu a partir de uma necessidade de aprofundamento de estudos sobre questões raciais, principalmente no curso de Administração – que formam
administradores de empresas uma vez que estes estão em constante mutação em prol de responder
às vontades da sociedade se tornando assim um espelho da própria sociedade. Essa necessidade
nasceu a partir de uma disciplina que me inscrevi cujo o nome é “Comportamento Humano nas
Organizações”.Na disciplina os estudantes foram apresentados a uma pesquisa do Instituto Ethos,
a qual realiza uma série de abordagens sobre o perfil social, racial e de gênero das 500 maiores
empresas do Brasil e suas ações afirmativas. Segundo a pesquisa, dentro das empresas o quadro de
funcionários está dividido da seguinte forma: 57,5% são aprendizes; 28,8% são estagiários; 58,2%
são trainees; 35,7% do quadro funcional; 25,9% são supervisores; 6,3% são gerentes; 4,7 do quadro executivo e 4,9% do conselho de administração são negros. O que evidencia e destaca o efeito
“funil” das organizações, os cargos mais gerenciais e estratégicos que estão no topo da pirâmide
hierárquica estão sendo ocupados por brancos, enquanto os cargos mais operacionais por negros.
Isso me remete diretamente quando o professor português, Boaventura, fala sobre as linhas “abissais” delimitavam o Velho e o Novo Mundo na era colonial persistem estruturalmente no mundo
moderno ocidental e permanecem a nortear as relações políticas e culturais excludentes mantidas
em nossa realidade. Para compreender como esses processo de exclusão operam, optei por aprofundar os estudos a partir da história de vida de uma mulher negra que conseguiu atravessar essa
linha: Rachel Maia, foi CEO da Tiffany & CO por sete anos e da Pandora no Brasil por nove anos, e
sob a sua gestão, a segunda empresa passou de duas a noventa e oito lojas no país. . Rachel sempre
foi muito à frente do seu tempo, determinada a conquistar o mundo e ultrapassar as linhas abissais
se qualificou e buscou conhecimentos que a levaram ao topo sendo hoje um modelo de sucesso e
inteligência por muitas pessoas sobretudo negras. ”Eu sou 0,04% da representatividade dos CEOs
por ser mulher e negra”, disse em uma entrevista a VEJA. Concluo afirmando a importância da
discussão sobre a temática e a procura de soluções e interrupções de pensamentos forjados a partir
de processos de epistemicidio.
palavras-chave: administração; negros; empresa

This is an ongoing program that grew out of an idea of deepening studies on racial issues,
especially in the course of Administration - which form managers since they are constantly mutating in response to the wishes of society thus becoming a mirror of society. This issue was born
with an organization that presented me with the name of “Human Behavior in Organizations.” In
the sense I found was a survey by the Ethos Institute, a series of social, racial and gender indicators
of the 500 largest companies in Brazil and their conforming actions. According to a survey, the
board of companies is framed as follows: 57.5% are apprentices; 28.8% are trainees; 58.2% are trainees; 35.7% of staff; 25.9% are supervisors; 6.3% are managers; 4.7 of the executive card and 4.9%
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of the board of directors are black. What stands out and does the “funnel” effect of organizations,
the more managerial and strategic positions that are at the top of the hierarchical pyramid are
being filled by whites, while the jobs most function for blacks. This brings me very much when the
Portuguese professor, Boaventura, talks about the abyssal lines delimited by the Old and the New
World in the colonial era persistently structurally in the western world and remains in the world
as excluding political and cultural relations maintained in our reality. The Foreign Currency Trading Machine, Rachel Maia, was CEO of Tiffany & CO for seven years and Pandora in Brazil for
nine years, and under the same company, a new business went from two ninety-eight stores in the
country. . Rachel has always been far ahead of her time, determined to conquer the world and to
surpass the stages of success and search of knowledge on the level of success and success of one of
the biggest black people. “I am 0.04% of the CEOs’ representativeness for being female and black,”
he said in an interview with VEJA. Concluding the importance of the discussion on the theme and
the search for solutions and interruptions of thoughts forged from epistemic processes.
keywords: blacks; companies; administration
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
499. FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE FÍSICA: DESAFIOS DE
MUDANÇA DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO
Autor:			
Orientador:		

Priscila da Silva Santos
Giselle Faur de Castro Catarino (CTC / FIS)

Formação Inicial de Professores de Física: Desafios de Mudança do Sistema Educacional
Brasileiro Autores: Priscila da Silva Santos e Giselle Faur de Castro Catarino Orientador: Giselle
Faur de Castro Catarino (UERJ/UNIGRANRIO/CEFET-RJ) Fundamentando-nos nas análises das
monografias de Licenciatura de Física defendidas nos anos de 2013 e 2014 na Uerj, bem como nos
temas discutidos pelos estudiosos da área da pesquisa em Ensino de Física, buscamos oferecer um
panorama da formação inicial de professores de Física desta Universidade. Os objetivos são analisar as monografias, descrever a curva de interesse dos licenciandos pelos temas tratados e analisar
a transcrição de uma entrevista realizada com uma professora formadora - o mais recente avanço
desta pesquisa. Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura de artigos publicados em periódicos no período de 2004 a 2014, para construção do estado da arte. A pesquisa é qualitativa e, para
a análise das monografias utilizamos a Análise Textual Discursiva. Como resultados parciais, temos
as diversas categorias, temas recorrentes, em que se encaixaram as monografias - Natureza da Ciência (NDC), História e Filosofia da Ciência (HFC), abordagem CTS-Arte (CTS-Arte), Contextualização (C), Inserção das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), Linguagem (L) e Física
Moderna e Contemporânea (FMC). Entendemos que as monografias, pensadas certamente com o
intuito de colaborar com a mudança exigida pelo sistema educacional brasileiro, especificamente
o Ensino de Física, refletem as discussões presentes na pesquisa em Ensino de Física visto que tratam de temas relevantes para a área e, da entrevista com a professora formadora, compreendemos
mais sobre a construção do atual cenário da pesquisa em ensino de física da universidade. Nota-se
ainda que existe uma tendência em abordar temáticas e utilizar metodologias que contribuam para
a construção de uma visão mais crítica do ensino de física. Esperamos contribuir para a análise do
curso de licenciatura da Universidade, possibilitando subsídios para a atuação futura dos formadores de professores e o delineamento de novas estratégias pedagógicas, além de modificações na sua
estrutura curricular. palavras-chave: Formação inicial; Ensino de física; Formação para cidadania
palavras-chave: Formação inicial; Ensino de física; Formação para cidadania

Initial formation of Physics Teachers: Challenges of Change of the Brazilian Educational
System Authors: Priscila da Silva Santos e Giselle Faur de Castro Catarino. Coorientator: Giselle Faur de Castro Catarino (UERJ/UNIGRANRIO/CEFET-RJ) Basing us on the analyses of the
monographs of Physics Degree defended in the years of 2013 and 2014 at Uerj, as well as on the
subjects discussed by the scholars of the area of the inquiry in Physics Teaching, we look to offer
a view of the initial formation of Physics teachers of this University. We will analyze the monographs, to describe the curve of interest of the graduatings for the treated subjects and to analyze
the transcription of an interview we made with a teacher trainer - the more recent progress of
this research. Initially, from 2004 to 2014, was carried out a literature review of articles published
in journals in the period, for construction of the state of art. Our research is qualitative and, for
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the analysis of the monographs we used the Discursive Textual Analysis. As partial results, we
have several categories, recurring themes, in which there were fitted the monographs - Nature of
Science (NDC), History and Philosophy of the Science (HFC), CTS-Arte approach (CTS-Arte),
Contextualization (C), Insertion of the TIC (Technologies of Information and Communication),
Language (L) and Modern and Contemporary Physics (FMC). We believe that the monographs
certainly intended to collaborate with the change required by the Brazilian educational system,
since they deal with relevant topics in the area and, from the interview with the teacher trainer,
we could understand more about the construction of the current scenario of research in physics
teaching at the university. It is also noted that there is a tendency to approach issues and to use
methodologies that contribute to the construction of a more critical view of physics teaching. We
intend to contribute to the analysis of the University’s undergraduate course, providing subsidies
for the future performance of teacher and the delineation of new pedagogical strategies, as well as
modifications in its curricular structure. keywords: Initial formation; Physics teaching; Citizenship
keywords: Initial formation; Physics teaching; Citizenchip
Apoio Financeiro:
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EDUC AÇ ÃO
500. FORMAÇÃO INVENTIVA E ACONTECIMENTALIZAÇÃO DA HISTÓRIA:
UM OLHAR PARA GREVE GERAL DE 1903
Autor:			
Orientador:		

Gabriel Arcanjo Pereira da Silva
Rosimeri de Oliveira Dias (CEH / FFP)

Desde 2014, este trabalho de iniciação científica aposta na investigação de referenciais que
ajudem a pensar os processos de formação pela perspectiva da invenção. Sendo ela uma atitude
problematizadora incorporada nas práticas de formação, conforme afirma Rosimeri Dias. O trabalho ganha corpo em meio aos encontros com os textos e grupos de estudos com outros bolsistas
de iniciação científica/docência e mestrandos da FFP/UERJ, em qualificações e defesas de dissertações, em seminários e no acompanhamento de práticas que ajudam a pensar a formação inventiva
de professores. Desta maneira, a atividade de Iniciação Científica aposta na reificação de uma lógica
de ensinar e aprender História, que se configura em uma análise de implicação. Para René Lourau,
implicar é desnaturalizar processos. Estar implicado é também admitir que se é objetivado por
aquilo que se pretende objetivar. O método da cartografia, de Gilles Deleuze e Felix Guattari, é a
ferramenta utilizada para acompanhar o processo formativo e as práticas discursivas da disciplina
em questão. Com esses referenciais, neste ano de 2018, retomo a articulação feita no ano anterior
entre formação inventiva e escrita da história. Para tanto, utilizo os estudos de Paul Veyne sobre
Michel Foucault para pensar o conceito de acontecimentalização da história. Sendo ela um método
para escrita da história que consiste em fazer emergir práticas pretéritas sem generalizá-las, dando
a ver as implicações dos sujeitos históricos em seu tempo. E a formação inventiva, como proposto
por Dias, permite tensionar a forma de ensino-aprendizagem estruturada por leis que a toma como
adaptação ou aquisição de habilidades passíveis de serem controladas, propondo assim, uma formação-experiência. A Greve Geral de 1903 se insere no esforço de escrever uma história-acontecimento, conforme proposto por Foucault. Por meio das articulações destes eixos é possível pensar
perspectivas outras para a escrita da história e suas imbricações com ensino da disciplina. A ideia,
assim, é dar a ver modos instituintes de ensinar, aprender e escrever história atentos a constituição
de singularidades transformáveis.
palavras-chave: Formação Inventiva; Acontecimentalização da história; Greve Geral de 1903

Since 2014, this work of scientific initiation has focused on the investigation of references
that help to think the processes of formation from the perspective of the invention. Being a problematizing attitude incorporated in the practices of formation, as Rosimeri Dias affirms. The work
comes to fruition through the meetings with the texts and study groups with other FFP / UERJ
scholarship students, in qualifications and dissertation defenses, in seminars and in the accompaniment of practices that help to think about the formation of teachers. In this way, the activity
of Scientific Initiation bets on the reification of a logic of teaching and learning History, which is
configured in an analysis of implication. For René Lourau, to implicate is to denaturalize processes. To be involved is also to admit that one is objectified by what one intends to objectify. The
cartography method, by Gilles Deleuze and Felix Guattari, is the tool used to follow the formative
process and the discursive practices of the discipline in question. With these references, in this year
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of 2018, I return to the articulation made the previous year between inventive and written history.
To do so, I use Paul Veyne’s studies on Michel Foucault to think about the concept of eventalization in history. It is a method for writing history that consists in making past practices emerge
without generalizing them, giving a view of the implications of historical subjects in their time.
And inventive training, as proposed by Dias, allows to stress the teaching-learning form structured
by laws that take it as adaptation or acquisition of skills that can be controlled, thus proposing a
training-experience. The General Strike of 1903 is inserted in the effort to write a history-event,
as proposed by Foucault. Through the articulations of these axes it is possible to think of other
perspectives for the writing of history and its imbrications with teaching of the discipline. The
idea, then, is to give insinuating ways of teaching, learning and writing history attentive to the
constitution of transformable singularities.
keywords: Inventive Formation; Eventful of History; General Strike of 1903
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
501. FREDERICK DOUGLASS: A EDUCAÇÃO COMO CAMINHO PARA A
LIBERDADE (1818-1895)
Autor:			
Orientador:		

Amanda dos Santos Silva
Alexandra Lima da Silva (CEH / EDU)

O presente trabalho toma como ponto de partida a análise da trajetória de Frederick Douglass. Nascido escravo, em Maryland, Estados Unidos, no ano de 1818, tornou-se um importante
orador pró abolicionista, tendo participado de várias convenções com o objetivo de conscientizar
a população quanto ao assunto da escravidão. Objetiva-se analisar a importância da educação na
experiência de um sujeito nascido na condição de escravo, e os caminhos empreendidos no sentido
de conquista de ascensão social através de seu uso. Interrogam-se os significados do domínio da
cultura letrada e os inúmeros escritos publicados por Frederick Douglass em busca de uma emancipação plena da população afro descendente na América. O cruzamento de fontes diversas, tais
como as três autobiografias publicadas em língua inglesa, além do livro de memórias, publicado
em língua portuguesa, procura dar visibilidade aos projetos em torno da causa abolicionista. Compreende-se também analisar a importância da educação, como contribuinte para a ascensão social
e para a libertação de ambos. Para esse trabalho acontecer, foi lido e analisado as autobiografias de
Douglass.“ Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. Written by himself” foi
traduzida por Leonardo Poglia Vidal no ano de 2016. Em português o livro se chama: “A Narrativa
de vida de Frederick Douglass: um escravo americano.” O projeto procura articular a trajetória de
Frederick Douglass com a experiência de outros sujeitos nascidos no cativeiro, e que através do uso
da palavra escrita, tornaram-se professores e intelectuais negros, a partir de meados do século XIX
até as décadas iniciais do século XX.
palavras-chave: escravidão; educação; Douglass

The present work takes as its starting point the analysis of the trajectory of Frederick Douglass. Born a slave in Maryland, United States, in 1818, he became a prominent pro-abolitionist
orator, having participated in various conventions to raise public awareness of the subject of slavery. The objective is to analyze the importance of education in the experience of a subject born as
a slave, and the paths taken in the sense of achieving social ascension through its use. The meanings of the domain of literate culture and the numerous writings published by Frederick Douglass in
search of a full emancipation of the Afro descendant population in America are questioned. The
cross-referencing of several sources, such as the three autobiographies published in English, as
well as the memoir, published in Portuguese, seeks to give visibility to projects surrounding the
abolitionist cause. It is also understood to analyze the importance of education as a contributor to
the social ascent and the liberation of both. For this work to happen, Douglass’s autobiographies
have been read and analyzed. “Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave.
Written by himself “was translated by Leonardo Poglia Vidal in the year 2016. In Portuguese the
book is called” The Life Narrative of Frederick Douglass: an American slave. “The project seeks to
articulate the trajectory of Frederick Douglass with the experience of others subjects born in captivity, and who through the use of the written word became black teachers and intellectuals from
the mid-nineteenth century until the early decades of the twentieth century.
keywords: slavery; education; Douglass
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
502. GAMEFICAÇÃO, AUDIOVISUALIDADES E OUTROS ATOS DE
CURRÍCULO NA PERSPECTIVA DA APRENDIZAGEM INVENTIVA.
Autor:			
Orientador:		

Daniel Gouvea de Oliveira Pessôa
Leonardo Amaro Nolasco da Silva (CEH / EDU)

A pesquisa, inserida em um projeto que visa pensar as atualizações das tecnologias educacionais, empreendidas pelos praticantes da sala de aula, dedicou-se a refletir sobre os conceitos de
“gameficação” e de audiovisualidades. A partir destas noções, pretendeu-se compreender o papel
desempenhado por professores e estudantes na produção e no uso criativo das tecnologias postas
ao consumo, dialogando com Certeau (1994) sobre as possibilidades de pensarmos as tecnologias
como táticas de resistência. Para tanto, o plano de trabalho foi operacionalizado por meio de oficinas temáticas, ofertadas à comunidade acadêmica, o que nos permitiu compreender e explorar
formas de manuseio de softwares, experimentar a produção de recursos e materiais educativos e
dialogar com os praticantes das oficinas sobre suas autorias e formas de aprender-ensinar. Em todo
o processo buscamos na literatura o suporte necessário para a compreensão daquilo que produzimos no trabalho de campo. O estudo tem nos mostrado a potência da autoria como disparadora
de temas complexos em sala de aula, sobretudo quando utilizamos jogos pautados em sistemas de
RPG e também quando estimulamos a produção-consumo das audiovisualidades, entendidas como
produtos da contemporaneidade que não se limitam ao cinema ou a televisão, mas mesclam essas
linguagens em nome de uma imersão no redemoinho caótico de sons e imagens que marcam o
nosso tempo. Tal debate, apostamos, é fundamental para a formação de professores, uma vez que
estimula pensar com os equipamentos, submetendo a máquina aos corpos que lhe confere sentido.
A pesquisa produziu nos últimos meses uma série de vídeos criados nas oficinas – roteiro, captação
de imagens, edição, montagem e divulgação realizados pelos pesquisadores/bolsistas – e também
fabricou materiais e recursos educativos já testados em sala de aula, seja sob a forma de “boardgames” ou de disparadores lúdicos que auxiliam a geração do debate, a exposição de ideias e a defesa
de argumentos diante de temas polêmicos, assentados na perspectiva da diferença. Todos esses
movimentos tiveram como cenário algumas disciplinas eletivas e obrigatórias ofertadas no curso
de Pedagogia da UERJ.
palavras-chave: gameficação; audiovisualidades; tecnologias educacionais

The research, inserted in a project that aims to think the updates of the educational technologies, undertaken by the practitioners of the classroom, was dedicated to reflect on the concepts
of “gamefication” and audiovisualities. From these notions, it was intended to understand the role
played by teachers and students in the production and creative use of technologies put to consumption, dialoguing with Certeau (1994) on the possibilities of thinking of technologies as resistance
tactics. To this end, the work plan was implemented through thematic workshops offered to the
academic community, which allowed us to understand and explore ways of handling software,
to experiment with the production of educational resources and materials, and to dialogue with
workshop practitioners about their authorship and ways of learning-teaching. Throughout the
process, we seek in literature the necessary support for understanding what we produce in the
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fieldwork. The study has shown us the power of authorship as a trigger for complex themes in
the classroom, especially when we use games based on RPG systems and also when we stimulate
the production-consumption of audiovisualities, understood as contemporary products that are
not limited to cinema or television, but mix these languages in the name of an immersion in the
chaotic swirl of sounds and images that mark our time. Such a debate, we bet, is fundamental for
the training of teachers, since it stimulates thinking with equipment, subjecting the machine to the
bodies that gives it meaning. The research has produced in recent months a series of videos created
in the workshops - screenplay, image capture, editing, mounting and dissemination carried out
by researchers / scholarship holders - and also made educational materials and resources already
tested in the classroom, either in the form of “Boardgames” or playful triggers that help generate
debate, expose ideas and defend arguments against controversial themes, based on the perspective
of difference. All these movements had as scenario some elective and compulsory subjects offered
in the course of Pedagogy of UERJ.
keywords: gamefication; educational technologies; audiovisualities
Apoio Financeiro:
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EDUC AÇ ÃO
503. GAMES E JUVENTUDE INTERCONECTADA: A INSERÇÃO DE JOGOS
ELETRÔNICOS COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO MÉDIO
Autor:			
Orientador:		

Karina Carvalho dos Santos
Miriam Soares Leite (CEH / EDU)

Este trabalho é um recorte de um estudo mais amplo, desenvolvido pelo Grupo de Estudos sobre Diferença e Desigualdade na Educação Escolar da Juventude/DDEEJ, em se que buscou
identificar como a academia tem pesquisado sobre a temática da Educação da Juventude. Busco
discutir sobre a inclusão de jogos eletrônicos como instrumentos lúdicos de aprendizagem no Ensino Médio, a partir da revisão de todos os trabalhos apresentados em todos os grupos de trabalho
e disponibilizados nos anais das reuniões da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Educação/ANPEd, realizadas no período de 2008 a 2017. Entre 3440 trabalhos revisados, foram
selecionados 6 textos, a partir do critério de menção dos termos games, jogos eletrônicos e suas
flexões. Foram também encontrados 10 textos que mencionavam ao menos uma vez os termos
interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e pluridisciplinaridade, que se
remetem a discussão que foi entendida como uma das contribuições possíveis da Pedagogia para
viabilizar a inclusão desse recurso no Ensino Médio. E apenas 1 texto que mencionava a questão
da ludicidade, lúdico e suas flexões, em referência ao tema da ludicidade, que foi considerado outra
contribuição que a teorização pedagógica pode dar para esse propósito. A partir desse levantamento foram realizadas três etapas: a primeira consistiu na organização dos artigos encontrados que
mencionavam jogos eletrônicos, sintetizando o que cada um abordava; a segunda foi a elaboração
de uma tabela para organização dos textos que tratavam da temática da trans/multi/pluri/interdisciplinaridade, contendo as seguintes informações: autor, título, definição do conceito utilizado – se
trans, multi, pluri ou interdisciplinariedade – e se havia ou não problematização desse conceito; e
a terceira foi a síntese do único texto encontrado que aborda a questão do lúdico. A partir desse
levantamento, pude perceber que já há estudos sobre a utilização de jogos eletrônicos na educação
escolar, porém há pouca problematização da noção de interdisciplinaridade e menos ainda sobre
a questão da ludicidade nessa modalidade de ensino. Desse modo, julgo de extrema importância o
estudo dessas temáticas por haver espaço e necessidade da abordagem sobre esse assunto.
palavras-chave: jogos eletrônicos; interdisciplinaridade; ludicidade

This work is part of a larger study, developed by the Group of Studies on Difference and
Inequality in School Education of the Youth / DDEEJ, in which it sought to identify how the academy has researched on the theme of Youth Education. I seek to discuss the inclusion of electronic
games as means for playful learning instruments in High School, from the review of all the papers
presented in all working groups and made available in the annals of the meetings of the National
Association of Research and Graduate Studies in Education / ANPEd, carried out from 2008 to
2017. Among the 3440 papers reviewed, 6 texts were selected, based on the criterion of mention of
the terms games, electronic games and their inflections. There were also 10 texts that mentioned
at least once the terms interdisciplinarity, multidisciplinarity, transdisciplinarity and pluridisciplinarity, which refer to the discussion that was understood as one of the possible contributions of
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Pedagogy to enable the inclusion of this resource in High School. And only one text mentioned
the question of playful playfulness and its inflections, referring to the theme of playfulness, which
was considered another contribution that the pedagogical theorization can give for this purpose.
From this survey three stages were carried out: the first consisted in the organization of the found
articles that mentioned electronic games, synthesizing what each one approached; The second
one was the elaboration of a table for the organization of texts dealing with trans / multi / pluri
/ interdisciplinarity, containing the following information: author, title, definition of the concept
used - trans, multi, pluri or interdisciplinarity - and there was no problematization of this concept;
and the third was the synthesis of the only text found that addresses the question of play. From this
research, I could see that there are already studies on the use of electronic games in school education, but there is little problematization of the notion of interdisciplinarity and still less about the
issue of playfulness in this type of teaching. Therefore, I think it is extremely important to study
these themes because there is space and need for the approach on this subject.
keywords: electronic games; interdisciplinarity; ludicity
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
504. IMAGENS DA INFÂNCIA OITOCENTISTA NAS CASAS BRASILEIRAS:
NASCIMENTO, EDUCAÇÃO E MORTE
Autor:			
Orientador:		

Tiago Augusto Xavier de Souza
Maria Celi Chaves Vasconcelos (CEH / EDU)

O trabalho trata da pesquisa de imagens fotográficas e iconográficas que pretendiam eternizar cenas cotidianas da infância nas casas oitocentistas brasileiras, no contexto da segunda metade
do século XIX. Entre as imagens selecionadas em álbuns, jornais, coleções privadas e publicações
sobre a temática, destacam-se cenas de nascimento e morte, além das constantes alusões à educação
doméstica, utilizada como padrão de representações na moda e considerada como o ideal da “boa”
educação feminina. O objetivo geral da pesquisa visa demonstrar a centralidade da casa, como espaço que englobava, desde o lugar de nascimento, a capela, a escola, e, por vezes, onde se realizavam
as próprias exéquias, registradas em imagens fotográficas. Em um plano mais específico pretende-se descrever a casa também como o lugar do lazer, das lições cotidianas, do contato com a extensa
parentela que caracterizava o núcleo familiar no século XIX, bem como um universo de busca pelo
luxo e conforto, copiados dos países europeus, tomados como modelo, no qual as aprendizagens
de música, poesia, desenho, pintura, entre outros dons artísticos, aparecem como arquétipos de
aspiração para a educação feminina. Nessa perspectiva, a pesquisa caracteriza-se como um estudo
histórico-documental, que tem como procedimentos metodológicos a investigação em diferentes
fontes, especialmente imagens fotográficas e iconográficas do período, representativas de três momentos significativos retratados da infância oitocentista: nascimento, educação feminina e morte.
O trabalho dialoga com outros autores que se debruçam sobre a mesma temática, com destaque
para Philippe Ariès, João José Reis, Carlos Franco, Marise Malta e Maria Celi Vasconcelos. Conclui-se que, durante a primeira infância, as crianças passavam a maior parte de suas vidas, exclusivamente, no ambiente das próprias casas, sendo a fotografia – uma invenção recém-difundida
no país –, usada como forma de eternizar a imagem, notadamente, daquelas que não sobreviviam.
Além disso, a iconografia revela que a “boa” educação feminina era pautada pela busca dos padrões
europeus de comportamento, entre eles falar francês, tocar instrumentos musicais, e obter o mínimo de aprendizagens permitidas e consideradas adequadas à mulher oitocentista.
palavras-chave: Infância no oitocentos; Educação doméstic; Nascimento e morte

The academic paper deals with the research of photographic and iconographic images that
wanted to perpetuate scenes of childhood in Brazilian eighteenth century houses, in the context
of the second half of the 19th century. Among the selected images in the albums, newspapers, private collections and publications on the theme, we highlight scenes of birth and death, as well as
the constant allusions to domestic education, used as a pattern of representations in fashion and
considered as the ideal of “good education feminine “. The general objective of the research is to
demonstrate the centrality of the house, as a space that encompassed, from the place of birth, the
chapel, the school, and sometimes where the funerals themselves were recorded in photographic
images. In a more specific plan we intend to describe the house also as the place of leisure, daily
lessons, contact with the extended family that characterized the family nucleus in the nineteenth
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century, as well as a universe of search for luxury and comfort, copied from the European countries. It had taken as a model, in which the learning of music, poetry, drawing, painting, among
other artistic gifts, appear as archetypes of aspiration for female education. In this perspective, the
research is characterized as a historical-documentary study, which has as methodological procedures the investigation in different sources, especially photographic and iconographic images of
the period, representative of three significant moments portrayed from the nineteenth century
childhood: birth, female education and death. The work is in dialogue with other authors who
focus on the same theme, especially Philippe Ariès, João José Reis, Carlos Franco, Marise Malta
and Maria Celi Vasconcelos. It is concluded that, during infancy, children spent most of their lives
exclusively in the home environment, with photography, an invention in the country, used as a
way of perpetuating the image, those who did not survive. In addition, iconography reveals that
“good” female education was guided by the pursuit of European standards of behavior, including
speaking French, playing musical instruments, and obtaining the minimum of learning allowed
and considered appropriate to the nineteenth-century woman.
keywords: Childhood in the eightis; Domestic education;; Birth and death.
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
505. INCLUSÃO DE JOVENS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM
ATIVIDADES DE TRABALHO
Autor:			
Orientador:		

Priscila de Paiva Martins
Annie Gomes Redig (CEH / EDU)

O presente estudo é um recorte da pesquisa “Inclusão de jovens com deficiência intelectual
em atividades de trabalho”, sendo assim, esse trabalhotem como objetivo investigar a produção
científica na área da Educação Especial e Inclusiva no que se refere à profissionalização de pessoas
com deficiência e inserção no mundo do trabalho. Nesta direção, foram analisados os dossiês temáticos publicados na base de dados do Scielo, no período de 2015 a 2017. A linha de corte se deu
a partir do ano de 2015, devido à publicação da Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), com a
finalidade de investigar as mudanças nos campos teóricos e práticos, após essa Lei. Para tal, foi utilizada como metodologia a revisão integrativa, a procura se deu por meio de palavras-chaves para
a busca dos dossiês: dossiê, educação especial, educação inclusiva, pessoas com deficiência, pessoas
com necessidades educacionais especiais, inclusão escolar, inclusão profissional, inclusão. Neste
período, encontramos 17 dossiês, entretanto, apenas quatro artigos abordam a temática da profissionalização e inserção no mundo do trabalho.Consideramos com essa informação, que o estudo
sobre a profissionalização e colocação de pessoas com deficiência em atividades laborais ainda é escasso e por isso há necessidade de maior aprofundamento.A inclusão é um processo pelo qual a sociedade se adequa para alcançar a participação das pessoas com deficiência em todos os seus setores,
mesmo as que possuem necessidades educacionais especiais. Após a análise dos textos, concluímos
que mesmo com as exigências da Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), na prática ainda temos
que avançar para garantir a real inclusão social desta população. Através dos artigos analisados,
percebemos que algumas empresas estão de acordo com o processo de inclusão e contribuem para
que seja realizado de forma efetiva sem que ocorra alguma obrigação. Outra característica que deve
ser levada em conta é a permanência dessas pessoas em atividades laborais e a capacitação adequada
e oportunidade de trabalho.
palavras-chave: Pessoas com deficiência; Mercado de trabalho; inserção no mundo do trabalho

The presentstudyis a clipping oftheresearch “Inclusionofyoungpeoplewithintellectualdisability in workactivities”, so, thisworkaimstoinvestigatethescientificproduction in theareaof
Specialand Inclusive Educationwithregardtotheprofessionalizationofpeoplewithdisabilitiesandinsertion in the world ofwork. In thisdirection, thethematicdossierspublished in theScielodatabasewereanalyzed in theperiodfrom 2015 to 2017. The cutlinebegan in 2015, duetothepublicationoftheBrazilianInclusion Law (BRAZIL, 2015), withthepurposeofinvestigatingthechanges
in thetheoreticalandpracticalfields, afterthis Law. Tothisend, theintegrativerevisionwasused as
a methodology, thesearchwasdonethroughkeywords for thedossiersearch: dossier, specialeducation, education inclusive, peoplewithdisabilities, peoplewithspecialeducationalneeds, schoolinclusion, professionalinclusion, inclusion. In thisperiod, wefound 17 dossiers, however, only
four articlesdealwiththeissueofprofessionalizationandinsertion in the world ofwork. Weconsiderwiththisinformationthatthestudyontheprofessionalizationandplacementofpeoplewithdisabili-
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ties in workactivitiesis still scarceandthereforethereis a need for furtherdeepening. Inclusionis a
processbywhichsocietyissuitedtoreachtheparticipationofpeoplewithdisabilities in all its sectors,
eventhosewithspecialeducationalneeds. Afteranalyzingthetexts, weconcludethatevenwiththerequirementsoftheBrazilianInclusion Law (BRAZIL, 2015), in practicewe still haveto move forwardtoguaranteethe real social inclusionofthispopulation. Throughtheanalyzedarticles, weperceivethat
some companies are in agreementwiththeprocessofinclusionandcontributetothat it isrealizedofeffectiveformwithoutoccurring some obligation. Anothercharacteristicthat must betakenintoaccountisthepermanenceofthesepeople in workactivitiesandtheadequate training andopportunityofwork.
keywords: Disabledpeople; Jobmarket; insertion in the world ofwork
Apoio Financeiro: CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
506. JOVENS CANDIDATOS, PERFIS POLÍTICOS E TRAJETÓRIA
MILITANTE
Autor: 		
Orientador:		

Iris Nascimento Lins
Ana Karina Brenner (CEH / EDU)

Introdução: Produzimos perfil dos candidatos das eleições proporcionais dos anos de 2010,
2014 e 2018 (dados ainda em processamento) que compreendem o estado do Rio de Janeiro, cruzando os dados dos candidatos no que se refere à idade, raça, sexo, local de nascimento e partidos
e sua vinculação ao espectro político (direita, esquerda, centro). O foco específico recai sobre os
jovens candidatos (18 a 29 anos) com ampliação da faixa etária até os 33 anos de idade em função
de definições mais amplas de juventude por parte de alguns partidos. Objetivos: 1) Levantar dados
sobre as candidaturas de jovens e não jovens 2) Traçar perfil dos candidatos e análises destes na
série histórica produzida 3) Produzir subsídios, via perfil, para conhecer trajetórias de militância de
candidatos 4) Conhecer processos de engajamentos de jovens candidatos. Metodologia: Cruzando
informações obtidas no site do TSE no registro das candidaturas, do mesmo tipo em diferentes
anos, categorizando candidatos a deputado federal e estadual dos anos de 2010, 2014 e 2018 a fim
de construir o perfil dos candidatos e dos candidatos jovens cruzando com a conjuntura política
destes anos e com as dinâmicas partidárias. Resultados: Categorizado em planilhas todos os candidatos e candidatos jovens e as especificidades acerca de suas candidaturas. Conclusão: Estamos
em primeiro momento de obter e cruzar informações e categorizações para produzirmos subsídios
informativos das candidaturas para que futuramente possamos conhecer as socializações políticas
e os engajamentos juvenis no sentido de compreender as formas de ação dos jovens candidatos de
diversos partidos de amplo espectro político nas últimas eleições especialmente considerando a
conjuntura política de determinado ano e também contemporânea.
palavras-chave: socialização política; engajamento militante; partidos políticos; juventude

Introduction: We produce a profile of candidates from the proportional elections of 2010,
2014 and 2018 (data still being processed) that comprise the state of Rio de Janeiro, crossing the
candidates’ data regarding age, race, gender, birth and parties and their linkage to the political
spectrum (right, left, center). The specific focus is on young candidates (18 to 29 years old) with
a widening of the age group up to the age of 33 due to broader definitions of youth by some parties. Objectives: 1) To raise data on the applications of young people and not young people 2) To
draw profiles of the candidates and their analysis in the historical series produced 3) To produce
subsidies, via profile, to know candidate militancy trajectories 4) To know the processes of youth engagement candidates. Methodology: Crossing information obtained on the TSE website in
the registration of candidatures, of the same type in different years, categorizing candidates for
federal and state representatives from the years 2010, 2014 and 2018 in order to build the profile
of the candidates and the young candidates crossing with the political conjuncture of these years
and with the partisan dynamics. Results: Categorized in spreadsheets all the candidates and young
candidates and the specifics about their applications. Conclusion: We are at the first moment of
obtaining and crossing information and categorizations to produce informative subsidies of the
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candidacies so that in the future we will be able to know the political socializations and the juvenile
engagements in order to understand the forms of action of the young candidates of diverse parties
of wide political spectrum in the last elections especially considering the political conjuncture of a
given year and also contemporary.
keywords: socialization politics; militant engagement; political parties; youth
Apoio Financeiro:
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EDUC AÇ ÃO
507. LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO NACIONAL SOBRE
AUTOPERCEPÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Autor:			
Orientador:		

Suellen Melo de Araujo
Rosana Glat (CEH / EDU)

O presente estudo é um recorte da pesquisa “Falando de si: estudos sobre autopercepção e
histórias de vida de pessoas com deficiência intelectual”. Objetiva-se aqui apresentar os dados quantitativos e qualitativos do levantamento realizado sobre autopercepção de pessoas com deficiência
intelectual na produção acadêmica nacional. O levantamento foi realizado nas seguintes bases de
dados: Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), Biblioteca Científica Eletrônica Online (Scielo-Brasil), Revista Brasileira de
Educação Especial, Revista de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria e Dossiê
de Educação Especial da Revista Interfaces da Educação. Teve como marco temporal a promulgação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006) – aprovada no Brasil em
2009 pelo Decreto 6949 (BRASIL,2009). Foram pesquisados artigos, dissertações e teses de 2006 a
2016, a partir de descritores como: autopercepção, deficiência intelectual/mental, história de vida,
relatos pessoais, auto defensoria, etc. O critério para seleção dos trabalhos que integravam este
levantamento era constar no texto o registro da fala da pessoa com deficiência intelectual. Foram
localizados 19 textos, sendo duas teses de doutorado, seis dissertações de mestrado e 11 artigos em
revistas científicas. Após leitura e análise das produções selecionadas, observou-se que ainda são
escassos os estudos que tratam da autopercepção de pessoas com deficiência intelectual. Além disso,
a maioria das pesquisas apresentam poucos trechos das falas dos sujeitos entrevistados. Destacou-se
nas narrativas um sentimento de baixa expectativa social em relação às suas potencialidades. No
entanto, as falas mostram a resistência destes sujeitos em aceitar o rótulo que lhes foi imputado. É
notório a presença do discurso socialmente produzido da deficiência, todavia, os sujeitos parecem
desenvolver diferentes estratégias para lidar com o estereótipo. Foi denunciado situações de segregação e tratamento hostil, mas também há relatos de acolhimento e respeito. As falas analisadas
mostram que pessoas com deficiência intelectual podem ser protagonistas de suas vidas. Diante
desse quadro, conclui-se que há necessidade de desenvolver pesquisas que privilegiem a escuta e
que legitimem as vozes das pessoas com deficiência intelectual.
palavras-chave: Deficiência Intelectual; Autopercepção; Inclusão

This study represents part of the research “Speaking about oneself: studies on self-perception and life histories of people with intellectual disability”. The objective of this study is to present
the quantitative and qualitative data of the survey carried out on self-perception of people with
intellectual disabilities. The survey was carried out in the following data base: CAPES Data Base of
thesis and dissertations; Scientific Electronic Library On line (Scielo-Brasil), Revista Brasileira de
Educação Especial, Revista de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria e Dossiê
de Educação Especial da Revista Interfaces da Educação. Its time frame was the promulgation of
the Convention on Rights of People with Handicap (UNO, 2006) – approved in Brazil in 2009 by
the Decree 6949. We search in articles, dissertations and theses from 2006 to 2016, based on the
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following descriptors: self-perception, intellectual / mental disability, life history, personal reports,
self-advocacy. The criterion for selection of the works contained in this survey was that the text
had to present the own speech of the people with intellectual disabilities. We found 19 texts: two
doctoral theses, six master dissertations, and 11 articles in scientific journals. After reading and
analyzing the selected material, we observed that the studies which deal with self-perception of
people with intellectual disabilities are still scarce. Furthermore, the majority of the researches
showed very few excerpts from the speeches of the interviewed subjects. The narratives highlighted a feeling of low social expectation in relation to their potentialities. However the speeches
showed these subjects ´resistance to accept the label that was imputed to them. The presence of the
social produced discourse of disability is notorious, however the subjects seem to develop different
strategies to deal with the stereotype. Cases of segregation and hostile treatment were reported,
but there were also reports of welcome and respect. The analyzed speeches show that people with
intellectual disabilities can be protagonists of their own lives. Given this situation, it is concluded
that there is a need to develop research that privileges listening and that legitimizes the voices of
people with intellectual disabilities.
keywords: Intellectual disabilities ; Self-perception ; Inclusion
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
508. LEVANTAMENTO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA
ELABORADOS POR PROFESSORES EM FORMAÇÃO CONTINUADA EM
SERVIÇO
Autor: 		
Orientador:		

Ana Caroline Henrique Rached
Carolina Rizzotto Schirmer (CEH / EDU)

Ensinar e incluir alunos com deficiência e Transtorno do Espectro Autista que não possuem
fala e/ou escrita funcional ainda é um grande desafio para a maioria dos professores. Isso se deve ao
fato de que na sua formação tanto inicial quanto continuada estes profissionais não têm acesso ao
conhecimento teórico e nem são preparados na prática para pensar em estratégias, técnicas e confecção de recursos pedagógicos e de comunicação que atendam as particularidades destes alunados
de maneira efetiva. O presente estudo tem o objetivo de descrever e apresentar os recursos de Tecnologia Assistiva (TA) elaborados pelos professores de Sala de Recursos Multifuncionais (SRM)
das escolas do município do Rio de Janeiro durante o período em que participaram da formação
continuada. O estudo contou com a participação de dezoito professores de SRM, três professoras
que fazem parte da equipe da Oficina Vivencial, duas pesquisadoras e uma bolsista da Faculdade de
Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os encontros para a formação aconteceram
no Instituto Helena Antipoff (IHA) entre os anos de 2013 e 2016, entretanto os dados deste estudo
foram coletados a partir do grupo de “Whatsapp” criado pelos próprios professores. Os conteúdos
compartilhados foram classificados como pertencentes ao trabalho ou não, os pertencentes ao trabalho foram divididos em categorias e analisados, que foi o caso das imagens. Durante o período
de formação um total de 824 imagens foi compartilhado, porém apenas 166 foram classificadas
como pertencentes ao trabalho e dividas nas categorias: Material Pedagógico Adaptado, Comunicação Alternativa e Informática Acessível. Pode-se notar que o grupo do “Whatsapp” se tornou
um espaço facilitador para que os professores pudessem compartilhar suas experiências, anseios e
conquistas, o que contribui significativamente para a formação continuada dos mesmos. Além do
mais, fica evidente de que o professor produzindo o recurso de TA pensando exclusivamente na
necessidade que seu aluno apresenta oferece benefícios dos mais variados para o mesmo, o principal seria a inclusão desse aluno.
palavras-chave: Formação de professores; Tecnologia Assistiva; Inclusão

Teaching and including students with disabilities and Autism Spectrum Disorder (ASD)
who do not have speech and/or functional writing is still a great difficulty that presents the initial
and continued inadequate training that education professionals receive as one of the main reasons
for not this improper training ends up influencing the teacher in the moment of confection of
the pedagogical and communication resources that attend the particularities of each student in an
effective way. The present study aims to describe and present the adapted teaching materials and
Assistive Technology (AT) resources developed by the Multifunctional Resource Room (MRR)
teachers of the schools of the city of Rio de Janeiro during the period in which they participated
in the continuing education. The study counted on the participation of eighteen MRR professors,
three professors who are part of the Oficina Vivencial (OV) team, two researchers and a scholar-
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ship holder from the School of Education of UERJ. The training meetings took place at the Helena
Antipoff Institute (IHA in Portuguese) between 2013 and 2016, however the data from this study
were collected from the Whatsapp group created by the teachers. The shared contents were classified as belonging to the work or not, those belonging to the work were divided into categories
and analyzed, which was the case of the images. It may be noted that the Whatsapp group has become a facilitating space for teachers to share their experiences, desires and achievements, which
contributes significantly to their continuing education. Moreover, it is evident that the teacher
producing the AT resource thinking exclusively of the need that his / her student presents offers
benefits of the most varied for the same, the main one would be the inclusion of that student.
keywords: Teacher Training; Assistive Technology; Inclusion
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
509. MAPEANDO OS CURSOS DE LICENCIATURA SEMIPRESENCIAIS DA
UERJ E SUAS REDES
Autor: 		
Orientador:
Coorientador:

Carla Luiza silva Costa Neto
Fatima Kzam Damaceno de Lacerda (CTC / QUI)
Celly Cristina do Nascimento Saba

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) atua no oferecimento de cursos de Licenciatura na modalidade semipresencial, desde agosto de 2003. Atualmente, possui 7.827 estudantes de graduação matriculados em 16 polos de Educação a Distância (EAD) espalhados pelo estado.
É nesse contexto que esta pesquisa, de base etnográfica, vem sendo desenvolvida com o intuito
de investigar o funcionamento desses cursos - Licenciatura em Ciências Biológicas, Geografia e
Pedagogia - utilizando os pressupostos da teoria ator-rede. Utilizamos uma abordagem qualitativa
filiada ao campo da antropologia das ciências e das técnicas, ou teoria ator-rede. Realizamos, de
abril de 2017 a agosto de 2018, observações, do tipo etnográficas, em polos EAD e visitas a outros
ambientes aonde as experiências do “laboratório de educação a distância” são realizadas. Conversamos com estudantes, tutores, professores, gestores, mas também a plataforma, a sala de tutoria,
o material didático e os polos nos forneceram pistas preciosas sobre a complexa rede de interações
que constitui a experiência da EAD na UERJ. Todas as informações coletadas foram registradas em
um diário de campo para posterior análise. A partir da análise dos registros etnográficos obtidos até
o presente momento, foi possível identificar as controvérsias da EAD, seus limites e potencialidades. Destacamos a democratização da oferta de cursos de graduação para um público que não teria
acesso no modelo tradicional e a linguagem e os métodos pedagógicos utilizados na produção de
um material didático e ambiente virtual de aprendizagem de grande aceitação. No entanto, percebe-se, na fala dos participantes da pesquisa, a necessidade de uma maior integração entre os atores/
atuantes da rede. A teoria ator-rede oferece um caminho exitoso para os estudos científicos, em
especial, na área das pesquisas em educação, por permitir que os atuantes humanos e não humanos
que compõem a rede sociotécnica estudada possam ser levados em consideração. Certamente, o
mergulho nessas experiências formativas poderá apontar caminhos para a realização de uma EAD
comprometida com a formação do professor-pesquisador, que, ainda hoje, é um dos grandes desafios dos cursos de licenciatura.
palavras-chave: Formação docente; Educação a Distância; Teoria Ator-Rede

The University of the State of Rio de Janeiro (UERJ) works in the offering of undergraduate courses in the blended modality since August 2003. Currently, it has 7,827 undergraduate
students enrolled in 16 poles of Distance Education (EAD) spread throughout the state. In this
context, this research, based on ethnography, was developed to investigate the functioning of these
teacher-training courses - Biological Sciences, Geography and Pedagogy - using the assumptions
of actor-network theory. We use a qualitative approach affiliated to the field of anthropology of
sciences and techniques, or actor-network theory. From April 2017 to August 2018, ethnographic observations were carried out at the EAD poles and visits to other environments where the
experiences of the “distance education laboratory” are carried out. We talked to students, tutors,
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teachers, managers, but also the platform, the tutoring room, the teaching materials and the poles
provided us with valuable clues about the complex network of interactions that constitutes the
experience of the EAD in UERJ. All the information collected was recorded in a field diary for further analysis. From the analysis of the ethnographic records obtained up to the present moment, it
was possible to identify the EAD controversies, their limits and potentialities. We emphasize the
democratization of the offer of undergraduate courses for an audience that would not have access
in the traditional model and the language and the pedagogical methods used in the production of
didactic material and virtual environment of learning of great acceptance. However, it is perceived,
in the speech of the participants of the research, the need for a greater integration between the
actors of the network. actor-network theory offers a successful path to scientific studies, especially
in the area of research in education, because it allows the human and non-human actors that make
up the studied sociotechnical network to be taken into account. Certainly, diving in these formative experiences can point the way to the realization of an EAD committed to the formation of the
teacher-researcher, which, even today, is one of the great challenges of undergraduate courses.
keywords: Teacher training; Distance Education; Theory Actor-Network
Apoio Financeiro: ; IC/UERJ
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EDUC AÇ ÃO
510. MULTICULTURALISMO E CURRÍCULO
Autor:			
Orientador:		

Paola Carla da Silva Santos
Talita Vidal Pereira (CEH / FEBF)

Autor: Paola Carla da Silva Santos Orientador: Talita Vidal Pereira (CEH/FEBF) Este trabalho está vinculado ao Projeto “Políticas de currículo como enunciação cultural”. Nele opero com
a concepção de currículo como uma produção cultural vinculada às discussões de cultura, poder
e construção de identidade em contraposição à concepção de currículo como rol de conteúdos
previamente fixados. O estudo ganha relevância em um contexto em que a escola, uma instituição
marcada por um perfil monocultural, é impactada pela intensificação dos fluxos culturais que caracteriza o mundo contemporâneo. O estudo se justifica porque o mero reconhecimento de que
existem diferentes culturas não implica na superação de concepções e práticas que continuam silenciando e deslegitimando manifestações culturais que escapam aos padrões dominantes considerados mais adequados. Uma concepção de cultura como “coisa” a ser apropriada, uma forma cultura
ainda muito presente na educação e que pode ajudar na compreensão dos limites dos diferentes tipos de propostas de um currículo multicultural. Trata-se de um estudo teórico descritivo que toma
como referência as concepções de cultura que sustentam os diferentes tipos de multiculturalismo:
Multiculturalismo Conservador, Multiculturalismo Liberal ou Humanista, Multiculturalismo Liberal de Esquerda e o Multiculturalismo Crítico (McLAREN, 2000) buscando compreender como
sentidos objetivados/coisificados de cultura fundamentam essas diferentes propostas que circulam
no campo educacional. As leituras realizadas têm possibilitado aprofundar a reflexão sobre a centralidade da cultura para pensar os conflitos e práticas existentes na escola. Práticas muitas vezes
orientadas/justificadas por um ideal de igualdade que acabam por excluir as diferenças que emergem nos espaço-tempo de escolarização. Diferenças que escapam aos padrões culturais legitimados
socialmente. Como conclusão o estudo, em fase final de elaboração do texto final, aponta para a
urgência de pensar um currículo como produção cultural (LOPES; MACEDO, 2011), para além de
uma concepção de cultura como repertório cultural passível de ser compartilhado/imposto a todos
da mesma maneira. Implica pensar a educação assumindo as diferenças culturais como inerentes às
formações humanas. Apoio Financeiro: CNPq/UERJ
palavras-chave: cultura; currículo; multiculturalismo

MULTICULTURALISM AND CURRICULUM Author: Paola Carla da Silva Santos Professor Advisor: Talita Vidal Pereira (CEH/FEBF) The current study is linked to the project “Políticas de currículo como enunciação cultural” (Curriculum policies seen as cultural enunciation). It
addresses the concept of curriculum as a cultural production linked to discussions about culture,
power and identity construction in opposition to the concept of curriculum as a list of previously
fixed contend. The study gains relevance within a context in which the school - an institution
featured by its monocultural profile - is affected by the intensification of cultural flows that draw
the profile of the contemporary world. The development of this study is justified by the fact that
acknowledging the existence of different cultures does not imply overcoming concepts and practices that keep on silencing and delegitimizing cultural manifestations different from the dominant
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standards seen as the most adequate ones. We herein assume the concept of culture as a “thing”
to be taken possession of, as a form of expression that remains strongly present in education and
that can help better understanding the limits of different types of multicultural curriculum propositions. The study follows a descriptive theoretical design to reference culture concepts capable of
substantiating different types of multiculturalism such as the Conservative, Liberal or Humanist,
Left-Liberal and Critical ones (McLAREN, 2000). The adopted methodology was chosen in order
to help better understand the objectified/reified meanings of culture, which give the basis to different curriculum propositions available in the educational field. The assessed publications deepened
our reflection about cultural centrality and allowed thinking about conflicts and practices experienced in schools. The aforementioned practices are often driven/justified by the ideal of equality,
but they end up excluding differences that emerge from the space- time of schooling, since these
differences do not comply with socially- legitimized cultural standards. Finally, the current study,
whose final version remains in process, points towards the urgent need of thinking about curriculum as a cultural production (LOPES; MACEDO, 2011) by taking into consideration the concept
of culture, which shall go beyond the idea of a cultural repertoire to be equally shared with, or imposed to, all. It implies thinking about education by assuming that cultural differences are inherent
to the human education process. Financial support: CNPq/UERJ
keywords: culture; curriculum; multiculturalism
Apoio Financeiro: CNPQ
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511. O ALMANAK LAEMMERT E A ESCOLARIZAÇÃO NA PROVÍNCIA DO
RIO DE JANEIRO: REFLEXÕES EM TORNO DE UMA FONTE DE PESQUISA.
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Beatriz Souza dos Santos
Kimberly Araujo Gomes Pereira
Angelica Borges (CEH / FEBF)

Este estudo pretende apresentar uma análise do uso do Almanak Laemmert como fonte de
pesquisa para investigar o processo de escolarização na Província do Rio de Janeiro (1844-1889).
Criado pelos irmãos Eduard e Heinrich Laemmert, o Almanak dispõe por finalidade noticiar sobre as autoridades, organizações administrativas, jurídica, política, econômica, social e cultural do
Império (ALINE LIMEIRA, 2007). Publicado anualmente, suas informações se encontram divididas e detalhadas em diferente seções. Podemos obter informações específicas sobre os municípios, freguesias e vilas, como o número de habitantes livres e escravos. É possível encontrar dados
relacionados a educação local, inspetores, professores públicos e particulares juntamente com as
matérias lecionadas por cada, prestação de serviços e anúncios de escolas mais notáveis. Em alguns
municípios constam o quantitativo de alunos matriculados, sendo dividido entre sexo masculino
e feminino, em alguns casos havendo também escolas para ambos os sexos e/ou escolas noturnas.
Para realizarmos a pesquisa sobre o processo de difusão da escolarização na Província do Rio de Janeiro utilizando o Almanak Laemmert como fonte, usamos algumas reflexões de Maria de Fátima
Gouvêa (2008) relacionadas aos processos político-administrativos de modo a entender o cenário
político e os atos provinciais ligados à educação, bem como as contribuições de Certeau (2006)
sobre operação historiográfica. Parte das informações publicadas no Almanak eram coletadas nos
municípios/freguesias por pessoas que atendiam às solicitações da redação. Em alguns anos não
houve a publicação de informações de determinados municípios/freguesias em razão da demora
do fornecimento de dados (ALINE LIMEIRA, 2007). Com o decorrer do tempo, as edições do
Almanak tornam-se mais organizadas e mais complexas, favorecendo a investigação acerca das escolas, pois ocorreram mudanças na configuração do mesmo. Nota-se que ao longo dos anos há um
aumento gradativo das escolas nas freguesias, como o aumento das escolas para meninas, o surgimento de escolas noturnas e pode-se observar a preocupação da população com a instrução pública.
palavras-chave: escolarização ; Império; Rio de Janeiro

The purpose of this summary is to present an analysis of Almanak Laemmert’s usage as a
research source to investigate the schooling processing at Rio de Janeiro province (1844-1889).
Created by the brothers Eduard and Heinrich Laemmert. The Almanak elucidates carefully the
authorities, administrative organizations, statutory, political, economic, social and cultural of the
Empire (ALINE LIMEIRA, 2007). Published annually your information are separated in different
and detailed sessions in Almanak, Provinces, Supplements and posteriorly Notabilities. Is possible
to get specific information about the municipality, villages as the number of slaves and free inhabitants. Moreover, there information details related to the local education system, their inspectors,
private teachers and teachers from public schools and also what subject each one of them were teaching, their services given and some announcements of the greatest schools. In some counties the
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are shown the quantitative of students enrolled being divided through male and female students.
There are also schools for the both sexes, male and female, and/or evening schools. To conduct the
research about the diffusion of the schooling processing at Rio de Janeiro Province by using the
Almanak Laemmert as a source, we made some appropriation of Maria de Fátima Gouvêa (2008)
related to the administrative politics processes to make clear the whole political landscape and the
politics actions in the province which are connected to education, as well as the contributions of
Certeau (2006) on historiographical operation. Part of the information in the Almanak was collected in the municipality, villages by people who responded to the requests essay and subsequently
were published. There are difficulties related the fact the non-publication of information of a particular municipality / villages due to the delay in the provision of data (ALINE LIMEIRA, 2007).
In addition, the editorial of Almanak has become more organized over the years. We noticed that
over the years have a gradual increase of schools in the municipality, villages, such as the increase
in schools for girls, the emergence of night schools and popular concern with public education.
keywords:  schooling; Empire; Rio de Janeiro
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
512. O CURRÍCULO INTEGRADO DO PROEJA
Autor:			
Orientador:		

Larissa da Silva Garcia
Alice Ribeiro Casimiro Lopes (CEH / EDU)

O presente estudo tem por intuito compreender, numa perspectiva discursiva, a construção
do currículo integrado proposto pelo Programa Nacional de Integração da Educação Profissional
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Este programa
apresenta como seu objetivo principal a inclusão através da educação compensatória para aqueles
que não tiveram chances de terminar seus estudos.Visa assim que os estudantes da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) se formem e possam vir a ter melhores oportunidades empregatícias no
mercado de trabalho. Assim, analiso a proposta curricular representada pelo documento base de
2017 disponibilizado no site do MEC. A investigação, ainda em desenvolvimento, tem por objetivo identificar como é proposto o planejamento do projeto-político pedagógico e qual a noção de
currículo do PROEJA, bem identificar as metodologias sugeridas pelo programa, visando discutir
os desafios de um currículo integrado na formação do sujeito educado. Para o estudo da política
curricular do PROEJA, tenho como referencial teórico a interpretação de política de currículo em
uma perspectiva discursiva, como foco particular em diferentes propostas de integração curricular
que relacionam as seguintes organizações curriculares: os saberes disciplinares, as competências e
os temas de interesse dos estudantes. Na análise do documento-base, busco compreender a organização curricular desse projeto e as práticas pedagógicas desenvolvidas para o ensino das disciplinas
oferecidas pelo programa, a fim de refletir sobre as especificidades da EJA na educação geral e
profissional dos sujeitos envolvidos no processo deformação. Para tal, me apoio nas discussões de
Alice Lopes sobre políticas de currículo. Este projeto trata, em síntese, sobretudo, de entender os
sentidos e concepções atribuídos ao currículo integrado.
palavras-chave: Currículo Integrado; PROEJA; Discurso

The present study is intended to comprises in a discursive perspective the construction of
the integrated curriculum created by the National Program of Integration of Professional Education with Basic Education in the Modality of Education of Young and Adults (PROEJA). This program presents as its main objective the inclusion through compensatory education for those who
had no chance of finishing their studies. It is intended for young people and adults (EJA) students
to graduate and have better employment opportunities in the labor market. The curricular proposal was analyzed through the base document (2017) available on the MEC website. The research,
still in development, has as objective to identify how is proposed the project-political pedagogical
and what is the notion of the PROEJA curriculum, as well as identify the methodologies suggested
by the program, aiming to discuss the challenges of an integrated curriculum in the formation of
the educated student. In order to study PROEJA’s curricular policy, I have as theoretical reference
the interpretation of curriculum policy in a discursive perspective, as a particular focus on different
curricular integration proposals that relate the following curricular organizations: the disciplinary
knowledge, the competences and the topics that interests the students. Following the analysis of
the basic document, I try to understand the curricular organization of this project and the peda-
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gogical practices developed to teach the disciplines offered by the program, in order to reflect on
the specificities of the EJA in the general and professional education of the subjects involved in the
academic graduation process. Therefore, I have as support Alice Lopes’ discussions on curriculum
policies. This project aims, in a nutshell, to understand the meanings and conceptions attributed
to the integrated curriculum.
keywords: Integrated Curriculum; PROEJA; Discourse
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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513. O DIREITO À EDUCAÇÃO DOS SUJEITOS DA EJA
Autor:			
Orientador:		

Luiza Helena Rizzo Perez
Jane Paiva (CEH / EDU)

O projeto Constelações analíticas do direito à educação em novos contextos históricos: que
sentidos para a diversidade e para a dignidade humana? visa à compreensão de emoções e sentimentos relatados por sujeitos jovens e adultos quanto às interdições sofridas para o exercício do
direito à educação em qualquer fase de suas vidas, tomando em conta, especialmente, contextos
históricos e políticas socioeconômicas, culturais e educacionais. O projeto tem, como finalidade,
cartografar, no estado do Rio de Janeiro, diferentes tipos de públicos jovens e adultos, potenciais
demandantes da EJA, cujas trajetórias de vida passem pela interdição do direito à educação; entrevistar os sujeitos cartografados, com apoio de equipamento audiovisual, utilizando roteiros de
entrevista compreensiva; tratar o material coletado, após transcrição/decupagem, a partir de referências teóricas selecionadas; produzir registro audiovisual da pesquisa. No estágio em que estamos
— concluindo a primeira etapa de levantamento e estudo de autores — minha inserção no Grupo de
Pesquisa Aprendizados ao longo da vida: sujeitos, políticas, processos educativos possibilitou-me o
estudo desses autores e conhecimento dos temas envolvidos, que me auxiliam no desenvolvimento
engenhoso do portal Centro de Referência e Memória da Educação Popular e Educação de Jovens
e Adultos (CReMEJA). Esse portal tem o intuito de democratizar o acesso a materiais recolhidos de
experiências no campo da educação popular e da educação de jovens e adultos. Com isso, pretende-se facilitar a busca de pesquisadores, de estudantes e demais interessados na temática. Atuando no
processo de redação de textos explicativos, na criação de arquivo de imagens e tratamento de outras
mídias, na digitalização de arquivos para publicação no “site”, partimos do material já devidamente
mapeado e catalogado por categorias de interesse. Realizo cotidianamente a manutenção do “website”, adicionando novos arquivos, fazendo alterações solicitadas e executando o desenvolvimento
do “site” de maneira adequada aos requerimentos de um banco de dados que o suporta. Por fim, é
perceptível a extrema relevância e utilidade deste projeto para a sociedade e para a minha formação como bolsista de IC, visando apresentar ao público um trabalho consolidado, específico e de
profunda importância para a preservação de acervo da educação popular e da educação de jovens
e adultos.
palavras-chave: Direito à Educação; Educação de Jovens e Adultos; Acervo Virtual

The project “Analytical constellations of the right to education in the new historical contexts: what are the meanings for diversity and human dignity?” intents to provide understanding of
the emotions and feelings reported by youth and adult subjects regarding the prohibitions suffered
for the exercise of the right to education at any stage of their lives, taking into detail, in particular,
historical and socioeconomic, cultural and educational contexts. The purpose of the project is to
map, in the state of Rio de Janeiro, different types of youth and adult publics, potential EJA applicants, whose life trajectories pass through the prohibition of the right to education; interview the
subjects with the support of audiovisual equipment, using comprehensive interview scripts; to
treat the collected material, after transcription / “decoupage”, from selected theoretical references;
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audiovisual record of the research. At the stage where we are, concluding the first stage of survey
and study of authors, my participation in the Research Group Lifelong Learning: subjects, policies,
educational processes, enabled me to study these authors and knowledge the subjects involved,
which help me in the inventive development of the Center of Reference and Memory of Popular Education and Youth and Adult Education (CReMEJA). This portal aspire to democratize the
access to materials collected from experiences in the field of popular education and the education
of youth and adults. In this way, it is intended to facilitate the search of researchers, students and
other interested in the subject. Working on the process of writing explicative texts, creating image
files and handling other media, in the digitization of files for publication on the site, we start with
the material already properly mapped and cataloged by interest categories. I perform daily maintenance of the website, adding new files, making changes requested and running the development
of the site in a manner appropriate to the requirements of a database that supports it. Lastly, the
extremely relevant and useful nature of this project for society and for my training as a IC student
is evident, desire to present to the public a consolidated and specific work of profound importance
for the preservation of popular education and education youth people and adults.
keywords: Right to Education; Youth and Adult Education; Digital Database
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; Prociência
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514. O PISA E SEUS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: OS QUESTIONÁRIOS
CONTEXTUAIS E A PROVA DE MATEMÁTICA
Autor:			
Orientador:

Maria Beathris Costa Henriques Olivari de Los Rios
Maria Isabel Ramalho Ortigao (CEH / EDU)

Esta pesquisa investigou os instrumentos de coleta de informações do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA 2012 - o questionário aplicado ao aluno e a prova de matemática (itens públicos) - com o propósito de compreender em que medida as recomendações de
pesquisas em educação matemática são incorporadas pelo PISA na elaboração desses instrumentos.
Especificamente, visou a (a) identificar itens do questionário que se relacionam com a aprendizagem em matemática; (b) relacionar estes itens com recomendações decorrentes de pesquisas na
área; (c) analisar os conteúdos e as competências dos itens (públicos) de matemática. Partindo-se
das recomendações teórico-metodológicas de Babbie o estudo foi conduzido por meio de análise
documental. Os resultados da análise do questionário evidenciaram que as 52 questões podem ser
agrupados em oito categorias: identificação do estudante, capital econômico, capital social, capital
cultural, motivação para o estudo escolar, trajetória escolar, currículo escolar e organização da sala
de aula. A análise da prova apontou que os itens de matemática distribuem-se de forma equilibrada nas subáreas do Programa: Indeterminação e dados (13 itens), Quantidade (18 itens), Espaço e
forma (14 itens) e Mudanças e relações (11 itens). Os conteúdos e contextos dos itens são coerentes
com a proposta do PISA, que não foca especificamente a aprendizagem escolar. O estudo possibilitou a compreensão de questões relacionadas ao campo da Educação Matemática e da avaliação
em larga escala e permitiu um olhar sobre a própria organização da matemática escolar. A análise
do questionário conduziu a uma aproximação com discussões acerca de aspectos culturais e sociais
relacionados com a aprendizagem. Ficou claro que a aprendizagem de matemática pode ser impactada por características que ultrapassam a sala de aula.
palavras-chave: PISA; Questionários contextuais; Itens de matemática

This research investigated the information collection instruments of the International Student Assessment Program - PISA 2012 - the questionnaire applied to the student and the mathematics test (public items) - in order to understand to what extent, the recommendations of research in mathematical education are incorporated by PISA in the preparation of these instruments.
Specially, it aimed to (a) identify questionnaire items that relate to learning in mathematics; (b)
relate these items to recommendations arising from research in the area; (c) analyze the contents
and competences of (public) math items. Base on Babbie’ recommendations, the study was conducted through documentary analysis. The results of analysis showed that the 52 questions can be
grouped into eight categories: student identification, economic capital, social capital, cultural capital, motivation for school study, school trajectory, school curriculum and classroom organization.
The analysis of the evidence showed that the items of mathematics are distributed in a balanced
way in the subareas of the Program: Indetermination and data (13 items), Quantity (18 items),
Space and form (14 items) and Changes and relations. The contents and contexts of the items are
consistent with the PISA proposal, which does not specifically focus on school learning. The study
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made possible the comprehension of questions related to the field of Mathematics Education and
of the large-scale evaluation and allowed a look at the organization of school mathematics itself.
The analysis of the questionnaire led to an approximation with discussions about cultural and social aspects related to learning. It became clear that math learning can be impacted by traits that go
beyond the classroom.
keywords: PISA; contextual questionnaires; Math items
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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515. O QUE DIZEM OS/AS PROFESSORES/AS SOBRE AS POLÍTICAS DE
RESPONSABILIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL CARIOCA?
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Amanda Ribeiro de Lima Gioia
Elaine Sotero
Virgínia Cecília da Rocha Louzada (CEH / EDU)

Esta pesquisa visa investigar as políticas de responsabilização da rede municipal carioca e
seus impactos no cotidiano escolar, tendo sua concretude a partir do recebimento do décimo quarto salário para escolas que se encaixam nos critérios estabelecidos pela prefeitura do Rio de Janeiro.
Tais medidas são aplicadas como sendo responsáveis pela melhoria na qualidade e eficiência de
ensino. Nossos objetivos na pesquisa abrangem: a) compreender seus efeitos para o cotidiano das
escolas que compõem a rede, a partir da escuta dos/as professores/as que lá trabalham; b) problematizar o conceito de qualidade presente em tais políticas; c) contribuir para o debate sobre a
temática. Para o seu desenvolvimento foram adotadas as seguintes etapas metodológicas: a) revisão
bibliográfica; b) coleta de dados sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação do Rio (IDERIO);
c) formulário online para professores/a da rede; d) análise dos dados obtidos. Os estudos de Bonamino e Sousa (2012), Brooke (2006), Ravitch (2011) e Afonso (2012) nos possibilitaram discutir
pressupostos políticos e epistemológicos de tais políticas, assim como dialogar com as questões
trazidas pelos/as professores/as da rede. Neste sentido, foram interlocutores importantes para ampliar os sentidos sobre o assunto. Consideramos a relevância deste trabalho por dois motivos: a)
tivemos acesso a muitos professores que desconhecem o significado dessas políticas, embora sejam
os principais atores atingidos por seus efeitos; b) entendemos ser necessário discutir o conceito de
qualidade que as justificam. A partir das questões respondidas no questionário, pudemos analisar a
opinião dos professores e professoras da rede municipal sobre a utilização das avaliações externas
em larga escala para avaliar a qualidade do ensino e suas opiniões sobre o IDERIO e as políticas
de responsabilização. A pesquisa objetivou ampliar o debate sobre a questão, tendo como pano de
fundo a realidade escolar carioca. Concluímos o trabalho discordando da premissa de que essas
políticas são as responsáveis em promover a melhoria do ensino ofertado pela rede pública.
palavras-chave: Responsabilização; Avaliação Externa; Qualidade

This research aims to investigate the policies of accountability of the municipal network of
Rio de Janeiro and its impacts on school daily life, and its concreteness from the receipt of the fourteenth salary for schools that fit the criteria established by the city of Rio de Janeiro. Such measures
are applied as being responsible for the improvement in teaching quality and efficiency. Our objectives in the research include: a) understanding its effects for the daily life of the schools that make
up the network, from the listener of the teachers who work there; b) problematize the concept of
quality present in such policies; c) contribute to the debate on the theme. For its development, the
following methodological steps were adopted: a) bibliographical review; b) data collection on the
Rio Education Development Index (IDERIO); c) online form for teachers of the network; d) analysis of the data obtained. The studies of Bonamino and Sousa (2012), Brooke (2006), Ravitch (2011)
and Afonso (2012) enabled us to discuss the political and epistemological assumptions of such
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policies, as well as to dialogue with the questions brought by the network teachers . In this sense,
they were important interlocutors to broaden the senses on the subject. We consider the relevance
of this work for two reasons: a) we had access to many teachers who do not know the meaning of
these policies, although they are the main actors affected by their effects; b) we consider it necessary to discuss the concept of quality that justifies them. Based on the questions answered in the
questionnaire, we were able to analyze the opinion of teachers in the municipal network on the
use of large-scale external evaluations to assess the quality of teaching and its opinions on IDERIO
and accountability policies. The research aimed to broaden the debate on the issue, having as background the reality of the school in Rio. We conclude the work by disagreeing with the premise
that these policies are responsible for promoting the improvement of the education offered by the
public network.
keywords: Accountability; External Evaluation; Quality
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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516. O RECÉM-CHEGADO E O TRAPEIRO: IDENTIDADE E
PERTENCIMENTO COMO QUESTÕES DE (TRANS)FORMAÇÃO DA
RELAÇÃO DE INFÂNCIAS COM O TERRITÓRIO DO BAIRRO TRINDADE EM
SÃO GONÇALO
Autor:			
Orientador:		

Cintia Larangeira Silva
Maria Tereza Goudard Tavares (CEH / FFP)

Este último relatório de pesquisa apresenta algumas das reflexões tecidas ao final do percurso
de dois anos como bolsista de iniciação científica (IC/CNPq), que resultou em minha monografia
de conclusão do curso de Pedagogia, na Faculdade de Formação de Professores (FFP-UERJ). Nesse
trabalho busco complexificar a relação de crianças na/com a cidade de São Gonçalo, na perspectiva
de compreender e analisar como crianças se constituem sujeitos de direitos no bairro Trindade,
considerando a concepção de educabilidade como propositiva ao acolhimento dos recém-chegados
nos espaços citadinos. Reconhecer a capacidade inventiva e transcriadora das crianças tornou-se
fundamental na busca de afirmar sua capacidade de atuação no mundo, a partir de encontros com
diferentes experiências de infâncias do/no bairro. Assim, a pesquisa qualitativa de inspiração etnográfica pôde abranger melhor, entre outras coisas, a complexidade da pesquisa com a criança, e não
sobre ela, abrangendo a multiplicidade da sua relação com o território vivido, observando, principalmente, os aspectos éticos, políticos e epistemológicos, além do olhar e escuta sensível sobre
as especificidades comunicativas que abarcam e atravessam pesquisas sobre o território do vivido.
Autores/as como Arendt (2014, 2012, 2000, 1997), Benjamin (2009, 1995, 1987), Freire (1996,
1993, 1979, 1967) e Tavares (2015, 2010, 2003), entre outros, me auxiliaram a refletir sobre as
relações tecidas no/com/sobre o território citadino e sua potência na constituição de cidadãos mais
conscientes, evidenciando formas de interação e construção de pertencimento pelas quais a cidade
revela seus efeitos na (trans)formação de sujeitos mais humanizados. Nessa perspectiva, a partir de
uma pesquisa de cunho etnográfico, fui aprendendo com os sujeitos na/da pesquisa, que é possível
relacionar-se com o bairro e a cidade em que vivem de forma mais autônoma e ativa, possibilitando
às crianças do bairro Trindade, em São Gonçalo, conhecer mais de seu passado, participar mais de
seu presente e ter a confiança de assumir a responsabilidade sobre seu futuro na (e da) cidade.
palavras-chave: Infâncias e cidade; Pesquisa com crianças; Recém-chegados

This latest research report presents some reflections woven at the end of this two-year
course as a scientific initiation (SI/CNPq) scholar, which resulted in my monograph of Pedagogy course completion, in the Faculdade de Formação de Professores (FFP-UERJ). In this work
I seek complexify the relation of children in/with São Gonçalo city in order to understand and
na analyze how children constituted themselves subjects of rights in the Trindade neighbohood
considering educability conception as propositive to recepcition of newcomers in city spaces. Recognizing the inventive and transcreative capacity of children has become fundamental in quest to
assert their ability to act in the world, from encontres with different childhood experiences in/the
neighborhood. Thus, the qualitative research of ethnographic inspiration could encompass better,
among other things, the complexity of the research with the child, not on it, covering the multi-
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plicity of its relationship with the territory lived, observing mainly the ethical, political and epistemological, aspects besides look and sensitive listening on communicative specificities that they
cover and cross researches on the territory lived. Authors like Arendt (2014, 2012, 2000, 1997),
Benjamin (2009, 1995, 1987), Freire (1996, 1993, 1979, 1967) and Tavares (2015, 2010, 2003), and
others, whose make me reflecting about woven relation in/with/on the city territory and its power
in the constitution of more conscious citizens, demonstrating forms of interaction and construction of belonging, for which the city reveals its effects on transformation in the training of more
humanized subjects. From this perspective, from a research of ethnographic nature, I learned from
the subjects in/the research, that it is possible to relate to the neighborhood and the city in which
they live more autonomous and active, enabling the children of Trindade neighborhood in São
Gonçalo, know more of your past, participate more of your present and have the confidence to
take responsibility over your future in the (and the) city.
keywords: Childhood and city; Research with children; Newcomers
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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517. OS AGENTES PRIVADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR
Autor: 		
Orientador:		

Grace Kelly Silva dos Santos
Elizabeth Fernandes de Macedo (CEH / EDU)

Em 2017, após longo debate, foi aprovada, pelo Conselho Nacional de Educação uma nova
base nacional comum para os currículos no Brasil (BNCC). Participaram de tal debate diferentes atores sociais: governos, professores, acadêmicos, assim como atores privados. Os chamados
“parceiros” privados dos agentes públicos são instituições financeiras, empresas, fundações e instituições filantrópicas, geralmente financiadas pelo deslocamento de impostos de grandes corporações fenômeno que Ball (2014) denomina mercantilização da educação. Com maior ou menor
protagonismo, estão entre os parceiros: Itaú - Unibanco, Bradesco, Santander, Gerdau, Natura,
Fundação Victor Civita, Fundação Roberto Marinho, Camargo Corrêa, Fundação Lemann. Após
levantamento do conjunto dessas instituições e de sua atuação na definição do sentido de base curricular comum em nível nacional, este trabalho foca em parte da ação da Fundação Lemann por
intermédio da Revista Nova Escola. Assumindo, com Ball (2014) que os agentes políticos privados
estão ávidos por incorporar vigorosamente à educação pública uma lógica empresarial contemporânea, naturalizando a hipótese de que a iniciativa privada é a salvação para a educação pública,
busco entender a função da Nova Escola, publicação destinada a professores, nesse processo. Por
intermédio de uma leitura densa dos números da revista dedicada à BNCC, destaco os sentidos que
se vem buscando produzir, nesta publicação, para currículo, conhecimento (universal) e pluralidade cultural. Palavras-chave: Políticas de currículo, BNCC, Agentes sociais privados
palavras-chave: Políticas de currículo; BNCC; Agentes sociais privados

In 2017, after a long debate, the National Education Council approved a new national common core for curricula in Brazil (BNCC). Participating in this debate were different social actors:
governments, teachers, academics, as well as private actors. The so-called “private partners” of
public agents are financial institutions, corporations, foundations and philanthropic institutions,
usually funded by the tax shifting of large corporations, a phenomenon that Ball (2014) calls commodification of education. With more or less protagonism, there are among the partners: Itaú
- Unibanco, Bradesco, Santander, Gerdau, Natura, Victor Civita Foundation, Roberto Marinho
Foundation, Camargo Corrêa and the Lemann Foundation. After surveying all these institutions
and their role in defining the curriculum common core at the national level, this work focuses on
the action of the Lemann Foundation through the Nova Escola Magazine. Assuming, with Ball
(2014), that private political agents are eager to vigorously incorporate a contemporary business
logic into public education, naturalizing the hypothesis that private enterprise is the salvation for
public education, I seek to understand the role of the Nova Escola, publication for teachers, in this
process. Through a dense reading of the numbers of the magazine dedicated to the BNCC, I highlight the meanings that have been sought in this publication for curriculum, knowledge (universal)
and cultural plurality. Curriculum Policy; Common core; Private social agents
keywords: Curriculum Policy; ; Common core; ; Private social agents
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
518. OS MOVIMENTOS DO PROFESSORES:SUA MOTIVAÇÃO MORAL E
SEU PODER SOCIAL
Autor: 		
Orientador:		

Elisangela Santos Silva
Rita de Cássia Prazeres Frangella Gomes (CEH / EDU)

Em 20/12/2017 foi homologada a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular
(BRASIL, 2017). A primeira versão foi apresentada em 2015 e a segunda versão em 2016, desde
então as construções realizadas em caráter supostamente democrático, segundo o MEC. Observo
no processo de produção da BNCC, descrito pelo MEC, como “A Base é um documento normativo
que define o conjunto orgânico progressivo das aprendizagens essenciais e indica os conhecimentos e competências que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade.”
(GUIMARÃES, 2017, www.somospar.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular/), divergências de ideias no debate mais amplo, de modo que o modelo de adesão a este debate não foi
suficiente para que diferentes entidades sociais pudessem participar mais efetivamente das mudanças apresentadas na última versão da BNCC. É comum ouvir de professores que não tiveram a
oportunidade de participar das discussões “em vez de participação tivemos a instrumentalização da
participação de quem buscou contribuir de boa vontade. O objetivo era muito mais publicitário que
democrático” (XIMENES, 2018, www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/temos-um-documento-tecnocratico-e-conservador-produzido-sem-transparencia). Parto do pressuposto que a BNCC
é um descritivo de conteúdos e saberes necessários para cada ano da educação básica, que visa
orientar a elaboração do currículo específico de cada escola, sem desconsiderar as particularidades
metodológicas, sociais e regionais de cada uma. Este trabalho é fruto da pesquisa, em andamento,
que pretende investigar como foi o processo de discussão da BNCC, analisando a relação dos diversos movimentos de professores no processo de construção da Base Nacional Curricular Comum.
A perspectiva teórico-metodológica desse trabalho articula-se na dimensão discursiva baseada nas
leituras de Lopes e Macedo (2011); Frangella (2016) sobre políticas do currículo; Bhabha (2005)
por sua discussão sobre produção cultural. São esses os autores que tem me ajudado a pensar a
temática, ler as políticas educacionais, entrevistas e a compreender alguns conceitos chaves, como
democratização e a participação.
palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular; Movimentos; Investigar

In 12/20/2017, was homologated the third version of Base nacional Comum curricular
(BRAZIL, 2017). The first version was presented in 2015 and the second version in 2016, since
then the constructions were carried out in a supposedly democratic character, according to the
MEC. I note in the BNCC’s production process, described by the MEC, as “The Basis is a normative
document that defines the progressive organic set of essential learning and indicates the knowledge and skills that all students are expected to develop throughout their schooling.” (GUIMARÃES,
2017, www.somospar.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular/), differences in the broader
debate, so that the model of adherence to this debate was not enough to allow different social
entities to participate more effectively in the changes presented in the last version of BNCC. It is
common to hear from teachers who did not have the opportunity to participate in the discussions
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“instead of participation we had the instrumentalization of the participation of those who sought
to contribute willingly. The goal was much more publicity than democratic “ (XIMENES, 2018,
http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/temos-um-documento-tecnocratico-e-conservador-produzido-sem-transparencia). Based on the assumption that the BNCC is a descriptive
of contents and knowledge required for each year of basic education, which aims to guide the
elaboration of the specific curriculum of each school, without disregarding the methodological,
social and regional particularities of each one. This work is the result of the ongoing research that
intends to investigate how was the BNCC discussion process, analyzing the relationship of the
various teacher movements in the process of building the National Curricular Common Base. he
theoretical-methodological perspective of this work is articulated in the discursive dimension based on the readings of Lopes and Macedo (2011); Frangella (2016) on curriculum policies; Bhabha
(2005) for his discussion of cultural production. It is these authors who have helped me to think
about the theme, to read educational policies, to interview and to understand some key concepts,
such as democratization and participation.
keywords: National Common Curricular Base; Movements; Investigate
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; Prociencia/UERJ
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519. OS SENTIDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES
DA EJA- ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO
Autor: 		
Orientador:		

Kenya Kristhyne Walger Rats Jordão
Carlos Soares Barbosa (CEH / EDU)

A formação docente de qualidade é um direito não só do educador, como também do aluno.
Sobretudo na EJA (Educação de Jovens e Adultos), as especificidades que a configuram precisam
ser compreendidas e desenvolvidas em concomitância com o currículo e legislação que orientam
o trabalho em sala de aula. Apesar de sua inclusão na educação básica e a luta constante pela desconstrução da visão de suplência direcionada à EJA, ainda se trata de uma modalidade marcada pela precariedade de recursos, desde os investimentos econômicos e estruturais à qualificação
dos professores atuantes. Esta invisibilidade e descomprometimento das políticas públicas com o
segmento são refletidos no desempenho de seus estudantes nas avaliações externas educacionais,
especialmente no Ensino Médio na rede estadual do Rio de Janeiro. Tendo em vista melhorias necessárias ao ensino e a preocupação com a qualificação docente especializada, a Secretaria de Estado
de Educação (SEEDUC) estruturou a “NOVA EJA”, a partir de 2012, que chegava como resultado
de uma reformulação curricular e reorganização do sistema educacional pensado para o segmento.
Para atender esta concepção repaginada, a SEEDUC ofertou até 2015 uma formação continuada
a estes professores, organizada em encontros presenciais e ambiente virtual, visando capacitá-los
para esta sala de aula repleta de diversidade e especificidades. O objetivo desta pesquisa foi investigar como os educadores participantes se apropriaram desta proposta e como esta formação
contribuiu com a ressignificação das práticas de ensino. A metodologia utilizada, neste primeiro
momento, foi o aprofundamento teórico sobre o tema, junto com entrevistas com roteiros semiestruturados realizadas com os participantes da formação, coordenadoras pedagógicas das escolas e
alguns gestores da SEEDUC. Os resultados preliminares demonstraram que o objetivo da formação
se fundamentou no desenvolvimento de metodologias para o manuseio dos materiais didáticos,
pouco contribuindo para a reflexão de práticas político-pedagógicas e a ressiginificação conceitual
da EJA. A conclusão apontou para a necessidade de garantir estudos sobre a EJA na formação inicial
docente e de promover formações continuadas que contemplem a complexidade da modalidade.
palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação continuada; Ensino Médio

The quality teacher training is a right not only of the educator, but also of the student. Especially in the EJA (Youth and Adult education), the specificities that set it up need to be understood
and developed in concomitance with the curriculum and legislation that guide the work in the
classroom. Despite its inclusion in basic education and the constant struggle for deconstruction
of the vision of substitution directed at EJA, it is still a modality marked by the precariousness of
resources, from the economic and structural investments to the qualification of Teachers acting.
This invisibility and disengagement of public policies with the segment are reflected in the performance of their students in the external educational evaluations, especially in high school in the
state network of Rio de Janeiro. In view of improvements necessary for teaching and concern with

1007

the specialized teaching qualification, the secretariat of State of Education (SEEDUC) structured
the “new EJA”, from 2012, which came as a result of a curriculum reformulation and Reorganization of the educational system thought for the segment. To meet this repaginated conception,
the SEEDUC offered up to 2015 a continued training to these teachers, organized in present encounters and virtual environment, aiming to empower them for this classroom full of diversity
and specificities. The purpose of this research was to investigate how the participating educators
appropriated this proposal and how this training contributed to the resignificance of the teaching
practices. The methodology used, in this first moment, was the theoretical deepening on the subject, along with interviews with the SEEDUC-structured itineraries with the training participants,
pedagogical coordinators of the schools and some managers of the co-ordinator. The preliminary
results showed that the goal of training was based on the development of methodologies for the
handling of didactic materials, little contributing to the reflection of political-pedagogical practices
and the conceptual remeaning of EJA. The conclusion pointed to the need to ensure studies on
EJA in the initial teaching training and to promote continued formations that contemplate the
complexity of the modality.
keywords: Little contributing to the reflection of political-pedagogical practices and the conceptual
remeaning of EJA. The conclusion pointed to the need to ensure studies on EJA in the initial teaching
training and to promote continued formations that contemplate the complexity of the modality.;
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Orientador:		

Rebecca Isabel Martins Silva
Elizabeth Fernandes de Macedo (CEH / EDU)

Em 2017, foi definida uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC)que pretende definir
um currículo único para todo País, tanto para a rede privada quanto pública. Ao longo do debate
para sua elaboração, agentes públicos e privados buscaram hegemonizar posições na luta política,
dentre os quais as fundações ligadas a corporações transnacionais. Usando o conceito de redes de
políticas, de Stephen Ball (2012), temos mapeado o conjunto de atores sócias envolvidos na definição da BNCC. Interessa-nos compreender as novas formas de gestão das políticas educacionais
e curriculares, que articulam instâncias governamentais com agentes privados e filantrópicos. Este
texto foca um desses agentes filantrópicos ligados ao mercado, a saber a Fundação Natura. Por intermédio de uma leitura densa dos materiais divulgados em seu site, busco entender os sentidos de
currículo, conhecimento (universal) e diversidade cultural que emergem da ação da Fundação Natura na definição de uma base nacional comum para os currículos. Temos observado que currículo
é definido em termos normativos, como currículo formal a ser implementado em todas as escolas,
apostando na distinção entre os contextos de produção e implementação das políticas. Nesse sentido de currículo, destaca-se o entendimento de que o currículo é uma listagem de conhecimentos
universais a ser dominado pelo conjunto dos alunos, relegando a diversidade à parte não comum
do currículo escolar. Desde há muito, a teoria curricular vem demonstrando a ineficiência da separação entre tais contextos e destacado que, quando se tem currículos nacionais, os saberes que não
estão nele representados são desvalorizados.
palavras-chave: Políticas de currículo; BNCC; Agentes sociais privados

In 2017, a Common Core (BNCC) was defined in Brazil with the intend to be the unique
curriculum for the country’s educational private and public networks. Throughout the debate for
its elaboration, public and private agents sought to hegemonize positions in the political struggle,
among them the foundations linked to transnational corporations. Using the concept of policy networks, by Stephen Ball (2012), we have mapped the set of social actors involved in the BNCC definition. We are interested in understanding the new ways of managing educational and curricular
policies, which articulate governmental instances with private and philanthropic agents. This text
focuses on one of these philanthropic agents linked to the market, namely the Natura Foundation.
Through a dense reading of the materials published on its website, I try to understand the meanings of curriculum, knowledge (universal) and cultural diversity that emerge from the action of the
Natura Foundation in the definition of a common national basis for curricula. We have observed
that curriculum is defined in normative terms, as a formal curriculum to be implemented in all
schools, betting on the distinction between the contexts of production and implementation of policies. In this sense of curriculum, we highlight the understanding that the curriculum is a listing of
universal knowledge to be dominated by all students, relegating diversity to the non-common part
of the school curriculum. For a long time, curricular theory has been demonstrating the inefficien-
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cy of the separation between such contexts and emphasized that when one has national curricula,
the knowledge that is not represented in it is devalued.
keywords: Curriculum policies; BNCC; Private social agents
Apoio Financeiro: CNPQ
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COM PARALISIA CEREBRAL
Autor:			
Colaborador(es):
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Mariana dos Santos Padrao
Priscila Camara de Castro Abreu Pinto
Flávia Barbosa da Silva Dutra (CEH / EDU)

O referido artigo faz parte de um projeto maior, cujo título é: “Educação Inclusiva e Formação de Professores: trabalhando a diversidade na prática pedagógica”. Atualmente é de extrema
importância discutir a alfabetização de pessoas com deficiência, pois cada vez mais aumentam o número de alunos com deficiência matriculados no ensino regular. Por isso, se faz necessário debater
acerca da tecnologia assistiva, já que esta é utilizada, tanto na escola como no cotidiano da pessoa
com deficiência, para a promoção da acessibilidade, autonomia, inclusão. Podemos considerar que
muitas crianças com Paralisia Cerebral estarão ou já estão inseridas no contexto escolar. Portanto, é
importante pensarmos na alfabetização dos mesmos, para a garantia das mesmas oportunidades de
ensino-aprendizagem. O artigo tem por intuito discutir o que é Paralisia Cerebral e suas implicações no desenvolvimento humano, destacando a utilização da tecnologia assistiva como ferramenta
para a alfabetização/inclusão, bem como a formação de recursos humanos para o desenvolvimento
do trabalho. A metodologia adotada foi uma pesquisa de campo de caráter qualitativo. Durante
a execução do projeto, foi elaborado um material de tecnologia assistiva de baixo custo voltado
para a comunicação do aluno com Paralisia Cerebral, como também, jogos e atividades adaptadas.
Observamos maior compreensão e interesse do aluno com o uso da prancha de comunicação em
relação a outras tarefas. Notamos a falta de conhecimento acerca da temática inclusão e tecnologia
assistiva tanto por parte dos professores como da mediadora. Concluímos que a tecnologia assistiva
foi importante e estimuladora para o aluno. Apesar da falta de compreensão desses profissionais
nas áreas citadas, os mesmos demostraram interesse no aprofundamento dos temas, como também,
colocaram em práticas as informações que obtiveram na realização do projeto. Assim, avaliamos
que a pesquisa foi essencial para o despertar do interesse da equipe pedagógica em relação aos temas
abordados.
palavras-chave: Inclusão; Paralisia Cerebral; Tecnologia Assistiva

This article is part of a larger project, whose title is: “Inclusive Education and Teacher
Training: working diversity in pedagogical practice”. It is now extremely important to discuss the
literacy of people with disabilities, as more and more students with disabilities are enrolled in regular education. For this reason, it is necessary to debate about the physical technology, since it is
used, so that the daily education of the disabled person is promoted, so as to promote accessibility,
autonomy and inclusion. We can consider that many children with Cerebral Palsy will be or are
already inserted in the school context. Therefore, it is important to think about their literacy, to
guarantee the same teaching-learning opportunities. The purpose of this article is to describe the
cerebral paralysis and its implications for human development, highlighting the use of technology
as a tool for literacy / inclusion, as well as the training of human resources for the development of
the work done. The methodology adopted was a qualitative field research. During the execution of
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the project, a low-cost assistive technology material was developed for students’ communication
with Cerebral Palsy, as well as adapted games and activities. We observed a greater understanding
and interest of the student with the use of the communication board in relation to other tasks. We
note the lack of knowledge about thematic inclusion and assistive technology both by teachers and
mediator. We conclude that the assistive technology was important and stimulating for the student. Despite the lack of understanding of these professionals in the mentioned areas, they showed
interest in deepening the themes, as well as putting into practice the information they obtained
in the realization of the project. Thus, we evaluated that the research was essential to awaken the
interest of the pedagogical team in relation to the topics addressed.
keywords: Inclusion; Cerebral Palsy; Assistive Technology
Apoio Financeiro:
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522. PANORAMA DA PESQUISA EDUCACIONAL BRASILEIRA
CONTEMPORÂNEA: A PRESENÇA DA CAPES COMO INSTITUIÇÃO DE
AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA
Autor: 		
Orientador:		

Monique Aparecida Resende Santana
Siomara Moreira Vieira Borba (CEH / EDU)

O tema da pesquisa é a pesquisa educacional. Nos interessa saber como a área da educação
conhece seu objeto, a educação, como prática e processo. O objetivo dessa pesquisa foi apresentar
a trajetória da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), desde sua
criação até o último triênio (2010-2012) da avaliação dos programas de pós-graduação, destacando
seu papel na avaliação dos programas de pós-graduação. A metodologia da pesquisa foi a pesquisa
bibliográfica e documental. Considerando a trajetória da Capes, os resultados da nossa pesquisa são
o reconhecimento de que o percurso da pós-graduação no Brasil começou com a contribuição de
professores estrangeiros que vieram para o país e deram início aos estudos pós-graduados, em um
sistema de relação tutorial professor e alunos. Nesse sistema, os alunos auxiliavam seus professores
nas atividades e pesquisas. Por volta de 1965, a pós-graduação passou a ter como objetivo atuar
em prol do desenvolvimento científico do país. Em 1995, a Capes tornou-se agência avaliadora
dos programas de pós-graduação. Ao assumir essa responsabilidade, o sistema de pós-graduação
compreendia em torno de 1.000 cursos de mestrado, 600 de doutorado e 60.000 alunos. Em 1998,
a avaliação dos programas de pós-graduação passou a classificar os programas com notas entre 1
a 7. Essas notas indicam a qualidade acadêmico-científica dos cursos de pós-graduação. Embora o
intuito da avaliação seja a de qualificar esses programas e que os seus docentes busquem melhorar
cada vez mais suas pesquisas divulgadas em publicações, isso é problemático quando o conceito de
qualidade se perde no produtivismo. Em termos de conclusão, até o momento da nossa pesquisa, destacamos as diferentes fases da Capes e seus significados para a pós-graduação e a pesquisa
brasileiras. Embora a Capes tenha sido fundada com o objetivo de formar o pessoal para atuar no
ensino superior na formação de profissionais qualificados, ao longo de sua existência, considerando os diferentes planos nacionais de desenvolvimento e nacionais de pós-graduação, a Capes foi
assumindo novas tarefas e, atualmente, é o órgão do MEC responsável pela gestão e avaliação da
pós-educação brasileira.
palavras-chave: Capes; Avaliação; Pós-Graduação

The research theme is educational research. We are interested in knowing how the area
of education knows its object, education, as practice and process. The objective of this research
was to present the trajectory of the Coordination of Improvement of Higher Education Personnel
(Capes), from its inception until the last triennium (2010-2012) of the evaluation of postgraduate
programs, highlighting its role in the evaluation of postgraduate studies. The methodology of the
research was the bibliographical and documentary research. Considering Capes’ trajectory, the
results of our research are the recognition that the postgraduate course in Brazil began with the
contribution of foreign teachers who came to the country and started postgraduate studies in a
relationship system tutorial teacher and students. In this system, students assisted their teachers in
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activities and research. Around 1965, the postgraduate course began to work towards the scientific
development of the country. In 1995, Capes became an evaluation agency for graduate programs.
In assuming this responsibility, the postgraduate system comprised around 1,000 master’s degree
courses, 600 doctorates and 60,000 students. In 1998, the evaluation of the graduate programs began to classify the programs with grades 1 to 7. These notes indicate the academic-scientific quality
of the postgraduate courses. Although the aim of evaluation is to qualify these programs and that
their teachers seek to improve their research published in publications, this is problematic when
the concept of quality is lost in productivism. In terms of conclusion, until the moment of our research, we highlight the different phases of Capes and their meanings for Brazilian postgraduate
and research. Although Capes was founded with the objective of training personnel to work in
higher education in the training of qualified professionals, throughout its existence, taking into
account the different national development plans and national postgraduates, Capes was assuming
new tasks and is currently the MEC body responsible for the management and evaluation of Brazilian post-education.
keywords: Capes; Avaliação; Pós-Graduação
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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523. PANORAMA DA PESQUISA EDUCACIONAL BRASILEIRA
CONTEMPORÂNEA: PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Autor:			
Orientador:		

Erika Cristina de Souza Goncalves
Siomara Moreira Vieira Borba (CEH / EDU)

O tema da pesquisa é a pesquisa educacional. Nossa questão de investigação diz respeito ao
desempenho dos programas em educação, com notas 6 e 7, no triênio 2010-2012. A escolha pelos
programas notas 6 e 7 se justifica pelo caráter indutor que programas de conceitos mais elevados
têm no campo mais geral da pós-graduação. O objetivo é fazer o levantamento dos dados empíricos que informem a organização dos programas de pós-graduação em educação. Trata-se de uma
pesquisa empírica. Fizemos um levantamento dos dados sobre a pós-graduação em educação disponíveis nos relatórios da avaliação trienal. Na etapa atual da pesquisa, nos dedicamos, à coleta e à
organização dos dados sobre a produção bibliográfica dos programas de nota 7 - Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). No total, foram identificados 241 artigos, em periódicos A1
e periódicos A2, consideramos as linhas de pesquisa em que os docentes permanentes se vinculam,
levantamos o quantitativo de docentes vinculados à linha de pesquisa e quantificamos a publicação
desses docentes. A partir dos dados levantados temos os seguintes resultados: programa de pós-graduação em educação da Uerj: 61 artigos, 6 linhas de pesquisa - Cotidiano e Cultura Escolar;
Cotidianos, Redes Educativas e Processos Culturais; Currículo: sujeitos, conhecimento e cultura;
Educação Inclusiva e Processos Educacionais; Infância, Juventude e Educação; Instituições, Práticas
Educativas e História, 26 docentes permanentes, 27 docentes permanentes publicaram 55 artigos;
Programa de pós-graduação em educação da UFMG: 123 artigos, 9 linhas de pesquisa - Educação
e Ciências; Educação e Linguagem; Educação Escolar: Instituições, sujeitos e currículo; Educação
Matemática; Educação, Cultura, Movimentos Sociais e Ações Coletivas; História da Educação; Política, Trabalho e formação Humana; Políticas Públicas e Educação: formulação, implementação e
avaliação; Psicologia, Psicanálise e Educação – 67 docentes permanentes, 57 docentes permanentes publicaram 115 artigos, e no programa de pós-graduação da Unisinos: 57 artigos, 3 linhas de
pesquisa - Educação, Desenvolvimento e tecnologias; Educação, História e Políticas; Formação de
Professores, Currículo e Práticas Pedagógicas – 15 docentes permanentes, 46 artigos publicados
por 13 docentes vinculados às linhas.
palavras-chave: Pesquisa educacional; Pós-graduação; Avaliação trienal 2010-2012

The research theme is educational research. Our research question concerns the performance of the programs in education, with grades 6 and 7, in the triennium 2010-2012. The choice
for programs grades 6 and 7 is justified by the inductive character that higher concept programs
have in the more general field of graduate studies. The objective is to collect the empirical data
that inform the organization of the graduate programs in education. This is an empirical research.
We have done a survey of the postgraduate education data available in the triennial evaluation
reports. At the present stage of the research, we are dedicated to the collection and organization of
data on the bibliographic production of programs of note 7 - UERJ, Federal University of Minas
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Gerais (UFMG) and university do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). In total, 241 articles were
identified, in A1 journals and A2 journals, we considered the lines of research in which permanent teachers are linked, raised the number of teachers linked to the research line and quantified
the publication of these teachers. From the data collected, we have the following results: UERJ’s
postgraduate program in education: 61 articles, 6 lines of research - Daily life and School Culture;
Daily Life, Educational Networks and Cultural Processes; Curriculum: subjects, knowledge and
culture; Inclusive Education and Educational Processes; Childhood, Youth and Education; Institutions, Educational Practices and History, 26 permanent teachers, 27 permanent teachers published
55 articles; UFMG postgraduate program in education: 123 articles, 9 lines of research - Education
and Sciences; Education and Language; School Education: Institutions, subjects and curriculum;
Mathematical Education; Education, Culture, Social Movements and Collective Actions; History
of Education; Politics, Human work and training; Public Policies and Education: formulation, implementation and evaluation; Psychology, Psychoanalysis and Education - 67 permanent professors, 57 permanent professors published 115 articles, and in Unisinos postgraduate program: 57
articles, 3 lines of research - Education, Development and technologies; Education, History and
Politics; Teacher Training, Curriculum and Pedagogical Practices - 15 permanent teachers, 46
articles published by 13 teachers linked to the lines.
keywords: Educational research; Postgraduate studies; Triennial evaluation 2010-2012
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
524. PEDRO DA SILVA QUARESMA: O HOMEM QUE SE TORNOU UMA
LIVRARIA
Autor:			
Orientador:		

Mariane Sousa Pinto
Marcia Cabral da Silva (CEH / EDU)

Quaresma é um período de quarenta dias em que as comunidades católicas se preparam para
a Páscoa. Porém, no Rio de Janeiro, dos finais do século XIX e início do XX, a palavra ganhara
outro significado: livro barato (TRIBUNA DA IMPRENSA,1955, p.7). Passava a ser improvável,
portanto, falar de empreendimentos editorais, na capital federal, sem mencionar Pedro da Silva
Quaresma, dono da Livraria do Povo ou Livraria Quaresma & C. Diante do exposto, intenta-se
discutir a trajetória de Pedro da Silva Quaresma e o sucesso de seu projeto editorial, que se baseava, principalmente, na publicação de livros para o povo. Esta discussão é proposta a partir da
elaboração de um verbete, aqui compreendido como um instrumento de pesquisa, que permite a
constituição de novos dados, se apoiada na articulação de fontes e em sua rigorosa análise (NUNES
& CARVALHO, 1993). Nesse sentido, este estudo baseia-se no levantamento de informações sobre
o editor e livreiro Quaresma, veiculadas nos jornais cariocas, disponíveis na Hemeroteca Digital da
Fundação Biblioteca Nacional. Infere-se, pela análise dos dados, que Pedro da Silva Quaresma pleiteou um importante espaço no setor editorial no final do século XIX, antes dominado por editores
estrangeiros. O livreiro teria sido responsável pela criação de um gênero: as edições Quaresma;
baratas e com temas de interesse prático, as edições tornavam o livro acessível a uma parcela da população que, anteriormente, parecia ignorada pelos editores. Apesar do cunho popular, a Livraria
Quaresma tornou-se, também, a casa de alguns intelectuais, como Rui Barbosa e Coelho Neto. As
análises realizadas possibilitaram, portanto, a compreensão do estabelecimento e desenvolvimento
do projeto editorial de Pedro da Silva Quaresma, bem como a inserção de diferentes sujeitos na
trajetória do editor e da livraria. O livreiro Quaresma, como era conhecido, morreu em 1921, mas
sua livraria permaneceu aberta até os anos cinquenta, quando cerrou as portas e teve, posteriormente, o seu antigo prédio, na Rua S. José, demolido. A demolição, no entanto, não foi capaz de
varrer da história a existência das edições Quaresma, que se tornaram imprescindíveis nos estudos
da História Editorial no Brasil.
palavras-chave: Pedro da Silva Quaresma; Livraria Quaresma; História Editorial

Lent is a forty-day period in which Catholic communities prepare for Easter. However, in
Rio de Janeiro, from late nineteenth and early twentieth centuries, the word had gained another
meaning: cheap book (TRIBUNA DA IMPRENSA, 1955, p.7). It was therefore unlikely to talk
about publishing ventures in the Capital, without mentioning Pedro da Silva Quaresma, owner of
Livraria do Povo or Livraria Quaresma & C. In view of the above, we intend to discuss the trajectory of Pedro da Silva Quaresma and the success of his editorial project, which was based mainly
on the publication of books for the people. This discussion is proposed to elaborate an entry, here
understood as a research instrument, which allows the constitution of new data, if supported by
the articulation of sources and its rigorous analysis (NUNES & CARVALHO, 1993). In this sense,
this study is based on the collection of information about the editor and bookseller Quaresma,
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published in Rio de Janeiro newspapers, available in the Digital Library of the National Library
Foundation. It is inferred from data analysis that Pedro da Silva Quaresma claimed an important
space in the publishing sector at the end of the 19th century, once dominated by foreign publishers.
The bookseller would have been responsible for creating a genre: Quaresma editions; inexpensive
and with themes of practical interest, the editions made the book accessible to a portion of the population that previously seemed overlooked by publishers. In spite of its popular appeal, Livraria
Quaresma also became the home of some intellectuals, such as Rui Barbosa and Coelho Neto. The
analysis made possible understanding the establishment and development of Pedro da Silva Quaresma’s editorial projects, as well as the insertion of different subjects in the trajectory of the editor
and his bookstore. The Bookseller, as he was known, died in 1921, but his bookstore remained
open until the 1950s, when he closed the doors and later had his old building on São José Street demolished. The demolition, however, would not wipe out the existence of the Quaresma editions,
which became essential for Editorial History studies in Brazil.
keywords: Pedro da Silva Quaresma; Quaresma Bookstore; Editorial History
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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525. PESQUISA DOCUMENTAL ÉTINICO-RACIAIS, MULHER NEGRA,
FAMÍLIA NEGRA, E RAÇA E GÊNERO: ANÁLISE QUALITATIVA E
QUANTITATIVA DO BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES
Autor:			
Orientador:		

Gabriela Aparecida Pereira da Silva
Sônia Beatriz dos Santos (CEH / EDU)

Propomo-nos organizar um acervo online de publicações científicas e produções audiovisuais sobre os temas mulher negra, família negra, raça e gênero, relações étnico-raciais e gênero,
a partir do acervo do banco de teses e dissertações da CAPES. Para tanto, buscamos identificar,
documentar e analisar teses e dissertações que abordem e/ou analisem as condições de vida, as práticas sociais, culturais e políticas, bem como, as histórias, tradições, memórias, e o pensamento das
mulheres e das famílias negras, em especial aquelas que evidenciam realidades e questões associadas à educação, saúde e moradia. Os descritores de busca utilizados foram: família negra; relações
étnico-raciais; mulheres negras; raça e gênero. O material coletado foi analisado por descritor de
busca e tipo de publicação. Foram também organizados três quadros para classificar os dados a fim
de comparar os resultados encontrados com os das três universidades escolhidas. Encontramos no
total de 112 publicações. No resultado total da pesquisa do banco de teses e dissertações da CAPES
por descritores encontramos até o mês de julho de 2018 um total de 112 publicações. No acervo da
CAPES fiquei responsáveis por identificar as teses e dissertações de três universidades: PUC/RJ,
UERJ, e FGV/RJ. Como resultado encontramos: (a)PUC-RIO - 63 publicações sendo 21 referentes ao descritor mulher(es) negra(s), 01 referentes ao descritor família(as) negra(as), 21 referentes
ao descritor raça e gênero, e 20 referentes ao descritor relações étnico-raciais; (b) UERJ – com
47 publicações sendo 17 referentes ao descritor mulher(es) negra(s), 02 referentes ao descritor
família(as) negra(as), 09 referentes ao descritor raça e gênero e 18 referentes ao descritor relações
étnico-raciais e gênero; (c) FGV/RJ com 02 publicações referentes ao descritor relações étnico-raciais. A partir dos dados levantados concluímos sobre a importância das políticas púbicas para a
produção científica, pois ao observarmos os resultados, vimos que as temáticas de referência nesta
pesquisa ficam mais recorrentes até o ano 2000, demonstrando o impacto da lei 10.639/2003 sobre
a produção acadêmica.
palavras-chave: Levantamento Bibliográfico; Relações étnico-raciais; Gênero

We propose to organize an online collection of scientific publications and audiovisual productions on the themes of Black woman, Black family, ethnic-racial relations, and race and gender,
from the collection of CAPES’ databases of thesis and dissertations. To that end, we seek to identify, document and analyze theses and dissertations that address and / or analyze living conditions,
social, cultural and political practices, as well as the histories, traditions, memories, and thinking
of Black women and families, especially those that highlight realities and issues associated with
education, health and housing. The search descriptors used were: Black family; ethnic-racial relations; Black women; race and gender. The collected material was analyzed by search descriptor
and publication type. Three tables were also organized to classify the data in order to compare the
results found with those of the three chosen universities. We found a total of 112 publications.
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In the total result of the research of the database by descriptors we foundin the period until July
of 2018 a total of 112 publications. In the CAPES collection, I was responsible for identifying the
theses and dissertations of three universities: PUC / RJ, UERJ, and FGV / RJ. As a result we found:
(a) PUC-RIO - 63 publications being 21 referring to the descriptor black woman (s), 01 referring
to the descriptor Black family, 21 referring to the descriptor race and gender, and 20 referring to
the descriptor ethnic-racial relations; (b) UERJ - with 47 publications being 17 referring to the
descriptor Black woman (s), 02 referring to the descriptor Black family (as), 09 referring to the
descriptor race and gender and 18 referring to the descriptor ethnic-racial and gender; (c) FGV /
RJ with 02 publications referring to the descriptor ethnic-racial relations. Based on the data collected, we conclude on the importance of pubic policies for scientific production. As we observed the
results, we saw that the reference themes in this research are more recurrent until the year 2000,
demonstrating the impact of law 10.639/2003 on production academic
keywords: BibliographicSurvey; Ethnic-racial relations; Gender
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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526. PESQUISANDO A INSERÇÃO TECNOLÓGICA DOS ALUNOS/AS DO
CURSO DE PEDAGOGIA DA UERJ
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Mariana Azevedo Vinagre
Isabelle Pessanha Barroso
Luciana Velloso da Silva Seixas (CEH / EDU)

No atual contexto sócio histórico em que nos inserimos, tem se intensificado o discurso
que apregoa que as novas tecnologias da informação e da comunicação (NTIC) fazem parte de
modo intensivo do cotidiano de nossos alunos e alunas, consolidando a visão de que os recursos
multimidiáticos, representam um veículo privilegiado para um projeto de cidadania. Este trabalho
apresenta algumas considerações acerca de pesquisa que desenvolvemos junto aos alunos e alunas
da Faculdade de Educação do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), na busca por compreender seus usos de recursos tecnológicos, com destaque para as mídias
digitais móveis. Com base na discussão teórico-analítica do Paradigma das Mobilidades, elaborada
por John Urry (2000, 2007, 2010), a pesquisa utiliza metodologias de cunho etnográfico, lançando
mão de observações, registros em caderno de campo e questionários. Consideramos elementos
como as facilidades e dificuldades dos discentes para lidarem com os recursos tecnológicos, as cobranças docentes e a relação com o currículo do curso, as diferentes formas de comunicação entre
as turmas e como tais elementos repercutem em sua socialização universitária. A partir de interlocuções feitas com referenciais como Bonilla e Pretto (2011), Castells (1999, 2003, 2008, 2012),
Lemos (2013, 2015), Lévy (2007, 2008) apresentamos algumas considerações sobre pesquisa que
está se desenvolvendo, articulando o tripé currículo, tecnologias, diferentes espaços de sociabilidades e influências culturais, tentando compreender este espaço de interseção que envolve os usos
dos recursos tecnológicos e da vida em rede. Foram constatadas algumas informações bastante
relevantes, tais como o amplo uso de grupos de WhatsApp das turmas, bem como do e- mail, que
também se mostrou um espaço de circulação de informações; a demanda no sentido de terem mais
possibilidades de acesso ao universo digital e nesse sentido, o sinal do Wi-Fi é algo recorrente,
assim como falta de computadores para uso e realização dos trabalhos e outras solicitações feitas
pelos docentes; no caso das tecnologias móveis, se destacou seu uso para leitura de textos, sobretudo por conta do que consideraram alto custo da xerox. Estas relações são observadas a partir do
cotidiano de estudantes que ao mesmo tempo em que são incluídos a partir do momento em que
estão conectados/as nestas redes digitais, também podem se sentir, nos termos de excluídos do interior (BOURDIEU e CHAMPAGNE, 1998), da instituição, ao não dominarem os novos códigos
demandados pela mesma.
palavras-chave: Novas tecnologias na educação; Mídias digitais e processos de ensino e aprendizagem;
Processos de socialização

In the current socio-historical context in which we are inserted, the discourse that proclaims that the new information and communication technologies (NICT) are an intensive part of
our students’ daily lives, consolidating the view that multimedia resources , represent a privileged
vehicle for a citizenship project. This work presents some considerations about research that we
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developed together with the students of the School of Education of the Pedagogy Course of the
University of the State of Rio de Janeiro (UERJ), in the search to understand its uses of technological resources, with emphasis on the media digital products. Based on the theoretical- analytical
discussion of the Paradigm of Mobility, elaborated by John Urry (2000, 2007, 2010), the research
uses ethnographic methodologies, using observations, records in field notes and questionnaires.
We consider elements such as the facilities and difficulties of the students to deal with the technological resources, the teacher charges and the relation with the curriculum of the course, the
different forms of communication between the classes and how these elements have repercussions
in their university socialization. Lemos (2013, 2015), Lévy (2007, 2008) present some considerations about research that is developing, articulating the tripod curriculum, technologies, different
spaces of sociabilities and cultural influences, trying to understand this intersection space that involves the uses of technological resources and network life. Some very relevant information was
verified, such as the wide use of groups of WhatsApp of the classes, as well as of the email, which
also proved to be a space of information circulation; the demand to have more possibilities of access to the digital universe and in this sense, the signal of Wi-Fi is something recurrent, as well as
lack of computers to use and carry out the works and other requests made by the teachers; in the
case of mobile technologies, its use for reading texts was highlighted, mainly because of what they
considered a high cost of xerox. These relationships are observed from the daily life of students
who, at the same time as they are included from the moment they are connected to these digital
networks, can also feel, in terms of being excluded from the interior (BOURDIEU and CHAMPAGNE, 1998), of the institution, by not dominating the new codes demanded by it.
keywords: New Technologies in Education; Digital media and teaching and learning processes; Socialization processes
Apoio Financeiro:
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CARTOGRAFANDO AÇÕES DOS EMPRESÁRIOS NA EDUCAÇÃO DA
CIDADE DE SÃO GONÇALO
Autor:			
Orientador:		

Guilherme Figueiredo e Souza
Marcia Soares de Alvarenga (CEH / FFP)

O presente trabalho é fruto de investigação acerca do ensino profissionalizante voltado para
a população jovem do município de São Gonçalo e está vinculado ao projeto de pesquisa “Poder
Local e Políticas Educacionais: O Plano Municipal de Educação e suas repercussões sobre o direito
à educação em São Gonçalo”. O recorte da pesquisa, que integra este relatório, é a ação dos empresários organizados no Serviço Nacional da Indústria (SENAI), entidade que pertence ao Sistema
S. O trabalho não se propõe a investigar o Sistema S como um todo e, tampouco, toda a oferta de
ensino profissionalizante dentro do município, a investigação proposta é verificar de que forma
as propostas de cursos do SENAI estão alinhadas às características e demandas de São Gonçalo,
conforme explicita a meta X do Plano Municipal de Educação de São Gonçalo para o decênio 20152025, de ampliar a oferta de educação profissionalizante em parceria com as entidades privadas
do Sistema S. Em nível metodológico a pesquisa contou com a abordagem da “Cartografia da ação
social” proposta por Ribeiro (2009), tendo sido necessária a confecção de mapa para representar
a ação do Sistema S dentro do município. Foi realizada, também, uma ampla pesquisa dos dados
sociais do município colhidos no site do IBGE, a fim de conseguir traçar o seu perfil econômico em
comparação a outros locais e o perfil social de sua população. No curso da pesquisa, contextualizamos historicamente a criação do Sistema S, cujas entidades foram criadas a partir da reorganização
do Estado brasileiro realizada a partir da década de 30. Para isso o trabalho dialogou com autores,
entre os quais Mendonça (1986), Fausto (2013) e Fonseca (2001), autores que abordam o contexto
histórico e político que possibilitou a criação dessas entidades, em especial o SENAI. Em nossas
conclusões provisórias indicamos que o SENAI se articula ao projeto educacional proposto pelo
Plano Municipal de Educação de São Gonçalo. Não há nele a busca pelo desenvolvimento de cidadãos conscientes de seu lugar no mundo, o projeto é a formação de mão de obra simples, atendendo
apenas uma “pequena parte da tarefa” do que é a educação de fato. Isso deixa claro que há um forte
vínculo do poder público com os interesses privados das classes dominantes. A sua localização no
município de São Gonçalo se torna estratégica por se tratar de uma periferia, contribuindo, assim,
para a formação de uma massa trabalhadora não contestadora do modo de produção capitalista.
palavras-chave: Poder local; Plano Municipal de Educação; SENAI

The present work is the result of research on vocational education aimed at the young population of the municipality of São Gonçalo and is linked to the research project “Local Power and
Educational Policies: The Municipal Education Plan and its repercussions on the right to education
in São Gonçalo “. The research, which integrates this report, is the action of the entrepreneurs organized in the National Service of Industry (SENAI), an entity that belongs to System S. The work
does not propose to investigate the System S as a whole and, neither, all the proposed research is
to verify how the SENAI course proposals are aligned with the characteristics and demands of São
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Gonçalo, as explicitly stated in goal X of the Municipal Plan of Education of São Gonçalo for the
decade of 2015 -2025, to expand the offer of vocational education in partnership with the private
entities of Sistema S. At the methodological level, the research was based on the “Cartography of
social action” approach proposed by Ribeiro (2009), and it was necessary to create a map to represent the action of System S within the municipality. It was also carried out an extensive survey of
the social data of the municipality collected on the IBGE website, in order to be able to trace its
economic profile in comparison to other places and the social profile of its population. In the course of the research, we have historically contextualized the creation of Sistema S, whose entities
were created through the reorganization of the Brazilian State carried out from the 1930s onwards.
For this, the work was in dialogue with authors, among them Mendonça (1986), Fausto 2013) and
Fonseca (2001), authors that address the historical and political context that made possible the
creation of these entities, especially SENAI. In our provisional conclusions we indicate that SENAI articulates with the educational project proposed by the Municipal Plan of Education of São
Gonçalo. There is no search for the development of citizens aware of their place in the world, the
project is the formation of simple labor, attending only a “small part of the task” of what education
is actually. This makes it clear that there is a strong bond of public power with the private interests
of the ruling classes. Its location in the municipality of São Gonçalo becomes strategic because it
is a periphery, thus contributing to the formation of a non-contesting mass of the capitalist mode
of production.
keywords: Local power; Municipal Plan of Education; SENAI
Apoio Financeiro: CNPQ

1024

EDUC AÇ ÃO
528. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO: BERÇÁRIO (2009 – 2016)
Autor:			
Orientador:		

Jessica Carvalho Miranda de Azevedo
Vera Maria Ramos de Vasconcellos (CEH / EDU)

O presente trabalho tem por objetivo contribuir para a análise das Políticas Públicas de
Educação Infantil, desenvolvidas no município do Rio de Janeiro, no período de 2009 a 2016. A
pes- quisa analisa a expansão da Educação Infantil, via construção de Espaços de Desenvolvi- mento Infantil - EDI e os impactos de tais construções no fluxo de matrículas em creches e pré-escolas,
por Coordenadoria Regional de Educação – CRE, tendo como foco as crianças de berçário (0 a 1
ano e 11 meses). Agrupamos as informações sobre os anos em períodos, nomeados por nós: de
Transição (2009- 2010), de Implementação (2011 - 2013) e de Conso- lidação das Políticas (2014
– 2016). Trata-se de uma pesquisa documental qualitativa- quantitativa, com produção de dados
a partir de informações do site da prefeitura, dados do Censo, do FNDE e do Observatório do
PNE. O referencial teórico-analítico privilegiou o Ciclo de Políticas (BALL e BOWE, 1994) e suas
contribuições para entender o processo de produção de políticas nacionais e seus efeitos na local.
Para tanto, foram examinadas legislações e pro- gramas voltados para a transferência de recursos
financeiros, desde a criação do FUNDEB (BRASIL, 2006) incluindo a Educação Infantil, como o
Proinfância (BRASIL, 2007) e a ação Brasil Carinhoso (BRASIL, 2012). As relações existentes entre
as políticas nacionais e as locais, bem como as concepções, interesses e ações propostas nas Metas e
nas Estratégias do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) voltadas para a etapa da Educação
Infantil, foram observadas. Em relação às políticas locais, os dois Planos Estratégicos elaborados ao
longo da gestão dupla carioca (RIO DE JANEIRO 2009 e 2013) serviram de base para ava- liar o
quanto as metas propostas foram alcançadas. Outras dimensões analisadas foram as listas de espera
existentes referentes às creches e as decisões judiciais do Ministério Público obrigando a matrícula
de crianças na creche. O resultado do cruzamento dos dados levanta- dos, tanto dos dispositivos
legais nacionais e locais, quanto os relacionados aos aspectos intrínsecos com dimensões mais amplas, nos apontam que a garantia do direito à creche de bebês, tem sido encoberto. Desde lacunas
existentes na legislação, ao utilizar a expressão “até 5 anos”, sem esclarecer a idade de entrada, até a
promulgação da Lei no 12796/13 e da Lei no 13005/14, com obrigatoriedade de matrícula para as
crianças de 4 e 5 anos, na pré- escola, fragilizando a oferta de creche na rede pública da cidade, em
especial do grupamento berçário.
palavras-chave: Políticas Públicas ; Educação Infantil; Matriculas

The purpose of this work is to contribute to the analysis of the Public Policies of Early
Childhood Education, developed in the city of Rio de Janeiro, from 2009 to 2016. The research
examines the expansion of Early Childhood Education through the construction of Espaços de
Desenvolvimento Infantil (EDI) and the impact of such constructions on the enrollment flow in
kindergartens and pre-schools, by Regional Education Coordination (CRE), focusing on nursery
children (0 to 1 year and 11 months). We have grouped the information about the years in periods,
named by us: Transition (2009-2010), Implementation (2011-2013) and Policy Consolidation
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(2014-2016). This is a qualitative-quantitative documentary research, with data production based
on information from the city’s website, data from the Census, the FNDE and the PNE Observatory.
The theoretical-analytical framework privileged the Policy Cycle (BALL and BOWE, 1994) and
its contributions to understand the process of producing national policies and their effects on the
site. In order to do so, legislation and programs focused on the transfer of financial resources have
been examined, since the creation of FUNDEB (BRAZIL, 2006), including Infantile Education,
such as Proinfancia (BRASIL, 2007) and Brazil Carinhoso (BRAZIL , 2012). The relationships between national and local policies, as well as the conceptions, interests and actions proposed in the
Goals and Strategies of the National Education Plan (BRASIL, 2014) focused on the stage of Early
Childhood Education, were observed. Regarding local policies, the two Strategic Plans developed
during the Rio de Janeiro double management (RIO DE JANEIRO 2009 and 2013) served as a basis
for assessing the extent to which the proposed targets were achieved. Other dimensions analyzed
were the existing waiting lists for day-care centers and judicial decisions of the Public Prosecutor’s
Office, forcing the enrollment of children in the day-care center. The result of cross-referencing
both the national and local legal provisions and those related to the intrinsic aspects with broader
dimensions, point out that the guarantee of the right to day care for babies has been masked from
existing gaps in the legislation. to use the term “up to 5 years”, without clarifying the age of entry,
until the enactment of Law no. 12796/13 and Law no. 13005 / 14, with enrollment compulsory for
children of 4 and 5 years old, in the pre-scholl , weakening the offer of day care in the city’s public
network, especially the nursery group.
keywords: Public policies; childhood education; Subscription
Apoio Financeiro: CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
529. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS PARA AS DROGAS E O
PROJETO “TOSCO EM AÇÃO” EM QUESTÃO
Autor: 		
Orientador:		

Diego Fernando Cunha Silva
Maria de Lourdes da Silva (CEH / EDU)

Políticas Públicas Educacionais para as Drogas e o Projeto “Tosco em Ação” em Questão Autor: Diego Fernando Cunha Silva Orientador: Maria de Lourdes da Silva (EDU) A presente comunicação resulta de pesquisa que integra o projeto “Materiais Didáticos e Paradidáticos sobre Medicamentos, Álcool e Outras Drogas para o Ensino Básico: abordagens, linhas de ação e finalidades”,
voltado à análise de publicações e programas sobre o tema dos últimos 20 anos no Brasil. O objeto
da análise são o livro paradidático Tosco (2009), de Gilberto Mattje, e o suplemento Compreendendo Tosco (2011), do mesmo autor, materiais base do projeto “Tosco em Ação” também pesquisado. As fontes utilizadas são diversas e compreendem documentos oficiais, jornais e periódicos,
domínios virtuais e literatura especializada sobre o tema. O objetivo foi investigar o projeto “Tosco
em ação” em curso no município de Seropédica que envolve o paradidático Tosco, e seu suplemento. Esse projeto chega no Rio de Janeiro como parte das ações da Secretaria de Prevenção à Dependência Química do Rio de Janeiro/SEPREDEQ atendendo a 20 municípios, incluindo a capital. A
proposta é analisar: 1 – o processo de criação do projeto e sua entrada no Rio de Janeiro; 2 – a obra
como um texto ficcional, criado para o público infanto-juvenil e sua utilização como ferramenta
docente para promover o debate sobre drogas e outros temas no ambiente escolar; 3 – o papel da
escola e dos educadores no projeto. Tais investimentos foram feitos apoiado por referencial teórico
que inclui Roger Chartier (1990), Paulo Freire (1996), Carlos Rodrigues Brandão (1982) e Howard
Becker (2008). Como resultado, temos a caracterização de uma política de prevenção às drogas
que foi gestada no âmbito do Comando da Polícia Militar e a iniciativa privada como parte de uma
política de governo de unidades da federação, incluindo o Rio de Janeiro, a ausência das agências
educacionais nesse processo e o recrutamento do professor como multiplicador da proposta.
palavras-chave: Tosco em Ação; Políticas sobre Drogas; Educação

This communication is the result of research that is part of the project “Didactic and Informal Materials on Drugs, Alcohol and Other Drugs for Basic Education: approaches, lines of action
and purposes”, focused on the analysis of publications and programs on the theme of the last 20
years in Brazil. The object of the analysis is Tosco’s paradisal book (2009), by Gilberto Mattje, and
the supplement “Understanding Tosco” (2011), by the same author, base materials of the project
“Rough in Action” also researched. The sources used are diverse and include official documents,
newspapers and periodicals, virtual domains and specialized literature on the subject. The objective was to investigate the project “Tosco in action” in progress in the municipality of Seropédica
that involves the paradidático Tosco, and its supplement. This project arrives in Rio de Janeiro
as part of the actions of the Secretariat of Prevention to Chemical Dependency of Rio de Janeiro
/ SEPREDEQ serving 20 municipalities, including the capital. The proposal is to analyze: 1 - the
process of creation of the project and its entry in Rio de Janeiro; 2 - the work as a fictional text,
created for children and youth and its use as a teaching tool to promote the debate on drugs and

1027

other issues in the school environment; 3 - the role of the school and educators in the project.
These investments were supported by a theoretical reference that includes Roger Chartier (1990),
Paulo Freire (1996), Carlos Rodrigues Brandão (1982) and Howard Becker (2008). As a result, we
have the characterization of a drug prevention policy that was developed under the Military Police
Command and private initiative as part of a government policy of federal units, including Rio de
Janeiro, the absence of educational agencies in this process and the recruitment of the teacher as a
multiplier of the proposal.
keywords: Tosco in action; Drugs policy; Education
Apoio Financeiro:
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EDUC AÇ ÃO
530. PRÁTICAS PRECONCEITUOSAS E DISCRIMINÁTÓRIAS
DESENVOLVIDAS NO COTIDIANO DO COLÉGIO ESTADUAL WALTER
ORLANDINI
Autor: 		
Colaborador(es):
				
Orientador:		

Renan Correa dos Santos
Carlo Jager Bettini
Maíra Marins da Silva
Denize de Aguiar Xavier Sepulveda (CEH / FFP)

Desenvolvendo a pesquisa de PIBIC no Colégio Estadual Walter Orlandini no município
de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, pude presenciar e também vivenciar inúmeras atitudes
preconceituosas contra xs alunxs LGBTIS (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgênerxs, Intersexuais
e Simpatizantes), por parte de membros da comunidade escolar. É importante mencionar que escolhi tal tema, por também ter sofrido, enquanto aluno da educação básica, algumas dessas práticas
na escola onde estudei. Tendo como objetivos investigar se tais atitudes se constituem em práticas homofóbicas e quem as exercem além de analisar se essas práticas influenciam na tessitura do
autoconhecimento dos estudantes LGBTIS. Essa pesquisa se baseia numa abordagem qualitativa,
como técnicas foram usadas à observação, questionário, caixa de dúvidas sobre questões de gêneros
e sexualidades e a narrativa dos alunxs. O referencial teórico-metodológico está referendado na
pesquisa nos/dos/com os cotidianos (Alves 2002/2008). Para leitura dos dados observados, coletados, dos questionários e das narrativas, utilizei o paradigma indiciário de Carlo Ginzburg (1989).
A pesquisa continua em andamento, e os resultados por enquanto são parciais, com fortes indícios
de práticas homofóbicas e lesbofóbicas na escola pesquisada. Foi possível observar que xs alunxs
LGBTIS, sofrem práticas discriminatórias por parte de outrxs alunxs, professorxs e funcionárixs e
também por uma das coordenadoras, pois a mesma se refere aos alunxs LGBTIS em tom ofensivos.
Atualmente a direção está mais receptiva à nossa presença, pois neste ano receberam a primeira
aluna transgênera, fazendo com que demonstrem mais interesse em aprender a lidar melhor com a
diversidade presente na escola, apesar de levantarmos sinais que ainda há resistência a pesquisa devido ao movimento denominado Escola Sem Partido contrário a discussão de gênero e sexualidade
nas escolas que persegue professores que a fazem. Outro indício também colhido, porém a partir do
método de observação, foram as atitudes lesbofóbicas de um inspetor que chama a atenção de um
casal de lésbicas abraçadas no pátio, mas desconsidera um casal héterossexual abraçados próximo a
ele, não chamando a atenção deste casal. Sendo assim, podemos perceber pistas, indícios e sinais de
práticas homofóbicas e lesbofóbicas ocorrendo na escola.
palavras-chave: Homofobia; Lesbofobia; Práticas

Developing PIBIC research at the Walter Orlandini State College in the municipality of São
Gonçalo, State of Rio de Janeiro, I was able to witness and also experience countless prejudiced
attitudes against LGBTIS als (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual and Supportive) of
members of the school community. It is important to mention that I chose this subject because I
also suffered as a student of basic education some of these practices in the school where I studied.
The objective of this study is to investigate whether such attitudes constitute homophobic prac-
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tices and who exercise them, besides analyzing whether these practices influence the structure of
self-knowledge of LGBTIS students. This research is based on a qualitative approach, such as techniques used for observation, questionnaire, questionnaire on questions of genres and sexualities
and the narrative of alunxs. The theoretical-methodological referential is based on the research in
/ with / with the daily ones (Alves 2002/2008). In order to read the observed data, collected, the
questionnaires and the narratives, I used the Carlo Ginzburg (1989) indiciary paradigm. Research
continues to be ongoing, and the results for the time being are partial, with strong evidence of
homophobic and lesbo- phobic practices in the school surveyed. It was possible to observe that xs
alunxs LGBTIS suffer discriminatory practices by other alunxs, teachers and employees and also
by one of the coordinators, since it refers to the LGBTIS alunxs in offensive tone. At present, the
direction is more receptive to our presence, because this year they received the first transgender
student, making them show more interest in learning to deal better with the diversity present in
the school, despite raising signs that there is still resistance to research due to the movement called
the No-Party School opposed to the discussion of gender and sexuality in schools that persecutes
teachers who do it. Another evidence also collected, but from the method of observation, were the
lesbo- phobic attitudes of an inspector who calls the attention of a lesbian couple hugged in the
courtyard, but disregards a heterosexual couple hugged next to him, not drawing the attention of
this couple. Thus, we can perceive clues, indications and signs of homophobic and lesbophobic
practices occurring in school.
keywords: Homophobia; Lesbophobia; Practices
Apoio Financeiro:
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EDUC AÇ ÃO
531. PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS EM BIOLOGIA, ADAPTADOS
AOS ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL (PDV)
Autor: 		
Orientador:		

Mariana Pereira Estevão da Silva
Carolina Tavares Schumann (CEH / CAP)

TÍTULO Produção de recursos didáticos em Biologia, adaptados aos alunos portadores de
deficiência visual (PDV) Uma vez que os recursos didáticos mais comuns no ensino de Biologia
não contemplam as limitações dos mais diversos estudantes que compõem as escolas regulares, é
importante que existam adaptações àqueles recursos já existentes e/ou a elaboração de novas, com
vistas ao entendimento dos conteúdos de maneira equivalente aos outros estudantes das escolas
regulares. Portanto, a pesquisa acerca da adaptação e/ou criação de novas práticas para o ensino
básico de Ciências e Biologia se faz necessária, de forma a atender todos os alunos de forma justa e
igualitária. Para realizar este trabalho se torna necessário a adaptação e/ou criação recursos didáticos que auxiliem na compreensão dos conteúdos de Biologia, de forma a atender plenamente os
estudantes PDV em suas especificidades. O primeiro passo é a escolha da instituição de ensino para
realização da atividade; a elaboração de formulário das dificuldades e necessidades dos estudantes
PDV; entrevista com os estudantes PDV; vivência com os alunos PDV; escolha do tema para desenvolvimento do recurso didático, Divisão Celular; elaboração do modelo didático; Está sendo
preparado um material sobre a mitose, utilizando cartolina, EVA, cola comum 3D para representar
uma célula nas suas diferentes fases, de forma que o elementos que geralmente visualizamos nos
livros, estejam em diferentes texturas para os elementos que geralmente visualizamos nos livros.
Dessa forma os alunos poderão tocar as superfícies e identifica-las. Essas texturas criadas permitirão a melhor compreensão das diferenças encontradas nas células entre as etapas da mitose através
do toque pelos estudantes com deficiência visual, assim como as imagens auxiliam os estudantes
com visão plena. No momento, o material está em fase de preparo. Uma vez que o material esteja
pronto, será utilizado durante as aulas no núcleo de atendimento especializado (NAPNE) para a
avaliação dos estudantes.
palavras-chave: Deficiência visual; Biologia; Modelos didáticos

TITLE Production of didactic resources in Biology, adapted to students with visual impairment (PDV) Since the most common didactic resources in Biology teaching do not address the
limitations of the most diverse students that make up regular schools, it is important that there
be adaptations to those already existing resources and / or the elaboration of new ones, with a
view to understanding the contents of equivalent to other students in regular schools. Therefore,
the research about the adaptation and / or creation of new practices for the basic education of
Sciences and Biology is necessary, in order to attend all the students in a fair and egalitarian way.
In order to carry out this work, it is necessary to adapt and / or create didactic resources that help
in the understanding of the contents of Biology, in order to fully assist the POS students in their
specificities. The first step is the choice of the educational institution to carry out the activity; the
preparation of the form of the difficulties and needs of the students; interview with the students;
experience with the students; choice of topic for development of didactic resource, Cell Division;
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elaboration of the didactic model; A material on mitosis is being prepared using cardboard, EVA,
common 3D glue to represent a cell in its different phases, so that the elements we usually visualize
in the books, are in different textures for the elements that we usually visualize in the books. In
this way students will be able to touch the surfaces and identify them. These created textures will
allow for a better understanding of the differences found in the cells between the stages of mitosis
through the touch of students with visual impairment, just as the images help students with full
vision. The material is currently being prepared. Once the material is ready, it will be used during
the classes in the specialized care nucleus (NAPNE) for student evaluation.
keywords: Visual impairment; Biology; Didactic models
Apoio Financeiro: ; PIBIC/UERJ
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EDUC AÇ ÃO
532. PROMOÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA POR OFICINAS
PEDAGÓGICAS DE UM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA
PROFESSORES DE BIOLOGIA
Autor:			
Orientador:		

Jessica de Figueiredo Rangel
Tatiana Galieta Nacimento (CEH / FFP)

Pesquisas acadêmicas sobre educação e, especialmente, sobre ensino de ciências mostram
um possível meio de diminuir a lacuna existente entre as pesquisas acadêmicas e as práticas docentes por meio de cursos de formação continuada. Na pretensão de aproximar os conhecimentos
científicos escolares e os conhecimentos relatados em artigos científicos da área de Educação em
Ciências foi oferecido um curso de atualização de 16 horas que serviu como cenário da pesquisa.
A investigação buscou compreender as contribuições das oficinas do curso para a promoção da
alfabetização científica pelos professores de ciências quando em contato com pesquisas sobre diversos temas da Biologia. O conceito de alfabetização científica adotado aproxima-se do conceito
de letramento científico dentro de uma perspectiva crítica e humanística de educação científica.
Os dados foram coletados no curso de formação continuada “Curso Integrado de Atualização para
professores de Ciências e Biologia: Temas da Biologia para a alfabetização científica na educação
básica” que foi composto por oito oficinas pedagógicas. As oficinas foram classificadas com base em
três categorias de análise inspiradas nos trabalhos de Shen (1975), Bybee (1995) e Shamos (1995):
Categoria 1 (Alfabetização científica Básica); Categoria 2 (Alfabetização científica Intermediária);
Categoria 3 (Alfabetização científica Avançada). Somente uma das oficinas foi classificada como
sendo promotora de AC no nível prático, seis promotoras de AC conceitual e uma promotora
de AC multidimensional. Exploramos a análise da oficina “Observação de aves como atividade
potencializadora de percepção ambiental” cujo objetivo consistiu em explorar conhecimentos ecológicos e ambientais através da observação de aves, buscando ampliar a percepção ambiental dos
participantes. Analisamos os dados oriundos do planejamento da oficina, dos materiais utilizados
na oficina (“Guia para observação de aves” e “Questionário de avaliação de atividade”) e as respostas
do professor responsável pela disciplina com relação à sua compreensão sobre o conceito de alfabetização científica. Concluímos que o professor apresenta uma percepção próxima a categoria 3,
porém a oficina em si mantém-se nas categorias 1 e 2. Os resultados da pesquisa sinalizam a importância de que sejam ofertados cursos de formação continuada que abordem não somente conteúdos
específicos, mas que também coloquem os professores das escolas em contato com os resultados das
pesquisas em Educação em Ciências.
palavras-chave: alfabetização científica; formação continuada; educação em ciências

Academic research on education, and especially on science teaching, shows a possible way
to bridge the gap between academic research and teaching practice through continuing education
courses. In the pretension of approaching the scholarly scientific knowledge and the knowledge
reported in scientific articles of the area of Science Education was offered a course of update of
16 hours that served as scenario of the research. The research sought to understand the contributions of the workshops of the course for the promotion of scientific literacy by science teachers
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when in contact with research on various topics of biology. The concept of scientific literacy adopted approximates the concept of scientific literacy within a critical and humanistic perspective of
scientific education. The data were collected in the continuing training course “Integrated Course
of Update for Science and Biology teachers: Biology subjects for scientific literacy in basic education” which was composed of eight pedagogical workshops. The workshops were classified based
on three categories of analysis inspired by the works of Shen (1975), Bybee (1995) and Shamos
(1995): Category 1 (Basic Scientific Literacy); Category 2 (Intermediate Scientific Literacy); Category 3 (Advanced Scientific Literacy). Only one of the workshops was classified as a promoter
of AC at the practical level, six promoters of conceptual AC and a promoter of multidimensional
AC. We explored the analysis of the workshop “Birdwatching as a potentializing activity of environmental perception” whose objective was to explore ecological and environmental knowledge
through bird watching, seeking to broaden the environmental perception of the participants. We
analyzed data from workshop planning, workshop materials (“Birdwatching Guide” and “Activity Assessment Questionnaire”) and the responses of the teacher responsible for the discipline in
relation to their understanding of the concept of scientific literacy. We conclude that the teacher
presents a perception close to category 3, but the workshop itself remains in categories 1 and 2.
The results of the research indicate the importance of offering continuing education courses that
address not only specific contents, but also also put the teachers of the schools in contact with the
results of the researches in Education in Sciences
keywords: scientific literacy; continuing education; Science education
Apoio Financeiro:

1034

EDUC AÇ ÃO
533. PÚBLICO E PRIVADO: O ENSINO SECUNDÁRIO E OS
PREPARATÓRIOS NA CAPITAL DO IMPÉRIO BRASILEIRO (1870-1889)
Autor:			
Orientador:		

Viviane Michelle Venceslau Pereira Calazans
Aline de Morais Limeira Pasche (CEH / EDU)

Esta pesquisa que se encontra em fase inicial de elaboração e desenvolvimento, faz parte dos
projetos da minha orientadora, intitulados “Mapeamento da malha pública e privada de ensino nas
freguesias rurais e urbanas da Capital do Império (1870-1890)” e “Fontes para o ensino/pesquisa
em História da Educação: inventariando as instituições escolares do Rio de Janeiro (1870-1930)”.
Este último, executado em parceria das professoras Aline Limeira, Alexandra Lima e Paula Leonardi com apoio da Faperj. Integrando as investigações acerca do processo de escolarização na
Capital do Império Brasileiro, procuro analisar as configurações do ramo de ensino secundário, sua
oferta e demanda nas freguesias urbanas e rurais da cidade, as experiências da iniciativa pública e
privada, os sujeitos que compunham seu público, os debates públicos na imprensa acerca do tema,
as políticas do Estado Imperial, bem como o acesso ao ensino superior através dos exames. Tendo
como recorte temporal os anos de 1870 (por conta da Reforma Leôncio de Carvalho) e 1889 (fim
do regime político monárquico), selecionei um conjunto de fontes que podem nos informar acerca
das taxas de matrículas de meninos e meninas, estatísticas do ensino público e das iniciativas privadas (colégios, aulas avulsas, preparatórios), das problemáticas levantadas pela imprensa da época,
dos números acerca dos exames prestados pelo público do ensino secundário para acesso ao ensino
superior e das normas, decretos e legislações correspondentes a esta etapa da instrução no Oitocentos. Portanto, a metodologia do trabalho se dá pela investigação com fontes primárias, como:
Relatórios do Presidente da Província do RJ, ofícios do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro
(AGCRJ), Relatórios do Ministro dos Negócios do Império, impressos (jornal O Liberal, Almanak
Laemmert, Liga do Ensino, Sentinela da Instrução) e a obra Cem anos de ensino secundário no
Brasil (Henrique Dods Worth, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, 1968). Tratando-se de
uma pesquisa no seu estágio inicial, os resultados dizem mais acerca das fontes levantadas, já percebendo o que será possível saber do objeto a partir delas.
palavras-chave: Ensino Secundário; Corte Imperial; Público e privado

This research, which is in the initial stage of elaboration and development, is part of the
projects of my advisor, entitled “Mapping of the public and private teaching network in the rural
and urban parishes of the Capital of the Empire (1870-1890)” and “Fontes para the teaching / research in History of Education: inventing the school institutions of Rio de Janeiro (1870-1930) “.
The latter, executed in partnership with teachers Aline Limeira, Alexandra Lima and Paula Leonardi with the support of Faperj. Integrating the investigations about the schooling process in
the Capital of the Brazilian Empire, I try to analyze the configurations of the secondary education
branch, its supply and demand in the urban and rural parishes of the city, the experiences of the
public and private initiative, the subjects that made up its public , public debates in the press on the
subject, the policies of the Imperial State, as well as access to higher education through examinations. Taking the time of the 1870s (because of the Reforma Leôncio de Carvalho) and 1889 (the
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end of the monarchical political regime), I selected a set of sources that can inform us about the
enrollment rates of boys and girls, public education statistics and the private initiatives (colleges,
lectures, preparatory courses), the problems raised by the press at the time, the numbers on the
examinations provided by the public of secondary education for access to higher education and
the norms, decrees and legislations corresponding to this stage of education in the Eight hundred.
Therefore, the methodology of the work is based on research with primary sources, such as: Reports of the President of the Province of RJ, offices of the General Archive of the City of Rio de
Janeiro (AGCRJ), Reports of the Minister of Business of the Empire, printed Liberal, Almanak
Laemmert, League of Teaching, Sentinel of Instruction) and the work Hundred Years of Secondary Education in Brazil (Henrique Dods Worth, National Institute of Pedagogical Studies, 1968).
Being a research in its initial stage, the results say more about the sources raised, already realizing
what it will be possible to know of the object from them.
keywords: High school; Imperial court; Public and private
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
534. QUANDO A LETRA DA LEI É VAZIA;RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS
ESCOLAS, JONGO E A LEI: 10639/03, AVANÇOS E RETROCESSOS
Autor:			
Orientador:		

Marcela Coitinho Anastacio de Oliveira
Alexandra Lima da Silva (CEH / EDU)

Este trabalho foi pensado a partir de um plano de aula desenvolvido para conclusão de disciplina de PPP (Projeto Político Pedagógico), da faculdade de educação, no curso de pedagogia da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O plano de aula foi pensado para turmas do 5°ano do
Ensino Fundamental, quando no geral é passado o conteúdo sobre a história e cultura da África e
a influência das muitas culturas que estão presentes em nosso país. Como parte importante na formação de crianças negras e não negras nas escolas, a lei 10639/03, viabilizou possíveis caminhos,
para a diversidade das manifestações culturais Afro-Brasileiras. Em 2003, no dia 09 de janeiro, foi
sancionada a lei federal nº 10.639, que instituiu a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura
da África e Afro-brasileira no âmbito dos sistemas de ensino da educação nacional. O objetivo deste
trabalho é versar sobre a Lei n° 10.639/03 e a prática de sala de aula, a inserção do estudo da cultura
Afro e Afro-brasileira, após a lei completar 15 anos de existência, e a relação do Jongo como sendo
parte importante deste processo. A pesquisa detém-se de maneira ampla no Município do Rio de
Janeiro. Reconhecendo a escola como um lugar de disseminação e reprodução de culturas, normas
e regras de uma sociedade, o foco da pesquisa trata-se em analisar projetos que trabalhem transversalmente e interdisciplinarmente com as manifestações culturais de origem Afro-Brasileira. Através de pesquisas e textos acadêmicos foi percebida a dificuldade de trabalhar esta lei 10639/03 nas
escolas, tendo em vista que recentemente no Rio, o atual prefeito, deixou de fazer os repasses de
verbas para manter a casa do Jongo da serrinha, (Jongo, considerado patrimônio imaterial), fazendo com este ato, com que a ONG, fechasse suas portas. Percebemos que ainda ocorre o racismo e o
preconceito em relação às manifestações culturais de origem Afro-brasileiras. Por meio de fontes
documentais, pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, projetos pedagógicos, pretende-se descobrir se há na pratica espaços para trabalhar a lei 10.639/03, e se ocorre apenas em um período do
ano, ou ao longo do ano.
palavras-chave: Jongo; Lei n°10.639/03; Memória

This work was conceived from a lesson plan developed for the conclusion of the PPP (Pedagogical Political Project) discipline of the faculty of education, in the course of pedagogy of the
State University of Rio de Janeiro. The lesson plan was designed for 5th year classes in elementary
school, when content is usually passed on the history and culture of Africa and the influence of the
many cultures that are present in our country. As an important part in the training of black and
non-black children in schools, Law 10639/03 made possible ways for the diversity of Afro-Brazilian cultural manifestations. In 2003, on January 9, Federal Law No. 10,639 was enacted, which
established the obligation to study the History and Culture of Africa and Afro-Brazilian within
the framework of national education systems. The objective of this work is to discuss Law 10,639
/ 03 and the practice of classroom, the insertion of the study of Afro and Afro-Brazilian culture,
after the law completes 15 years of existence, and the relationship of Jongo as important part of
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this process. The research is widely held in the city of Rio de Janeiro. Recognizing the school as a
place of dissemination and reproduction of cultures, norms and rules of a society, the focus of the
research is to analyze projects that work transversally and interdisciplinarily with the cultural manifestations of Afro-Brazilian origin. Through research and academic texts it was noticed the difficulty of working this law 10639/03 in schools, considering that recently in Rio, the current mayor,
failed to make the transfers of funds to maintain the house of Jongo da Serra, (Jongo , considered
intangible heritage), making this act, with which the NGO, closed its doors. We realize that there
is still racism and prejudice in relation to cultural manifestations of Afro-Brazilian origin. Through
documentary sources, field research, bibliographical research, pedagogical projects, we intend to
find out if there is in practice spaces for working law 10.639 / 03, and it occurs only in one period
of the year, or throughout the year.
keywords: Jongo; Law n ° 10.639 / 03; Memory
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
535. RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADO E ARTICULAÇÕES COM NOVOS
ATORES NAS REDES EDUCATIVAS GLOBAIS
Autor: 		
Orientador:
Coorientador:

Yaçana Torres do Amaral Sant`Anna
Elizabeth Fernandes de Macedo (CEH / EDU)
Paulo de Tássio Borges da Silva

O presente trabalho se insere na linha de pesquisa “Currículo, Sujeitos, Conhecimento e Cultura”, e no projeto de pesquisa “Currículo, subjetividade e diferença”, desenvolvida pelo grupo de
pesquisa coordenado pela professora Elizabeth Macedo. Essa pesquisa busca construir uma análise
acerca das discussões que Stephen Ball (2014) vem fazendo sobre as redes de ensino internacionais
e as articulações público - privadas. As reflexões se formaram com base nas discussões de Lopes e
Macedo (2011), tendo como foco principal identificar e problematizar como essas redes vêm sendo
formadas dentro do Brasil e quais são os atores envolvidos com a educação na elaboração da Base
Nacional Comum Curricular, percebendo que em vários momentos o privado surge articulado
como a solução para problemas que o público não dá conta de resolver. Em termos teórico-metodológicos essa é uma pesquisa bibliográfica e de campo, utilizando a internet como área de pesquisa
para identificar os envolvidos nessas articulações da educação no neoliberalismo. Percebemos ao
longo das leituras e das buscas, que ainda há uma infinidade de redes a serem desenhadas e outra
infinidade a ser descoberta e explorada pelos pesquisadores, no entendimento de como elas vêm
se estabelecendo na educação nacional e internacional. Entender as novas discussões educativas
implica em mudar o olhar para a educação, percebendo que o campo agora é global, e que os interesses mudaram seus focos. Ao longo da pesquisa foi possível problematizar algumas das intenções
que permeiam as redes políticas educativas globais, aferindo olhares para as discussões ligadas ao
currículo, como o que está proposto na BNCC.
palavras-chave: Redes políticas; Nova filantropia; Currículo

The present work is part of the research line “ Currículo, Sujeitos, Conhecimento e Cultura
“, and the research project “ Currículo, subjetividade e diferença “, developed by the research group
coordinated by Professor Elizabeth Macedo. This research seeks to build an analysis of the discussions that Stephen Ball (2014) has been making about international teaching networks and public
- private articulations. The reflections were formed based on the discussions of Lopes and Macedo
(2011), whose main focus is to identify and problematize how these networks are being formed
within Brazil and which are the actors involved with education in the elaboration of the Base Nacional Comum Curricular, realizing that at various moments the private appears articulated as the
solution to problems that the public can not solve. In theoretical-methodological terms this is a
bibliographical and field research, using the internet as a research area to identify those involved
in these articulations of education in neoliberalism. Throughout the readings and searches, there
are still countless networks to be designed and another infinity to be discovered and explored by
researchers, in the understanding of how they have been established in national and international
education. Understanding the new educational discussions implies changing the gaze to education,
realizing that the field is now global, and that interests have changed their focus. Throughout the
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research it was possible to problematize some of the intentions that permeate the global educational policy networks, looking at the discussions related to the curriculum, such as what is proposed
in BNCC.
keywords: Political networks; New philanthropy; Curriculum
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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EDUC AÇ ÃO
536. REPRESENTAÇÕES DO ENVELHECIMENTO NO LIVRO DIDÁTICO
INFANTIL: OLHARES A PARTIR DE GÊNERO, SEXUALIDADE E RAÇA
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Richard Roseno Pires
Pedro Antônio Spineli de Carvalho
Fernando Altair Pocahy (CEH / EDU)

O livro didático é um artefato cultural importante no cotidiano escolar e, além de mediador
ou uma ‘plataforma’ de conhecimento, ele movimenta representações e produz sentidos sobre o que
é/ pode ser considerado um sujeito humanos viável e possível, a partir de certas normas. Tendo em
vista a relevância do livro didático para os processos de ensino-aprendizagem e sua importância no
desenvolvimento cognitivo e individual de cada sujeito, como um importante elemento no jogo da
produção de subjetividades, buscamos com este trabalho problematizar os modos comos xs idosxs
estão sendo representados nesse espaço e como essas representações reforçam ou questionam as
normas em torno dos modos de pensar-viver a velhice, tema essa igualmente negligenciado no
contexto das práticas educacionais no ensino básico. Tomamos o livro em sua potência pedagógica
a informar algo sobre os sujeitos e em particular a partir de como esses sujeitos são percebidos e
marcados a partir dos ideias regulatórios de sexualidade, gênero e dos marcadores raciais. Ponderamos com isso que o livro escolar pode reforçar modos de representar uma determinada posição
de sujeito ou experiência de vida. É assim que compreendemos que ele é importante elemento a
ensinar / dizer/ marcar algo sobre como envelhecer em uma determinada sociedade – no caso
em tela o contexto fluminense, lócus privilegiado de nossa análise. Nosso recorte empírico prevê
a análise de livros didáticos da educação infantil, do ensino fundamental I, os mais distribuídos e
financiados em larga escala pelo governo federal, a partir do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE e chancelados pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD a partir
do ano de 2000. Nossas análises sugerem que os modos como a velhice vem sendo representada
nos livros didáticos não se distanciam muito dos modos amplos e hegemônicos que posicionam
os sujeitos idosos como abjetos, precários e prontos à tutela. Depreende-se dessa análise que estes
enunciados sobre a velhice (materializados em representações no livro didático) se articulam a outras práticas de saber-poder estratégicos na produção de subjetividades das crianças, tentando desse
modo regular o imaginário social sobre os sujeitos idosos, oferecendo a elas um modo de perceber
os sujeitos idosos com quem convivem, do mesmo modo em que oferecem um horizonte sobre o
que significa envelhecer e ser idosx na sociedade brasileira. Como o livro didático tem permitido
que as crianças pensem, imaginem e se relacionem com a velhice? Esse questionamento vem sendo
fundamental e encontra em nosso resultado de pesquisa importantes chaves analíticas que podem
auxiliar na compreensão sobre a produção da diferença no cotidiano escolar.
palavras-chave: Envelhecimento; Educação; livro didático

The textbook is an important cultural artifact in the daily school life and, as well as a mediator or a ‘platform’ of knowledge, it moves representations and produces meanings about what
is / can be considered a viable and possible human subject, based on certain norms . Considering
the relevance of the didactic book to the teaching-learning processes and their importance in the
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cognitive and individual development of each subject, as an important element in subjectivity production, we seek with this work to problematize the modes as seniors are being represented in
this space and how these representations reinforce or question the norms surrounding the ways of
thinking and living the old age, a theme that is equally neglected in the context of educational practices in basic education. We take the book in its pedagogical power to inform something about the
subjects and in particular from how these subjects are perceived and marked from the regulatory
ideas of sexuality, gender and racial markers. We consider that the school textbook can reinforce
ways of representing a certain subject position or life experience. This is how we understand that
it is an important element to teach / tell / mark something about how to grow old in a certain
society - in this case, the context of Rio de Janeiro, the privileged locus of our analysis. Our empirical clipping provides for the analysis of textbooks of elementary education I, the most widely
distributed and financed by the federal government, from the National Fund for the Development
of Education - FNDE and authorized by the National Program of Didactic Book - PNLD from the
year 2000. Our analyzes suggest that the ways in which old age is being represented in textbooks do
not distract much from the broad and hegemonic ways that position the elderly subjects as abject,
precarious and ready to be tutored. It follows from this analysis that these statements about old age
(materialized in representations in the didactic book) are articulated to other strategic know-how
practices in the production of subjectivities of the children, thus trying to regulate the social imaginary about the elderly subjects, offering the they are a way of perceiving the elderly subjects with
whom they live, just as they offer a horizon about what it means to grow old and to be elderly in
Brazilian society. How has the textbook allowed children to think, imagine, and relate to old age?
This questioning has been fundamental and finds in our research results important analytical keys
that can help in the understanding about the production of the difference in the school everyday.
keywords: Aging; Education; TextBook
Apoio Financeiro: CNPQ
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537. REPRESENTAÇÕES DO ENVELHECIMENTO NO LIVRO DIDÁTICO
INFANTIL: OLHARES A PARTIR DE GÊNERO, SEXUALIDADE E RAÇA
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Pedro Antônio Spineli de Carvalho
Richard Roseno Pires
Fernando Altair Pocahy (CEH / EDU)

O livro didático é um artefato cultural importante no cotidiano escolar e, além de mediador
ou uma ‘plataforma’ de conhecimento, ele movimenta representações e produz sentidos sobre o que
é/ pode ser considerado um sujeito humanos viável e possível, a partir de certas normas. Tendo em
vista a relevância do livro didático para os processos de ensino-aprendizagem e sua importância no
desenvolvimento cognitivo e individual de cada sujeito, como um importante elemento no jogo da
produção de subjetividades, buscamos com este trabalho problematizar os modos comos xs idosxs
estão sendo representados nesse espaço e como essas representações reforçam ou questionam as
normas em torno dos modos de pensar-viver a velhice, tema essa igualmente negligenciado no
contexto das práticas educacionais no ensino básico. Tomamos o livro em sua potência pedagógica
a informar algo sobre os sujeitos e em particular a partir de como esses sujeitos são percebidos e
marcados a partir dos ideias regulatórios de sexualidade, gênero e dos marcadores raciais. Ponderamos com isso que o livro escolar pode reforçar modos de representar uma determinada posição
de sujeito ou experiência de vida. É assim que compreendemos que ele é importante elemento a
ensinar / dizer/ marcar algo sobre como envelhecer em uma determinada sociedade – no caso
em tela o contexto fluminense, lócus privilegiado de nossa análise. Nosso recorte empírico prevê
a análise de livros didáticos da educação infantil, do ensino fundamental I, os mais distribuídos e
financiados em larga escala pelo governo federal, a partir do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE e chancelados pelo Programa Nacional do Livro Didático - PNLD a partir
do ano de 2000. Nossas análises sugerem que os modos como a velhice vem sendo representada
nos livros didáticos não se distanciam muito dos modos amplos e hegemônicos que posicionam
os sujeitos idosos como abjetos, precários e prontos à tutela. Depreende-se dessa análise que estes
enunciados sobre a velhice (materializados em representações no livro didático) se articulam a outras práticas de saber-poder estratégicos na produção de subjetividades das crianças, tentando desse
modo regular o imaginário social sobre os sujeitos idosos, oferecendo a elas um modo de perceber
os sujeitos idosos com quem convivem, do mesmo modo em que oferecem um horizonte sobre o
que significa envelhecer e ser idosx na sociedade brasileira. Como o livro didático tem permitido
que as crianças pensem, imaginem e se relacionem com a velhice? Esse questionamento vem sendo
fundamental e encontra em nosso resultado de pesquisa importantes chaves analíticas que podem
auxiliar na compreensão sobre a produção da diferença no cotidiano escolar.
palavras-chave: Envelhecimento; Educação; Livro didático

The textbook is an important cultural artifact in everyday school life and, in addition, the
mediator or platform of knowledge. To see a relevant teaching work to the processes of teaching-learning and its importance in cognitive and individual development of each subject, such as important element in the production of subjectives, we seek with the work problematizing the modes
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coms xs idoxs Representated Encyclopedia and the Representation, and the such as representations
such as standard in the dictation of the education of live-living and living like a standard education. To the book on its potent a sensory, and the notreed, and the markers from the spectators of
sexuality, genitive and of the racial marker. We think that the school book can be a way of representing an individual’s position or a life experience. This is a complete element element element
in the data / knowledge / context in the state of Rio de Janeiro, privileged locus of our analysis.
Evidence of basic, federal, federal and federal didactic study books. PNLD from the year 2000. Our
analysis actions are no more than the broad and hegemonic ways that serve as didactic supports
like the plans themselves, ready and ready for the guardianship. It appears from this analysis that
these statements on old age (materialized in representatives in the didactic) They are a way of accessing the citizens with whom they live, in the same way as the horizon that has the age and the
elderly in Brazilian society. How has the textbook allowed children to think, imagine, and relate
to an old age? This questioning has been fundamental and is present in the result of the analysis of
the analytical keys that can help in the comprehension about the production of the difference in
the school everyday.
keywords: Aging; Education; Textbook
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
538. SENTIDOS DA PLURALIDADE CULTURAL NAS POLÍTICAS DE
CURRÍCULO PARA A ESCOLA BÁSICA
Autor:			
Orientador:		

Sabrina Dias de Abreu
Rosanne Evangelista Dias (CEH / EDU)

O presente trabalho faz parte da etapa final dos estudos que foram desenvolvidos na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro no curso de Pedagogia e teve como
motivação a disciplina eletiva Transversalidade na educação e, posteriormente, minha participação
no grupo de pesquisa políticas de Currículo e Docência da Linha Currículo: sujeitos, conhecimento
e cultura do Proped, coordenado pela professora Rosanne Evangelista Dias. Ao longo dessa trajetória participei da Semana de Iniciação Científica da UERJ – SEMIC em 2016, 2017 e 2018 e do
Seminário Internacional as Redes Educativas e as Tecnologias – REDES 2017. Pretendo analisar
a dimensão da cultura no currículo da educação básica focalizando o tema pluralidade cultural em
dois documentos políticos elaborados pelo MEC: A Base Nacional Comum Curricular – BNCC
(BRASIL, 2017) em sua versão final e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental – PCN (BRASIL, 1998) tendo como referencial teórico para o trabalho Lopes e Macedo
(2011). Concordo com as autoras que são muitos os sentidos produzidos ao longo do tempo por
variados grupos para significar o que é o currículo. Entendo que somos desafiados a pensar as atuais
políticas de currículo que pretendem normatizar a escola básica: a BNCC e os PCNs que tem por
objetivo comum reformular o currículo das instituições em âmbito nacional. Analiso os sentidos
das demandas pela cultura considerando a complexidade das relações macro e micro das políticas de
currículo nos documentos selecionados. Como resultado, pretendemos problematizar como a pluralidade cultural é significada na BNCC tendo em vista as diferenças existentes entre as dimensões
locais e nacional o direito à diferença para alunos, docentes e demais profissionais da educação nas
políticas de currículo em discussão. Apontamos como conclusões o deslocamento da centralidade
da pluralidade cultural, um dos temas transversais nos PCN (1998) para a sua secundarização na
BNCC (2017). Compreendemos desse modo, que a BNCC assume o foco em defesa de uma cultura
comum e nacional como resultado de demandas conservadoras em defesa de tentativas de padronização e universalização do que deve ser ensinado nas escolas (Macedo, 2017).
palavras-chave: Politica de curriculo ; pluralidade cultura; textos politicos

The present work is part of the final stage of the studies that were developed in the Faculty
of Education of the State University of Rio de Janeiro in the course of Pedagogy and had as motivation the elective course Transversality in education and later my participation in the group of
political research Curriculum and Teaching Curriculum: subjects, knowledge and culture of Proped, coordinated by Professor Rosanne Evangelista Dias. Throughout this trajectory I participated
in the Week of Scientific Initiation of UERJ - SEMIC in 2016, 2017 and 2018 and of the International Seminar on Educational Networks and Technologies - REDES 2017. I intend to analyze the
dimension of culture in the curriculum of basic education focusing on the theme cultural plurality
(BRASIL, 2017) in its final version and the National Curricular Parameters for Elementary School
- PCN (BRASIL, 1998), with the theoretical reference for the work Lopes and Macedo (2011). I
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agree with the authors that there are many meanings produced over time by various groups to
mean what the curriculum is. I understand that we are challenged to think about the current curriculum policies that aim to regulate the basic school: the BNCC and the PCNs, whose common goal
is to reformulate the curriculum of institutions at the national level. I analyze the meanings of the
demands for culture considering the complexity of the macro and micro relations of curriculum
policies in the selected documents. As a result, we intend to problematize how cultural plurality
is signified in the BNCC in view of the differences between the local and national dimensions of
the right to difference for students, teachers and other education professionals in the curriculum
policies under discussion. We point to the displacement of the centrality of cultural plurality, one
of the cross-cutting themes in the NCPs (1998) for their secondation at the BNCC (2017). In this
way, we understand that the BNCC assumes the focus in defense of a common and national culture
as a result of conservative demands in defending attempts at standardization and universalization
of what must be taught in schools (Macedo, 2017).
keywords: curriculum policy; cultural plurality; political texts
Apoio Financeiro: CNPQ
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539. SENTIDOS DE CORPO E MOVIMENTO NA BNCC: A POLÍTICA
CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Autor:			
Orientador:

Roberta Duarte Paula
Alice Ribeiro Casimiro Lopes (CEH / EDU)

As discussões curriculares acerca da Educação Infantil têm se intensificado na atualidade com
as atenções voltadas à formulação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que vislumbra definir conhecimentos e comportamentos essenciais para toda a Educação Básica no Brasil. Diferentes proposições foram trazidas ao debate na constituição desta política curricular, evidenciando um
campo fértil de disputas entre diferentes significações para este nível da educação básica. Em relação a termos como Corpo e Movimento na Educação Infantil, diferentes autores vêm colocando
em pauta esses conceitos como potencializadores das práticas pedagógicas, principalmente nessa
fase da escolarização, que é possuidora de características próprias, sensíveis a saberes que perpassam por diferentes formas de linguagem, dentre elas as corporais. O presente trabalho de pesquisa
pretende compreender os sentidos atribuídos a Corpo e a Movimento no que se refere às formas
de pensar a educação de crianças em idade pré-escolar na versão homologada da Base Nacional
Comum Curricular (BRASIL, 2017). Propõe analisar como tem sido significado o lugar do corpo
nesta política. Neste trabalho, entendo currículo apoiada no referencial teórico de Lopes e Macedo,
que entendem currículo como prática de significação, o que significa afirmar que não é possível
definir currículo a priori de qualquer prática/discurso, visto que os sentidos são sempre parciais e
localizados historicamente. Assim, apoiada nas autoras, na pesquisa parto do entendimento de que
o currículo constitui nossa realidade, nosso comportamento, nos governa, projeta nossa identidade
e o faz produzindo sentidos. Para realizar a análises, trabalharei com a perspectiva discursiva, me
apoiando em Stephen Ball, que entende que os textos políticos não são coerentes e claros e buscam
constranger os sentidos do leitor, ainda que sempre sejam abertos a reinterpretações. Com a análise
documental inicial feita sobre a BNCC, é possível dizer que Corpo e Movimento ganham espaço
no texto do documento. Contudo, cabe questionar o que tem sido privilegiado, os limites e as restrições que são delineadas aos modos de pensar e normatizar os gestos e movimentos das crianças
nas instituições de Educação Infantil.
palavras-chave: Corpo e Movimento na Educação Infantil; Base Nacional Comum Curricular; Política
de currículo

The curricular discussions about Early Childhood Education have intensified nowadays
with the attention focused on the formulation of the National Curricular Common Base (BNCC),
which aims to define knowledge and behaviors essential for all Basic Education in Brazil. Different
propositions were brought to the debate in the constitution of this curricular policy, evidencing
a fertile field of disputes between different meanings for this level of basic education. Regarding
terms such as Body and Movement in Early Childhood Education, different authors have been putting these concepts as potentializers of pedagogical practices, especially in this phase of schooling,
which has its own characteristics, sensitive to the knowledge that permeates different forms of
language, among them the corporeal ones. The present research aims to understand the meanings
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attributed to Corpo and the Movement regarding the ways of thinking about the education of pre-school children in the homologated version of the National Curricular Common Base (BRASIL,
2017). It proposes to analyze how the place of the body in this policy has been signified. In this
work, I understand a curriculum based on the theoretical framework of Lopes and Macedo, who
understand the curriculum as a practice of meaning, which means that it is not possible to define a
priori curriculum of any practice / discourse, since the meanings are always partial and historically
localized. Thus, supported by the authors, in the research, I start from the understanding that the
curriculum constitutes our reality, our behavior governs us, projects our identity and does it producing senses. To carry out the analyzes, I will work with the discursive perspective, leaning on
Stephen Ball, who understands that political texts are not coherent and clear and seek to constrain
the reader’s senses, although they are always open to reinterpretations. With the initial documentary analysis done on the BNCC, it is possible to say that Body and Movement gain space in the
text of the document. However, it is necessary to question what has been privileged, the limits and
restrictions that are outlined to the ways of thinking and normalizing the gestures and movements
of the children in the institutions of Early Childhood Education.
keywords: Body and Movement in Early Childhood Education; National Common Curricular Base;
Curriculum policy
Apoio Financeiro: CNPQ
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540. SOFTWARES ABERTOS: POTENCIALIDADES EDUCACIONAIS E
ESCOLA ANALÓGICA
Autor:			
Orientador:		

Carlos Henrique Jardim Duarte
Andrea da Silva Marques Ribeiro (CEH / CAP)

Atualmente, as tecnologias estão presentes em todas as atividades humanas, cotidianas e
profissionais. A dimensão escolar e do ensino não podem se isentar das práticas sociais fomentadas
nas e pelas tecnologias digitais (Lévy, 2005; Lévy 2011; Sodré, 2012; Moran, Masetto e Behrens,
2014). Contudo, ainda se percebe o distanciamento do que é exigido na sociedade e as práticas escolares e de ensino. Diversos estudos apontam para obstáculos para incorporação significativa das
tecnologias nos espaços escolares e na sala de aula. (Cypriano, 2015; Moreira, 2015; Bastos, 2016;
Ramos, 2016, Rocha, 2016). Com o desenvolvimento dos recursos tecnológicos e do acesso à Internet, é possível conectar-se mais frequentemente e também acessar novas ferramentas. Dentre
elas, há diversos softwares abertos, cujo acesso é livre e gratuito e que podem ser utilizados em
processos de ensino em sala de aula presencial, a distância ou hibrída. Porém, a utilização dessas
ferramentas requer condições de conexão à Internet e de infraestrutura, tais como: equipamentos
atualizados e espaços adequados, dentro e fora da sala de aula. Em contrapartida, a escola parece
caminhar na direção contrária. De modo geral, as salas de aula pouco mudaram ao longo desse tempo. É comum apontar o professor como um dos culpados pela defasagem entre a realidade escolar
e a realidade dos alunos, cujos saberes digitais parecem mais desenvolvidos. Contudo, muitas vezes
o professor tem interesse e conhecimento para utilizar ferramentas tecnológicas. Sendo assim, o
objetivo deste trabalho é discutir a visão de professores que atuam na Educação Básica, em relação
ao uso de softwares abertos em sala de aula, e confrontar tais visões às restrições e potencialidades
dessas ferramentas. Para analisar a visão dos professores, foi aplicado um questionário composto
de perguntas abertas e fechadas. Os dados gerados pelo questionário foram analisados quantitativa
e qualitativamente. Foram também analisados alguns softwares, tais como: Scratch, Childsplay,
GCompris e Dr. Geo, segundo os critérios apresentados por Vieira (2002) e Melo e Neves (2013),
que compreendem aspectos pedagógicos e técnicos. A pesquisa tem caráter documental e abordagem qualitativa (Gil, 2010; Markoni e Lakatos, 2010) e cunho descritivo e crítico (Rudio, 1992). Os
resultados apontam que os professores têm interesse em utilizar softwares abertos, mas encontram
dificuldades no âmbito da comunidade, pois nem sempre há condições de trabalho no escopo tecnológico, tais como disponibilidades de equipamentos e acesso à Internet. A análise dos softwares
indica pontos positivos e negativos. Dentre os aspectos positivos, o fato de se poder trabalhar off-line com os softwares apresentou um diferencial para a adoção de tais recursos em sala de aula.
palavras-chave: tecnolgoia; softwares abertos; ensino

Nowadays, technologies are part of all human activities in both daily and professional spheres. Educational and teaching dimensions cannot ignore social practices fomented by digital technologies (Lévy, 2005; Lévy 2011; Sodré, 2012; Moran, Masetto e Behrens, 2014). However, there is
still a gap between demands of society and educational practices at school. Several studies point out
difficulties to a meaningful incorporation of technologies at school spaces and classrooms (Cypria-
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no, 2015; Moreira, 2015; Bastos, 2016; Ramos, 2016, Rocha, 2016). Due to advancements in technological resources and larger access to Internet, it is possible to connect more often as well as to
access new tools, with potential of application to different areas of education. Among these tools,
there are several open softwares, whose access is free, that can be used in teaching processes, whether in classroom (face-to-face) or at a distance, or in blended-learning experiences. However, the
use of these tools requires Internet connection and appropriate infrastructure, such as: up-to-date
equipment and appropriate spaces, both inside and outside the classroom. In contrast, schools
seem to be moving in the opposite direction. In general, classrooms have not changed much over
the years. It is common to point out teachers as one of the culprits because of the discrepancy
between the schools’ reality and the students’ reality, whose digital knowledge seems more developed. However, the teacher often has the interest and knowledge to use such technological tools.
Thus, the objective of this study is to discuss the view of teachers of different subjects who work
in Basic Education, regarding the use of open software in classroom, and confront such visions to
the restrictions and potentialities of these tools. In order to analyze the teachers’ view, a questionnaire composed of open and closed questions was applied. The data generated by the questionnaire
were analyzed quantitatively and qualitatively. Also, some softwares such as Scratch, GCompris
and Dr. Geo, were analyzed according to criteria presented by Vieira (2002) and Melo e Neves
(2013), which encompasses pedagogical and technical aspects. The study has a documental nature
and qualitative approach, as understood by Gil (2010) and Marconi and Lakatos (2010) and descriptive and critical perspective (Rudio, 1992). Results indicate that teachers have interest in using
open software, but they face difficulties within the community, as there are not always working
conditions in the technological scope, such as availability of equipment and access to the Internet.
The analysis of software indicates both positive and negative points. Among the positive aspects,
software that can be used off-line are preferable due to those problems.
keywords: technology; open software; teaching
Apoio Financeiro:
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EDUC AÇ ÃO
541. TECNOLOGIA NA ESCOLA DE PERIFERIA: UM OLHAR SOB O
ENFOQUE DE ALUNOS
Autor:			
Orientador:		

Danielli Cristina Machado Lidugerio
Glaucia Campos Guimaraes (CEH / FFP)

A Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) tem propiciado diálogo, aproximações-distanciamentos, leitura-escrita e tensões nunca vistas antes dentro e fora da escola. Os estudantes
estão em contato constante com a tecnologia, no entanto, nem sempre têm a oportunidade de
trabalhá-la na escola. O presente estudo visa compreender e apresentar como funcionam os espaços das salas de informática das escolas públicas do bairro de Tribobó e as relações com as TICs a
partir dos diálogos estabelecidos com um grupo de alunos da região. Para conhecer seus enfoques,
entramos em contato com estes alunos por meio da rede social Facebook. Para guiar a abordagem,
partimos de quatro questões de estudo: (1) como e quando os estudantes tem acesso às tecnologias;
(2) que papel a tecnologia desempenha em suas vidas dentro e fora da escola; (3) quando e como as
utilizam nos espaços escolares; (4) que tensões há entre seu uso ou não uso. Com base nos resultados refletimos sobre as perspectivas e/ou contribuições tem sobre o uso da tecnologia nos espaços
escolares. A partir desta compreensão pretendemos compreender o funcionamento das salas de informativa das escolas públicas e fomentar espaços de discussão no que diz respeito as tensões acerca
do uso ou não uso das TICs nas escolas com vistas a ampliar sua cidadania, inclusão e participação
na comunidade.
palavras-chave: Tecnologia de informação e comunicação; Escola; Periferia

Information and Communication Technology (ICT) has provided dialogue, proximity-distancing, reading-writing and tensions never before seen in and out of school. The students are in
constant contact with the technology, however, they do not always have the opportunity to work
it in the school. The present study aims to understand and present how the spaces of the computer
rooms of the public schools of Tribobó neighborhood and the relations with the TICs from the
dialogues established with a group of students of the region. To know their approaches, we get in
touch with these students through the social network Facebook. To guide the approach, we start
with four study questions: (1) how and when students have access to technologies; (2) what role
technology plays in their lives in and out of school; (3) when and how they use them in school
spaces; (4) what tensions there are between their use or not use. Based on the results we reflect
on the perspectives and / or contributions it has on the use of technology in school spaces. From
this understanding, we intend to understand the functioning of the information rooms of public
schools and to foment spaces of discussion regarding the tensions about the use or not of the use
of the TICs in the schools with a view to increase their citizenship, inclusion and participation in
the community.
keywords: Information and Communication Technology; School; Periphery
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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542. UMA EDUCAÇÃO DO/PARA O NOVO MUNDO: A EXPERIÊNCIA DE
ELEANOR LESLIE HENTZ E DO COLÉGIO PROGRESSO NA CAPITAL DO
IMPÉRIO BRASILEIRO
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Fernanda Fontes de Amaral Pinheiro
Paulo Rogério Marques Sily
Jose Goncalves Gondra (CEH / EDU)

Nesta pesquisa, reflito sobre o Colégio Progresso e sua respectiva diretora, a estadunidense
Eleanor Leslie Hentz. Esse colégio particular feminino, que funcionou durante o final do século
XIX, na Corte Imperial, e início do XX, recebia destaque em impressos da época como o Jornal do
Commercio, “The Anglo-Brazilian Times” e “The Rio News”, além de ter sido mencionado por Rui
Barbosa, em seus Pareceres sobre a Reforma do Ensino Primário de 1883. Barbosa descreveu com
detalhes uma das aulas de geografia da instituição, na qual mapas cartográficos eram elaborados por
alunas e, segundo o mesmo, era o “único exemplo, que nos conste, desta espécie de ensino no Brasil”
(1883, p. 331/tomo II). Ao focalizar a instituição, pretendo articular aspectos da experiência institucional com a trajetória da diretora-proprietária. Para tanto, investigo as redes de sociabilidade da
educadora e as mediações que estabelece entre EUA e Brasil. O presente estudo vem sendo realizado a partir de consultas à arquivos como os da Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional e Arquivo
Geral da Cidade do Rio de Janeiro, articulado à revisão bibliográfica sobre escolarização, impressos,
internacionalização de saberes pedagógicos e historiografia da educação. Com este tipo de investimento, algumas informações relevantes já foram levantadas e estão sendo problematizadas. Com
as pistas localizadas, é possível afirmar que Eleanor viajava e recebia impressos vindos de navios
estadunidenses com certa frequência, apresentou Rui Barbosa ao “Bureau of Education” dos EUA e
mediou a viagem de Maria Guilhermina Loureiro de Andrade aos EUA; professora que se destacou
na temática dos kindergartens. Estes três acontecimentos, associados ao fato de uma das sobrinhas
de Barbosa ter estudado na escola da estadunidense, se constituem em indícios importantes para
se pensar as estratégias e redes em que a referida educadora estava inserida e/ou constituindo. Por
fim, o estudo sinaliza para a existência de um sistema de trocas em escala intercontinental, entre
Brasil e EUA, pista importante para tornar pensável certo tipo de internacionalização de saberes
e modelos pedagógicos; o qual, por sua vez, sugere deslocamento do eixo de poder em relação ao
mundo europeu, elemento ainda pouco considerado na historiografia.
palavras-chave: Colégio Progresso; Eleanor Leslie Hentz; Impressos

This research is about the Colégio Progresso and its American directress, Eleanor Leslie
Hentz. This private female school, which worked during the late 19th century, at the Imperial
Court, and at the beginning of the 20th century, received prominence in some periodicals, such
as Jornal do Commercio, The Anglo-Brazilian Times and The Rio News, this school was also
mentioned by Rui Barbosa in his Pareceres sobre a Reforma do Ensino Primário in 1883. Barbosa
watched one of the institution’s geography classes, in which maps were drawn up by students and,
according to him, was the “only example, of this kind of teaching in Brazil” (1883, 331 / volume
II). By focusing on the institution, my aim is to articulate aspects of institutional experience with
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the directress-owner’s trajectory. I investigate this educator social networks and mediation between the United States and Brazil. This research has been done by visits to some archives, such
as Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional and Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, and also
the reading of bibliographical revision on schooling, press, pedagogical internationalization and
education in Brazilian Empire. With this type of investment, some information has already been
collected and it is being analized. With the clues found, it is possible to affirm that Eleanor traveled and received periodicals from the USA with a certain frequency, presented Rui Barbosa to the
Bureau of Education of the USA and mediated a trip of Maria Guilhermina Loureiro de Andrade
to the USA; teacher who stood out in the theme of kindergartens. These three events, associated
with the fact that one of Barbosa’s nieces studied at the American school, are important evidence
to think of the strategies and networks in which the educator was inserted and/or constituting.
Finally, the study points to the existence of a system of exchanges on an intercontinental scale,
between Brazil and the United States, an important clue to make thinkable a certain type of internationalization of knowledge and pedagogical models; which, in turn, suggests a change of the
power axis in relation to the European world, element still little considered in the historiography.
keywords: Colégio Progresso; Eleanor Leslie Hentz; Press
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES - PROEX (2018-2021) CNPq - Produtividade em
Pesquisa (PQ 1C, 2012-2015, PQ 1B - 2016-2019), Edital Universal (2016-2018) CNE/FAPERJ (20152018) PROCIENCIA UERJ/FAPERJ (2017-2020)
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543. UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL UNIVERSITÁRIA UUFEI-UFRJ
POLÍTICAS E PRÁTICAS PARA A INFÂNCIA EM DIÁLOGO COM UMA
EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA
Autor: 		
Orientador:		

Renata Ruth Bastos Oliveira
Ligia Maria Motta Lima Leão de Aquino (CEH / EDU)

Autor: Renata Ruth Bastos Oliveira Orientador: Ligia Leão de Aquino (CEH/EDU) Este
trabalho, que se desenvolve junto à pesquisa “Unidade de educação infantil universitária: políticas
e práticas para a infância em diálogo com o ensino-pesquisa-extensão”, coordenada pela profa.
Ligia Aquino, tem como ponto de partida a dissertação de mestrado “Negritude nas práticas pedagógicas da EEI-UFRJ. Estudos das relações étnico-raciais na Escola de Educação Infantil da UFRJ”,
de Paulina Miceli (2017), sob orientação da mesma professora. Tal pesquisa se configurou como
um desafio, na atualidade, tendo em vista que a trilha a ser percorrida buscava compreender quais
caminhos pedagógicos foram construídos na Unidade para estruturar um projeto pedagógico adequado e ancorado na Lei 10.639/03 que altera a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino (LDBEN), que
determina a inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História
e Cultura Africana e Afro-Brasileira”. É imprescindível que haja um entendimento da importância
de se estudar as relações étnico-raciais nos vários contextos sociais nos quais estamos inseridos e
na educação básica não deve ser diferente, visto que através dela podemos conscientizar e intensificar a necessidade de reconhecermos e valorizarmos as diferenças humanas e culturais já existentes
dentro e fora da escola. Porém, um padrão já constituído insiste em excluir, silenciar e desprezar
as pluralidades e singularidades existentes em alguns sujeitos que já habitam o ambiente escolar
retirando-lhes, por muitas vezes, a oportunidade de construírem e reconhecerem sua identidade e
isso se dá, principalmente, quando tratamos da questão racial, da cultura afrobrasileira e africana.
Justificamos esse estudo uma vez que identificamos que incorporação dessa temática/questão nos
currículos escolares não se dá de modo imediato e exige enfrentamento de conflitos de diversas
ordens (cultural, ideológica, política). Associamos a dificuldade de incorporação do tema nos currículos a fatores como: o Brasil está imerso em um forte processo de mestiçagem e envolto em uma
política de branqueamento e com isso há uma lacuna no processo de (auto)identificação como pessoa negra, o que, muitas vezes, distância diferentes profissionais dessa temática. Com isso, também
buscamos trabalhar a questão da formação identitária e utilizamos para tal referência as práticas de
negritude na escola de educação infantil da UFRJ.
palavras-chave: identidade; raça; educação infantil

This work, which is developed together with the research “Unity of university child education: policies and practices for children in dialogue with teaching-research-extension”, coordinated by Profa. Ligia Aquino, has as its starting point the master’s dissertation “Negritude in
the pedagogical practices of EEI-UFRJ. Studies of ethnic-racial relations in the School of Early
Childhood Education of UFRJ “, by Paulina Miceli (2017), under the guidance of the same teacher.
This research has become a challenge, nowadays, considering that the path to be covered sought
to understand which pedagogical paths were built in the Unit to structure an appropriate peda-
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gogical project and anchored in Law 10.639 / 03 that changes the Law of Guidelines and Bases
(LDBEN), which establishes the inclusion in the official curriculum of the Teaching Network of
the subject matter “African and Afro-Brazilian History and Culture”. It is imperative that there
be an understanding of the importance of studying ethnic-racial relations in the various social
contexts in which we are inserted and in basic education should not be different, since through it
we can raise awareness and intensify the need to recognize and value human differences cultural
activities already in place and outside of school. However, an already established pattern insists on
excluding, silencing and disregarding the pluralities and singularities existing in some subjects who
already inhabit the school environment, often withdrawing the opportunity to construct and recognize their identity, when we deal with the racial, Afro-Brazilian and African culture. We justify
this study since we have identified that incorporation of this theme into school curricula does not
occur immediately and requires confrontation of conflicts of different orders (cultural, ideological,
political). We associate the difficulty of incorporating the theme in the curricula to factors such as:
Brazil is immersed in a strong process of miscegenation and is involved in a policy of laundering
and with this there is a gap in the process of (self) identification as a black person, many times,
distance different professionals from this theme. With this, we also seek to work on the issue of
identity formation and we use for such reference the practices of blackness in the nursery school of
UFRJ. Apoio Financeiro : CNPq
keywords: identity; race; childhood education
Apoio Financeiro: CNPQ
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544. VÍDEOS ESCOLARES PARTILHADOS NO YOUTUBE: DEBATENDO
SOBRE A HOMOFOBIA
Autor:			
Orientador:
Coorientador:

Gabrielle Clara de Andrade Freitas
Maria da Conceição Silva Soares (CEH / EDU)
Maria da Conceição Silva Soares

A pesquisa Audiovisualidades e redes de significações sobre gênero e sexualidade tecidas na
formação de professoras/es: um estudo com vídeos escolares contra homofobia compartilhados
no Youtube, teve início em 2015, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Rio de Janeiro (FAPERJ) e está sendo desenvolvida por pesquisadores do GRPESQ CNPq Currículos, Narrativas Audiovisuais e Diferença (CUNADI) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Seu propósito é contribuir com práticasteorias que buscam pensar, desnaturalizar
e combater a homofobia. Assim como, investigar e problematizar, através de vídeos coletados no
YouTube, redes de conhecimentos sobre gênero e sexualidade tecidas nas escolas e nos diferentes
contextos da formação e intervir nas redes de significações tecidas na formação de professores/
as, dentrofora do curso de Pedagogia da UERJ. Durante o transcorrer das matérias Pesquisa e
Prática Pedagógica I, II III e IV - nos períodos 2015.1, 2015.2, 2016.1 e 2016.2 - alunas do curso de
Pedagogia da UERJ conheceram autores e questionamentos que contribuíram para ampliar suas
redes de significações sobre gênero e sexualidade e desnaturalizar dinâmicas de discriminações não
percebidas anteriormente. Foram coletadas para análise posteriores filmagens de algumas aulas,
discussões, questionamentos, apresentações, trabalhos escritos, arquivos digitais e duas produções
audiovisuais confeccionadas pelas próprias estudantes. O Grupo CUNADI também coletou para
a analise 120 vídeos entre os 12 mil resultados obtidos no Youtube através da chave de pesquisa
“trabalho homofobia”. A análise deste material, que ainda está em processo, conta com acompanhamento da discussão teórica desenvolvida pelo grupo de pesquisa - e seu uso é exclusivo do mesmo - junto à sua coordenadora, além dos mestrandos e doutorandos que se debruçam sobre esta
temática. Os vídeos, produzidos como trabalhos escolares principalmente, tem diversos contextos
de produção. Escolas públicas e particulares, diferentes níveis de ensino e disciplinas variadas. Já
foram identificados trabalhos produzidos em vinte cidade e dez estados brasileiros. E eles mostram
que a discussão sobre a homofobia já faz parte das redes curriculares das escolas.
palavras-chave: Audiovisualidade; Homofobia; Youtube

The research “Audiovisualidades e redes de significações sobre gênero e sexualidade tecidas
na formação de professoras/es: um estudo com vídeos escolares contra homofobia compartilhados
no Youtube” shared on Youtube, began in 2015, with the support of the Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) and is being developed by researchers from the
GRPESQ CNPq Currículos, Narrativas Audiovisuais e Diferença (CUNADI) of Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Its purpose is to contribute with práticasteorias that seek to
think, denaturalize and combat homophobia. As well as investigating and problematizing, through
videos collected on YouTube, networks of knowledge about gender and sexuality woven in schools
and in the different contexts of formation and intervening in the networks of significations woven
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in the formation of teachers, within the course of Pedagogy of the UERJ. During the course of the
subjects Pesquisa e Prática Pedagógica I, II III and IV - in the periods 2015.1, 2015.2, 2016.1 and
2016.2 - students of the UERJ’s Pedagogy course met authors and questions that contributed to
broaden their networks of meanings on gender and sexuality and to denature dynamics of discrimination not previously perceived. Subsequent filming of some classes, discussions, questionings,
presentations, written works, digital archives and two audiovisual productions by the students
themselves were collected for analysis. The CUNADI Group also collected 120 videos from the
12 thousand results obtained on Youtube through the research keyword “trabalho homofobia”.
The analysis of this material, which is still in process, is accompanied by the theoretical discussion developed by the research group - and its use is exclusive of it - with its coordinator, besides
the masters and doctoral students who study this subject. The videos, produced mainly as school
works, have different production contexts. Public and private schools, different levels of education
and varied subjects. Work has already been identified in twenty cities and ten Brazilian states. And
they show that the discussion about homophobia is already part of the school curricula.
keywords: Audiovisuals; Homophobia; YouTube
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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EDUC AÇ ÃO
545. VIOLÊNCIA NA ESCOLA: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE
ETNOGRAFIAS DE OLHARES DIFERENCIADOS
Autor:			
Orientador:		

Jéssica Pereira Miranda
Carmen Lucia Guimaraes de Mattos (CEH / EDU)

O fracasso escolar é um dos problemas que atormentam os professores e coordenadores pedagógicos de instituições de ensino. Um dos fatores que implicam o fracasso é a violência, de todos
os tipos. No entanto, olhar somente para a violência em si é fechar os olhos para os fundamentos de
tais atos violentos, com isso, muitos estudiosos e pesquisadores têm buscado entender o caminho
que leve aos porquês de tantos dados estatísticos de violência nas escolas. O presente trabalho teve
como objetivo analisar o olhar dos pesquisadores com relação a violência no âmbito escolar, mas
não somente analisamos esses olhares, mas também identificamos se o aluno/a o (a) professor (a)
teve o direito a voz, ou se eram apenas objetos de estudo, sem a menor pretensão de participação.
As análises foram feitas com auxílio dos textos de pesquisas do NetEDU e textos do site acadêmico
Scielo. Ao final das análises os textos foram comparados, com intuito de observar quais os pontos
que culminam na temática violência e fracasso escolar fazendo um paralelo ao final da análise sobre
como a violência interfere na capacidade de aprendizado. Este estudo é o resultado de uma pesquisa
bibliográfica realizada no banco de dados das pesquisas do NetEDU e textos advindos de pesquisas do site acadêmico Scielo. Estudos elaborados entre os anos de 1984 a 2016, uma meta análise
interpretativa que aborda direta ou indiretamente, temas relacionados às imagens etnográficas da
exclusão educacional. As análises foram feitas através de mapas conceituais feitos pelas alunas bolsistas do programa de pesquisa do NetEDU e catalogados no software EndNote. Ao final da análise
pude perceber que os fatores que levam o aluno/a ao fracasso escolar são diversos e diversificados,
contudo, o ponto culminante abordado pelos autores é a desigualdade social, na qual gera uma série
de pequenas anomalias até chegar a uma bola de neve e assim levar a exclusão total do aluno/a da
escola. A desigualdade social gera muita violência, não só a física em si, onde vemos regiões dominadas pelo tráfico, assaltos e etc. Mas vemos também a violência institucionalizada, onde o sistema
de ensino oprime e segrega os alunos, onde diz o que os professores devem ensinar ou não, onde
se reduz a qualidade de ensino a meras informações e dominações. Onde se internaliza a exclusão.
Os relatos foram observados durante as vivencias no cotidiano escolar dos alunos e professores
e também na cultura de seus bairros adjacentes. Concluindo assim que é de fato difícil aprender
diante de tantas interferências.
palavras-chave: violência; olhar; escola

School failure is one of the problems that plagues teachers and pedagogical coordinators of
educational institutions. One of the factors that imply failure is violence, of all kinds. However,
looking only at violence itself is turning a blind eye to the foundations of such violent acts, as a
result, many scholars and researchers have sought to understand the path that leads to the whys
of so much statistical data on violence in schools. The present study had the objective of analyzing
the researchers’ perspective on violence in the school environment, but not only did we analyze
them, but also identified if the student had the right to speak, or if they were only object of study,
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without the least pretension of participation. The analyzes were done with the help of the research
texts of NetEDU and texts of the academic site Scielo. At the end of the analysis, the texts were
compared with the aim of observing the points that culminate in the violence and school failure
theme, paralleling the end of the analysis of how violence interferes with the learning capacity.
This study is the result of a bibliographic research carried out in the database of the researches
of NetEDU and texts coming from researches of the academic site Scielo. Studies elaborated between the years 1984 to 2016, a meta-analysis interpretative that approaches directly or indirectly,
themes related to the ethnographic images of the educational exclusion. The analyzes were done
through conceptual maps made by the scholarship students of the NetEDU research program and
cataloged in the EndNote software. At the end of the analysis, I could see that the factors that lead
the student to school failure are diverse and diverse. However, the point reached by the authors
is social inequality, which generates a series of small anomalies until reaching a ball of snow and
thus lead to the total exclusion of the student from the school. Social inequality generates a lot of
violence, not only the physical itself, where we see regions dominated by traffic, assaults and so on.
But we also see institutionalized violence, where the education system oppresses and segregates
students, where it says what teachers should or should not teach, where the quality of teaching is
reduced to mere information and domination. Where the exclusion is internalized. The reports
were observed during the experiences in the daily school life of students and teachers and also in
the culture of their adjacent neighborhoods. In conclusion, it is indeed difficult to learn from so
many interferences.
keywords: violence; looking; school
Apoio Financeiro:
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FILOSOFI A
546. A FILOSOFIA DE ESPINOSA E O PROBLEMA DA INDIVIDUAÇÃO
Autor: 		
Orientador:		

Felippe Cassinelli Ferreira Pinto
Marcos Andre Gleizer (CCS / IFCH)

O presente estudo se propõe a investigar o tradicional problema da individuação e da identidade pessoal no interior da filosofia de Espinosa, para que posteriormente seja possível estabelecer
paralelos com a filosofia de Locke a respeito dessa mesma problemática. Inicialmente foi preciso
compreender os conceitos fundamentais do pensamento de Espinosa, para em seguida averiguar o
problema da individuação. A pesquisa se deu através da leitura do texto principal deste autor que
é o livro: Ética demonstrada à maneira dos geômetras, além de múltiplos textos de comentadores.
Analisando os textos foi possível perceber uma série de inovações na teoria de Espinosa. O conceito
de “ratio” em Espinosa é fundamental para a compreensão da noção de indivíduo, noção esta que
designa um conjunto de relações de movimento entre corpos que fundam um corpo mais complexo. Essas relações podem sofrer modificações dentro de certos limites, pois uma modificação
estrutural provocaria sua dissolução, tendo em vista que a relação constante é o princípio básico
da individualidade de cada ser. Além disso, cada indivíduo tem um esforço para perseverar no seu
ser, isso é um esforço para manter esse conjunto de relações internas existindo diante do grande
dinamismo de composições e decomposições com outros corpos. Assim, de acordo com a tese do
paralelismo entre mente e corpo, Espinosa constrói sua noção de memória. Esta seria constituída por marcas no corpo geradas a partir dos encontros com outros corpos e, paralelamente, por
novas ideias e relações entre ideias na mente. A história pessoal de um indivíduo envolveria um
conjunto de marcas adquiridas ao longo da vida, um fator importante na sua individualidade, mas
não o único. Essa fase ainda inicial da pesquisa não chegou ainda a conclusões bem definidas, mas
termina mostrando como Espinosa concebe que todos os seres se esforçam para conservar não
apenas seus corpos biológicos, mas um estilo de vida e modo de ser e viver que lhe são próprios. E
também, como a noção de indivíduo em Espinosa escapa ao problema da transitividade da memória que surge na filosofia de Locke que considerava as memórias como o fundamento primordial
da identidade pessoal.
palavras-chave: Espinosa; Individuação; Identidade-pessoal

The present study proposes to investigate the traditional problem of individuation and personal identity within the philosophy of Espinosa, so that later it will be possible to establish parallels with the philosophy of Locke on this same problematic. It was first necessary to understand the
fundamental concepts of Spinoza’s thought, and then to investigate the problem of individuation.
The research was done through the reading of the main book of this author, namely, his Ethics demonstrated in the manner of geometers, in addition to multiple texts of commentators. Analyzing
the texts it was possible to perceive a series of innovations in Spinoza’s theory. The concept of “ratio” in Spinoza is fundamental for the understanding the notion of individual. This term designates
a set of fixed relations of movement between bodies that constitute a more complex body. These
relations can undergo modifications only within a certain limit, since a structural modification
would provoke its dissolution, given that this fixed relation is the basic principle of individuation
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of each being. Moreover, each individual has an effort to persevere in its being. This is an effort to
maintain this set of internal relations existing in the face of the great dynamism of compositions
and decompositions with other bodies. Thus, according to the thesis of the parallelism between
mind and body, Spinoza constructs his notion of memory, which is based on marks of the body
generated from encounters with other bodies, and on new ideas and relations between ideas that
match them in the mind. The personal history of an individual would thus involve a set of marks
acquired through life, an important factor in its individuality, though not the only one. This initial phase of the research does not still arrive at a definite conclusion, but ends up showing how
Spinoza conceives all beings as striving to preserve not only their biological bodies, but also their
peculiar ways of life and ways of being and living. It also showed how the notion of individual in
Spinoza escapes the problem of the transitivity of memory that arises in Locke’s philosophy that
regards memories as the primordial foundation of personal identity.
keywords: Spinoza; Individuation; Personal-identity
Apoio Financeiro: CNPQ
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FILOSOFI A
547. ARTE E VIDA NO PENSAMENTO DE NIETZSCHE: UMA ANÁLISE DE “O
NASCIMENTO DA TRAGÉDIA”
Autor:			
Orientador:		

Patricia da Silva Rodrigues
Maria Helena Lisboa da Cunha (CCS / IFCH)

Arte e vida no pensamento de Nietzsche: uma análise de “O nascimento da tragédia” Nietzsche, conhecido como o filósofo do martelo, também sabe dançar. Ele rejeita os valores tradicionais
de forma radical, denunciando a verdade como mentira. Ele se coloca do ponto de vista da vida, da
afirmação de todos os instintos. Influenciado pela filosofia de Schopenhauer e pela música de Wagner, demonstra a origem da arte trágica presente na Grécia antiga, seu desaparecimento e possível
renascimento na cultura alemã. Para o filósofo, a diferença e a aliança entre os impulsos artísticos
apolíneo e dionisíaco são a chave para uma visão trágica do mundo. A exposição dos impulsos referidos, que advém dos deuses Apolo e Dionísio, é de suma importância também para compreensão
de escritos posteriores do autor. Cabe dizer que o senso comum associa à palavra tragédia apenas
um sentido negativo. Em Nietzsche, a ideia de tragédia é proveniente da reflexão estética que está
no cerne da crítica da cultura de seu tempo e a arte trágica resulta da vontade de potência positiva,
isto é, a vontade de viver e dominar, própria da natureza do homem, é a vida que se manifesta
pela força. Objetiva-se investigar o entrelaçamento entre arte e vida no pensamento de Nietzsche,
a partir de O nascimento da tragédia, bem como descrever os seus desdobramentos em escritos
posteriores, já que a relação entre arte e vida se encontra não só em sua obra inaugural. Há diferentes nuances entre elas, por esse motivo, cabe explicitá-los levando em consideração suas ideias
centrais. Esta pesquisa foi desenvolvida de acordo com pressupostos metodológicos de modelos
bibliográficos, tendo resultado na formulação do projeto de pesquisa monográfico. Conclui-se,
durante este estudo, que a arte dentro da perspectiva nietzschiana dissolve o peso das convenções
da civilização, apesar de todo o sofrimento que possa estar presente na vida, esta pode ser tomada
em uma aparência repleta de alegria. Em meio à complexidade de abordagens do pensamento deste
filósofo, esta pesquisa intensificou meu interesse em me aprofundar na temática, tendo em vista
uma continuidade na investigação acadêmica.
palavras-chave: Nietzsche; Afirmação da vida; Arte

Art and life in Nietzsche’s thought: an analysis of “The Birth of Tragedy” In The Birth of
Tragedy, art and life are treated, from the perspective of Greek tragedy, from what Nietzsche calls
“artistic impulses”: apollonian and dionysian. Apollonian and Dionysian are terms used to designate the two central principles in Greek culture. The exhibition of such concepts helps us to better
understand his philosophy and his later writings. The philosopher Nietzsche is opposite to the
deniers of life and highlights the necessity of the inversion of the moral values to a artistic vision of
the world. In his first book, describes that art enables a powerful and joyful experience. In his other
works, the relationship between art and life remains, but there are important differences between
them. In Human, all too Human, for example, there is argued that the free spirit is the one that
demystifies every metaphysical ideal. Science and skepticism handle the first steps the free spirit
gives toward itself. In The Gaia Science, the philosopher asks us to see the own science in the optic
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of the artist. Life’s an illusion, appearance, art, perspectivism and error. This work goes deeper
into the relationship between art and life, according to Nietzsche’s thinking. As a starting point,
I use the book The Birth of Tragedy. Considerations will be made on the different works of the
author The research is based on bibliographic models and contributed at defining the topic for my
graduation project. This study concludes that Nietzsche, in his different works, adopts a posture of
affirmation in relation to life. Art within the Nietzschean perspective dissolves the weight of the
conventions of civilization, despite all the suffering that may be present in life, this can be taken in
an appearance full of joy. In the midst of the complexity of approaches to Nietzsche’s thinking, this
research has intensified my motivation interest for delving deeper into this subject and to continue
doing academic research.
keywords: Nietzsche; Affirmation of life; Art
Apoio Financeiro: ; UERJ
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FILOSOFI A
548. CARACTERIZAÇÃO DO DISCURSO POÉTICO NO ÍON DE PLATÃO
Autor:			
Orientador:		

Robson Soares Cabral de Oliveira
Maria Inês Senra Anachoreta (CCS / IFCH)

O Íon de Platão é um dos diálogos menos visitados de sua obra, e, quando visitado, tem mais
destaque seu estilo e retórica do que sua relevância filosófica para o pensamento platônico. Sua
questão é o fazer de Íon, um rapsodo laureado que Sócrates quer examinar. Nesse exame, porém,
há uma peculiaridade: a investigação socrática parte de uma definição, não a busca. Sócrates define
a arte (tekhnê) rapsódica e busca saber se Íon a possui ou não. Essa análise desemboca numa das
primeiras abordagens do Ocidente que parece diferir um tipo de discurso que se pretende técnico-epistêmico de um tipo performático, que não pretende nem pressupõe conhecimento, operando
em outras dinâmicas. Nosso escopo é analisar os tipos discursivos definidos na obra, compreendendo-os por suas naturezas, causas e efeitos. Especificamente, buscamos compreender a natureza, causa e efeitos do discurso poético, e em que tipo esse discurso se enquadra. Como método
de pesquisa, partimos de uma visão geral e avançamos por repetidas leituras do diálogo e de seus
comentários. Estudamos, depois, suas especificidades, enfatizando trechos que expõem a distinção
dos tipos discursivos. Como resultado, encontramos a caracterização de dois tipos discursivos específicos, um demonstrativo e outro performático. Essa distinção revela que, por suas naturezas,
causas e efeitos, esses discursos não apenas diferem, como também são mutuamente excludentes. O
primeiro é demonstrativo, pois realiza uma apódeixis (demonstração) e tem por causa o intelecto
e um conhecimento; seu fim é intelectual. Será esse o tipo discursivo por excelência da filosofia e
de qualquer discurso que se pretenda epistêmico. O segundo é performático e estético, pois realiza
uma epídeixis (performance). Sua causa é a inspiração que suspende o intelecto e a prudência e
presentifica um acontecimento na sensação tanto do que discursa como na do público; neste é que
enquadramos o discurso poético. Concluímos na pesquisa que, no Íon, podemos já encontrar uma
distinção de gêneros de discurso presente nas indagações da história da filosofia até hoje. Indagação
que busca limites entre a episteme e a poética, entre a palavra que demonstra e a palavra que age.
palavras-chave: Discurso; Demonstração; Performance

Plato’s Ion is one of the least visited dialogues of his work, and, when visited, it is more highlighted its style and rhetoric than its philosophical importance to platonic thought. Its question
is the Ion’s doing, a laureate rhapsode that Socrates wants to examine. In this exam, however, there
is a peculiarity: the socratic investigation starts from a definition, does not search it. Socrates defines what is the rhapsodic art (tekhnê) and searches to know whether Ion possesses it or not. This
analysis leads to one of the firsts approaches in the West which seems to differ from a type of discourse that intends to be tecnical-epistemical from a type that neither intends it nor presupposes
knowledge, operating by another dynamics. Our aim is to analyze the discursive types defined on
the work, comprehending it by its nature, causes and effects. Specifically, we seek to comprehend
the nature, cause and effects of the poetic discourse, and on what discursive type it fits. As research
method, we begin from an overview and we proceed by reading the dialogue several times and
its commentaries. We study, then, its specificities, emphasizing passages that expose a distinction
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of the discursive types. As result, we find a characterization of two specifics discursive types, one
demonstrative and another performative. This distinction reveals that, by its natures, causes and
effects, these discourses do not only are different, but are mutually excluding. The former is demonstrative, for it executes an apódeixis (demonstration), and its cause is the intellect and a knowledge; its finality is intellectual. It will be the discursive type par excellence of the philosophy and
of whatever discourse which intends to be epistemical. The latter is performative and aesthetic,
for it performs an epídeixis (performance). Its cause is the inspiration that suspends the intellect
and the prudence both from that one who discourses as from the public; it is in this that we fit the
poetic discourse. We conclude on the research that, in the Ion, we can already find a distinction of
genders of discourse present at the inquiries of the history of philosophy until nowadays. Inquiry
that searches limits between the episteme and the poetics, between the word that demonstrates
and the word that acts.
keywords: Discourse; Demonstration; Performance
Apoio Financeiro:
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FILOSOFI A
549. CRONOLOGIA DA OBRA DE PLATÃO
Autor: 		
Orientador:		

Pedro Gabriel Batista de Rezende
Izabela Aquino Bocayuva (CCS / IFCH)

Neste trabalho, procuramos levantar o problema do desenvolvimentismo como chave interpretativa dos diálogos de Platão. Tivemos de levar a cabo tal tarefa após localizar essa chave
interpretativa no texto “Platão, acho, estava doente”, de Jeanne-Marie Gagnebin, o qual foi o texto
base do primeiro ano de pesquisa. Neste texto, a autora trata o anonimato de Platão como uma
estratégia retórico-literária, tendo por fim autonomizar o “logos” do autor: o autor não é mais o
senhor do “logos” discursivo. Esse gesto, segundo a autora, teria sido um marco na escrita filosófica
ocidental. Todavia, como dissemos, Gagnebin adota tacitamente o desenvolvimentismo, alegando
apenas que irá “deslocar levemente” a problemática de tal interpretação. Precisamos, então, avaliar
se tal adoção teria consequências na conclusão da autora sobre o anonimato de Platão. O desenvolvimentismo defende que Platão teria passado por fases, primeiramente recompondo a figura de
Sócrates no interior dos seus diálogos; após isso, ele teria se desvencilhado pouco a pouco de seu
antigo mestre para montar seu próprio pensamento, o qual teria sofrido uma autocrítica na última
fase. Notamos que a estilometria é um método muito importante para o desenvolvimentismoo,
visto que ela fornece um meio não arbitrário de agrupamento cronológico dos diálogos, baseado na
análise de elementos como palavras, hiatos, partículas etc. Por fim, mostramos que a estilometria
não cumpre ao menos dois critérios enquanto método de análise: ausência de sensibilidade de tais
elementos ao contexto dramático e estabelecimento de uma obra padrão para análise comparativa.
Concluímos com algumas questões para o desenvolvimentismo, mas conservando a conclusão de
Gagnebin, uma vez que tal estratégia retórico-literária estaria presente em todos os diálogos, quer
haja desenvolvimento no pensamento de Platão ou não. Em relação à marca que essa estratégia
teria impingido na escrita filosófica ocidental, a ordem cronológica dos diálogos não nos parece
muito relevante para avaliá-la.
palavras-chave: Platão; Desenvolvimentismo; Cronologia

In this work, I try to raise the problematics of developmentalism as an interpretative key
for Plato’s dialogues. I carried out this task after locating such an interpretive key in Jeanne-Marie Gagnebin’s “Platão, acho estava doente”, which is the basic text of my research. In Gagnebin’s
work, platonic anonymity is handled as a rhetorical-literary strategy to autonomize “logos” from
the author - the author is no more the master of his own discursive “logos”. According to Gagnebin,
this gesture is a milestone in the Western philosophical writing. Nonetheless Gagnebin implicitly
accepts developmentalism, claiming for a “slightly shift” of the problematic. The task is to assess
whether such an embrace has consequences in Gagnebin’s conclusion about platonic anonymity.
Developmentalism argues that Plato had periods in his thinking, first recomposing the person of
Socrates within his dialogues, then gradually breaking up with his old master to set forth his own
thought, which would have undergone a self-criticism in the last period. I notice that stylometry is
an important method for developmentalism, since it provides a non-arbitrary means of chronological grouping of the dialogues, based on the analysis of elements such as words, hiatus, particles,
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etc. Finally, I argue that stylometry does not achieve its goals because it fails to fulfill two criteria, it
can neither isolate context-independent elements from dramatic content nor establish a standard
work for comparative analysis. I conclude with some questions for developmentalism. I retain
Gagnebin’s conclusion, since such a rhetorical-literary strategy is present in all dialogues, whether
there is development in Plato’s thought or not. To the evaluation of this strategy as a milestone in
Western philosophical writing, the chronological order of the dialogues appears to be null
keywords: Plato; Developmentalism; Chronology
Apoio Financeiro: CNPQ
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FILOSOFI A
550. DERRIDA E A DESCONSTRUÇÃO DA ORIGEM
Autor:			
Orientador:		

Nathan Braga Fontoura
Dirce Eleonora Nigro Solis (CCS / IFCH)

O problema em torno da ideia de origem provoca muitas discussões no campo da filosofia.
De fato, existem diversas concepções que disputam entre si qual detém o privilégio de explicação
considerado mais original, autêntico, verdadeiro. Por outro lado, Derrida propõe rever essa atitude
e tentar compreender por que nossa tradição ocidental insiste em determinar uma ideia única de
origem. Pretendemos apontar alguns preconceitos que sustentam o discurso tradicional, principalmente o que concerne à relação entre linguagem e escritura e, na sequência, a partir desse gesto,
expor como a desconstrução opera um deslocamento da origem. Partimos da leitura e investigação
de alguns textos derridianos que tratam dessa questão com mais ênfase, especialmente Gramatologia e Posições. Depois de ler e analisar os textos, descobrimos que a ideia de origem mantém uma
cumplicidade com os valores de presença e de verdade, e só se deixa compreender no âmbito da
linguagem falada e da escritura como representação desta. Entretanto, quando a hierarquia fala/escritura é desconstruída, a linguagem perde seu primado, fazendo com que todas as instâncias fixas
que dependem dela sejam deslocadas. Assim, o espaço fica aberto para a emancipação da escritura
como produtora de sentido e como operador que atua no processo de movimentação incessante do
lugar da origem. Por fim, concluímos, alinhados à abertura proporcionada pela desconstrução, que
tornou-se insustentável manter o discurso de uma origem simples, plena e referente a si própria.
Toda determinação da origem desaparece em meio ao movimento realizado pela escritura, assim,
fica impossível de estabelecer um ponto exato, originário. Talvez uma alternativa a esse problema
seja poder falar em várias origens, no plural, de modo que nenhuma se sobreponha a outra.
palavras-chave: Desconstrução; Escritura; Origem

Derrida and the deconstruction of origin The issue around the idea of the origin causes
many discussions in the field of philosophy. Indeed, there are several conceptions that compete
among themselves, which holds the privilege of explanation considered to be the most original,
authentic, real. On the other hand, Derrida is proposing to revise this attitude and try to understand why our western tradition insists on determining a unique idea of the origin. We intend to
point out some prejudices that sustain the traditional speech, especially regarding the relationship
between language and writing, in sequence, from that gesture, to expose how deconstruction operates a displacement of the origin. We start from the reading and investigation of a few derridean
texts that deal with this question with more emphasis, especially Of Grammatology and Positions.
After reading and analyzing the texts, we find that the idea of origin maintains a complicity with
the values of presence and truth, and only allows understanding itself in the context of the spoken
language and of writing as a representation of this. However, when the hierarchy speech/writing
is deconstructed, the language loses its pre-eminence, causing the displacement of all instances that
depends on it. Thus, the space is open for the emancipation of writing as producer of meaning and
as operator that acts in the process of moving the place of origin ceaselessly. Finally, we conclude,
aligned to the opening afforded by deconstruction, which has become unsustainable to maintain
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the discourse of a simple origin, full and for itself. The determination of the origin disappears in
the middle of the movement carried out by the writing, so, it is impossible to establish an original
exact point. Perhaps an alternative to this problem is to be able to speak in multiple origins, in the
plural, so that none overlaps another.
keywords: Deconstruction; Writing; Origin
Apoio Financeiro:
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FILOSOFI A
551. ECOFILOSOFIA: UMA ABORDAGEM FILOSÓFICA DA ECOLOGIA
PROFUNDA A PARTIR DA LEITURA QUE ARNE NAESS FAZ DE ESPINOSA
Autor: 		
Orientador:		

Douglas Alves Barbosa
Marcos Andre Gleizer (CCS / IFCH)

Introdução: Devido aos desafios enfrentados pelo ser humano na atualidade em relação à
questão ambiental, é necessário repensar o modelo de mundo que estamos vivendo. Para tal empreitada, nada melhor que evocar o pensamento de pessoas que se dedicam exclusivamente para
tal fim, a saber, pensar o mundo em que vivemos. E para a árdua tarefa de repensar o homem e
suas relações com a natureza, achou-se na filosofia de Espinosa, e, sobretudo nas leituras que Arne
Naess faz do filósofo holandês, grande aparato teórico para pelo menos nos iniciarmos no tema e,
com isso, trazer as provocações necessárias para a mudança do paradigma ecológico. Objetivos: O
objetivo do projeto é investigar no seio das filosofias de Espinosa e Arne Naess suas conjunções,
pontos de acordo e divergência e, principalmente, investigar o uso que Naess faz da filosofia espinosista para a construção de sua teoria da “deep ecology” (ecologia profunda). Metodologia: A
metodologia consiste em análise de textos dos referidos autores tanto em língua inglesa quanto
na bibliografia disponível em português, elaboração de resenhas e textos que auxiliem na reflexão
e absorção das principais ideias dos referidos filósofos. Resultados: Percebeu-se que a filosofia de
Naess munida do pensamento espinosista forneceu uma vasta compreensão do funcionamento do
mundo a partir da construção de uma ontologia ecológica que permite elucidar como a natureza se
conecta formando um grande ecossistema e como nós, seres humanos, não somos entes separados
deste e sim, parte integrante deste sistema. Conclusão: Podemos verificar que mesmo com toda a
estruturação filosófica, no viés prático, ainda resta a pergunta: por que preservar a natureza? Por
que regular nossas atitudes? Por que mudar? E é nesta fase, a de procurar fundamentos para responder a estas perguntas que se encontra atualmente o projeto.
palavras-chave: Ecologia Profunda; Ecofilosofia; Natureza

Introduction: Due to the challenges faced by the human being nowadays in relation to the
environmental issue, it is necessary to rethink the world model we are living. For such a venture,
nothing better than to evoke the thinking of people who are dedicated exclusively to that end,
namely, to think about the world in which we live. And for the arduous task of rethinking man
and his relations with nature, it was found in Spinoza’s philosophy, and especially in Arne Naess’s
reading of the Dutch philosopher, a great theoretical apparatus to at least begin with the theme,
and to bring about the necessary provocations to change the ecological paradigm. Objectives: The
aim of the project is to investigate, in the philosophies of Espinosa and Arne Naess, their conjunctions, points of agreement and divergence, and especially to investigate Naess’s use of the Spinoza
philosophy for the construction of his theory ofdeep ecology. Methodology: The methodology
consists of analyzing the texts of these authors in English as well as in the bibliography available
in Portuguese, elaborating reviews and texts that help in the reflection and absorption of the main
ideas of these philosophers. Results: It was perceived that Naess’s philosophy, provided by Spinozian thought, provided a broad understanding of the world’s functioning through the construction
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of an ecological ontology that allows us to elucidate how nature connects into a great ecosystem
and how we humans are not separate entities of this, but an integral part of this system. Conclusion: We can verify that even with all philosophical structuring, in the practical bias the question
remains: why preserve nature? Why regulate our attitudes towards it? Why change? The project
is currently looking for fundamentals to answer these questions.
keywords: Deep Ecology; Ecophisophy; Nature
Apoio Financeiro: CNPQ
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FILOSOFI A
552. O ASPECTO IRREDUTÍVEL E SOMÁTICO DA AUTOCOMPREENSÃO
NORMATIVA: HABERMAS E O NATURALISMO CIENTIFICISTA
Autor:
Orientador:		

Miqueias Feitosa Nechaeff
Luiz Bernardo Leite Araujo (CCS / IFCH)

O horizonte que o avanço científico nos descortinou no campo da biotecnologia e da neurociência posiciona-nos frente a questões ainda desconhecidas pelas gerações pretéritas. O melhoramento genético de seres humanos parecia tema apenas presente em obras de ficção científica. Todavia, a possibilidade de uma mudança da perspectiva terapêutica de determinadas práticas
médicas para uma orientação otimizante destitui o dito tema do seu caráter ficcional. As pesquisas
sobre o cérebro, bem como os seus supostos resultados favoráveis à construção de uma imagem
dessocializada do homem, também impressionam devido ao caráter extremamente contraintuitivo
que assumem frente à forma como o senso comum se compreende cotidianamente. A dinâmica de
desenvolvimento de tais programas científicos contribui para o fortalecimento de um “naturalismo
cientificista” que se caracteriza fundamentalmente por promover uma auto-objetivação e – em decorrência disso – uma autoinstrumentalização da vida humana. A presente investigação teve como
objetivo primaz evidenciar o quanto a noção de “autocompreensão normativa” pode ser entendida
como um conceito-chave no arcabouço argumentativo habermasiano sobre os dilemas engendrados pelo naturalismo cientificista. Almejando alcançar o êxito na empreitada em torno dos objetivos traçados, a pesquisa se desenvolveu fundamentalmente através de uma análise das obras O
futuro da natureza humana (2001), Fé e Saber (2001), e Entre naturalismo e a religião (2005). Por
intermédio da análise de tais obras, a investigação abordou especificamente as teses de Habermas
sobre o desenvolvimento da engenharia genética e a difusão de imagens reducionistas do homem
nos moldes das ciências naturais, bem como a relevância de tais posicionamentos em contextos
mais amplos de seu pensamento. A partir da abordagem realizada, ficou patente que Habermas,
ao representar os programas reducionistas de pesquisa sobre o cérebro e a técnica genética como
a expressão cultural de um naturalismo cientificista, tem a noção de autocompreensão normativa
como um conceito central em sua estrutura argumentativa a respeito de tais fenômenos. A pesquisa
pretendeu mostrar que, no interior do pensamento do autor, a maneira como nos autocompreendemos é incompatível com o naturalismo cientificista, devido à sua irredutibilidade a eventos neuronais observáveis e à indisponibilidade somática da qual depende sua conservação.
palavras-chave: Habermas; Autocompreensão; Naturalismo

The horizon that scientific progress has shown us in the field of biotechnology and neuroscience positions us in front of questions still unknown by past generations. The genetic improvement of human beings seemed to be the only theme present in science fiction. However, the
possibility of a change in the therapeutic perspective of certain medical practices for optimizing
orientation removes the said theme from its fictional character. Research on the brain, as well as
its supposed favorable results to the construction of a de-socialized image of man, also impresses
because of the extremely counterintuitive character they assume in the face of how common sense
is understood on a daily basis. The dynamics of the development of such scientific programs con-
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tribute to the strengthening of a “scientistic naturalism” which is fundamentally characterized by
promoting self-objectification and, as a consequence, self-instrumentalization of human life. The
present research had as its primary objective to show how the notion of “normative self-understanding” can be understood as a key concept in the Habermasian argumentative framework on the
dilemmas engendered by scientific naturalism. Seeking to achieve success in the endeavor around
the objectives outlined, the research developed fundamentally through an analysis of the works
The future of human nature (2001), Faith and Knowledge (2001), and Between naturalism and
religion (2005). Through the analysis of such works, the research specifically addressed Habermas’ theses on the development of genetic engineering and the diffusion of reductionist images of
man in the natural sciences, as well as the relevance of such positions in broader contexts of his
thinking. From the approach taken, it became clear that Habermas, in representing the reductionist programs of research on the brain and the genetic technique as the cultural expression of a
scientistic naturalism, has the notion of normative self-understanding as a central concept in its
argumentative structure regarding of such phenomena. The research aimed to show that within
the author’s thinking, the way we self-understand is incompatible with scientific naturalism, due
to its irreducibility to observable neuronal events and the somatic unavailability on which its conservation depends.
keywords: Habermas; Self-understanding; Naturalism
Apoio Financeiro: CNPQ
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FILOSOFI A
553. PERCEPÇÃO: O DESTAQUE PARA AQUILO QUE JÁ ESTÁ AÍ!
Autor: 		
Orientador:		

Edilber Pericles Faria
Tito Marques Palmeiro (CCS / IFCH)

Em um mundo repleto de coisas, as quais têm sua presença e suas características notadas pelo
sujeito através dos sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar) – tomados em conjunto ou isoladamente – a pergunta sobre a possibilidade e as condições de apreensão deste mundo vem acompanhando a história da filosofia ao longo dos tempos; tendo mais ou menos destaque, porém sempre
presente. Seriam o corpo e as suas sensações os instrumentos seguros para que uma consciência
perceba o mundo a sua volta ou seriam estes os representantes da consciência no mundo, para dar
sentido ao que existe? Perseguindo a condição de compreender, no Prefácio do livro “Fenomenologia da Percepção”, a noção de percepção como sugerida por Merleau-Ponty, tendo em vista a
ser um estudo prévio para o desenvolvimento posterior da análise da relação entre a percepção e
a linguagem, tendo como base a mesma obra do autor. Através da leitura e da análise do Prefácio
da obra “Fenomenologia a Percepção”, de Merleau-Ponty, além da consulta a textos complementares, tais como: “Meditações Cartesianas”, de Edmund Husserl, e “Discurso do Método”, de René
Descartes, como meio de comparação ou esclarecimento de alguns dos termos e algumas das ideias
citadas na obra de referência, com o intuito de compreender melhor a aplicação de determinados
conceitos. Será possível, considerando as palavras do próprio autor sobre a percepção como sendo
“o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles” e que a experiência,
advinda daquilo que é apreendido pela percepção, faz parte do sujeito envolvendo e sustentando
o ambiente físico e social. O mundo está aí e é percebido antes mesmo de se fazer qualquer tipo
de reflexão sobre o que está à volta. Desta forma, entende-se que a percepção dá-se como que um
evento único e completo em si, que reúne simultaneamente o indivíduo, o mundo e outros sujeitos
a sua volta. A reflexão do indivíduo sobre sua experiência no mundo revela-o parte indissociável
de um todo, que constitui o mundo.
palavras-chave: Merleau-Ponty; Fenomenologia; Percepção

In a world full of things, which have their presence and characteristics noted by the subject
through the senses (vision, hearing, touch, smell and taste) – taken together or separately – the
question about the possibility and conditions of apprehension of this world has been following the
history of philosophy over time; having more or less prominent, but always present. Would the
body and its sensations be the safe instruments so that a consciousness perceives the world around or would these be the representatives of the conscience in the world, to make sense of what
exists? Pursuing the condition of understanding, in the Preface of the book “Phenomenology of
perception”, the notion of perception as suggested by Merleau-Ponty, with a view to being a prior
study for the subsequent development of the analysis of the relationship perception and language,
based on the same author’s work. Through reading and analyzing the Preface of the work “Phenomenology of perception”, by Merleau-Ponty, in addition to consulting complementary texts, such
as: “Cartesian Meditations”, by Edmund Husserl, and “Discourse on Method”, by René Descartes,
as a means of comparison or clarification of some of the terms and some of the ideas cited in the
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reference work, in order to better understand the application of certain concepts. Is it possible,
considering the words of the author himself about perception as “the background on which all acts
stand out and it is presupposed by them” and that experience, arising from what is apprehended by
perception, It is part of the subject involved and sustaining the physical and social environment.
The world is there and is perceived even before you make any kind of reflection on what is around. In this way, it is understood that the perception gives itself as a unique and complete event in
itself, which simultaneously meets the individual, the world and others around you. The reflection
of the individual about his experience in the world reveals an inseparable part of a whole, which
constitutes the world.
keywords: Merleau-Ponty; Phenomenology; Perception
Apoio Financeiro: ; UERJ
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FILOSOFI A
554. SOBRE O TRÁGICO E A TRAGÉDIA EM SCHILLER
Autor: 		
Orientador:		

Barbara Martins Gomes
Ricardo Jose Correa Barbosa (CCS / IFCH)

Em 1789 o poeta, dramaturgo, publicista e historiador Friedrich von Schiller (1759-1805)
tornou-se professor na universidade de Jena. No ano seguinte, ofereceu preleções sobre a teoria da
tragédia, cujos resultados planejava publicar. Porém, no inverno de 1790-91 enfrentou uma grave
doença, que impediu a continuidade de suas atividades como professor. No verão, enquanto se
restabelecia, iniciou o estudo da Crítica da Faculdade do Juízo (1791), que exerceu grande influência sobre o trabalho que havia começado. Suas investigações resultaram em dois artigos: “Sobre o
fundamento do prazer com assuntos trágicos” e “Sobre a arte trágica”, respectivamente publicados
em janeiro e fevereiro de 1792, na revista Neue Thalia. O presente trabalho tem por objetivo
analisar a teoria de Schiller sobre o trágico e a tragédia, com ênfase nestes dois artigos, nos quais
distingue claramente entre uma questão psicológica e uma questão estética. Abordamos primeiro a
questão psicológica, analisando o modo como o autor fundamenta a origem do prazer mediante o
conceito de conformidade-a-fins (Zweckmäßigkeit) e como a atividade da razão, incitada a resistir
à agressão da sensibilidade pelos afetos tristes, eleva-se por sobre esse sofrimento à representação
de uma conformidade-a-fins moral. Essa tensão entre o sofrimento e o prazer moral no sofrimento dá origem ao sentimento do sublime e à comoção trágica. Passamos então à questão estética,
onde examinamos o modo como o autor define a tragédia, e como essa forma artística, enquanto
uma imitação poética de uma série de peripécias inter-relacionadas, pode apresentar pessoas em
estado de sofrimento, despertando o sentimento compassivo com maior infalibilidade. Analisamos
assim (a) os aspectos do procedimento geral que torna possível que o sofrimento apresentado nas
tragédias chegue a nós em sua integralidade, de forma vívida e verdadeira, (b) o modo como o
sentimento pode ser despertado num grau que nos permita assentir com a capacidade ética e sentir
em liberdade o prazer que sua atividade produz e, por fim, (c) como a arte, cumprindo sua vocação
suprema de proporcionar um prazer livre, refina o gosto e os sentimentos morais. Na próxima
etapa desta pesquisa daremos continuidade à análise da teoria da tragédia de Schiller, examinando
seus ensaios imediatamente posteriores sobre o sublime e o patético.
palavras-chave: Friedrich Schiller; trágico; tragédia

In 1789 the poet, playwright, publicist and historian Friedrich von Schiller (1759-1805) has
became professor at Jena University. In the following year he gave lectures on theory of tragedy,
which he planned to publish. However, in the winter of 1790-91 he suffered a severe illness that
prevented him from working. In the summer, with his health restored, he started to study the
Critique of Judgement (1791), which had a great impact on his thinking. The first results were
the essays “On the Ground of our Pleasure in Tragic Subjects” and “On the Tragic Art” published
respectively in january and february 1792 at the magazine Neue Thalia. The following paper aims
to analyze Schiller’s theory of the tragic and the tragedy with emphasis on both essays. Schiller
distinguish clearly between a psychological question and a aesthetic question. On the first question
we show how Schiller explain the origin of pleasure through the concept of finality (Zweckmäßi-
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gkeit) and how the activity of reason, incited to resist the aggression of sensibility by sad affections,
overcome this suffering by representation of moral finality. This tension between suffering and
moral pleasure in suffering originates the feeling of sublime and the tragic commotion. Thereafter
we discuss the aesthetic question. We examine how the author defines tragedy and how this art
form, as a poetic imitation of coherent series of particular events, can show man in a state of suffering and excite our compassion. Thus we analyse (a) the general proceeding that makes possible
a vivid, true and complete presentation of suffering, (b) how the feeling can be incited to a degree
which allow us to assent with our ethical capability and fell freely the pleasure that her activity can
produce, and, lastly (c) how art, entirely dedicated to provide a free pleasure, refines taste and moral feelings. In the next step of this research we will continue to study Schiller’s theory on tragedy
trough his essays on the sublime and the pathetic.
keywords: Friedrich Schiller; tragic; tragedy
Apoio Financeiro: CNPQ
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GEOGR A FI A
555. A AMAZÔNIA A PARTIR DE ORLANDO VALVERDE
Autor:			
Orientador:		

Claudia Feliciano de Paula Lucio
Monica Sampaio Machado (CTC / IGEOG)

A Amazônia representa mais da metade das florestas remanescentes no planeta e compreende a maior biodiversidade no mundo. Além de abranger porções dos territórios da Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa, a floresta Amazônica corresponde
a uma cobertura vegetal equatorial que ocupa cerca de 40% do território brasileiro. Sua conservação é tema de discussões e financiamentos internacionais, especialmente pela sua importância
na regulação da climática global. Na ciência geográfica vários estudos foram e têm sido realizados
tanto sobre suas características naturais quanto sobre sua importância geopolítica. Um dos grandes
intelectuais da Geografia que se dedicou ao estudo da Amazônia foi Orlando Valverde. A intenção
aqui é apresentar e discutir as contribuições desse grande geógrafo e ambientalista sobre a Amazônia. Este trabalho é produto de levantamentos bibliográficos e documentais realizados sobre a vida
e obra de Orlando Valverde, tanto em periódicos, como na Revista Brasileira de Geografia e no
Boletim Geográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quanto em livros de
sua autoria e entrevistas concedidas pelo autor. A partir desses levantamentos foram organizados
quadros e classificadas e analisadas suas produções. Orlando Valverde (Rio de Janeiro 1917-2006),
carioca filho de imigrantes espanhóis, ingressou no IBGE, onde atuou até 1982. Sua formação e
atuação profissional se deram sobretudo nessa instituição, onde estudou com grandes geógrafos,
lecionou e exerceu importantes atividades político-administrativas. Dos estudos que realizou sobre
a Amazônia no IBGE três obras se destacam: Planalto Meridional do Brasil (1956), Problemática da
Amazônia (1971) e a Organização do Espaço na Transamazônica (1979). Este trabalho irá apresentar e analisar esses três importantes estudos, onde o autor oferece uma rica caracterização sobre o
espaço amazônico, articulando suas potencialidades naturais e culturais. Assim, recuperar e analisar a contribuição desse grande geógrafo e ambientalista, Orlando Valverde, têm como propósito
não apenas colocar em foco uma estratégica região brasileira do ponto de vista ambiental e geopolítico, como a Amazônia, como também apresentar e destacar a contribuição da ciência geográfica
sobre a temática.
palavras-chave: Orlando Valverde; Geografia brasileira; Dicionário dos Geógrafos brasileiros

The Amazon represents more than half of the remaining forests on the planet and comprises
the greatest biodiversity in the world. In addition to covering parts of the territories of Venezuela,
Colombia, Bolivia, Ecuador, Suriname, Guyana and French Guiana, the Amazon rainforest corresponds to an equatorial vegetation covering about 40% of the Brazilian territory. Its conservation
is the subject of international discussions and funding, especially for its importance in regulating
global climate. In geographic science several studies have been and have been carried out both on
their natural characteristics and on their geopolitical importance. One of the great intellectuals of
Geography who dedicated himself to the study of the Amazon was Orlando Valverde. The intention here is to present and discuss the contributions of this great geographer and environmentalist
on the Amazon. This work is a product of bibliographical and documentary surveys carried out
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on the life and work of Orlando Valverde, both in periodicals, as well as in the Revista Brasileira
de Geografia and in the Geographic Bulletin of the Brazilian Institute of Geography and Statistics
(IBGE), as well as in his books and interviews granted by the author. From these surveys were
organized tables and classified and analyzed their productions. Born in Rio de Janeiro in 19172006, Orlando Valverde (Rio de Janeiro 1917-2006), a Brazilian born to immigrants from Brazil,
joined the IBGE, where he worked until 1982. His training and professional work were mainly in
this institution, where he studied with great geographers, administrative procedures. Among his
studies on the Amazon in IBGE, three works stand out: Southern Plateau of Brazil (1956), Problematic of the Amazon (1971) and Organization of Space in the Transamazon (1979). This work will
present and analyze these three important studies, where the author offers a rich characterization
about the Amazonian space, articulating its natural and cultural potentialities. Thus, to recover
and analyze the contribution of this great geographer and environmentalist, Orlando Valverde, its
purpose is not only to focus on a strategic Brazilian region from an environmental and geopolitical
point of view, such as the Amazon, but also to present and highlight the contribution of geographic science on the subject.
keywords: Orlando Valverde; Brazilian geography; Dictionary of Brazilian Geographers
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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GEOGR A FI A
556. AGRICULTURA URBANA EM ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR: O
EXEMPLO DO MORRO DA FORMIGA ATRAVÉS DO PROJETO HORTAS
CARIOCAS
Autor:			
Orientador:		

Hiran Barbosa de Castro
Glaucio Jose Marafon (CTC / IGEOG)

A agricultura urbana através das hortas comunitárias oferece possibilidade de amenizar os
conflitos socioambientais das cidades, sobretudo em áreas carentes. Este fato se evidencia ao analisar a prática da agricultura urbana em diversas áreas de ocupação irregular no município do Rio
de Janeiro, como acontece no morro da Formiga, na Tijuca. Com o subsídio do projeto Hortas Cariocas, criado pela prefeitura, a horta comunitária do morro da Formiga destina parte da produção
para os moradores que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social e, para escolas e
creches da região. Outra parte é destinada à venda, garantindo aos moradores um produto orgânico
a um preço acessível. Ademais, a educação ambiental é estimulada no morro da formiga mediante
visitação de professores e alunos de escolas da rede pública da região. Neste sentido, uma relação
próxima entre as hortas comunitárias e às escolas de ensino básico é de grande importância, uma
vez que contribui significativamente para promover bons hábitos alimentares numa época que
as crianças consomem cada vez mais produtos industrializados. O intuito do trabalho tem como
principal objetivo avaliar o desempenho da agricultura urbana através do projeto Hortas Cariocas.
Pretende-se estimar a importância dos subsídios promovidos pela prefeitura através deste projeto.
Pretende-se estimar a importância dos subsídios promovidos pela prefeitura através deste projeto.
A realização do trabalho se fundamenta em revisar e averiguar artigos e entrevistas acerca do tema,
recorrendo também à pesquisa qualitativa. Destarte, tal iniciativa resulta em diversos benefícios
para a comunidade, pois estimula o desenvolvimento socioeconômico, promove a segurança alimentar e revitaliza espaços públicos reduzindo a proliferação de vetores de doenças. Oferecendo,
portanto, meios para uma relação menos conflituosa entre homem e natureza. Embora a pesquisa
não se encontre finalizada, é notável a importância dos subsídios do projeto Hortas Cariocas para
essa categoria de agricultores urbanos, uma vez que são realizadas em áreas carentes, dispondo de
pouca ou nenhuma assistência técnica e financeira.
palavras-chave: Agricultura Urbana; Hortas Cariocas ; Desenvolvimento Sustentável

Urban agriculture through community gardens offers the possibility of mitigating social
and environmental conflicts in cities, especially in poor areas. This fact is evidenced when analyzing the practice of urban agriculture in several areas of irregular occupation in the city of Rio de
Janeiro, as it happens in the hill of Formiga, in Tijuca. With the subsidy of the Hortas Cariocas
project, created by the city hall, the community garden of the hill of Formiga allocates part of the
production to the residents who are in situation of greater social vulnerability and for schools and
nurseries in the region. Another part is destined for sale, guaranteeing to the residents an organic
product at an affordable price. In addition, the environmental education is stimulated in the hill of
the ant through visitation of teachers and students of schools of the public network of the region.
In this sense, a close relationship between community gardens and primary schools is of great
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importance as it contributes significantly to promoting good eating habits at a time when children
are consuming more and more industrialized products. The aim of the work is to evaluate the performance of urban agriculture through the Hortas Cariocas project. The intention is to estimate
the importance of the subsidies promoted by the city council through this project. The intention is
to estimate the importance of the subsidies promoted by the city council through this project. The
work is based on reviewing and ascertaining articles and interviews about the subject, also using
qualitative research. Thus, this initiative results in several benefits for the community, as it stimulates socioeconomic development, promotes food security and revitalizes public spaces by reducing
the proliferation of disease vectors. Thus offering means for a less conflictive relationship between
man and nature. Although the research is not finalized, the importance of the Hortas Cariocas
project subsidies for this category of urban farmers is remarkable since they are carried out in poor
areas, with little or no technical and financial assistance.
keywords: Urban Agriculture; Hortas Cariocas; Sustainable development
Apoio Financeiro: CNPQ
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557. A MOBILIDADE TURÍSTICA NA REGIÃO DAS BAIXADAS LITORÂNEAS
– RJ
Autor:			
Orientador:

Philippe Dias Leão Torres
Ulisses da Silva Fernandes (CTC / IGEOG)

o presente trabalho tem por objetivo demonstrar a ocorrência do fenômeno da mobilidade
turística em uma das porções do território fluminense, a Região das Baixadas Litorâneas. Neste
fragmento territorial, a atividade turística tem se manifestado como uma das maiores responsáveis
pela transformação socioespacial local. O questionamento central incide sobre a existência ou não
de uma interação regional marcada pela atividade turística. De modo secundário, questiona-se sobre a pertinência da adequação conceitual no trato do recorte elegido enquanto uma região turística. A operacionalização da pesquisa, para além da revisão bibliográfica pertinente, baseou-se em
entrevistas de campo em munícipios da região previamente elegidos para tal: Armação dos Búzios,
Arraial do Cabo e Cabo Frio. Os resultados da pesquisa apontam para uma interação turística heterogênea dentro da região analisada, sendo esta uma das razões conexas para considerar o recorte
enquanto uma área turística e não exatamente uma região turística.
palavras-chave: Turismo; Baixadas Litorâneas; Região

This paper aims to demonstrate the phenomenon of touristic mobility in one of the regions
of the state of Rio de Janeiro, Região das Baixadas Litorâneas. In this territorial fragment, touristic
activity has presented itself as one of the most relevant factors for local socio-spatial transformation. The central questioning lies upon the existence or nonexistence of regional interaction
marked by touristic activity. Secondarily, it is questioned whether or not is the conceptual adequacy as to the selected territorial fragment as a touristic region pertinent. The operationalization of
the research, beyond the pertinent bibliographical study, was based on field interviews conducted
in previously chosen municipalities within the region: Armação dos Búzios, Arraial do Cabo e
Cabo Frio. The research results point toward a heterogeneous touristic interaction within the
analyzed region, the latter being one of the connected reasons not to consider the discriminated
territory exactly as a touristic region, but rather as a touristic area.
keywords: Tourism; Region; Coastal Shortages
Apoio Financeiro: CNPQ
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GEOGR A FI A
558. A PRODUÇÃO DO URBANO CONTEMPORÂNEO NOS MUNICÍPIOS DE
ITABORAÍ, CACHOEIRAS DE MACACÚ E MARICÁ: A FORTE INFLUÊNCIA
DA PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA IMPULSIONADA PELO CIRCUITO DO
PETRÓLEO
Autor:
Orientador:

Sara Luciana Alves de Aquino
Floriano Jose Godinho de Oliveira (CEH / FFP)

Considerando a instituição de uma nova forma de acumulação do capital – acumulação por
espoliação (HARVEY, 1994), trabalhamos com a hipótese de que o capital (re)significa a metrópole
como local gerador de valor a partir do mercado imobiliário (LENCIONI, 2008). Tendo em conta
esses referenciais analíticos, a presente pesquisa procura fazer uma leitura da expansão do urbano
nos municípios de Itaboraí, Cachoeiras de Macacú e Maricá, localizados no recorte espacial do leste
metropolitano do Rio de Janeiro. Identificamos que a participação desses municípios no circuito
do petróleo, com o anúncio do Comperj, impulsionou o capital a investir nesses territórios, modificando o arranjo espacial por meio do surgimento de novos empreendimentos imobiliários. Partindo dessas observações, a pesquisa procura interpretar as novas dinâmicas territoriais a partir do
mercado imobiliário e identificar o nível da relação de favorecimento entre a administração pública
e a ação dos agentes imobiliários. Tal fato caracteriza não apenas um processo especulativo, mas
um processo espoliativo (PEREIRA, 2016). Embasando essas reflexões, temos por referência leituras como: PEREIRA (1986; 2016), que permite ter uma visão sobre os processos globais e locais da
Reestruturação Imobiliária e compreender o sentido do metropolitano percebido dentro de uma
nova fase do urbano em função das novas formas de intervenção do capital; LENCIONI (2008)
permite a análise do crescimento acentuado do setor imobiliário, que ao interpretar a refuncionalização da metrópole, identifica que o capital financeiro articulado ao mercado imobiliário é uma das
novas forças motriz da metrópole. Tal lógica se estende aos municípios pesquisados, uma vez que a
reprodução do capital através do mercado imobiliário vai da grande metrópole a cidades adjacentes
a ela. Os resultados obtidos até o momento permitiram identificar a proximidade dos processos e
das contradições nos municípios e diferenças no arranjo espacial. Percebe-se que esse novo arranjo
produzido pelo capital imobiliário homogeneíza o espaço ao mesmo tempo que o fragmenta, posto
que a valorização dos terrenos e a precificação dos imóveis já existentes, segrega a população mais
pobre na aquisição desses novos empreendimentos. Vale-se acrescentar que permanecem periféricas as porções interiores dos municípios investigados, sem devidos investimentos em infraestrutura e políticas sociais.
palavras-chave: mercado imobiliário; dinâmica territorial; arranjo espacial

Considering the institution as a new way of accumulation of capital – accumulation by spoliation (HARVEY, 1994), we work with the hypothesis that capital (re) signify the metropolis as
a place that generates values from the real estate market (LENCIONI, 2008). Taking into account
these analytics references, this research looks for making a reading of the urban expansions in the
municipalities of Itaboraí, Cachoeiras de Macacú and Maricá, located at the spatial cutting of the
metropolitan east of Rio de Janeiro. We identified that the participation of these municipalities
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on the petroleum circuit, with the Comperj announcement, boosted the capital to invest on these
territories, modifying the spatial arrangement through the appearance of new real estate ventures.
Based on these observations, the research seeks to interpret the new territorial dynamics from the
real estate market and to identify the level of the favoring relation between public administration
and the action of real estate agents. This fact characterizes not only one speculative process, but a
spoliative process (PEREIRA, 2016). Based on these reflections, we have reading references like:
PEREIRA (1986; 2016), that allow us to have a vision about the global processes and the places of
the Real Estate Restructuring and to understand the meaning of the metropolitan perceived within
a new phase of the urban as a result of the new ways of capital intervention; LENCIONI (2008)
allows the analysis of the strong growth of the real estate sector, that in interpreting the metropolis
refunctionalization, identifies that the financial capital articulated to the real estate market is one
of the new driving forces of the metropolis. This logic extends to the municipalities surveyed, once
the capital reproduction through the real estate market goes from the great metropolis to their adjacent cities. The results obtained so far allowed to identify the proximity of the processes and the
contradictions in the municipalities, and the differences in the spatial arrangement. It is perceived
that this new arrangement produced by the real estate capital homogenizes the space at the same
time it fragments, since the valuation of the land and the pricing of existing properties segregates
the poorest population in the acquisition of these new enterprises. It should be added that the interior portions of the municipalities investigated remain peripheral, without due investments in
infrastructure and social policies.
keywords:  real estate market; territorial dynamics; space arrangement
Apoio Financeiro: ; PIBIC UERJ
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GEOGR A FI A
559. AS MUDANÇAS ESPACIAIS NA CIDADE DE SÃO GONÇALO
DECORRENTES DOS NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS E NOVAS BASES
LOGÍSTICAS: A ESTRADA UHOS (ULTRA HEAVY OVER SIZE)
Autor:		
Orientador:

D`Jeanine Candido e Souza Carvalho
Floriano Jose Godinho de Oliveira (CEH / FFP)

O Estado do Rio de Janeiro recebeu muitos investimentos produtivos públicos e privados
decorrentes da dinamização da cadeia produtiva do Petróleo, ocorrendo uma reestruturação espacial e a delimitação de novos arranjos produtivos.No Leste Metropolitano do RJ, o projeto de
implantação do Comperj trouxe significativas transformações no espaço urbano, cidades que não
tinham infraestrutura começaram receber grandes projetos de investimento trazendo novas funções e novos usos do território.Novos arranjos espaciais foram sendo delineados: (i) as estradas de
acesso do Comperj; (ii) via especial para transporte de cargas nomeada UHOS (Ultra Heavy Over
Size); (iii), duplicação da BR 493 de Magé à Manilha e a construção de um porto em Itaóca,São
Gonçalo.Todas essas infraestruturas desencadearam outros investimentos industriais e imobiliários movidos pela perspectiva de crescimento econômico com o Comperj. Com o fim das obras de
infraestruturas construídas pela Petrobrás estas foram transferidas para o governo local para desenvolverem planos de refuncionalização para novos segmentos da atividade industrial e comercial
na região, como exemplo, a “Cidade da Pesca”. Trata-se da transferência ao poder público, a administração do porto, da base de armazenamento e da estrada UHOS, que poderia oferecer uma nova
centralidade ao setor pesqueiro no Estado. Essa pesquisa tem como objetivo relacionar os efeitos
dos grandes projetos de investimento na organização do território e as ações do poder público local
frente essas mudanças. Compreender e analisar os empreendimentos associados ao Comperj e as
contradições resultantes na grande circulação de capital nas cidades e ações com políticas públicas.
Assim, como base teórica realizamos leituras de autores como David Harvey e Georges Benko para
compreensão dos conceitos sobre arranjos espaciais e reestruturação espacial e produtiva, entre
outras referências. Para a investigação, realizamos levantamento de dados e informações do TCE,
Firjan e IBGE. Como resultado, constatamos que ocorre uma desarticulação em termos de elaboração de planos estratégicos urbanos, entre as diferentes esferas de poder e seus governos para a
utilização dessas bases logísticas, que acaba resultando na depreciação das infraestruturas. As dificuldades da administração pública local em empreender projetos em demandas regionais revela a
necessidade fortalecer uma integração político administrativa entre municípios e Estado.
palavras-chave: Grandes Projetos de Investimento (GPI); investimentos associados ao Comperj; reestruturação espacial

THE TERRITORIAL CHANGES IN THE CITY OF SÃO GONÇALO RESULTS IN NEW
PRODUCTIVE ARRANGEMENTS AND NEW LOGISTICAL BASES: THE ROAD UHOS (ULTRA HEAVY OVER SIZE) The State of Rio de Janeiro has received many productive investments,
public and private, resulting from the dynamization of the petroleum production chain, ocurring
a spatial restructuring and the delimitation of new productive arrangements. In the Metropolitan
East of RJ, the project to implement the Comperj brought in significant transformations in the ur-
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ban space, cities that had no infrastructure began to receive large investment projects bringing new
functions and new uses of the territory. New spatial arrangements were being delineated, influenced by the construction of infrastructures such as: (i) Comperj access to roads; (ii) special road for
cargo transport named UHOS(iii) duplication of BR 493 of Magé to Manilha and the port in Itaóca,
São Gonçalo.All infrastructures have triggered other industrial and real estate investments driven
by the prospect of economic growth with Comperj. With the end of the infrastructure works built
by Petrobrás they were transferred to the local government to develop refunctionalization plans
for new industrial and commercial activities in the region, as an example, the “Cidade da Pesca”.
Refers to the transfer to the public authority of the administration of the port, the storage base and
the road, which could offer a new centrality to the fishing sector in the State. This research aims to
relate the effects of large investment projects on the organization of the territory and the actions of
the local public power in the face of these changes. Understand and analyze the associated ventures
with Comperj and the resulting contradictions in the great circulation of capital in cities and actions with public policies. Thus, as a theoretical basis we perform readings by authors such as David Harvey and Georges Benko for the understanding of the concepts about concepts about spatial
arrangements and spatial and productive restructuring and other references. For the investigation,
information was collected information the TCE, Firjan and IBGE. As a result, we verified there is a
disarticulation in terms of the elaboration of urban strategic plans, between the different spheres of
power and their governments for and use of these logistical bases, which results in the depreciation
of the infrastructures. The difficulties of the local public administration in undertaking projects in
regional demands reveals the need to strengthen administrative and political integration between
municipalities and the State.
keywords: Large Investment Projects; investments associated with Comperj; spatial restructuring
Apoio Financeiro:
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GEOGR A FI A
560. AS RELAÇÕES ENTRE O URBANO E A POPULAÇÃO DAS CIDADES DO
FILME LION E SÃO GONÇALO
Autor:		
Orientador:

Ian Carlos Coelho Ferreira
Ana Claudia Ramos Sacramento (CEH / FFP)

O trabalho é resultado de uma atividade didática a partir do conteúdo sobre população da
cidade de São Gonçalo, tendo como recurso o uso do filme Lyon, desenvolvido no CIEP 041 Vital
Brazil em São Gonçalo, que teve como público alvo alunos do 8º ano. Está atividade pertence ao
projeto “Um estudo sobre as didáticas e as concepções de cidade e de urbano dos alunos e professores de Geografia da cidade de São Gonçalo (2016-2018)”.O foco da discussão foi relacionar as
complexidades sociais, políticas e culturais de cidades da Índia e da Austrália que são abordadas no
filme em conversa com São Gonçalo. Segundo Harvey (1992, p.349): “... dentre todas as formas
artísticas, ele [o cinema] tem talvez a capacidade mais robusta de tratar de maneira instrutiva de
temas entrelaçados do espaço e do tempo.Há quase duas décadas o autor já chamava atenção para
a potencialidade instrutiva do cinema, e de seu papel nas representações de processos e fenômenos
nas temáticas socioespaciais da geografia em sala. Existem estudos que apontam a importância
didática dos filmes para o Ensino de Geografia, como Bértolo (2001, p.167) afirma que: “... minha
convicção que o uso dos media cinemáticos, particularmente de formas documentárias, na representação do espaço poderá ter efeitos fecundos nos âmbitos da geografia(...) que têm por objeto de
estudo as dimensões espaciais...”. O autor ver a potencialidade do uso de filmes, tanto para a documentação de processos e fenômenos socioespaciais, quanto para a utilização em sala de aula. Para
desenvolvimento metodológico, optou-se em produzir uma discussão com o material de apoio à
bolsista de Geografia e que teve como princípio norteador a análise do filme assistido pelos alunos,
os quais, ao término do filme, responderam a uma série de perguntas pré-elaborado pelo professor
em conjunto com os bolsistas. O filme selecionado para o trabalho foi Lyon – (uma jornada para
casa) por estar relacionado com a temática geográfica sobre população que é parte do Currículo
Mínimo do Rio de Janeiro da SEEDUC (2012). Através do filme os alunos puderam observar a
estrutura, o comportamento e a vida populacional e urbana das cidades indianas e australianas que
aparecem no filme. Como avaliação do conteúdo fizemos discussões usando a realidade dos estudantes - a cidade de São Gonçalo - por meio de um debate sobre a população e a dinâmica urbana
nas cidades abordadas no filme e as comparamos com São Gonçalo.
palavras-chave: Filme; Geografia; São Gonçalo

The work is the result of a didactic activity based on the population content of the city of
São Gonçalo, using as a resource the film Lyon, developed at CIEP 041 Vital Brazil in São Gonçalo, whose target audience was 8th grade students. This activity belongs to the project “A study
on the didactics and conceptions of city and urban of students and teachers of Geography of the
city of São Gonçalo (2016-2018).” The focus of the discussion was to relate the social, political
and cultural complexities of cities of India and Australia that are approached in the film in conversation with São Gonçalo. According to Harvey (1992, p. 349): “... of all artistic forms, he [the
cinema] has perhaps the most robust ability to deal with the intertwined themes of space and time.
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author already called attention to the instructive potential of cinema, and its role in the representations of processes and phenomena in the socio-spatial issues of geography in the room. There
are studies that point out the didactic importance of the films for the Teaching of Geography, as
Bértolo (2001, p.167) states that: “... my conviction that the use of kinematic media, particularly
documentary forms, in the representation of space have fertile effects in the scopes of geography
... which have the object of studying the spatial dimensions ... “. The author sees the potential of
the use of films, both for the documentation of processes and socio-spatial phenomena, and for use
in the classroom. For methodological development, it was decided to produce a discussion with
the support material to the Geography scholarship holder and whose guiding principle was the
analysis of the film assisted by the students, who, at the end of the film, answered a series of preprepared by the professor together with the fellows. The film selected for the work was Lyon - (a
journey home) because it is related to the geographic population theme that is part of SEEDUC’s
2012 Rio Minimum Curriculum. Through the film the students could observe the structure, the
behavior and the urban and urban life of the Indian and Australian cities that appear in the film. As
an evaluation of the content we made discussions using the reality of the students - the city of São
Gonçalo - through a debate about the population and urban dynamics in the cities covered in the
film and compare them with São Gonçalo.
keywords:  Film ; geography,; São Gonçalo
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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GEOGR A FI A
561. CONSTRUÇÃO DO ATLAS ESCOLAR DE SÃO GONÇALO - RJ
Autor:		
Orientador:

Jonas Ramos Pimentel
Isabela Habib Canaan da Silva (CEH / FFP)

A linguagem cartográfica na sala de aula é um elemento necessário e importante para a
aprendizagem do ensino de Geografia, de seus conteúdos e conceitos, pois é a partir dela que se
pode construir a leitura de mundo. O Atlas Municipal possibilita o desenvolvimento de um trabalho metodológico em que cada conjunto de conteúdos pode envolver propostas de atividades ou
exercícios. Duas grandes etapas marcam o desenvolvimento do atlas municipal de são Gonçalo, a
primeira é a elaboração de um projeto cartográfico e a segunda a produção do Atlas com sua estrutura e mapas. A etapa de elaboração do projeto vai da análise de demanda do usuário, organização
da informação e estruturação de um banco de dados. A etapa de produção consiste na geração dos
mapas de localização, aspectos naturais, socioeconômicos e de síntese em ambiente SIG, também a
estruturação do atlas e sua disponibilização. Foram feitas visitas em sete escolas de todos os distritos
de São Gonçalo com o intuito de levantar as demandas dos professores, assim como temas e recorte
espacial de interesse. Para elaboração de um projeto gráfico, a etapa de organização do banco de dados é fundamental para a posterior geração de produtos. Os mapas de localização foram os primeiros mapas a ficarem prontos e atualmente vem sendo estruturada em banco de dados geográficos a
parte de recursos naturais, em seguida, serão gerados os mapas referentes a estes dados (curvas de
nível, rede de drenagem, regiões hidrográficas do estado do Rio de Janeiro, região hidrográfica da
Baía de Guanabara, bacias hidrográficas do município de São Gonçalo, Modelo digital de elevação
e produtos derivados, solos, litologia, padrão de relevo, clima, temperatura, Uso e cobertura e por
fim geomorfologia). Acredita-se contribuir com a melhoria do ensino no município de São Gonçalo, mais especificamente nas aulas de geografia, embora o produto possa ser trabalhado de forma
interdisciplinar, sempre trazendo a realidade local para as discussões em sala de aula.
palavras-chave: Cartografia; Atlas; Educação

The cartographic language in the classroom is a necessary and important element for learning the teaching of Geography, from your contents and concepts, is possible to construct the world reading. The Municipal Atlas allows the development of a methodological work in where any
set of contents can involve proposals of activities or exercises. Two major stages mark the development of the municipal atlas of São Gonçalo, the first is the elaboration of a cartographic project
and the second, the production of the Atlas with your structure and maps. The project preparation
stage is based on user demand analysis, organization of information and a database of structuring.
The production stage consists of the generation of maps of location, natural, socioeconomic and
synthetic aspects in GIS environment, also the structuring of the atlas and your availability. Visits
were made to seven schools in all districts of São Gonçalo, in order to raise the demands of teachers
as well as themes and spatial cut of interest. In the elaboration of a graphic project, the stage of organization of the database is fundamental for the subsequent generation of products. The location
maps were the first to be ready and are currently being structured in geographic database as natural
resources, then those maps will be generated referring the (contours, drainage systems, hydrogra-
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phic regions of the State of Rio de Janeiro, hydrographic zone of Guanabara Bay, hydrographic
zone of the municipality of São Gonçalo, digital model of elevation and derivative projects, soils,
lithology, relief pattern, climate, temperature, use and cover of the land and geomorphology). It is
believed to contribute to the improvement of teaching in the municipality of São Gonçalo, more
specifically in geography classes, although the product can be worked in an interdisciplinary way,
always bringing the local reality to the discussions in the classroom.
keywords: Cartography; atlas; education
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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GEOGR A FI A
562. DIREITO A CIDADE DE SÃO GONÇALO E O ENSINO DE GEOGRAFIA
Autor:
Orientador:

Lucas da Silva Santos
Ana Claudia Ramos Sacramento (CEH / FFP)

A geografia escolar realizando a cidade seu objeto, concebe a perspectiva do triunfo do espaço urbano através do cidadão. O direito a cidade mistura se com o exercício da cidadania, no corpo
social de hoje. Nesse sentido, a Geografia busca a compreensão da dinâmica social e o entendimento dessa complexa construção vivenciada por todos os sujeitos. Este texto tem como objetivo
produzir uma breve reflexão sobre a importância do ensino no direito à cidade. Nesse sentido, os
estudantes os sujeitos da pesquisa foram do CIEP 041-Vital Brazil, localizado no bairro do Luiz
Caçador no município de São Gonçalo, e a partir da compreensão da realidade destes, ocorreu tivemos o entendimento sobre as representações a respeito do direito à cidade. Por meio da geografia
possuímos a expectativa do estudo da cidade enquanto intermédio para a constituição do cidadão
no ponto de vista do direito a cidade. A cidade passa a possuir zonas distintas, de acordo com os interesses dos agentes (tais como: proprietários do meio de produção, fundiários e o Estado). Assim,
por se tratar de uma escola localizada, no bairro do Luiz Caçador, uma zona periferia do município
de São Gonçalo, o direito a cidade é negada a esses estudantes. Dessa maneira, é comum ouvir relatos de discentes que jamais distanciaram-se de seus bairros, na intencionalidade de explorar novas
cidades ou até mesmo o próprio centro da cidade. Assim, levando o que seria a mais importante,
com o intuito de através desse conhecimento adquirido sejam capazes de atuar enquanto mediadores de prováveis eventualidades na relação de aprendizagem entre cidade e alunos. É diante desse
curso que o estudo das experiências de vivencia (isso engloba a cidade, pois a maioria dos discentes
atualmente vive no meio urbano) se expõe enquanto alternativa de uma metodologia a compreensão do espaço. Sendo, o estudo da cidade tem como proposta permitir ao estudante a compreensão
da espacialidade em sua dimensão multiescalar, elucidar problemas e auxiliar na compreensão dos
distintos caminhos que a cidade pode seguir. Permitir ao indivíduo que é sujeito/agente, reconhecer-se como participante do processo de produção das espacialidades, e vincular ao processo de
produção e reprodução do capital, isto é, parte da reflexão do ensino geográfico adotado, que visa
à formação de cidadãos com consciência espacial.
palavras-chave: Ensino de Geografia; Cidade; Direito a cidade

The school geography realizing the city its object, conceives the perspective of the triumph
of the urban space through the citizen. The right to the city mixes with the exercise of citizenship,
in the social body of today. In this sense, geography seeks to understand the social dynamics and
understanding of this complex construction experienced by all subjects. This text aims to produce
a brief reflection on the importance of teaching in the right to the city. In this sense, the students were CIEP 041-Vital Brazil, located in the district of Luiz Caçador in the municipality of São
Gonçalo, and from the understanding of the reality of these, we had the understanding about
the representations regarding the right to City. Through geography we have the expectation of
studying the city as an intermediary for the constitution of the citizen in the point of view of the
right to the city. The city now has different zones, according to the interests of the agents (such as
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owners of the means of production, landowners and the State). Thus, because it is a school located
in the neighborhood of Luiz Caçador, a suburb of the municipality of São Gonçalo, the right to
the city is denied to these students. In this way, it is common to hear reports of students who have
never distanced themselves from their neighborhoods, the intentionality of exploring new cities
or even the very center of the city. Thus, taking what would be the most important, with the intention of through this acquired knowledge are able to act as mediators of probable eventualities
in the relationship of learning between city and students. It is before this course that the study of
experiences of experience (this encompasses the city, since most of the students currently live in
the urban environment) is exposed as an alternative of a methodology the understanding of space.
Being, the study of the city has as a proposal to allow the student to understand the spatiality in its
multi-scale dimension, to elucidate problems and to help in understanding the different ways that
the city can follow. To allow the individual who is subject / agent to recognize himself / herself as
participant in the process of production of spatialities, and to link to the process of production and
reproduction of capital, that is, part of the reflection of the geographical teaching adopted, aimed
at the formation of citizens with spatial awareness.
keywords: Geography Teaching; City; Right to cityRight to city
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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GEOGR A FI A
563. DIREITO A CIDADE DE SÃO GONÇALO E O ENSINO DE GEOGRAFIA
Autor:		
Orientador:

Ana Claudia Ramos Sacramento
Ana Claudia Ramos Sacramento (CEH / FFP)

A geografia escolar realizando a cidade seu objeto, concebe a perspectiva do triunfo do espaço urbano através do cidadão. O direito a cidade mistura se com o exercício da cidadania, no corpo
social de hoje. Nesse sentido, a Geografia busca a compreensão da dinâmica social e o entendimento
dessa complexa construção vivenciada por todos os sujeitos. Este texto tem como objetivo produzir
uma breve reflexão sobre a importância do ensino no direito à cidade. Nesse sentido, os estudantes
os sujeitos da pesquisa foram do CIEP 041-Vital Brazil, localizado no bairro do Luiz Caçador no
município de São Gonçalo, e a partir da compreensão da realidade destes, ocorreu tivemos o entendimento sobre as representações a respeito do direito à cidade. Por meio da geografia possuímos
a expectativa do estudo da cidade enquanto intermédio para a constituição do cidadão no ponto
de vista do direito a cidade. A cidade passa a possuir zonas distintas, de acordo com os interesses
dos agentes (tais como: proprietários do meio de produção, fundiários e o Estado). Assim, por se
tratar de uma escola localizada, no bairro do Luiz Caçador, uma zona periferia do município de São
Gonçalo, o direito a cidade é negada a esses estudantes. Dessa maneira, é comum ouvir relatos de
discentes que jamais distanciaram-se de seus bairros, na intencionalidade de explorar novas cidades
ou até mesmo o próprio centro da cidade. Assim, levando o que seria a mais importante, com o
intuito de através desse conhecimento adquirido sejam capazes de atuar enquanto mediadores de
prováveis eventualidades na relação de aprendizagem entre cidade e alunos. É diante desse curso
que o estudo das experiências de vivencia (isso engloba a cidade, pois a maioria dos discentes atualmente vive no meio urbano) se expõe enquanto alternativa de uma metodologia a compreensão
do espaço. Sendo, o estudo da cidade tem como proposta permitir ao estudante a compreensão da
espacialidade em sua dimensão multi-escalar, elucidar problemas e auxiliar na compreensão dos
distintos caminhos que a cidade pode seguir. Permitir ao indivíduo que é sujeito/agente, reconhecer-se como participante do processo de produção das espacialidades, e vincular ao processo de
produção e reprodução do capital, isto é, parte da reflexão do ensino geográfico adotado, que visa
à formação de cidadãos com consciência espacial.
palavras-chave: Cidade; Urbano; Ensino de Geografia

The school geography realizing the city its object, conceives the perspective of the triumph
of the urban space through the citizen. The right to the city mixes with the exercise of citizenship,
in the social body of today. In this sense, geography seeks to understand the social dynamics and
understanding of this complex construction experienced by all subjects. This text aims to produce
a brief reflection on the importance of teaching in the right to the city. In this sense, the students were CIEP 041-Vital Brazil, located in the district of Luiz Caçador in the municipality of São
Gonçalo, and from the understanding of the reality of these, we had the understanding about
the representations regarding the right to City. Through geography we have the expectation of
studying the city as an intermediary for the constitution of the citizen in the point of view of the
right to the city. The city now has different zones, according to the interests of the agents (such as

1093

owners of the means of production, landowners and the State). Thus, because it is a school located
in the neighborhood of Luiz Caçador, a suburb of the municipality of São Gonçalo, the right to
the city is denied to these students. In this way, it is common to hear reports of students who have
never distanced themselves from their neighborhoods, the intentionality of exploring new cities
or even the very center of the city. Thus, taking what would be the most important, with the intention of through this acquired knowledge are able to act as mediators of probable eventualities
in the relationship of learning between city and students. It is before this course that the study of
experiences of experience (this encompasses the city, since most of the students currently live in
the urban environment) is exposed as an alternative of a methodology the understanding of space.
Being, the study of the city has as a proposal to allow the student to understand the spatiality in its
multi-scale dimension, to elucidate problems and to help in understanding the different ways that
the city can follow. To allow the individual who is subject / agent to recognize himself / herself as
participant in the process of production of spatialities, and to link to the process of production and
reproduction of capital, that is, part of the reflection of the geographical teaching adopted, aimed
at the formation of citizens with spatial awareness.
keywords: City; Urbe; Teaching of Geography
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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GEOGR A FI A
564. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CIBERESPAÇO: MUDANÇAS NAS
RELAÇÕES DE PRODUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
NO BRASIL ATRAVÉS DO YOUTUBE
Autor:
Orientador:

Larissa Silva de Santana
Glaucio Jose Marafon (CTC / IGEOG)

Introdução: A divulgação científica existe desde o surgimento da ciência moderna. Observa-se que há muito tempo é utilizado a forma escrita através de artigos científicos para a publicação e
difusão das pesquisas científicas, mas o alcance dessas publicações é, de certa forma, restrito. Com
a internet, o acesso à informação tornou-se mais tangível a um público muito maior e propiciou
uma descentralização da informação científica, o que faz desse meio de comunicação uma excelente ferramenta para o produtor e o divulgador da ciência. Objetivos: o trabalho tem como objetivo
analisar como o Youtube pode ser uma boa ferramenta para divulgação científica, em especial à
ciência geográfica, e as mudanças nas relações de produção e divulgação científica no Brasil através
do Youtube. Através da perspectiva geográfica, será estudado também o ciberespaço como uma dimensão do espaço geográfico, , oriundo do uso das tecnologias e das redes técnicas, demonstrando
sua significância como campo de estudo para a Geografia. Metodologia A metodologia proposta
para a pesquisa é a qualitativa. Desta forma, pretende-se fazer uma uma breve história da divulgação científica do Brasil. Traçando um enredo temporal, com os diferentes meios de comunicação e
dinâmicas para o público. Será estudado como se dá as atividades de divulgação científica no Youtube, bem como as limitações e possibilidades oferecidas pela plataforma atualmente. Estabelecer
critérios para avaliar a qualidade dos canais de divulgação científica, utilizando como recorte os
canais pertencentes ao selo do “Science Vlogs” e “Youtube Educação”. Analisar a produção do conteúdo científico, o suporte teórico e técnico dos canais e seu estimado alcance. Resultados: O projeto encontra-se em fase inicial, onde o resultado dos estudos e debates apontam o encaminhamento
para a produção da monografia da autora. Conclusão: Com essa pesquisa, espera-se demonstrar
como o Youtube pode ser uma excelente ferramenta para a divulgação científica, tendo um alcance
socioespacial surpreendente. A relação entre a produção e os usuários que consomem esse conteúdo é interativa e rápida, além de promover debate instantâneo e atualização do conteúdo de forma
colaborativa.
palavras-chave: divulgação científica; Geografia; Ciberespaço

Introduction: Scientific dissemination has existed since the rise of modern science. It is noted that the written form has been used for a long time through scientific articles for the publication and diffusion of scientific research, but the scope of these publications is somewhat restricted.
With the Internet, access to information has become more tangible to a much larger audience
and has provided a decentralization of scientific information, which makes this medium an excellent tool for the producer and disseminator of science. Objectives: the objective of this work
is to analyze how YouTube can be a good tool for scientific dissemination, especially geographic
science, and changes in the relations of production and scientific dissemination in Brazil through YouTube. Through geographic perspective, cyberspace will also be studied as a dimension of
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geographic space, derived from the use of technologies and technical networks, demonstrating its
significance as a field of study for Geography. Methodology The methodology proposed for the
research is qualitative. In this way, we intend to make a brief history of the scientific dissemination
of Brazil. Plotting a temporal plot with the different media and dynamics for the public. Will be
studied as it gives the activities of scientific dissemination in Youtube, as well as the limitations
and possibilities offered by the platform currently. Establish criteria to evaluate the quality of the
channels of scientific dissemination, using as a cutout the channels belonging to the seal of “Science
Vlogs” and “YouTube Education”. Analyze the production of the scientific content, the theoretical
and technical support of the channels and their estimated reach. Results: The project is in an initial
phase, where the results of the studies and debates point the way to the production of the author’s
monograph. Conclusion: With this research, it is hoped to demonstrate how YouTube can be an
excellent tool for scientific dissemination, having an amazing socio-spatial reach. The relationship
between production and users who consume content is interactive and fast, as well as promoting
instant debate and updating content in a collaborative way.
keywords: scientific divulgation; geography; cyberspace
Apoio Financeiro:
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GEOGR A FI A
565. EDUCAÇÃO E JUSTIÇA AMBIENTAL EM DIÁLOGO: UM ESTUDO
SOBRE OFICINAS DE FORMAÇÃO DOCENTE
Autor:
Orientador:

Andre Lucas Carvalho Silveira
Cleonice Puggian (CEH / FFP)

Introdução: Este projeto de iniciação científica é um desdobramento da pesquisa “(In)justiças
ambientais, tecnologias e culturas juvenis”. Parte do princípio que docentes, quando informados
pelos debates já estabelecidos pela educação ambiental crítica, justiça ambiental e ecologia política,
podem engajar-se em um processo de ressignificação da questão ambiental, construindo novas
formas de atuação e transformação da realidade. Objetivos: Os principais objetivos são: investigar
o desenvolvimento de abordagens pedagógicas interdisciplinares para a justiça ambiental e explorar a circularidade de saberes, examinando o papel dos docentes na produção de conhecimento
nesta área. Metodologia: A pesquisa é qualitativa, com viés participativo. Dados estão sendo coletados por meio de observação participante, entrevistas semiestruturadas e grupos de discussão. Os
participantes do estudo são professores das três escolas selecionadas. Na primeira fase do projeto
realizamos o levantamento da literatura, a preparação de subsídios didáticos e o planejamento das
oficinas, que serão gratuitas, interdisciplinares, acontecerão nas próprias escolas, e terão carga horária de 20 horas, sendo 10 horas presenciais e 10 horas dedicadas a atividades práticas. Ao final da
oficina os docentes deverão apresentar um projeto de ensino interdisciplinar, o qual será compartilhado com estudantes e colegas de trabalho. Resultados: Descobrimos por meio desta investigação
que a promoção de oficinas de formação docente exige uma certa adesão dos sistemas de ensino
aos quais as escolas estão vinculadas, já que os professores precisam de liberação para participar das
atividades. Em segundo lugar, vimos que o sucesso das oficinas se vincula também ao envolvimento da equipe gestora, que viabiliza a divulgação, inscrição e realização das oficinas. Outra questão a
considerar é a dinâmica do tempo e espaço dos docentes. Muitos professores possuem dupla e até
tripla jornada, ficando impossibilitados de participar de atividades que não estejam diretamente
relacionadas à docência. Durante os turnos letivos as salas de aula ficam ocupadas, restando apenas
a sala dos professores e, em algumas escolas, a biblioteca, para o desenvolvimento das oficinas, que
nem sempre são espaços adequados. Conclusão: Concluímos que o alcance das oficinas poderia
ser potencializado caso houvesse mais políticas e projetos de valorização da formação continuada
como atividade inerente ao cotidiano das escolas.
palavras-chave: Docência; Justiça Ambiental; Formação

Introduction: This project of scientific initiation is an unfolding of the research “(In) environmental justice, technologies and youth cultures”. It assumes that teachers, when informed
by the debates already established by critical environmental education, environmental justice and
political ecology, can engage in a process of re-signification of the environmental issue, building
new ways of acting and transforming reality. Objectives: The main objectives are to investigate the
development of interdisciplinary pedagogical approaches to environmental justice and explore the
circularity of knowledge, examining the role of teachers in the production of knowledge in this
area. Methodology: The research is qualitative, with participatory bias. Data are being collected
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through participant observation, semi-structured interviews and discussion groups. Study participants are teachers from the three selected schools. In the first phase of the project we carried out
a survey of the literature, the preparation of didactic grants and the planning of the workshops,
which will be free, interdisciplinary, will take place in the schools themselves, and will have a
workload of 20 hours, 10 hours onsite and 10 hours dedicated to practical activities. At the end of
the workshop teachers should present an interdisciplinary teaching project, which will be shared
with students and co-workers. Results: We found through this research that the promotion of
teacher training workshops requires a certain adherence of the education systems to which the
schools are linked, since teachers need release to participate in the activities. Secondly, we have
seen that the success of the workshops is also linked to the involvement of the management team,
which facilitates the dissemination, registration and realization of workshops. Another issue to
consider is the dynamics of teachers’ time and space. Many teachers have double and even triple
trip, being unable to participate in activities that are not directly related to teaching. During classrooms, the classrooms are occupied, leaving only the teachers’ room and, in some schools, the
library, for the development of the workshops, which are not always adequate spaces. Conclusion:
We concluded that the scope of the workshops could be enhanced if there were more policies and
projects to value continuing education as an activity inherent to the daily life of schools.
keywords: Teaching; Environmental Justice; Education
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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GEOGR A FI A
566. GRANDES EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E LOGÍSTICOS
NA BAÍA DE SEPETIBA E IMPACTOS NA VIDA DOS PESCADORES
ARTESANAIS.
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:		

Marcella de Barros Ferreira
Catia Antonia da Silva (CEH / FFP)
Rodrigo Corrêa Euzebio

A modernização da região metropolitana do Rio de janeiro vem interferindo na vida dos
pescadores artesanais. Na Pedra de Guaratiba (Rio de Janeiro) e ilha da madeira (Itaguaí) - bairros
banhados pela Baía de Sepetiba. Eles tem seus espaços violados pelos grandes empreendimentos
que vem se instalam na baia. Em 1970, com a implantação do Distrito industrial de Santa Cruz, do
Porto de Itaguaí (1979), porto sudeste (Companhia Siderúrgica do Atlântico em 2014 e a Base Naval da Marinha dentre outro intensifica a lógica do uso e ocupação do solo, onde a Baía de Sepetiba
e o lado leste da Baía de Sepetiba é vista como área de expansão da metrópole (industrialização e do
complexo lógico-siderúrgico. No meio físico, a deterioração das águas, poluição do ar com a emissão de fumaças tóxicas e a poeira do minério de ferro, alteração da hidrodinâmica. As industrias
causam impacto na moradia, pois há remoções da população para se implantar empresas, impacta
na especulação imobiliária, no custo de vida passa a ficar mais elevado, e as perturbações por causa
das obras. Para os pescadores os impactos, já começam na obra, quando são impedidos de circula
no seu território, quer seja ele terra ou água. Há aumento dos espaços de proibição da realização da
pesca. O presente trabalho tem como finalidade demonstrar principais impactos ambientais que as
industriais realizam tais como: contaminação das águas com materiais químicos. Principalmente
junto aos pescadores artesanais da Baía de Sepetiba. A degradação dos manguezais também é bastante prejudicial a pesca, pois são espécies de “criadouros naturais” são responsáveis por manter o
ciclo de produção de peixes entre o estuário e o mar. O aumento das áreas de fundeio dos navios
ainda atrapalha muito a atividade pesqueira. A metodologia utilizada é uma proximidade com os
pescadores, trabalhos de campo, entrevistas, idas a reuniões junto ao MPF - Ministério Público
Federal, para entender o que realmente esses agentes vem passando. Os principais conceitos são:
modernização, território, conflitos territoriais. Dentre os autores destacam: Milton Santos, David
Harvey, Catia Silva e Antonio Diegues. Como resultado será apresentados tabelas, mapas, narrativas, esquemas e fotografias.
palavras-chave: pesca artesanal; empreendimentos industrial-logístico; território

The modernization of the metropolitan region of Rio de Janeiro has been interfering with
the lives of artisanal fishermen. In the Stone of Guaratiba and Madeira Island - districts bathed
by the Bay of Sepetiba. They have their jobs and their spaces violated by the great enterprises
that have been installing in the bay.     In 1970, with the implantation of the Industrial District of
Santa Cruz, Port of Itaguaí (1979), Southeast port, and Navy Naval Base among others intensifies
the logic of land use and occupation, where Sepetiba Bay and the side east of Sepetiba Bay is seen
as an area of expansion of the metropolis (industrialization and the logistic-steel complex). The
Ingá Company was one of the first to be installed in the region of Madeira Island and was one of
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the most destructive, leaving until today its passive in the soil and with high index of pollution by
heavy metals of the marine waters and the water table of the region. In the physical environment,
the deterioration of the water, air pollution with the emission of toxic fumes and the dust of the
iron ore, alteration of the hydrodynamics. The industries have an impact on housing, since there
are removals of the population to implant companies, impact on real estate speculation, the cost
of living becomes higher, and disturbances because of the works. For fishermen the impacts are
already beginning in the work, when they are prevented from circulating in their territory, be
it land or water.    The present work has the purpose of demonstrating the main environmental
impacts that the industrial companies perform such as: contamination of the waters with chemical
materials, the degradation of the mangroves is also quite harmful to the fishing, because species of
“natural breeding grounds” are responsible for maintaining the between the estuary and the sea.
The increase in the ship’s hull areas still hampers fishing activity.    In this way, the specific objective of this research is to analyze the changes by the subject’s vision (artisanal fisherman), is made
based on the concept of geography of the existences, that would be to try to understand the space
from the fishermen who knows the experience of the events. They have their space violated and
need to find new ways to continue their activities. It is necessary to understand how these fishermen perceive themselves before these impacts, making an epistemological dialogue aiming at the
understanding
keywords: artisanal fisheries; industrial-logistical undertakings ; territory
Apoio Financeiro:
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GEOGR A FI A
567. INVESTIGAÇÃO-FORMAÇÃO – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03
Autor:
Orientador:

Lidiane Dias de Oliveira
Regina de Fatima de Jesus (CEH / FFP)

Autor: Lidiane Dias de Oliveira Orientador: Regina de Fatima de Jesus (DEDU-FFP/UERJ)
EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS EM ENCONTROS PEDAGÓGICOS – possibilidades
para a implementação da lei federal 10.639/03 Resumo A pesquisa Compartilhando Experiências
Pedagógicas – A Investigação-formação como possibilidades para implementação da lei 10.639/03
em escolas públicas gonçalenses, vem buscando consolidar espaços narrativos e dialógicos em encontros pedagógicos com a participação de professores da rede pública de ensino e alunos da escola
normal e dos cursos de licenciatura, possibilidades para a implementação da lei 10.639. Os principais objetivos são: - Consolidar espaços narrativos para compartilhar experiências pedagógicas
visando possibilidades para a implementação da lei 10.639/03;- Contribuir para a qualificação do
trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas da rede pública de ensino, por meio da construção
solidária de práticas pedagógicas antirracistas; - Interferir na formação continuada de professores/
as e alunos/as em formação, aproximando e fortalecendo laços entre escola-universidade; Fazer
levantamento bibliográfico a partir de temas emergentes das narrativas; - Elaborar textos e materiais pedagógicos que possam subsidiar o trabalho com a lei 10.639/03; A Investigação-formação,
opção metodológica e político-epistemológica que busca maior autonomia na formação docente,
permitindo a construção de espaços menos hierarquizados em que professores e alunos sejam sujeitos da pesquisa, além disso, aproxima a pesquisa da realidade do município ao possibilitar que
professores/alunos narrem suas experiências e suas microações afirmativas no cotidiano escolar.
São muitos os caminhos apontados pela pesquisa, pois as relações estabelecidas entre professores
e alunos em formação proporcionam uma maior a aproximação entre as instâncias escola básica
e universidade. A dinâmica dos encontros de pesquisa pressupõe estudo, reflexão, elaboração de
material, produção de atas, relatórios, textos, etc; os encontros pedagógicos são gravados em áudio
e vídeo, posteriormente, assistidos e transcritos, são inúmeras as narrativas que de professores e
alunos em formação que nos permitem refletir sobre a realidade de racismo e sobre os caminhos
e possibilidades para implementação da lei 10.639/03. As narrativas são formadoras e transformadoras de realidades excludentes. Assim, a pesquisa revela processo, movimento que se faz em
consonância com os desafios cotidianos visando a transformação por meio da reeducação para as
relações raciais.
palavras-chave: lei 10.639/03; relações raciais e educação; investigação-formação

Abstract: SHARED EXPERIENCES IN PEDAGOGICAL MEETINGS – Possibilities for the
implementation of federal law N° 10.639/03 The research Sharing Pedagogical Experiences – The
research-formation as possibilities to the implementation of law N° 10.639/03 in public schools
from São Gonçalo has seeking to consolidate narrative and dialogic spaces in pedagogical meetings
with the participation of teachers from public school system, students from normal schools and
graduation courses, possibilities for the implementation of law N° 10.639. The main goals are:
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- Consolidate narrative spaces to share pedagogical experiences aiming the possibilities for the
implementation of law N° 10.639; - Contribute to the pedagogical work qualification developed
at public schools, through the solidary construction of antiracist pedagogical practices; - Interfere
on the continuing education of teachers and students in training, approaching and strengthening
bonds between school-university; To make a bibliographical survey based on themes emerging
from the narratives; - To elaborate texts and pedagogical materials that can subsidize the work
with the law N° 10.639 / 03; The Research-formation, methodological and political-epistemological option that seeks greater autonomy in teacher education, allows the construction of spaces less
hierarchical where teachers and students are investigation subjects, moreover, it approximates the
research from the reality of the county by enabling teachers/students to narrate their experiences
and their micro actions affirmations during the school routine. There are many ways appointed
by the survey, because the relations established among teachers and students in training provide
a greater approximation between the instances basic school and university. The dynamics of the
research meetings presuppose study, reflection, elaboration of material, production of minutes,
reports, texts, etc; the pedagogical meetings are recorded in audio and video, afterwards, they are
watched and transcribed. There are numerous narratives from teachers and students in training
that allow us to reflect about the reality of racism and about the ways and possibilities for the implementation of law N° 10.639/03. The narratives are educational and transforming of excluding
realities. Thus, the research reveals the process, a movement made in accord with the daily challenges aiming the transformation through the reeducation to the racial relations.
keywords: law N° 10.639/03; racial relations and education; research-formation
Apoio Financeiro:
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568. JOVENS DE TERREIRO E ESTRATÉGIAS ESPACIAIS DE AFIRMAÇÃO
DA RELIGIOSIDADE: ESTUDO COMPARATIVO A PARTIR DAS POLÍTICAS E
PROGRAMAS PARA JUVENTUDE EM FORTALEZA (CE) E RIO DE JANEIRO
(RJ)
Autor:		
Orientador:

Liana dos Santos Ribeiro
Ilaina Damasceno Pereira (CEH / EDU)

Nesse trabalho coletamos legislação, documentos, cartilhas e outros, no Brasil e nos estados
do Ceará e do Rio de Janeiro sobre a juventude de terreiro a fim de observar os modos pelos quais
esses sujeitos são direta ou indiretamente atendidos e/ou incentivados a afirmar sua religiosidade
por meio de atos estético/políticos. Comparamos as metrópoles Fortaleza e Rio de Janeiro para
compreender a importância dos contextos espaciais na execução de políticas e como estes demandam processos e ações específicos. O objetivo Desenvolver estudos sistemáticos e comparativos
sobre como as leis, programas e projetos federais, estaduais e municipais possibilitam os jovens de
terreiro organizar suas estratégias espaciais de afirmação da religiosidade, em Fortaleza e no Rio de
Janeiro. Coletamos em sites oficiais dos governos federal, estadual e municipal registros de programas e projetos para e sobre a juventude, sem perder de vista a diferença na estrutura administrativa
das metrópoles Rio de Janeiro e Fortaleza. Utilizamos para busca nos órgãos administrativos os
seguintes descritores: juventude negra; juventude de terreiro; juventude afro; direitos humanos juventude negra; direitos humanos afro; direitos humanos terreiro; desenvolvimento humano afro;
desenvolvimento humano juventude negra; e igualdade racial juventude negra. O levantamento
ainda está em curso, o Brasil apresentou 55 leis e 102 itens que envolvem documentos, eventos
e fotos. O Rio de Janeiro resultou em 41 leis e 310 documentos, eventos e fotos. O Ceará totalizou em 30 leis e 88 documentos, eventos e fotos para a pesquisa. No Brasil, dentre os resultados,
encontramos oficinas de orientação aos jovens de terreiro para participarem de modo efetivo de
eventos, além de editais que selecionam produtores negros. Já no Ceará, a festa de Iemanjá é reconhecida como patrimônio imaterial. Por isso, nesse levantamento há resultados sobre o evento
e a sua importância para o povo de terreiro. No Rio de Janeiro também há apropriação da cidade
em centros culturais, como a Casa França, e eventos sobre as demandas da juventude, no Circo
Voador, localizado na Lapa. A partir desse levantamento, notamos que a juventude de terreiro se
afirma religiosamente através de produções de audiovisual, de exposições e festas como as de Iemanjá, no litoral. Entretanto, o tema, de uma maneira geral, ainda nos traz os resultados em casos
de violência, racismo e diversos registros de intolerância religiosa que transformam esses sujeitos
em vítimas daqueles que acreditam em uma forma padrão de experiência de vida.
palavras-chave: juventude negra; terreiro; cidade

In this work we collect legislation, documents, booklets and others, in Brazil and in the states of Ceará and Rio de Janeiro on the youth of terreiro in order to observe the ways in which these
subjects are directly or indirectly attended and / or encouraged to to affirm their religiosity through aesthetic / political acts. We compare Fortaleza and Rio de Janeiro metropolis to understand the
importance of spatial contexts in the execution of policies and how these demand specific processes
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and actions. The objective: To develop systematic and comparative studies on how federal, state
and municipal laws, programs and projects allow the youth of the terreiro to organize their spatial
strategies of affirmation of religiosity, in Fortaleza and Rio de Janeiro.We collect official programs
of federal, state and municipal governments for programs and projects for and about youth, without losing sight of the difference in the administrative structure of the metropolis Rio de Janeiro
and Fortaleza. We used the following descriptors to search the administrative bodies: black youth;
youth of terreiro; afro youth; human rights black youth; afro human rights; human rights terreiro;
afro human development; human development black youth; and racial equality black youth. The
survey is still ongoing, Brazil presented 55 laws and 102 items involving documents, events and
photos. Rio de Janeiro resulted in 41 laws and 310 documents, events and photos. Ceará has totaled 30 laws and 88 documents, events and photos for the survey. In Brazil, among the results, we
found orientation workshops for young people from the terreiro to participate in an effective way
of events, besides edicts that select black producers. In Ceará, the Iemanjá party is recognized as
intangible heritage. Therefore, in this survey there are results about the event and its importance
for the people of the terreiro. In Rio de Janeiro there is also appropriation of the city in cultural
centers, such as Casa França, and events on the demands of youth, in the Circo Voador, located
in Lapa. Based on this survey, we note that the youth of the terreiro is religiously affirmed through audiovisual productions, exhibitions and parties such as Iemanjá, on the coast. However, the
theme generally still brings us results in cases of violence, racism and various records of religious
intolerance that turn these subjects into victims of those who believe in a standard form of life
experience.
keywords: black youth; terreiro; city
Apoio Financeiro:
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569. MONITORIA DE PROCESSOS GEOMORFOLÓGICOS – ATIVIDADES DE
APOIO RELACIONADAS A TRABALHO DE CAMPO E A INTRODUÇÃO A
BACIAS HIDROGRÁFICAS
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Vanderson Justino Batista
Rulian Pessoa Rodrigues
Hugo Porto Carrero (CTC / IGEOG)

A monitoria de processos geomorfológicos é importante para os alunos de graduação, já
que aborda temas relacionados a formação do relevo e implicações associadas a sociedade. Para
tanto, esta disciplina aborda diversos conceitos relacionados a diferentes áreas do conhecimento,
como geologia, hidrogeografia, geomorfologia costeira, pedologia, geotecnia dentre outras, sendo
de suma importância o acompanhamento realizado pelo monitor. Alguns dos objetivos da monitoria estão vinculados ao apoio no trabalho de campo no Arpoador, Rio de Janeiro, RJ, onde
apresentamos todos os processos de formação do relevo de grande parte do litoral brasileiro e iniciamos uma introdução em boa parte dos processos que ocorrem no relevo iniciando a mesclagem
de forma introdutória para outras disciplinas dentro do currículo da Geografia e na orientação do
trabalho de bacias hidrográficas, onde se introduz os alunos ao conceito de bacias hidrográficas,
contribuindo para um exercício prático de suma importância para se analisar de maneira adequada
o comportamento do relevo com relação a pluviosidade e maneira que os rios correspondem aos
fenômenos, para se compreender inundações e ciclo hidrológico, chegando a resultados importantes com relação a bacias hidrográficas. Desse modo, auxílio o professor na logística do trabalho de
campo e na correção dos relatórios, orientando os alunos acerca do horário, elaboração do roteiro
do relatório, coleta de material e instruções de como fazer as atividades de bacias hidrográficas
com o devido acompanhamento, auxiliando na compreensão das cartas topográficas com escala de
1/50.000, orientando sobre a hierarquização dos rios, cercamento da topografia para delimitação
da área da bacia para assim fazer análise dos processos e obtenção de resultados. Podendo assim
aplicar a ciência junto com os alunos. Torna-se evidente, portanto, que a monitoria de processos
geomorfológicos é importante ao desenvolvimento das atividades realizadas no curso, contribuindo para a formação de excelência dos alunos..
palavras-chave: geomorfologia; monitoria; bacias-hidrograficas

The monitoring of geomorphological processes is important for undergraduate students,
since it addresses topics related to the formation of relief and implications associated with society.
In order to do so, this discipline approaches several concepts related to different areas of knowledge, such as geology, hydrogeography, coastal geomorphology, pedology, geotechnics, among
others. Some of the objectives of the monitoring are linked to support in the field work in Arpoador, Rio de Janeiro, RJ, where we present all the processes of formation of the relief of much of
the Brazilian coast and we began an introduction in many of the processes that occur in the relief
initiating the blend in an introductory way to other disciplines within the Geography curriculum
and in the orientation of the work of hydrographic basins, where students are introduced to the
concept of hydrographic basins, contributing to a practical exercise of extreme importance to pro-
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perly analyze the behavior of the relief in relation to the rainfall and way that the rivers correspond
to the phenomena, in order to understand floods and hydrological cycle, reaching important results in relation to hydrographic basins. In this way, it helps the teacher in the logistics of the field
work and in the correction of the reports, guiding the students about the schedule, preparation
of the script of the report, collection of material and instructions on how to do the activities of
watersheds with the proper monitoring, helping in the understanding of topographic charts with
a scale of 1 / 50,000, guiding the hierarchy of the rivers, fencing of the topography to delimit the
area of the basin in order to analyze the processes and obtain results. So you can apply the science
together with the students. It is evident, therefore, that the monitoring of geomorphological processes is important to the development of the activities carried out in the course, contributing to
the formation of excellence of the students ..
keywords: geomorphological; monitoring; watersheds
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; monitoria
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GEOGR A FI A
570. O ATLAS ESCOLAR MUNICIPAL GONÇALENSE E SEUS PRIMEIROS
RESULTADOS EXECUTÓRIOS
Autor:			
Orientador:		

Evandro Ronaldo Campos Ribeiro Filho
Isabela Habib Canaan da Silva (CEH / FFP)

A partir da problemática relacionada a falta de material didático detalhado sobre o município de São Gonçalo, o projeto do Atlas Didático Escolar é concebido. Sua criação parte dos temas
básicos e mais usuais, da organização de informações coletadas e dos dados obtidos. As partes referentes à ordem dos dados a serem coletados, onde a pesquisa é dividida em três blocos, que são
os mapas de; localização; fisiográficos e socioeconômicos, onde são elaborados através do software
ArcGis. Importante salientar o caráter democrático e comunitário que leva o Atlas, justificado pela
aplicação de questionários a professores de Geografia em diferentes escolas espalhadas pelo município gonçalenses. A participação dos professores do município é fundamental para o cumprimento da função do projeto, que é justamente oferecer recursos até então inéditos que possibilitarão
essa maior apropriação e conhecimento do espaço vivido pelos alunos. O parecer dos docentes nos
mostra justamente as temáticas mais urgentes e importantes para a melhor execução desse processo
de apropriação e conhecimento por parte dos alunos. O Atlas leva em conta a espacialidade das escolas do município, o que coaduna com a primeira parte de sua construção, que foram os mapas de
localização. Suas próximas etapas abrangem os mapas fisiográficos e socioeconômicos, compreendendo as diferentes configurações espaciais de São Gonçalo. A proposta e os materiais já obtidos
são de imensa valia para a melhora da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, sua execução
é recebida com entusiasmo pelos docentes e pela própria prefeitura, já que também servirá como
base para atualizar os dados sobre o município.
palavras-chave: São Gonçalo; Atlas Escolar; Educação

Across the deficit observed about the fact that São Gonçalo lacks specific didactic materials
detailing its particularities and other geographical complexities. Given this deficit, it was also observed that one of these symptoms is the fact that São Gonçalo lacks specific didactic materials
detailing its particularities and other geographical complexities. From this problematic, the School
Didactic Atlas project is conceived where its creation starts from the basic and usual subjects of the
organization of information collected and of the obtained data. The parts referring to the order
of the data to be collected, where the project is divided into three blocks, which are the maps of;
location; physiographic and socioeconomic, where they are elaborated through ArcGis software.
It is important to emphasize the democratic and community character that leads the Atlas, justified by the application of questionnaires to teachers of Geography in different schools scattered
throughout the Gonçalenses municipality. The municipality teachers participation is fundamental
for the fulfillment of the function of the project, which is precisely to offer resources previously
unpublished that will allow this greater appropriation and knowledge of the space lived by the
students. The teachers opinion shows us precisely the most urgent and important issues for the
better execution of this process of appropriation and knowledge by students. The Atlas brings the
spatiality of the schools of the municipality, which coincides with the first part of its construction,
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which were the location maps. The next levels talk about physiographic and socioeconomics maps,
encompassing the differents characteristics about municipalities are incluses. The proposal and the
materials already obtained are of immense value for the improvement of the quality of the learning
process. Its execution is received with enthusiasm by the teachers and by the city hall, as it will also
serve as a basis for updating the data about the municipality.
keywords: São Gonçalo; School Atlas ; Education
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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GEOGR A FI A
571. O LEGADO AMBIENTAL NOS JOGOS RIO 2016
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Samyr da Silva Rangel
Diego Bruno Silva de Souza
Gilmar Mascarenhas de Jesus (CTC / IGEOG)

Propomos com este trabalho dimensionar e analisar a singularidade e o legado geral dos
Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, em seus diversos aspectos, com ênfase nos campos
do meio ambiente, da mobilidade urbana, da cidadania e do meio da habitação. Considerar diferentes escalas envolvidas na fabricação do projeto olímpico Rio 2016, do advento da gestão urbana
empreendedorista local ao cenário global do sistema olímpico. Identificar efeitos oriundos de cada
nível escalar (os protestos locais, a crise econômica estadual e nacional, a Agenda 2020 do COI)
na reorientação do projeto Rio 2016, resultando em ajustes no transcorrer de sua implementação.
Realizar estudo comparativo com as experiências mais recentes (Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012) de produção e legado de cidades olímpicas, visando identificar a singularidade do caso
carioca. Analisar a nova era do sistema olímpico, pautada pela Agenda 2020, no que diz respeito às
exigências, expectativas e novas condições de produção de projetos olímpicos. No levantamento
bibliográfico estudamos o modelo de desenvolvimento sustentável e sua incorporação, pelo sistema
olímpico, nas últimas duas décadas, procurando verificar em que medida os Jogos Olímpicos tem
alcançado êxito neste campo. Averiguamos o grau de coerência entre os princípios de sustentabilidade explicitamente contidos no Projeto olímpico Rio 2016, e seus efetivos resultados em termos
de legado para a cidade e consideramos o caso específico do golfe nos Jogos Rio 2016, modalidade
esportiva criticada pelos ambientalistas e com alto grau de articulação com o capital imobiliário. As
parciais da pesquisa nos mostram que este “modelo” de urbanismo olímpico, definitivamente, não
favorece a promoção da Justiça Ambiental. Ao mesmo tempo, podemos afirmar que a opção pela
reintrodução do golfe nos Jogos, independente do agente responsável por tal decisão, tenderia a
agravar a problemática ambiental da cidade, pela natureza mesma dos campos de golfe e pela configuração atual deste esporte, atrelada a poderosos interesses imobiliários. Em suma, o urbanismo
olímpico contemporâneo (ao menos até os Jogos Rio 2016, já que a aprovação da Agenda 2020 tende a amenizar algumas de suas características mais impactantes) engendra formas de produção do
espaço que favorecem coalizões políticas com o grande capital. Neste sentido, além de aprofundar
as desigualdades socioespaciais, tende a gerar novos danos e conflitos ambientais, em contradição
com todo o discurso de sustentabilidade vigente no sistema olímpico e presente nas promessas
oficiais de legado dos Jogos Rio 2016.
palavras-chave: Jogos Olímpicos ; Sustentabilidade; Legado Olímpico

We propose, with this work, to assess and analyze the singularity and general legacy of
the Olympic Games in the city of Rio de Janeiro, in its various aspects, with emphasis on the environment, urban mobility, citizenship and the environment. Consider different scales involved
in the manufacturing of the Rio 2016 Olympic project, from the advent of local entrepreneurial
urban management to the global scenario of the Olympic system. Identify effects from each scalar
level (local protests, state and national economic crisis, IOC Agenda 2020) in the reorientation of
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the Rio 2016 project, resulting in adjustments in the course of its implementation. To carry out a
comparative study with the most recent experiences (Athens 2004, Beijing 2008, London 2012) of
production and legacy of Olympic cities, in order to identify the uniqueness of the Carioca case.
Analyze the new era of the Olympic system, guided by Agenda 2020, regarding the requirements,
expectations and new conditions of production of Olympic projects. In the bibliographic survey
we studied the model of sustainable development and its incorporation by the Olympic system
in the last two decades, trying to verify to what extent the Olympic Games has been successful
in this field. We have ascertained the degree of consistency between the sustainability principles
explicitly contained in the Rio 2016 Olympic Project and its effective results in terms of the city’s
legacy, and we consider the specific case of golf at the Rio 2016 Games, a sports modality criticized
by environmentalists and with a high degree of articulation with real estate capital. The research
highlights show us that this “model” of Olympic urbanism definitely does not favor the promotion
of Environmental Justice. At the same time, we can say that the option of reintroducing golf in the
Games, independently of the agent responsible for such a decision, would tend to aggravate the
environmental problems of the city, the nature of the golf courses and the current configuration of
this sport, interests. In sum, contemporary Olympic urbanism (at least until the Rio 2016 Games,
since the adoption of Agenda 2020 tends to soften some of its most striking features) engenders
forms of space production favoring political coalitions with big capital. In this sense, in addition to
deepening socio-spatial inequalities, it tends to generate new environmental damages and conflicts, in contradiction to all the current discourse of sustainability in the Olympic system and present
in the official promises of legacy of the Rio 2016 Games.
keywords: Olimpic Games; Sustainability; Olympic legacy
Apoio Financeiro:
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GEOGR A FI A
572. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA CONSTRUÇÃO DA CIDADE
OLÍMPICA: LEGADOS DOS JOGOS RIO 2016
Autor:			
Orientador:		

Fernanda Archila da Costa Gomes
Gilmar Mascarenhas de Jesus (CTC / IGEOG)

Propomos identificar os legados dos Jogos produzidos a partir da incidência do modelo neoliberal de Planejamento Estratégico no projeto de construção da Cidade Olímpica, especialmente
ao que se refere às questões de habitação. O intuito do projeto foi pesquisar sobre o urbanismo
olímpico contemporâneo, com destaque para a experiência Rio 2016 e seu legado para a cidade;
analisar as políticas habitacionais acionadas a produção da cidade olímpica e refletir sobre as condições impostas aos moradores das favelas cariocas, verificando os processos de remoção e reassentamento. O levantamento bibliográfico, com destaque para as leituras relacionadas às áreas da
habitação e da mobilidade urbana, principalmente após o evento Rio 2016, detectou que diversos
pesquisadores colocaram em evidência que o fato de sediar grandes eventos esportivos geralmente
concede vantagens somente a uma selecionada parcela da população, principalmente as elites dirigentes dos negócios e a classe política. No decorrer da pesquisa discutimos e analisamos programas
habitacionais no Rio de janeiro como, o Morar Carioca; Minha casa, minha vida; Favela-Bairro;
Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Após analisar os programas, percebemos que
as políticas de remoções, rejeitada e combatida pelos movimentos sociais na última década, agora
retorna respaldada pela necessidade de “limpar” a paisagem urbana, ainda que essas palavras não
se façam presentes no discurso oficial. Averiguamos que o projeto no qual se insere os Jogos Rio
2016 acelerou e consolidou a implantação de um novo modelo de gestão urbana no Rio de Janeiro,
iniciado em 1993, e que tem como fundamento os princípios neoliberais do planejamento estratégico. Na produção da cidade capitalista, são recorrentes as remoções de comunidades pobres para
abrir caminho para processos ampliados de acumulação, principalmente, no setor imobiliário. Tais
operações ocorrem sem necessariamente ser ligadas aos megaeventos, mas estes constituem, cada
vez mais, uma ocasião privilegiada para estratégias como estas. As parciais da pesquisa evidenciam
o fomento a um modelo rodoviarista já em defasagem e a uma política agressiva e autoritária de
desapropriação de famílias de baixo poder aquisitivo do seu local de moradia como efeito das olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro.
palavras-chave: Legados; Rio 2016; Planejamento estratégico

We propose to identify the legacies of the Games produced from the impact of the neoliberal
model of Strategic Planning in the construction project of the Olympic City, especially with regard
to housing issues. The purpose of the project was to research on contemporary Olympic urbanism,
highlighting the Rio 2016 experience and its legacy to the city; analyze the housing policies triggered the production of the Olympic city and reflect on the conditions imposed on the residents of
the Rio de Janeiro “favelas”, verifying the processes of removal and resettlement. The bibliographical survey, highlighting the readings related to the areas of housing and urban mobility, especially
after the Rio 2016 event, detected that several researchers have pointed out that the fact of hosting
large sporting events usually grants advantages only to a selected portion of the population. mainly
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business elites and the political class. In the course of the research we discuss and analyze housing
programs in Rio de Janeiro, such as Morar Carioca; Minha casa, Minha vida; Favela-Bairro; Municipal Plan of Housing of Social Interest. After analyzing the programs, we realize that removal
policies, rejected and opposed by social movements in the last decade, now return backed by the
need to “clean” the urban landscape, even if these words are not present in the official discourse.
We find that the Rio 2016 Games project has accelerated and consolidated the implementation of
a new model of urban management in Rio de Janeiro, begun in 1993, based on the neoliberal principles of strategic planning. In the production of the capitalist city, the removals of poor communities are recurrent to pave the way for expanded processes of accumulation, especially in the real
estate sector. Such operations occur without necessarily being linked to mega-events, but these are
increasingly a privileged occasion for strategies such as these. The partial results of the research
show the promotion of a road model that has already fallen into disrepair and an aggressive and
authoritarian policy of expropriation of low-income families from their dwelling place as a result
of the Olympics in the city of Rio de Janeiro.
keywords: Legacies; Rio 2016; Strategic planning
Apoio Financeiro: CNPQ
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GEOGR A FI A
573. O SENTIDO DO MAPA NOS DESENHOS INFANTIS
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		
Coorientador:		

Rodrigo Batista Lobato
Paloma Danielle Barra Machado Coelho
Rodrigo Batista Lobato (N/D / N/D)
Paloma Danielle Barra Machado Coelho

O processo de globalização e os avanços das tecnologias de informação, principalmente com
desenvolvimento do acesso às mídias, permitiram que os desenhos animados infantis recebessem
cada vez mais destaque nos meios de comunicação e no cotidiano dos telespectadores. Logo, muitos desenhos passaram a ser produzidos com uma função instrutiva e não apenas como uma forma
exclusiva de entretenimento. De acordo com Silva Junior e Trevisol (2009, p.5045), “os desenhos
animados representam um conjunto de estímulos visuais, auditivos, reflexivos de mensagens e
informações sobre diferentes contextos.” De maneira geral, demonstram situações do cotidiano
(diversidade, comportamento e relacionamento interpessoal). Pode-se assim, dizer que, um dos
primeiros processos que desenvolvem ensino-aprendizagem das crianças antes de ingressarem no
ambiente escolar, consiste em assistir desenhos infantis. Neste contexto, através dos desenhos os
mapas fazem parte das nossas vidas desde a tenra idade, antes mesmo de a criança ir para a escola.
Como hipótese, tem-se aqui que o sentido de mapa dos desenhos infantis possui um caráter Tradicional, entretanto, atinge o objetivo de fazer uma Iniciação Cartográfica, pois permite que a criança
compreenda conceitos básicos cartográficos. Esse trabalho tem objetivo de analisar como o mapa é
apresentado nos desenhos infantis, no qual está se debruçando na temática da educação cartográfica. Cabe-nos também apresentar os objetivos secundários, que são: Analisar se o sentido de mapa
dos desenhos é o mesmo da cartografia tradicional; Analisar os limites e possibilidades de seu uso
em sala de aula; Compreender o conceito de Iniciação Cartográfica. Além da pesquisa bibliográfica foi escolhido um canal de desenhos com melhor indicação para as idades antes da inserção da
criança nas séries iniciais e desta maneira, foi escolhido o Canal Discovery Kids. É preciso ressaltar
que de maneira geral, o sentido de mapa dos desenhos apresenta um caráter Tradicional, vinculado
a conceitos pré-definidos e baseados em uma Cartografia com a preocupação em decorar locais;
utilizar de mapas mudos; valorizar a localização e orientação; no qual o mapa não é visto como
uma linguagem. Apesar disso, a criança nesse momento tem como noção a partir dos desenhos o
conceito mais básico de mapa, sendo que este é uma referência do mundo real e podendo ainda serem introduzidos a forma da Terra, não como um geoide ou elipsoide, mas como esférica mesmo.
palavras-chave: Desenhos infantis; Ensino de Cartografia; Mapa infantil

The process of globalization and the advances of information technologies, especially with
the development of media access, allowed children’s cartoons to receive more and more attention in the media and the daily lives of viewers. Soon, many drawings began to be produced with
an instructive function and not only as an exclusive form of entertainment. According to Silva
Junior and Trevisol (2009, p.5045), “cartoons represent a set of visual, auditory, reflexive stimuli of messages and information about different contexts.” In general, they demonstrate everyday
situations (diversity, and interpersonal relationships). It can be said that one of the first processes
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that develop teaching and learning of children before entering the school environment is to watch
children’s drawings. In this context, through the drawings maps are part of our lives from an early
age, before the child even goes to school. As a hypothesis, we have here that the map sense of children’s drawings has a Traditional character, however, it reaches the goal of making a Cartographic
Initiation, since it allows the child to understand basic cartographic concepts. This work has the
objective of analyzing how the map is presented in children ‘s drawings, in which it is focusing on
cartographic education. It is also important to present the secondary objectives, which are: Analyze if the map sense of the drawings is the same as the traditional cartography; Analyze the limits
and possibilities of its use in the classroom; Understand the concept of Cartographic Initiation. In
addition to the bibliographical research, a channel of drawings with better indication for the ages
before the insertion of the child in the initial series was chosen and in this way, the Discovery Kids
Channel was chosen. It is necessary to emphasize that in general, the map sense of the drawings
presents a Traditional character, linked to pre-defined concepts and based on a Cartography with
the concern to decorate places; use of mute maps; value location and orientation; in which the map
is not seen as a language. In spite of this, the child at that moment has as notion from the drawings
the most basic concept of map, being that this is a reference of the real world and still being able to
be introduced the form of the Earth, not like a geoide or ellipsoid, but like spherical same.
keywords: Children’s drawings; Cartography teaching; Children’s map
Apoio Financeiro:
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GEOGR A FI A
574. RESSIGNIFICANDO ESPAÇOS DO COTIDIANO CARIOCA: CRIANDO
POSSÍVEIS “DESMEMÓRIAS GEOGRÁFICAS”
Autor: 		
Orientador:		

Renan Caldas Galhardo Azevedo
Nilton Abranches Junior (CTC / IGEOG)

O espaço urbano pode ser alvo de diferentes práticas sócio-espaciais, o que inclui aquelas
que buscam apagar ou mesmo ressignificar as memórias pertencentes a uma urbe. Na zona norte
carioca a Fábrica Nova América fora palco de diferentes práticas que visavam o controle sobre as
ações de seus operários, gerando assim, sobre seu espaço produtivo, um território disciplinador de
trabalhadores durante as décadas de 1930 e 1940. Décadas depois, em 1995, a fábrica foi refuncionalizada, tornando-se um “shopping center”. Tal prática fez com que as memórias sobre o espaço
em questão fossem ressignificadas, obliterando parte das memórias pertencentes ao antigo espaço
produtivo. Todos esses fatos ocorreram mesmo com a fábrica tornando-se um patrimônio cultural
carioca. Desta forma, fazemos a seguinte reflexão: é realmente possível que agentes sócio-espaciais
presentes no espaço urbano provoquem, por meio de suas atividades, a alienação de diferentes
recortes espaciais? Assim, objetivamos neste trabalho comprovar a alienação espacial provocada
pela ação de agentes sócio-espaciais presentes no espaço urbano. De forma a comprovar tal fato
buscamos: 1- resgatar os acontecimentos do passado fabril coletando dados sobre sua memória em
acervos históricos como a Fundação Biblioteca Nacional; 2– Organizar e sistematizar os dados coletados comprovando que houvera na fábrica um território disciplinador de trabalhadores durante
as décadas de 1930 e 1940; 3– Após a coleta de dados e a comprovação da existência do território
fabril, expomos tais dados aos cidadãos que atualmente frequentam o espaço em análise por meio
de entrevistas estruturadas, buscando saber se os mesmos conseguiam correlacionar os dados coletados sobre a memória local com o antigo espaço fabril em questão. Ao expor os dados podemos
perceber que os cidadãos não conseguem associar os acontecimentos ocorridos na fábrica ao espaço
no qual atualmente frequentam enquanto shopping center, ou seja, a nova atividade local provocou
uma releitura sobre o espaço em questão, obliterando a memória local e os fatos ocorridos sobre
o espaço fabril. Assim, concluímos que os agentes sociais presentes no espaço urbano são capazes
de obliterar a memória de certos recortes espaciais em prol de suas atividades, criando assim uma
alienação espacial ou uma “desmemória geográfica”.
palavras-chave: Geografia; Memória; Alienação espacial

The urban space can be the target of different socio-spatial practices, which includes those
that seek to erase or even re-significate the memories belonging to a city. In the north of the city
of Rio de Janeiro, The Nova América’s Fatory was the scene of different practices aimed at controlling the actions of its workers, thus generating, over its productive space, a workers’ disciplinary territory during the 1930s and 1940s. Decades later, in 1995, the factory was refunctionalized,
becoming a “shopping center”. This practice meant that the memories about the space in question
were redefined, obliterating part of the memories belonging to the old productive space. All these
facts occurred even with the factory becoming a cultural heritage of Rio. In this way, we make
the following reflection: is it possible for socio-spatial agents present in the urban space to cause,
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through their activities, the alienation of different space cuts? Thus, we aim in this work to prove
the spatial alienation provoked by the action of socio-spatial agents present in the urban space.
In order to prove this fact we look for: 1- to recover the events of the past factory collecting data
about its memory in historical collections like the National Library Foundation; 2 - To organize
and systematize the data collected proving that there had been in the factory a workers’ disciplinary
territory during the 1930s and 1940s; 3- After collecting data and proving the existence of the factory territory, we expose such data to citizens who currently attend the space under analysis through structured interviews, seeking to know if they were able to correlate the data collected on the
local memory with the former plant space in question. By exposing the data we can see that citizens
cannot associate the events that occurred at the factory to the space in which they currently attend
as a shopping center, that is, the new local activity provoked a re-reading of the space in question,
obliterating the local memory and the facts occurring over the factory space. Thus, we conclude
that the social agents present in the urban space are able to obliterate the memory of certain space
cuts in favor of their activities, thus creating a spatial alienation or a “geographical desmemory”.
keywords: Geography; Memory; Space Alienation
Apoio Financeiro:
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575. RIO COMPRIDO: LUGAR, MEMÓRIA E IDENTIDADE
Autor:			
Orientador:		

Matheus Motta de Moura
Rejane Cristina de Araujo Rodrigues (CEH / CAP)

Introdução: Com o intuito de entender como se deu o processo de urbanização da cidade
do Rio de Janeiro, foi criado o projeto de pesquisa Rio Comprido: Lugar, Memória e Identidade
no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira/CAp-UERJ, organizado por professores
das equipes de geografia, história, pedagogia, estudantes-bolsistas da educação básica e estagiários
da graduação. Diante da aproximação da dinâmica do local, organizamos diferentes atividades com
o intuito de não somente nos aprofundarmos nas possibilidades histórico-geográficas do bairro
em que o colégio está situado, mas também aprofundar a relação desse com seus habitantes, com
aqueles que o frequentam e até mesmo com outros bairros. Objetivo: Com os estudos sobre bairros
e o desenvolvimento da cidade, o projeto tem como objetivo trazer um importante conhecimento
histórico-geográfico que dialoga com as memórias identitárias dos moradores da cidade. Metodologia: Em um primeiro momento, organizou-se um levantamento bibliográfico e iconográfico
sobre o bairro. Posteriormente, o grupo passou a se reunir para fazer discussões a partir de livros
e filmes sobre questões urbanas que se relacionam com situações vivenciadas no Rio Comprido e
em outros bairros, tal como grupo de estudos para a leitura de intervenções urbanas que ocorreram
no Rio de Janeiro e modificaram a estrutura dos bairros. Em seguida, houve um aprofundamento
na sistematização de trabalhos e na apresentação dos estudos recolhidos pela pesquisa para a comunidade escolar, além da realização de trabalhos em atividades acadêmicas e jornadas científicas.
Resultados: Para aproximar a dinâmica vivenciada pelo bairro, foi escolhido um curta- metragem
com a proposta de debater as influencias dos rios sobre seus bairros relacionando com a dinâmica
urbana. Dessa forma, ocorreu a realização de um Cinedebate para assistir o curta-metragem “Entre
Rios”. Focando nos cursos dos rios e sua importância na compreensão do desenvolvimento das
cidades, perspectiva esta levantada pelo filme, foi criada uma maquete física do Rio Comprido,
onde é possível visualizar os rios que o cercam e sua respectiva bacia hidrográfica. A criação dessa
maquete se deu para que as turmas das séries iniciais utilizem em suas atividades sobre a pesquisa
do bairro. Conclusão: Ainda que se encontre em desenvolvimento, o projeto tem mostrado a relevância do estudo dos bairros e a importância do trabalho interdisciplinar, uma vez que a pesquisa
por um viés histórico-geográfico tem agregado novas formas de entender as dinâmicas dos bairros.
A busca por novas metodologias de ensino que aproximam o aluno da realidade apresentada, como
a realização de maquetes, também corroboram para a existência de projetos como o nosso.
palavras-chave: Geografia; Imagem; Memória

RIO COMPRIDO: PLACE, MEMORY AND IDENTITY Introduction: In order to understand how the urbanization process of the city of Rio de Janeiro took place, the research project
Rio Comprido: Place, Memory and Identity was created in the Application Institute Fernando
Rodrigues da Silveira / CAp-UERJ, organized by teams of geography, history, pedagogy, students
of basic education and graduate trainees. In order to approach the dynamics of the place, we organize different activities not only to deepen the historical and geographical possibilities of the nei-
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ghborhood in which the school is located, but also to deepen its relationship with its inhabitants,
those who attend it and even with other neighborhoods. Goal: With the studies on neighborhoods
and the development of the city, the project aims to bring an important historical-geographical
knowledge that dialogues with the identity memories of the city’s residents. Methodology: At first,
a bibliographical and iconographic survey about the neighborhood was organized. Subsequently,
the group began to meet to discuss books and films about urban issues that relate to situations experienced in Rio Comprido and other neighborhoods, such as a group of studies for reading urban
interventions that occurred in Rio de Janeiro and changed the structure of the neighborhoods.
Then, there was a deepening in the systematization of works and in the presentation of the studies collected by the research for the school community, besides the accomplishment of works in
academic activities and scientific journeys. Results: In order to approach the dynamics experienced
by the neighborhood, a short film was chosen with the purpose of discussing the influences of the
rivers on their neighborhoods in relation to the urban dynamics. In this way, a Cinedebate was
performed to watch the short film “Entre Rios”. Focusing on the courses of rivers and their importance in understanding the development of cities, a perspective raised by the film, a physical model
of Rio Comprido was created, where it is possible to visualize the rivers that surround it and its
respective watershed. The creation of this model was given so that the classes of the initial series
use in their activities on the research of the neighborhood. . Conclusion: Although it is in development, the project has shown the relevance of the study of the neighborhoods and the importance
of the interdisciplinary work, since the research by a historical-geographical bias has added new
ways of understanding the dynamics of the neighborhoods. The search for new teaching methodologies that bring the student closer to reality presented, such as modeling, also corroborate the
existence of projects such as ours.
keywords: Geography; Image; Memory
Apoio Financeiro:
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GEOGR A FI A
576. TERRITÓRIOS PESQUEIROS E POLÍTICAS PÚBLICAS: ENTRE
A REGULAÇÃO DO ESTADO E OS DIREITOS DOS PESCADORES
ARTESANAIS DA BAIA DE SEPETIBA (RJ)
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:

Fabricio Marinho do Prado
Catia Antonia da Silva (CEH / FFP)
Rodrigo Corrêa Euzébio

Em grande medida, a estruturação do Estado brasileiro busca incessantemente trazer mudanças territoriais. Essas mudanças são apresentadas como benefícios e desenvolvimento para
aquela região, mas na verdade os impactos causados pelas grandes obras, acabam modificando os
espaços e a qualidade de vida da população. Os pescadores artesanais, por dependerem diretamente
do contato com o meio, acabam sendo os mais prejudicados. Na Baía de Sepetiba a modernização
ocorre desde a década de 1960 e, na década de 2000, os processos foram intensificados fazendo que
a pesca artesanal fosse prejudicada diretamente . Com o intuito continuar exercendo o seu trabalho, os pescadores artesanais, buscam juntamente com outros órgãos, estratégias para manutenção
do seu quadro de vida, tentando regularizar o registro geral de pesca, seus petrechos e direitos
previdenciários. O presente trabalho tem como objetivo compreender a relação entre o território
planejado pelo Estado com o cotidiano dos pecadores artesanais. Neste sentido, foram realizados
levantamentos de legislações, levantamentos bibliográficos entrevistas e trabalhos de campo.
palavras-chave: Território, Pesca Artesanal; Estado e Políticas Públicas.; Território, Pesca Artesanal;
Estado e Políticas Públicas.; Território, Pesca Artesanal; Estado e Políticas Públicas.

To a large extent, the structuring of the Brazilian State seeks to bring territorial changes
incessantly. These changes are presented as benefits and development for that region, but in fact
the impacts caused by the great works, end up modifying the spaces and the quality of life of the
population. Artisanal fishermen, because they depend directly on the contact with the environment, end up being the most impaired. In the Sepetiba Bay, modernization has taken place since
the 1960s, and in the 2000s, processes were intensified, making artisanal fishing directly hampered.
With the intention of continuing to carry out their work, artisanal fishermen, together with other
agencies, seek strategies to maintain their life, trying to regularize the general fishing register,
their equipment and social security rights. The present work aims to understand the relationship
between the territory planned by the State and the everyday life of artisan sinners. In this sense,
surveys of legislation, bibliographical surveys and fieldwork were carried out.
keywords: Territory, Artisanal Fishing; State and Public Policy ; Territory, Artisanal Fishing; State and
Public Policy ; Territory, Artisanal Fishing; State and Public Policy
Apoio Financeiro: CNPQ
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577. VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA, LUGAR E VIVÊNCIA DOS ALUNOS
PARA A PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:

Cristiene Nascimento Ribeiro
Rejane Cristina de Araujo Rodrigues (CEH / CAP)
Andressa Elisa Lacerda

O grupo de pesquisa em Educação geográfica, GPEG-Cap UERJ, localizado no Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAp/UERJ, no bairro do Rio Comprido, Rio de Janeiro, compreende que através de observação e pesquisa do local de vivência dos alunos, o estudo da
Geografia em sala de aula, tende a ser mais atraente e cognoscível. Por meio da elaboração dos recursos didáticos com a participação dos educandos, os mesmos tornam-se atores da construção do
próprio conhecimento, trabalhando a transposição do abstrato para o concreto em atividades como
a criação de mapas sociais, maquetes de relevo, maquetes de bacias hidrográficas dentre outras. O
objetivo da pesquisa é recuperar e valorizar a memória identitária dos alunos a partir do ensino
da geografia, utilizando a sub-bacia hidrográfica do Canal do Mague na qual o Rio Comprido e os
bairros adjacentes estão inseridos. A metodologia utilizada no Cap/UERJ com a participação de
alunos do ensino médio, envolveu a análise do mapa da sub-bacia hidrográfica do Canal do Mague
coletado no site da prefeitura, a utilização de papel A3 para transpor as curvas de nível e rios para
o isopor, além de gesso para cobrir as curvas. O resultado foi uma maquete ainda em construção.
Numa avaliação preliminar, os participantes na construção da maquete observaram a rápida assimilação dos conceitos trabalhados, um bom sinal das possibilidades de construção do saber geográfico
palavras-chave: lugar ; material ; didático

The Group of research in geographical Education GPEG-Cap, located at the Institute of
Application Fernando Rodrigues da Silveira, CAp/UERJ, in the Rio Comprido neighborhood,
Rio de Janeiro, understands that through observation and research of the local experience of the
students, the study of Geography in the classroom, tends to be more attractive and knowable.
Through the development of teaching resources with the participation of students, they become
actors in the construction of knowledge itself, working implementation of the abstract to the concrete in activities such as the creation of social maps, models of watershed, among others. The goal
of the research is to recover and enhance the identity of the student’s memory from the teaching
of geography, using the Sub-basin Mague Canal in which the Rio Comprido and the adjacent
neighborhoods are inserted. The methodology used in the Cap/UERJ with the participation of
high school students, involved the analysis of map of sub-basin Mague Canal collected on the site
of the city, the use of paper A3 to transpose the contours and rivers to the Styrofoam in addition
to plaster to cover the curves. The result was a model still under construction. In a preliminary
assessment, the participants in the construction of the model observed the rapid assimilation of
concepts, a good sign of the possibilities of geographical knowledge construction.
keywords: place ; material ; didactic
Apoio Financeiro:
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578. A CIRCULAÇÃO DOS GOVERNADORES E CAPITÃES-GENERAIS DO
ESTADO DO MARANHÃO E GRÃO-PARÁ NO IMPÉRIO PORTUGUÊS (17021751)
Autor:			
Orientador:		

Raul Francisco Martins Agostino
Fabiano Vilaça dos Santos (CCS / IFCH)

O trabalho se propõe a entender se existia uma relação entre as experiências adquiridas por
oito administradores coloniais portugueses nos diversos postos governativos que ocuparam antes
de chegarem ao governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Por meio de uma pesquisa da correspondência oficial entre os governantes estudados e a metrópole, principalmente sobre as tentativas de solucionar problemas da administração de capitanias como Paraíba e Pernambuco, procurou-se conhecer a realidade do governo e as experiências acumuladas pelos oito governantes. O
levantamento documental abrange o período da pesquisa que vai de 1702 a 1751, ou seja, deve considerar a administração dos 8 governadores estudados e se concentrou nos documentos do Arquivo
Histórico Ultramarino, em Lisboa, que foram digitalizados e se encontram disponíveis no sítio da
Biblioteca Nacional. As dificuldades enfrentadas por eles foram desde secas constantes, ataques de
índios, problemas de fronteira com outras capitanias até falta de escravos. O bom desempenho do
governo estava ligado diretamente às promoções e à carreira desses indivíduos, que buscavam ascender a postos governativos mais elevados no Império ultramarino português. Entender a lógica
por trás dessas nomeações e buscar uma relação com as experiências governativas que as justificassem ajudam a entender parte importante do processo de colonização da América portuguesa, como
se dava, na prática, a relação entre a Colônia e a Metrópole no que se refere ao dia a dia das decisões
mais regionais e a circulação dos agentes da governação ultramarina. Como recurso metodológico,
foram utilizadas fichas de coleta de dados para catalogar os documentos, com datas, remetentes e
ementas sobre o conteúdo dos documentos, previamente levantados e selecionados de modo que se
justificasse a importância de registrá-los, segundo a sua relevância para o projeto.
palavras-chave: Governadores e capitães-generais; Estado do Maranhão e Grão-Pará; Trajetórias

The paper proposes to understand if there was a relationship between the experiences acquired by eight Portuguese colonial administrators in the various government posts they occupied
before reaching the government of the State of Grão-Pará and Maranhão. Through a search of
the official correspondence between the studied rulers and the metropolis, mainly on the attempts
to solve problems of the administration of captaincies like Paraíba and Pernambuco, it was tried
to know the reality of the government and the experiences accumulated by the eight governors.
The documentary survey covers the period of research that goes from 1702 to 1751, that is, it
must consider the administration of the 8 governors studied and concentrated on the documents
of the Historical Archive Ultramarino, in Lisbon, that were digitized and are available in the site
of the Library National. The difficulties they faced were constant droughts, Indian attacks, border
problems with other captaincies to the lack of slaves. The good performance of the government
was directly linked to the promotions and the career of these individuals, who sought to ascend to
higher government positions in the Portuguese overseas empire. Understanding the logic behind
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these appointments and seeking a relationship with the governmental experiences that justify
them help to understand an important part of the Portuguese colonization process, as in practice
the relationship between the Colony and the Metropolis to the day to day of the more regional
decisions and the movement of the agents of the overseas government. As a methodological resource, data collection sheets were used to catalog the documents, with dates, senders and menus
on the content of the documents, previously collected and selected so as to justify the importance
of registering them, according to their relevance to the project.
keywords: Governors and General captains; State of Maranhão and Grão-Pará; Careers
Apoio Financeiro:
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579. A CONFIGURAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO
DISCURSO DO JORNAL AURORA FLUMINENSE.
Autor: 		
Orientador:		

Fernanda Kelly do Espirito Santo Silva
Camila Borges da Silva (CCS / IFCH)

A CONFIGURAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO DISCURSO DO
JORNAL AURORA FLUMINENSE Autora: Fernanda Kelly do Espirito Santo Silva Orientadora:
Camila Borges da Silva Durante o processo de consolidação política da monarquia constitucional
representativa enquanto modelo de governo e administração do Brasil, houve diversos embates
travados na esfera pública, política, social e periódica a respeito das atribuições e limitações do poder Executivo e Legislativo estabelecidas pela Constituição liberal de 1824. Em meio a controvérsias, delinearam-se posicionamentos sobre os quais ficou evidente que a prática constitucional procurava se impor sobre a lógica político-social remanescente do Antigo Regime. Frente à ferrenha
oposição que se levantou contra o monarca nos momentos que antecederam à abdicação ao trono,
a radicalização dos liberais moderados e sua associação aos ditos exaltados fortaleceram a defesa
da liberdade e constitucionalidade do Império brasileiro, assim como as críticas à participação ministerial e às estratégias adotadas pelo imperador para angariar alianças políticas. O objetivo desse
trabalho é analisar os discursos acerca da configuração do governo imperial, a partir da relação
entre o poder Executivo e Legislativo, mediante o debate instituído pelo jornal Aurora Fluminense
a respeito do exercício parlamentar e da defesa dos ideais liberais no Brasil. Para isso, realizar-se-á
uma análise qualitativa da fonte impressa, através da análise do discurso, para problematizar a categorização do grupo político liberal-moderado. Considerar-se-á as ideias para formação do Estado
liberal difundidas no periódico, bem como os princípios que marcaram o debate sobre o resguardo
do exercício Legislativo em meio às disputas por um espaço político de decisão. Buscou-se embasamento nas categorias “representação” e “apropriação” de Roger Chartier para ponderar sobre a
circulação das ideais liberais no Brasil. Da mesma maneira, pensa-se o discurso através das noções
de ortodoxia e heterodoxia para refletir a respeito da contraposição dos discursos. A pesquisa procurou remeter-se às esferas de atuação legislativa e executiva por meio da ótica periódica, visto que
se acusava o poder Executivo de tentar fortalecer-se por meio da concessão de condecorações para
ampliação da influência política do Imperador.
palavras-chave: Legislativo; Executivo; Liberalismo

THE CONFIGURATION OF THE EXECUTIVE AND LEGISLATIVE’S POWER IN THE
SPEECH OF AURORA FLUMINENSE JOURNAL Author: Fernanda Kelly do Espirito Santo Silva Advisor: Camila Borges da Silva During the process of political consolidation of the representative constitutional monarchy, as a model of government and administration of Brazil, there were
several clashes in the public, political, social and periodical sphere regarding the attributions and
limitations of the Executive and Legislative power established by the liberal Constitution of 1824.
In the midst of controversies, positions were laid out, that made evident that the constitutional
practice sought to impose on the remaining political-social logic of the Old Regime. Faced with
the fierce opposition that arose against the monarch in the moments before the abdication of the
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throne, the radicalization of the moderate liberals and their association with the exalted sayings
strengthened the defense of the freedom and constitutionality of the Brazilian Empire, as well as
the criticisms of ministerial participation and strategies adopted by the emperor to enlist political
alliances. The objective of this work is to analyze the discourses about the imperial government’s
configuration, based on the relationship between the Executive and Legislative power, through
the debate established by the newspaper Aurora Fluminense regarding the parliamentary exercise
and the liberal ideals defense in Brazil. For this, a qualitative analysis of the printed source will be
carried out, through discourse analysis, to problematize the categorization of the liberal-moderate
political group. The ideas for the formation of the liberal state will be considered in the journal,
just like the principles that marked the debate on the protection of the Legislative exercise for
political space. It was sought to base the categories “representation” and “appropriation” of Roger
Chartier to ponder the circulation of liberal ideals in Brazil. In the same way, discourse is thought
through the notions of orthodoxy and heterodoxy to reflect on the contraposition of discourses.
The research sought to refer to the spheres of legislative and executive action through the periodic
perspective, since the Executive was accused of trying to strengthen itself by granting decorations
to expand the Emperor political influence.
keywords: Legislative; Executive; Liberalism
Apoio Financeiro:
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580. A CORRESPONDÊNCIA INQUISITORIAL: CIRCUITO DE
COMUNICAÇÃO ENTRE PORTUGAL E BRASIL - SÉCULOS XVI A XVIII
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Orientador:		
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A história da Igreja nos Tempos Modernos teve momento importante com o surgimento
do tribunal inquisitorial ibérico, na Espanha, em 1478, e em Portugal, em 1536. O Santo Ofício foi
instituição metódica nas suas ações, fazendo-se presente de modo significativo em todas as sociedades assoladas por seu ímpeto voraz na busca de hereges. Os fluxos de comunicação do Santo Ofício,
através das trocas regulares de correspondência foram fundamentais para o bom funcionamento
das suas várias instâncias administrativas, sobre tudo Brasil, dada a ausência de um tribunal regional sediado nesta parte do reino, sendo, neste sentido, a questão inquisitorial brasileira remetida
ao Tribunal Lisboeta e ao Conselho Geral. Analisando os circuitos de comunicação e informação
estabelecidos entre o Brasil e o Tribunal de Lisboa nos séculos XVII e XVIII através da correspondência recebida e expedida pela sede deste tribunal em Lisboa e para o Conselho Geral do Santo
Ofício, órgão máximo da Inquisição Portuguesa Moderna, o projeto se dispõe a elaborar um quadro temático a partir dos assuntos relativos ao Brasil tratados nas correspondências trocadas entre
o Tribunal de Lisboa e o Conselho Geral do Santo Ofício. Esse quadro temático terá por objetivo
auxiliar no avanço das pesquisas sobre o Tribunal inquisitorial português e sua ação no Brasil a
partir deste núcleo documental. As atividades realizadas com esse núcleo documental se baseiam
na pesquisa e localização dos casos referentes ao Brasil e a respectiva transcrição para execução
da análise. Trabalhando com as correspondências expedidas contidas no Fundo da Inquisição de
Lisboa do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, já foram já foram analisados 4835 entre os anos
de 1752 e 1802, sendo de 12,7% desses relativos ao Brasil. A pesquisa ainda segue continuamente o
trabalho de coleta das informações, transcrição da documentação e elaboração relatórios que visão
o alcance de seus objetivos.
palavras-chave: Inquisição; Correspondência; Santo Ofício

The history of the Church in modern times had an important moment with the emergence
of the Iberian inquisitorial tribunal in Spain in 1478 and in Portugal in 1536. The Holy Office was
a methodical institution in its actions, making itself present in a significant way in all the societies
plagued by their voracious impetus in search of heretics. The communication flows of the Holy Office, through regular exchanges of correspondence, were fundamental for the proper functioning
of its various administrative bodies, especially Brazil, given the absence of a regional court based
in this part of the kingdom. Inquisitorial sent to the Lisbon Court and to the General Council.
Analyzing the communication and information circuits established between Brazil and the Court
of Lisbon in the seventeenth and eighteenth centuries through the correspondence received and
dispatched by the seat of this court in Lisbon and to the General Council of the Holy Office, the
maximum body of the Modern Portuguese Inquisition, The project is prepared to elaborate a thematic framework based on matters related to Brazil dealt with in the correspondence exchanged
between the Lisbon Court and the General Council of the Holy Office. This thematic framework
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will aim to assist in the progress of research on the Portuguese Inquisitorial Tribunal and its action in Brazil from this documentary nucleus. The activities carried out with this documentary
nucleus are based on the research and location of the cases referring to Brazil and the respective
transcription for carrying out the analysis. Working with the dispatches contained in the Lisbon
Inquisition Fund of the Torre do Tombo National Archive, 4835 were already analyzed between
1752 and 1802, of which 12.7% were related to Brazil. The research also continually follows the
work of collecting information, transcribing documentation and preparing reports that vision the
attainment of your goals.
keywords: Inquisition; Correspondence; Holy Office
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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581. A DEMONIZAÇÃO DA FIGURA FEMININA NA ICONOGRAFIA
SATÍRICA DA REVOLUÇÃO FRANCESA
Autor:			
Orientador:		

Stephanie Santos Firenze
Lucia Maria Bastos Pereira das Neves (CCS / IFCH)

O fim do século XVIII na Europa foi marcado por transformações político-sociais que provieram, em grande medida, do processo histórico da Revolução Francesa. Nesta, principalmente
nos primeiros anos, o fervor revolucionário ganhou grande fôlego e fora incentivado pelo novo
governo francês. Assim, a manifestação de apoio da parcela feminina de tal sociedade fora inicialmente aceita e, em certa medida, até mesmo incentivada por aqueles que detinham o poder.
Contudo, com o endurecimento da repressão revolucionária republicana e o sucessivo afastamento
desta em relação aos movimentos populares, a participação feminina – mesmo de cunho revolucionário – fora proibida. Neste panorama, as figuras femininas sofreram com a oposição do governo
francês, sendo acusadas de se voltarem contra seu papel natural de mãe e esposa. Sendo assim, este
trabalho tem por objetivo a análise de tal iconografia e o processo de demonização da figura feminina, que se manifestou neste momento histórico, mas que deriva de uma estrutura interpretativa
de longa duração que conecta a figura feminina – especialmente a que não se adequa aos padrões
sociais estabelecidos – com a subversão, o profano e a feiura. Além disso, busca o apontamento de
mecanismos estéticos na construção da imagem disseminada da mulher revolucionária popular
como renegadoras de seu sexo e de sua função natural na sociedade. Para tal, a metodologia utilizada será a análise iconológica das imagens, provinda do método de interpretação de imagem do
historiador da arte Erwin Panofsky, por acreditar que esta possibilita uma maior compreensão do
subtexto simbólico em tais fontes. Tendo em vista o acima exposto, através da análise iconográfica e pesquisa de embasamento bibliográfico sobre o tema, pode-se observar como resultados a
comprovação do surgimento na iconografia da época diversas gravuras satíricas que demonizam
a figura da mulher revolucionária, principalmente aquelas provindas de camadas mais baixas da
população. Em suma, este projeto se mostra relevante para a produção historiográfica por tratar de
um tema ainda pouco trabalhado, como a figura feminina no contexto revolucionário e o uso da
imagem como vinculador de discursos contra sua participação.
palavras-chave: Revolução Francesa; Figura feminina; Representação iconográfica

The end of the eighteenth century in Europe was marked by political and social transformations that came, broadly, from the historical process of the French Revolution. In this process,
especially in the first years, the revolutionary fervor gained strength and was encouraged by the
new French government. Thus, the manifestation of support from the female parcel of this society was initially accepted and, in some extent, even encouraged by those in power. However,
with the rising of republican revolutionary repression and its subsequent withdrawal from popular movements, female participation - even revolutionary - was banned. In this panorama, the
female figures suffered with the repression of the French government, being accused of turning
against their natural role of mother and wife. Therefore, this work’s objective is the analysis of
such iconography and the process of demonization of the female figure, that was manifested in this
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historical moment, but which derives from a long-term interpretative structure, that connects the
female figure - especially those that does not conform to the established society standards - with
subversion, profanity and ugliness. Furthermore, it seeks to identify aesthetic mechanisms in the
construction of the disseminated image of popular revolutionary women as deniers of their sex
and their natural function in society. For such, the methodology used will be the images’ iconological analysis, coming from the image interpretation’s method of the art historian Erwin Panofsky,
believing that this allows a better understanding of the symbolic subtext in such sources. In light
of the above, through the iconographic analysis and bibliographical research of the subject, it was
possibly to observe as results the confirmation of an arising, in the iconography of the time, of several satirical engravings, that demonized the revolutionary woman’s figure, especially those from
the lowest stratum of the population. In conclusion, this project is relevant for the historiographic
production because it deals with a theme still no much discussed, such as the female figure in the
revolutionary context and the image’s use as a tool for discourses against its participation.
keywords: French Revolution; Female figure; Iconographic representation
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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582. A GRANDE MADUREIRA: TERRITÓRIO DE MÚSICAS E MEMÓRIAS
Autor:			
Orientador:		

Thaise Rezende Lima
Denise Barata (CEH / FFP)

Este trabalho busca investigar o patrimônio imaterial, com destaque para as práticas musicais, da região da grande Madureira, que comporta o complexo de Favelas da Serrinha, Congonha
e Cajueiro e os bairros de Marechal Hermes, Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz, situada na cidade do
Rio de Janeiro. A pesquisa, que está em andamento, tem como objetivo deslocar a história do samba para o subúrbio já que muitas vezes a foco dessa história se restringe à região central da cidade.
Um dos principais objetivos é investigar a territorialização musical em cada bairro, relacionando
o choro ao bairro de Marechal Hermes, o samba de gafieira ao bairro de Bento Ribeiro, o jongo,
o samba de terreiro e o samba de partido-alto ao bairro de Oswaldo Cruz, e o samba de enredo, o
samba de partido-alto e o jongo aos Morros da Serrinha, Congonha e Cajueiro, bem como a presença do sagrado nos ritos e nas conversas com os ancestrais nas práticas musicais improvisadas
recorrentes na região pesquisada. A metodologia da história oral referenciou os depoimentos dos
depositários da memória da região, os quais foram selecionados a partir de um inventário e de um
mapa participativo do território pesquisado. Pesquisas em arquivos e bibliotecas foram realizadas
com o propósito de coligir documentos para o acervo que pretendemos construir e disponibilizar
na rede de computadores. Estamos, também, realizando um documentário em parceria com a TV
UERJ sobre a Grande Madureira, que irá resultar em um longa-metragem. Dessas etapas foi possível confirmar as hipóteses iniciais de que a região abriga/abrigou inúmeros espaços de troca de
conhecimentos musicais, sendo eles construídos por meio da experiência, observação, respeito aos
mais velhos (memórias construídas a partir da diáspora africana), sem a necessidade de uma escola
formal e de métodos pedagógicos para aprendizagem. São as celebrações negras os principais espaços para a troca desses saberes nesta região ocupada por uma enorme população negra oriunda da
região central da cidade e do interior do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
palavras-chave: Música; Memória; Território

This paper aims to investigate the immaterial heritage, with emphasis on the musical practices of the region of Madureira, which includes the Serrinha, Congonha and Cajueiro Slums and
the neighborhoods of Marechal Hermes, Bento Ribeiro and Oswaldo Cruz, placed in the city of Rio
de Janeiro. The research, still in progress, aims to shift the history of samba to the outskirts of Rio
de Janeiro because often the focus of that history is restricted to the central region of the city. One
of the main objectives is to investigate the musical territorialization in each neighborhood, linking
the choro to Marechal Hermes; the samba de gafieira to Bento Ribeiro; the jongo, the samba de
terreiro and the samba de partido alto to Oswaldo Cruz; and the samba de enredo, the samba de
partido alto and the jongo to slums of Serrinha, Congonha and Cajueiro, as well as the presence
of the sacred in the rites and conversations with the ancestors in the improvised musical practices
recurrent in the researched region. The methodology of oral history referred the statements of
depositories of memory of the region, which were selected from an inventory and a participatory
map of the territory surveyed. Searches in archives and libraries were carried out with the purpose
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of collecting documents for the archive we intend to build and made available in the computer
network. We are also producing a documentary in partnership with TV UERJ on region of Madureira, which will result in a feature film. From those stages, it was possible to confirm the initial
hypotheses that the region is home to numerous spaces for the exchange of musical knowledge,
which are constructed through experience, observation, respect for the elders (memories built
from the African diaspora), without needing formal school and pedagogical methods for learning.
Black celebrations are the main spaces for the exchange of that knowledge in that region occupied
by an enormous black population coming from the central region of the city and from the countryside of Rio de Janeiro and Minas Gerais.
keywords: Music; Memory; Territory
Apoio Financeiro: CNPQ

1130

HISTÓRI A
583. A LINGUAGEM POLÍTICA NO REVÉRBERO CONSTITUCIONAL
FLUMINENSE (1821-1822): A RETÓRICA E O ATAQUE AO DESPOTISMO
NO PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL
Autor:			
Orientador:		

Lucas Cabral da Silva
Lucia Maria Bastos Pereira das Neves (CCS / IFCH)

O período que abrange os anos de 1821-22 foi o momento no qual houve pela primeira vez
na história da América luso-brasileira liberdade de imprensa. Em um contexto de Regeneração Política, Constitucionalismo e luta contra o Despotismo, apareceram periódicos na cidade fluminense
para participarem ativamente nessa esfera pública de poder que estava a surgir a fim de instruir o
povo. Assim, sob essas circunstâncias veio a luz o Revérbero cuja finalidade era a peleja contra o
Despotismo e o Servilismo, através da difusão de luzes, o único método de promover a Virtude, a
alma da Res Respublica. Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo analisar a linguagem política
(J. G. A. Pocock) presente nesse periódico redigido por Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, ambos atores políticos no processo de emancipação política brasileira. Com foco na análise
da retórica, e tomando como aporte metodológico os trabalhos de José Murilo de Carvalho e Maria
Beatriz Nizza da Silva, pretendo identificar articulações desta arte de persuadir no discurso político
do periódico com os ataques direcionados ao Despotismo e seus defensores, nesta guerra política
que tornou-se literária, e até mesmo, de retóricas. Além disso, parto de um quadro teórico-metodológico pautado nos estudos da Nova História Política e da História Cultural, que permitem uma
análise mais embasada dos periódicos e do momento político por qual passava a América luso-brasileira. Como resultado a tal problemática, percebo através da leitura do periódico o uso recorrente
de tropos que se somam a costumeiros argumentos de autoridade, seja de autores antigos (principalmente latinos), seja de modernos. Estes encaixam-se fundamentalmente na construção retórica
utilizada na luta contra o Despotismo – do absolutismo/ministros e depois do Congresso de Lisboa
– pois conforme a tradição cultural portuguesa preconizava, apenas o domínio da arte da retórica
garantiria um discurso político expressivo. Em grande medida, esta pesquisa insere-se num projeto
maior no estudo das linguagens políticas, na busca da compreensão do projeto de Estado defendido
por ambos redatores. Portanto, sem ser apenas uma pura análise de discurso, esse estudo da retórica auxiliará na realização de tal objetivo.
palavras-chave: Periódicos da Independência; Linguagem Política; Retórica

The period that covers the years of 1821-22 was the moment in which there was, for the
first time in the history of luso-brazilian America, freedom of the press. In a context of Political
Regeneration, Constitutionalism and fight against Despotism, periodicals appeared in the city of
Rio de Janeiro to participate actively in this public sphere of power that was arising to instruct the
people. Therefore, under these circumstances came to the light the Revérbero, a periodical whose
purpose was the battle against Despotism and Servility, through the diffusion of lights, the only
method of promoting Virtue, the soul of the Res Respublica. In that way, the research aims to
analyse the political language (according to J. G. A. Pocock) present in this newspaper written by
Gonçalves Ledo and Januário da Cunha Barbosa, both political actors in the process of Brazilian
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political emancipation. Focusing on the analysis of the rhetoric and taking as a methodological
contribution the works of José Murilo de Carvalho and Maria Beatriz Nizza da Silva, I intend to
identify articulations of this art of persuading in the political language of the periodical with their
attacks directed to Despotism and its defenders in this political war that became a literary war,
and even a rhetorical one. Besides, I start from a theoretical-methodological framework based on
the studies of New Political History and Cultural History, which allow a more in-depth analysis
of the periodicals and the political moment that luso-brazilian America was living. As a result of
this problematic, I perceive through the reading of the periodical the recurrent use of tropes that
add to the usual arguments of authority, whether of ancient authors (mainly Latin) or of modern
ones. These arguments fundamentally fit into the rhetorical construction used in the battle against
Despotism - from Absolutism/ministers and after the Lisbon Congress - because according to the
Portuguese cultural tradition it preached, only the mastery of the art of rhetoric would guarantee
an expressive political discourse. To a large extent, this research is part of a larger project in the
study of political languages and in the search for an understanding of the state project defended by
both writers. Therefore, without being simply a pure discourse analysis, this study of rhetoric will
aid in the realization of such a goal.
keywords: Periodicals of Independence; Political Language; Rhetoric
Apoio Financeiro: ; IC-DCARH
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HISTÓRI A
584. A NEFROLOGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO: UM
BREVE HISTÓRICO (1962- 1980)
Autor:			
Livia Paladino Lopes
Colaborador(es):
Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel
				
Maritza Consuelo Ortiz Sanchez
				Natalia Guedes Pereira
Orientador:		
Maria Lelita Xavier (CBI / ENF)

Introdução: Este estudo trata-se da trajetória da unidade de nefrologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE/UERJ), na década de 1962 a 1980, que descrevem a criação, desenvolvimento e relevância para a saúde no Brasil. Devido a existência de poucos estudos históricos nesta
área é que se constitui a importância de se estudar a criação do Centro de Nefrologia do HUPE.
Com isso, permitindo se ampliar os conhecimentos sobre a implantação da nefrologia no Brasil
e destacar a relevância para enfermagem e para os demais profissionais de saúde que atuam nesta
área. Objetivo: Relatar a história da unidade de nefrologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto
utilizando-se de fontes documentais e iconográficas. Metodologia: Pesquisa qualitativa que estuda
a construção da memória com base nos documentos escritos e icnográficos onde a finalidade é a reconstituição do passado por fontes primárias e com fontes secundárias que revelam a proximidade
com o objeto de estudo. A análise do material selecionado foi orientada pelo objetivo da pesquisa. E
dos documentos, fotografias, artigos, teses e dissertações foram extraídos os elementos de estudos
que formaram os resultados da presente pesquisa. Resultado: Foram localizados e identificados 55
artigos de jornais sobre do objeto de estudo, aproximadamente 100 fotografias acerca do ambiente
hospitalar da Unidade de Nefrologia, 40 fotografias de equipamentos de diálise, hemodiálise, também de cirurgias e exames, cópia do prontuário do primeiro transplante realizado no HSE, além de
artigos na base de dados disponíveis em bibliotecas eletrônicas. Também foi possível a elaboração
de um artigo com base em um dos recortes do projeto. Ademais, chegou-se em nomes atuantes e
substanciais da história da unidade. Todos os documentos assistenciais e fotografias encontradas
foram digitalizados e arquivados em meio digital. Conclusão: Infere-se através desta análise, que a
temática apesar de estar inserida no Brasil desde finais da década de 1940, ainda é pouco abordada sobre sua formação histórica e os marcos científicos. Há indícios que o Hospital Universitário
Pedro Ernesto, foi um dos pioneiros a contribuir para a formação dos profissionais e para o tratamento dos pacientes com problemas renais. Além disso, o estudo possibilitou identificar o papel
da enfermagem na época, contribuindo para nortear o desenvolvimento da pesquisa na área de enfermagem em nefrologia, possibilitando na construção do conhecimento em saúde e Enfermagem.
palavras-chave: Nefrologia; História da nefrologia; Fontes documentais

Introduction: This study is about the trajectory of the unit of nefrologia of the University
Hospital Ernesto (HUPE/UERJ), in the decade of 1962 the 1980, that they describe the creation,
development and relevance for the health in Brazil. Had the existence of few historical studies in
this area it is that one consists the importance of if studying the creation of the Center of Nefrologia of the HUPE. With this, allowing to extend the knowledge on the implantation of the nefrolo-
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gia in Brazil and to detach the relevance for nursing and the excessively professional ones of health
that acts in this area. Objective: To tell to the history of the unit of nefrologia of the University
Hospital Peter Ernesto using itself of documentary and iconographic sources. Methodology: Qualitative research that studies the construction of the memory on the basis of the written and icnográficos documents where the purpose is the reconstitution of the past for primary sources and with
secondary sources that disclose the proximity with the study object. The analysis of the selected
material was guided by the objective of the research. E of documents, photographs, articles, teses
and dissertações had been extracted the elements of studies that had formed the results of the present research. Result: They had been located and identified 55 periodical articles on of the study
object, approximately 100 photographs concerning the hospital environment of the Unit of Nefrologia, 40 dialysis equipment photographs, hemodiálise, also of surgeries and examinations, copy
of the handbook of the first transplant carried through in the HSE, beyond articles in the available
database in electronic libraries. Also the elaboration of an article on the basis of one of clippings of
the project was possible. Ademais, was arrived in operating and substantial names of the history of
the unit. All the assistenciais documents and joined photographs had been digitalizados and filed
in digital way. Conclusion: It is inferred through this analysis, that the thematic one although to
be inserted in Brazil since ends of the decade of 1940, still she is little boarded on its historical formation and the scientific landmarks. It has indications that the University Hospital Peter Ernesto,
was one of the pioneers to contribute for the formation of the professionals and the treatment of
the patients with renais problems. Moreover, the study it made possible to identify the paper of the
nursing at the time, contributing to guide the development of the research in the area of nursing in
nefrologia, making possible in the construction of the knowledge in health and Nursing.
keywords: Nefrology; History of nephrology; Documentary sources
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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585. A QUESTÃO DO PETRÓLEO NA ERA CHÁVEZ (1998 – 2012):
A POLÍTICA ESTATAL E AS PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES
SOCIOECONÔMICAS
Autor:			
Orientador:		

Sonalia da Silva Alexandre
Eduardo Scheidt (CEH / FFP)

Autor: Sonália da Silva Alexandre Orientador: Eduardo Scheidt (UERJ/FFP) Este trabalho
é resultado da experiência adquirida como bolsista de Iniciação Científica pelo PIBIC/UERJ/CNPq
que teve como foco o levantamento e a análise de fontes históricas. A pesquisa tem como objetivo
analisar os discursos proferidos por Hugo Chávez com ênfase na questão do petróleo e os principais
desdobramentos da política intervencionista adotada pelo Estado ao tentar exercer maior controle
dos recursos petroleiros e reverter o processo de privatização deste setor iniciado nos governos anteriores. Logo, procuramos identificar as principais ações empreendidas por Chávez, trazendo reflexões de outros autores sobre o tema. Para fins de pesquisa, selecionamos uma série de discursos
realizados em Conferências, Programas de governo, pronunciamentos e entrevistas. Trabalhamos
também com documentos oficiais como “La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (1999), “La Ley Orgánica de Hidrocarburo” (2001) e o Programa de governo intitulado “La
Propuesta de Hugo Chávez para transformar la Venezuela una Revolución Democrática” (1998).
Grande parte deste material encontra-se disponível online, o que permitiu um maior mapeamento
das fontes. A partir das fontes analisadas, podemos constatar que a questão petroleira se tornou
um tema central do Chavismo e fora incorporada nos estratagemas nacionais da política de Estado,
inserindo-se dentro de um contexto mais amplo e global. Logo, o petróleo torna-se um tema recorrente no discurso chavista em prol de uma soberania nacional e defesa dos interesses venezuelanos.
Constatamos que apesar do discurso nacionalista, a economia manteve aspectos do modelo rentista
que predominou no passado, manifestando uma forte dependência dos preços do petróleo no mercado mundial, sem uma maior diversificação no campo produtivo. Até o ano de 2012, o governo
conseguiu promover melhorias nas condições de vida do povo venezuelano. Mas a partir de 2012,
o preço do petróleo no mercado mundial diminui, levando a uma forte crise econômica.
palavras-chave: Venezuela; Chavismo; petróleo

This paper is a result of my experience as a Scientific Initiation scholarship by PIBIC/
UERJ/CNPq that has focused in historical sources. The research aims to analyze the Hugo Chávez
speeches with emphasis on oil issue and and the main developments of the interventionist policy
adopted by the State in trying to exercise greater control of oil resources and to reverse the privatization process of this sector initiated in previous governments. Therefore, we seek to identify
the main actions undertaken by Chávez, bringing other authors reflections on the subject. For
research purposes, we selected a series of speeches made in Conferences, Government Programs,
pronouncements and interviews. We also work with official documents such as “La Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela” (1999), “La Ley Orgánica de Hidrocarburo” (2001) and
the government program entitled “La Propuesta de Hugo Chávez para transformar la Venezuela
una Revolución Democrática” (1998). Much of this material is available online, which allows for
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greater mapping of sources. From the analyzed sources, we can see that the petroleum issue has
become a central theme of Chavismo and has been incorporated into the national stratagems of
State policy, within a broader and global context. Therefore, oil becomes a recurring theme in
the Chávez discourse for national sovereignty and defense of Venezuelan interests. We verified
that despite the nationalist discourse, the economy maintained aspects of the rentier model that
prevailed in the past, manifesting a strong dependence on oil prices in the world market, without
a greater diversification in the productive field. Until the year 2012, the government managed to
promote improvements in the living conditions of the Venezuelan people. But as of 2012, the price
of oil in the world market declines, leading to a strong economic crisis.
keywords: Venezuela; Chavism; oil
Apoio Financeiro:
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586. A SANTIDADE GUERREIRA NA LEGENDA ÁUREA DE JACOPO DE
VARAZZE (1228-1298)
Autor:			
Orientador:		

Guilherme de Azevedo Riscado
Ana Paula Lopes Pereira (CEH / FFP)

A Legenda Áurea, a maior coletânea hagiográfica que se tem conhecimento, é organizada
em um conjunto de textos de grande valor moral e pedagógico. A obra foi escrita no século XIII
pelo frade dominicano Jacopo de Varazze e tinha o intuito de fornecer aos irmãos pregadores material teologicamente correto e compreensível aos leigos. Dentro do conceito de santidade na cristandade, há uma série de categorias que compõem o conceito, uma delas é a santidade guerreira. Ao
abordar a questão da santidade guerreira, alguns santos que pertencem a essa categoria se encontram na Legenda Áurea. Para nossa análise selecionamos quatro santos guerreiros da Antiguidade
Tardia, sendo eles são Jorge, são Longino, são Marcelo e são Sebastião. Buscamos através da análise
dessas quatro vidas de santos mártires guerreiros, compreender como foram interpretadas na conjuntura das práticas devocionais e do sentimento religioso do século XIII. Buscaremos, através da
vertente teórica da antropologia histórica e da análise de conteúdo, compreender a relação entre
a cultura eclesiástica e as práticas devocionais, elencando os topoi que constituem as virtudes dos
santos guerreiros. Percebemos que a tradição textual dos Atos dos Mártires se modifica com a assimilação no imaginário medieval de elementos próprios do século XIII, de forma a proporcionar,
através da pregação, uma maior aproximação entre os fiéis e a Igreja. Dessa forma concluímos que
a inserção de elementos ligados às práticas devocionais do laicado e a utilização dos exempla, leva
os dominicanos à desempenhar uma pregação mais eficiente e abrangente, permitindo o alcance
inédito dentre as narrativas hagiográficas.
palavras-chave: Legenda Áurea; Jacopo de Varazze; Santidade Guerreira

The Legenda Áurea, the largest hagiographic collection known, is organized into a set of
texts of great moral and pedagogical value. The work was written in the thirteenth century by
the Dominican friar Jacopo de Varazze and was intended to provide the brethren preachers with
theologically correct and understandable material to the laity. Within the concept of holiness in
Christendom, there are a number of categories that make up the concept, one of which is warrior
holiness. In addressing the question of warrior holiness, some saints belonging to this category are
found in the Golden Legend. For our analysis we selected four saints warriors of Late Antiquity,
being they Saint Jorge, Saint Longinus, Saint Marcelo and Saint Sebastian. We sought through the
analysis of these four lives of holy martyrs warriors, to understand how they were interpreted in
the conjuncture of devotional practices and religious sentiment of the thirteenth century. Through the theoretical framework of historical anthropology and analysis of content, we will seek to
understand the relationship between ecclesiastical culture and devotional practices, by listing the
topoi that constitute the virtues of the holy warriors. We realize that the textual tradition of the
Acts of the Martyrs is modified by the assimilation in the medieval imaginary of elements proper of
the thirteenth century, in order to provide, through preaching, a greater rapprochement between
the faithful and the Church. In this way we conclude that the insertion of elements linked to the
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devotional practices of the laity and the use of the exempla, lead the Dominicans to perform a more
efficient and comprehensive preaching, allowing the unprecedented reach among the hagiographic narratives.
keywords: Legenda Áurea; Jacopo de Varazze; Holiness Warrior
Apoio Financeiro:
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587. AS DISPUTAS INTELECTUAIS DA GERAÇÃO DE 1870 NAS PÁGINAS
DA “REVISTA BRAZILEIRA”
Autor: 		
Orientador:

Raphael Garcia Pinto Barros
Daniel Pinha Silva (CCS / IFCH)

As disputas intelectuais da Geração de 1870 nas páginas da “Revista Brazileira” Autor: Raphael Garcia Pinto Barros Orientador: Daniel Pinha Silva A década de 1870 marcou um momento
de efervescência do discurso de modernidade no contexto intelectual brasileiro. Silvio Romero
afirmou: um bando de ideias novas invadia as letras brasileiras. Em primeiro plano para Romero
e outros membros da geração de 1870 existe a recepção adequada desse repertório, ocupada em
inserir o pensamento brasileiro em um processo histórico maior de ideias no Ocidente, processo
que lhe era anterior e superior, ou seja, o movimento da Civilização. Outra chave, encampada,
dentre outros, por Machado de Assis, Capistrano de Abreu e José Veríssimo, enfatiza a necessidade
de levar em conta o contexto de experiência brasileiro e o repertório intelectual nacional, pois o
progresso defendido por Romero eliminaria o espaço de tensão constitutiva da experiência moderna. Procuramos compreender os ecos dessas disputas intelectuais utilizando como fonte a “Revista
Brazileira”, onde diferentes intelectuais escrevem suas impressões para impulsionar o Brasil no
sentido da civilização. Analisamos, pela leitura de textos presentes na Revista, as preocupações e
soluções dos intelectuais para os problemas brasileiros e a recepção das ideias novas, atentando
principalmente ao diagnóstico do caso brasileiro feito pelos autores. Com os progressos realizados
através da leitura das fontes, percebemos o alto nível de diversidade dos assuntos tratados, da música à ciência. É possível perceber também a preocupação dos intelectuais com as dificuldades de se
fazer ciência e literatura no Brasil, ainda que reconheçam grande potencial no país. Esperamos que,
com o avanço das leituras, tal panorama fique ainda mais evidente. É possível concluir que os intelectuais brasileiros concentram em seus textos nas revistas analisadas uma série de preocupações
com os rumos do país. A crítica à baixa quantidade de ciência e ao nível fraco da educação é recorrente. Além disso, em diferentes textos da Revista Brasileira é possível perceber o potencial que
esses intelectuais creditam ao Brasil e como, mesmo assim e justamente por isso, o criticam tanto
por seu potencial desperdiçado. Palavras chave: Brasil – Império, Geração 1870, Revista Brasileira
Apoio Financeiro: FAPERJ
palavras-chave: Brasil - Império; Geração 1870; Revista Brazileira

The 1870s marked a moment of effervescence of the discourse about modernity in the Brazilian intellectual context. Silvio Romero said: a bunch of new ideas invaded Brazilian letters. In
the foreground for Romero and other members of the 1870s Brazilian generation is the adequate
reception of this repertoire, occupied in inserting the Brazilian thought in a greater historical
process of western ideas, a process that was previous and superior to him, that is, the movement
of the Civilization. A second key, among others, by Machado de Assis, Capistrano de Abreu and
José Veríssimo, emphasizes the need to take into account the context of Brazilian experience and
the national intellectual repertoire, since the progress advocated by Romero would eliminate the
space of constitutive tension of modern experience. The present work seeks to understand the

1139

echoes of these intellectual disputes using as source the “Revista Brazileira”, where different intellectuals write their impressions and suggestions to boost Brazil in the sense of civilization. We try
to understand the concerns and solutions of the intellectuals for the Brazilian problems and the
reception of new ideas, based on the reading of texts present in the Journal, especially considering
the diagnosis of the Brazilian case made by the authors. With the progress made through the accurate reading of the sources, we can perceive the high level of diversity of the subjects treated, from
music to science. It is also possible to perceive the concern of the intellectuals with the difficulties
of doing science and literature in Brazil, even though they recognize great potential in the country.
We hope that, with the progress of the readings, this scenario will become even more evident. We
can conclude that the brazilian intellectuals have a lot of concerns about the directions of Brazil.
The criticism about the low level of science and education is recurrent. Beyond that, it’s possible
to see in several texts of the “Revista Brazileira” the hope of intellectuals in Brazil and even so, the
criticisms made to the coutry. Keywords: Brazil - Empire, Generation 1870, Revista Brasileira
keywords: Brazil - Empire; Generation 1870; Revista Brazileira
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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588. BARTOLOMÉ MITRE: HISTÓRIA E RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS ENTRE
BRASIL E ARGENTINA NAS DÉCADAS FINAIS DO IMPÉRIO NO BRASIL
Autor:			
Orientador:		

Diogo Raniele Costa de Lima
Ana Paula Barcelos Ribeiro da Silva (CEH / FFP)

Este trabalho é resultado da experiência adquirida como bolsista de Iniciação Científica pela
FAPERJ, que teve como foco o trabalho com fontes primárias encontradas, principalmente, no
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e na Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional. Entres elas encontram-se periódicos, materiais de missões diplomáticas, correspondências,
artigos e livros. O propósito da pesquisa é analisar as ideias e a atuação política do general, historiador e ex-presidente argentino Bartolomé Mitre, figura que se mostrava importante nas questões
diplomáticas entre Brasil e Argentina no contexto pós-Guerra do Paraguai. Nessa política de aproximação estratégica com o país vizinho, Mitre estabeleceu constantes diálogos com o Visconde do
Rio Branco, ministro brasileiro que esteve envolvido direta e indiretamente nas questões ligadas à
região do Prata buscando uma política externa afirmativa, assunto que tenho me aprofundado em
meu projeto de monografia. Essa proximidade e as ideias de Mitre foram utilizadas por historiadores na primeira metade do século XX como referência para legitimar a ideia de integração regional
que defendiam a partir de projetos integracionistas. A partir disso, buscamos compreender as razões pelas quais as ideias de Bartolomé Mitre foram fortemente apropriadas. Com esse propósito,
retornamos ao final do Império brasileiro, quando Mitre manteve laços com políticos, diplomatas
e intelectuais brasileiros e divulgou na Argentina uma visão mais próxima ao Império. A vinda de
Mitre ao Brasil em missão diplomática em 1872 ganha ênfase na pesquisa. Na ocasião, ele negocia
os limites territoriais do Paraguai e apazigua as relações entre Brasil e Argentina. A análise é fundamentada nas categorias de espaço de experiência e horizonte de expectativas, segundo Reinhart
Koselleck; nas reflexões sobre circulação de ideias desenvolvidas por Carlo Ginzburg; e no debate
entre Eric Hobsbawm e Benedict Anderson sobre a construção da nação e das identidades nacionais.
palavras-chave: Mitre; Brasil; Argentina

This paper is a result of my experience as a Scientific Initiation scholarship by FAPERJ,
whose work was with primary sources found, mainly, in the Brazilian Historical and Geographical
Institute and in the Brazilian Digital National Library. They include periodicals, diplomatic mission’s materials, correspondence, articles and books. The purpose of the research is to analyze the
ideas and the political action of the Argentine general, historian and ex-president Bartolomé Mitre, a figure that was important in the diplomatic issues between Brazil and Argentina in the postParaguay War context. In this policy of strategic approximation with the neighboring country,
Mitre has established constant dialogues with the Viscount of Rio Branco, Brazilian minister who
was directly and indirectly involved in the issues related to the region of Prata, searching for an affirmative foreign policy, a subject that I am studying in my monograph project. This proximity and
the ideas of Mitre were used by historians in the beginning of the 20th century for legitimating the
ideas of regional integration that they have defended by integrationist projects. From this, we try
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to understand for which reasons the ideas of Bartolomé Miter were strongly appropriated. With
this purpose, we returned to the end of the Brazilian Empire, when Mitre maintain an approximation with Brazilian politicians, diplomats and intellectuals and has publicized in Argentina a closer
view of the Empire. The coming of Mitre to Brazil in a diplomatic mission in 1872 is emphasized
in the research. In this occasion, he negotiates the territorial limits of Paraguay and pacifies the
relations between Brazil and Argentina. The analysis is based on the categories of space of experience and horizon of expectations by Reinhart Koselleck; in the reflections about circulation of
ideas developed by Carlo Ginzburg; and in the discussion between Eric Hobsbawm and Benedict
Anderson about the construction of the nation and national identities.
keywords: Mitre; Brazil; Argentina
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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HISTÓRI A
589. CADERNOS DO TERCEIRO MUNDO: UMA REVISTA CONTRAHEGEMÔNICA
Autor:			
Orientador:		

Alessandro Leccas Marcal Neves
Angela Maria Roberti Martins (CCS / IFCH)

Aluno: Alessandro Léccas Marçal Neves Orientador(a): Angela Maria Roberti Martins A
pesquisa propõe-se a realizar uma análise do contexto de produção de uma série de entrevistas com
personalidades políticas e culturais da África, América Latina e Oriente Médio que foram publicadas na revista Cadernos do Terceiro Mundo entre os anos 1980 e 1985, produzindo materiais sobre
a História Contemporânea voltados para a educação básica, tanto para uso de professores como
para alunos. Recuperando parte do acervo da revista Cadernos do Terceiro Mundo, intenciona-se
proceder à contextualização das 30 (trinta) entrevistas que envolvem tanto o entrevistado, como
as temáticas importantes que se relacionam com ele e seu tempo. Igualmente, busca-se realizar
uma análise conjunta do contexto de produção das entrevistas e o seu conteúdo, com a redação
de pequenos textos de suporte à compreensão das mesmas. E, finalmente, pretende-se produzir
materiais sobre as entrevistas e seus contextos em formato para web para acesso público e gratuito.
A metodologia de trabalho envolve questões de análises de entrevistas com atores de significativo
papel político, social e/ou cultural nas regiões de abrangência da revista. Envolve, dessa forma, o
conhecimento da história contemporânea e da trajetória de tais atores relevantes sobre os países
integrantes do eixo SUL-SUL. Projeto em fase final, porém, sem conclusões definitivas, tendo em
vista que não foi possível trabalhar com as 30 entrevistas previstas na proposta inicial. Cumpre
observar que a revista Cadernos do Terceiro Mundo, retratava histórias, personagens e cenas que
praticamente não apareciam na mídia convencional, tais como lutas na África em libertação recente, resistência ao apartheid na África do Sul, conflitos no Oriente Médio, mazelas das ditaduras que
assolavam a América Latina e tantos outros temas. O projeto visa a disponibilizar o material das
entrevistas e dos textos de apoio no site do LPPE-IFCH/UERJ e em outros suportes multimídia,
que serão distribuídos, gratuitamente, para as escolas públicas do ensino básico, principalmente.
A ideia principal é que o resultado da pesquisa esteja atrelado a produção de material acadêmico e
pedagógico que ajudem a contextualizar as temáticas contidas na Cadernos. palavras-chave: Cadernos do Terceiro Mundo, História Contemporânea, Contra-Hegemonia. Apoio financeiro: FAPERJ
palavras-chave: Cadernos do Terceiro Mundo; História Contemporânea; Contra-Hegemônica

Student: Alessandro Léccas Marçal Neves Advisor: Angela Maria Roberti Martins The research aims to analyze the context of the production of a series of interviews with political and cultural figures from Africa, Latin America and the Middle East, published in the magazine “Cadernos
do Terceiro Mundo” between 1980 and 1985, producing materials on the Contemporary History
focused on basic education, both for teachers and students. It is intended to recover part of the collection of “Cadernos do Terceiro Mundo” magazine, to contextualize the thirty (30) interviews that
involve both the interviewed and the important topics that relate to him and his time. Likewise,
it is sought to carry out a joint analysis of the context of production of the interviews and their
contents, with the writing of small supporting texts to understand them; Produce materials about
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interviews and their contexts in web format for public and free access. The work methodology involves interview analysis questions with actors with a significant political, social and / or cultural
role in the regions covered by the journal involving the knowledge of contemporary history and
the trajectory of relevant actors on the countries that are part of the South-South axis. Project in
final phase, however, without definitive conclusions, considering that it was not possible to work
with the 30 interviews foreseen in the initial proposal. It should be noted that Third World Magazine, depicting stories, characters, and scenes that were barely appearing in mainstream media,
such as struggles in Africa in recent liberation, resistance to apartheid in South Africa, conflicts in
the Middle East, ravaged Latin America and so many other issues The project will provide material
for the interviews and supporting texts on the LPPE-IFCH / UERJ website and other multimedia
media, which will be distributed, free of charge, to public primary schools, mainly. The main idea
is that the result of the research is linked to the production of academic and pedagogical material
that help to contextualize the themes contained in the magazine. Key words: Cadernos do Terceiro
Mundo, Contemporary History, Counter-Hegemonic Financial support: FAPERJ
keywords: Cadernos do Terceiro Mundo; Contemporary History; Counter-Hegemonic
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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HISTÓRI A
590. CRISTÃOS DA TERRA E O TRIBUNAL DO SANTO OFÍCIO DE GOA
ESTUDO ACERCA DE UMA DAS MEDIDAS PARA A CONVERSÃO NO
ORIENTE PORTUGUÊS
Autor:			
Orientador:		

Gustavo Nascimento Rocha Dias
Celia Cristina da Silva Tavares (CEH / FFP)

A apresentação tem por objetivo demonstrar a maneira como o Tribunal do Santo Oficia
de Goa lidava com os chamados Cristãos da Terra, além dessas ações não serem uma novidade
trazida pela Inquisição. Os chamados Cristãos da Terra, ou também denominados como os Novamente Convertidos, eram nativos indianos conversos ao Cristianismo. O documento escolhido
para analisar a questão foi produzido em 1596, em Lisboa, pelo Conselho Geral da Inquisição. Ele
faz parte de um conjunto de documentos que estão sob a guarda da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, organizado em nove códices. O documento em questão trata-se de respostas e instruções
para os Inquisidores em Goa, para que estes agissem de acordo com os regimentos e costumes das
inquisições do Reino de Portugal. Dentre as instruções, encontra-se a de que os Cristãos da Terra,
ao retornarem das práticas de gentilismo e tendo confessado na mesa da Inquisição, deveriam ser
recebidos com muita misericórdia e bondade. Esta determinação pode ser traçada até o início do
século XVI. O frei Antonio Louro, em 1517, propunha a educação como meio para impedir que
os nativos convertidos se desviassem do Cristianismo. Pouco tempo depois, o Bispo Dom Duarte
Nunes apresentaria medidas como a que o entendimento e a aceitação do retorno dos Novamente
Convertidos à Fé Católica, também seria uma maneira de consolidar a religião. Seguindo o caminho trilhado antes por Louro e Nunes, Miguel Vaz, Vigário Geral de Goa, conseguiu concluir as
vontades do Bispo D. Duarte Nunes. Criou também o cargo oficial de “Pai dos Cristãos”. Este deveria proteger os recém-convertidos, além de zelar pela formação cristã dos nativos. Assim, trabalhou
o Vigário para a criação de um modelo que se convencionou chamar de duas Vias, a Via Suave e a
Via Dura. Ou seja, um modelo que constrangia e ao mesmo tempo gratificava os gentios, baseados
na aceitação ou negação de um modelo imposto pelo colonizador português.
palavras-chave: Inquisição; Goa; Cristão da Terra

The presentation aims to look like the Court of the Holy Office of Goa dealt with the “Cristãos da Terra”, unlike those that were not a novelty brought by the Inquisition. The so-called
“Cristãos da Terra”, also called “Novamente Convertidos”, were Indian natives converted to Christianity. The document edited for analysis was produced in 1596 in Lisbon by the “Conselho Geral
da Inquisição”. It is part of a set of documents that are under the custody of the “Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro”, organized in nine codex. The document in question deals with answers and
instructions for the Inquisitors in Goa, so that they may act in accordance with the regiments and
customs of the Inquisitions of the Kingdom of Portugal. Among the instructions is that the “Cristãos da Terra”, returning to the practices of “gentilismo” and confessions on the “Mesa da Inquisição”, will be received with mercy and kindness. This typing can be traced back to the early 16th
century. The “frei” Antonio Louro, in 1517, proposed education as a means of preventing native
converts from diverting from Christianity. Shortly thereafter, Bishop Dom Duarte Nunes presen-
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ts how understanding and accepting the return of the “Novamente Convertidos” to the Catholic
Faith would also be a way of consolidating a religion. Following the path previously followed by
Louro and Nunes, Miguel Vaz, Vicar General of Goa, was able to conclude as Bishop Pedro Duarte
Nunes’ wishes. He also created the official position of “Pai dos Cristãos”. The latter protected the
“Novamente Convertidos”, in addition to watching over the christian formation of the natives.
Thus, the vicar worked for the creation of a model that convened to call two “Vias”, a “Via Suave”
and a “Via Dura”. That is, a model that constrains and at the same time gratifies the Gentiles, based
on the acceptance or denial of a model imposed by the colonizer.
keywords: Inquisition; Goa; “Cristão da Terra”
Apoio Financeiro:
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HISTÓRI A
591. FORMAÇÃO DO ESTADO NACIONAL E A PERSPECTIVA POLÍTICA
NO PERÍODO VARGUISTA: AS FONTES MANUSCRITAS E IMPRESSAS NOS
ARQUIVOS OSWALDO ARANHA E SOUZA COSTA NO ACERVO DO CPDOC
(1935-1945)
Autor: 		
Orientador:		

Ana Beatriz Morais de Souza
Maria Leticia Correa (CEH / FFP)

Tendo como foco explorar o levantamento de fontes que realizamos nas dependências do
Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC/FGV), esse
trabalho pretende apresentar a perspectiva política que estava na pauta da atuação do Ministério da
Fazenda na gestão de Arthur de Souza Costa (1934-1945) e do Ministro das Relações Exteriores,
Oswaldo Aranha (principalmente 1934-1944), no primeiro governo de Getúlio Vargas. Pretendemos, assim, examinar o apoio de ambos ministros ao projeto de construção do Estado Nacional
pautado pela centralização estatal e pelo reforço da autoridade. A política desenvolvida em ambas
as pastas foi, no período, pauta importante da imprensa especializada em assuntos econômicos,
com destaque para a cobertura da revista O Observador Econômico e Financeiro, editada no Rio
de Janeiro. Utilizamos fontes manuscritas e impressas, correspondendo a vários tipos de correspondência, discursos e publicações que tratam de temas como o esforço político em buscar os investimentos estrangeiros para o Brasil, a adoção de medidas alternativas que visassem a promover
o equilíbrio das contas públicas e a potencializar a estratégia de defesa nacional e a construção de
uma solidariedade americana no período. Assim, pode-se perceber a elaboração, por esses órgãos
do governo brasileiro, em sua atuação no exterior e no país, de um modelo de desenvolvimento
com um viés político autoritário, como condição do progresso industrial.
palavras-chave: Estado Nacional; Getúlio Vargas; Centralização

This work aims to present the political perspective that was on the agenda of the performance of the Ministry of Finance in the management of Arthur of Souza Costa (1934-1945) and of
the Minister of Foreign Affairs, Oswaldo Aranha (mainly 1934-1944), in the first government of
Getúlio Vargas. We intend, therefore, to examine the support of both ministers for the project of
building the National State based on state centralization and strengthening of authority. The policy
developed in both portfolios was, in the period, an important agenda of the specialized press in
economic affairs, especially the cover of the magazine O Observador Economico e Financeiro, published in Rio de Janeiro. We use handwritten and printed sources, corresponding to various types
of correspondence, speeches and publications that deal with themes such as the political effort to
seek foreign investments for Brazil, the adoption of alternative measures aimed at promoting the
balance of public accounts and to enhance the strategy of national defense and the construction of
an American solidarity in the period. Thus, one can perceive the elaboration, by these organs of
the Brazilian government, in its performance abroad and in the country, of a development model
with an authoritarian political bias, as a condition of industrial progress.
keywords: National State; Getúlio Vargas; Centralization
Apoio Financeiro:
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HISTÓRI A
592. HERESIA, APOSTASIA E GENTILISMO NO CERNE DA ATUAÇÃO DOS
AGENTES INQUISITORIAIS EM GOA.
Autor: 		
Orientador:		

Maria Simone Barbosa da Silva
Celia Cristina da Silva Tavares (CEH / FFP)

Instituição: UERJ/FFP Discente: Maria Simone Barbosa da Silva Orientadora: Célia Tavares
Heresia, apostasia e gentilismo no cerne da atuação dos agentes inquisitoriais em Goa. O presente
trabalho tem o objetivo de demonstrar os avanços, no que diz respeito ao entendimento das atribuições dos agentes inquisitoriais, os naiques e os alcaides, dentro da estrutura de implantação e
manutenção do Tribunal de Inquisição de Goa/India. O contato mais aprofundado com a documentação do Tribunal, somado as leituras feitas e os debates entre os colegas de pesquisa, sobre o
entendimento da documentação, despertou o interesse sobre quais eram os critérios para condenações e absolvições pelo Tribunal Inquisitorial. Assim como a importância dos agentes acima citados
e de suas respectivas castas, no cenário imensamente plural, daquelas partes da India, na qual foi
implantado o Tribunal de Inquisição de Goa, este que configura enorme importância no projeto
português de dominação daquelas partes da Ásia, tendo Goa, grande destaque, por ser considerada
“a chave da Índia”. Para tal entendimento, este estudo se debruça em três conceitos estruturais:
heresia, apostasia e gentilismo. – conceitos distintos entre si, porém usados no mesmo propósito – Será debatido a essência de cada conceito e sua importância dentro da estrutura inquisitorial
goesa, estabelecendo dialogo entre os interesses portugueses e das castas que tiveram ação direta,
no projeto de dominação portuguesa. Para tal, tem sido necessárias as indicações de leituras por
parte da orientadora Célia Tavares, assim como a contribuição dos colegas envolvidos no projeto
de implantação do banco de dados, que tem por objetivo tornar a documentação do Tribunal de
Inquisição de Goa, de domínio publico, para que temas que exijam aproximação com a documentação, contem com este mecanismo como suporte.
palavras-chave: heresia; apostasia; gentilismo

Heresy, apostasy and gentleness at the heart of the inquisitorial agents in Goa. The present
work has the objective of demonstrating the advances in the understanding of the attributions of
the inquisitorial agents, the naiques and the governors, within the structure of implantation and
maintenance of the Court of Inquisition of Goa / India. More in-depth contact with the Court’s
documentation, together with the readings and discussions among the research colleagues, on the
understanding of the documentation, aroused interest in the criteria for convictions and acquittals by the Inquisitorial Tribunal. As well as the importance of the agents mentioned above and
their respective castes in the immensely plural setting of those parts of India, in which the Goa
Inquisition Tribunal was established, which is of enormous importance in the Portuguese project
of domination of those parts of Asia, taking Goa, a major highlight, for being considered “the key
to India”. For this understanding, this study focuses on three structural concepts: heresy, apostasy
and gentleness. - concepts that are different from each other, but used in the same purpose. - The
essence of each concept and its importance within the Goquis’ inquisitorial structure will be debated, establishing a dialogue between Portuguese and caste interests that had direct action in the

1148

project of Portuguese domination. To this end, it has been necessary to indicate the readings by
the counselor Célia Tavares, as well as the contribution of the colleagues involved in the project
to implement the database, which aims to make the documentation of the Goa Inquisition Court,
public domain , so that subjects that require approximation with the documentation, contains with
this mechanism like support.
keywords: heresy; apostasy; gentleness
Apoio Financeiro: CNPQ
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HISTÓRI A
593. HISTÓRIA PÚBLICA SOBRE A DITADURA MILITAR BRASILEIRA: 40 E
50 ANOS DEPOIS DO GOLPE
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Yan Bezerra Fonseca
Frederico Vieira Zgur
Daniel Pinha Silva (CCS / IFCH)

Introdução: Este trabalho parte de uma série de inquietações sobre as relações entre a memória social e a escrita da história da Ditadura Militar brasileira, dando relevo as implicações ético-políticas do ofício do historiador, bem como as diferentes formas de apropriação do passado no
tempo presente, Objetivos: Objetiva empreender uma analítica das dimensões pública e acadêmica
da produção de conhecimento sobre o passado, visando comparar e compreender aproximações
e distanciamentos teóricos, bem como analisar possíveis mudanças recentes na percepção pública
sobre o último período ditatorial, levando em consideração o contexto da experiência democrática brasileira no recorte da pesquisa, Metodologia: Baseia-se amplamente em levantamentos das
intervenções públicas de historiadores em veículos de comunicação de grande circulação, obtidos
através de pesquisas em bases de dados de jornais e revistas e com o auxílio de indexadores digitais
reconhecidos pela comunidade científica. A ênfase está na obtenção e catalogação de informações relevantes ao escopo da pesquisa como a data de publicação, tema central dos artigos/livros,
caminho e desenvolvimento do argumento, alcances e comentários. Resultados: Como parte de
um esforço coletivo e em consonância ao delicado momento vivido nesta universidade durante a
tessitura dessa pesquisa, seus principais resultados encontram-se na organização e coordenação de
um grupo de pesquisas denominado Núcleo de Estudos de História, Memória e Ensino da Ditadura
Militar, ainda em atividade e constando atualmente com cerca de 16 colaboradores, entre docentes,
discentes e pós-graduandos desta e de outras instituições. No âmbito desse grupo foram produzidos artigos acadêmicos submetidos a congressos da área, bem como atividades ao público como
palestras, aulas públicas, rodas de conversa, cine-debates e reuniões mediadas pelos integrantes
do grupo. Conclusão: O projeto segue em desenvolvimento, sendo precipitado citar conclusões
finais mas a abordagem teórico-metodológica sobre os dados coletados nos permite elaborar um
prognóstico e um diagnóstico que se desenham: uma crescente desconfiança e esgotamento da
autonomia e do poder de persuasão sobre o passado reconstruído em sua totalidade; ou ainda, se
a historiografia produz conhecimentos privilegiados sobre os passados, estes conhecimentos produzidos pela história não devem abandonar princípios orientadores para o tempo presente destes
enunciados.
palavras-chave: História Pública; Ditadura Militar Brasileira; Memória da Ditadura Militar Brasileira

Introduction: This work is based on a series of concerns about the relations between social
memory and writing in the history of the Brazilian Military Dictatorship, highlighting the ethical-political implications of the historian’s craft, as well as the different ways of appropriating the
past in present Objective: To undertake an analysis of the public and academic dimensions of the
production of knowledge about the past, in order to compare and understand theoretical approximations and distances, as well as to analyze possible recent changes in the public perception about
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the last dictatorial period, taking into account the context of the Brazilian democratic experience
in the cut-off of research, Methodology: It is based largely on surveys of the public interventions of
historians in large-circulation communication vehicles, obtained through searches in databases of
newspapers and magazines and with the aid of digital indexers reco the scientific community. The
emphasis is on obtaining and cataloging information relevant to the scope of the research such as
the date of publication, central theme of the articles / books, path and argument development, scope and comments. Results: As part of a collective effort and in keeping with the delicate moment
lived in this university during the course of this research, its main results are in the organization
and coordination of a research group called Nucleus of Studies of History, Memory and Teaching
of Dictatorship Military, still in activity and currently has about 16 collaborators, including teachers, students and post-graduates of this and other institutions. Within this group were produced
academic articles submitted to congresses in the area, as well as activities to the public such as lectures, public lectures, talk wheels, cinema-debates and meetings mediated by the members of the
group. Conclusion: The project is still in development and it is rash to cite final conclusions, but
the theoretical-methodological approach to the data collected allows us to elaborate a prognosis
and a diagnosis that are designed: a growing distrust and exhaustion of autonomy and the power
of persuasion over the past reconstructed in its entirety; or if historiography produces privileged
knowledge about the past, this knowledge produced by history must not abandon guiding principles for the present tense of these statements.
keywords: Public History; Brazilian military dictatorship; Military dictatorship memory
Apoio Financeiro: ; PIBIC UERJ
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HISTÓRI A
594. I. A DESCOBERTA DA POLÍTICA POR MEIO DO RISO: FILMUSICAIS,
CHANCHADAS E A CAPITALIDADE DO RIO DE JANEIRO
Autor: 		
Orientador:		

Leticia Fonseca Araujo Souza
Carlos Eduardo Pinto de Pinto (CCS / IFCH)

A descoberta da política por meio do riso: filmusicais, chanchadas e a capitalidade do Rio de
Janeiro Autora: Letícia Fonseca Araújo Souza Orientador: Carlos Eduardo Pinto de Pinto O objetivo do projeto “(Quase) Sem perder a majestade: a representação do Rio de Janeiro em filmusicais e
chanchadas entre o Estado Novo e a inauguração de Brasília” é analisar a produção de uma história
pública sobre o Rio de Janeiro, por meio da abordagem de um conjunto de filmes cariocas realizados entre 1936 e 1962. Parte-se da hipótese de que essa produção cinematográfica desempenhou
papel relevante na consolidação de um imaginário sobre a cidade que era, naquele momento, era
capital da República. O método de análise foi baseado pela Semiopragmática, que consiste em abordar os filmes não como textos fechados, tampouco como reflexos do contexto, mas como agentes
e reagentes do tecido social em que se inserem. Os resultados da análise fílmica (levando em conta
o enredo e os elementos da linguagem cinematográfica) são cruzados com dados pertinentes ao
circuito social das obras – produção, veiculação e consumo. Desse modo, se percebe que representações cinematográficas das cidades não se fazem através de imagens óbvias, mas se atrelam a uma
rede de significados socialmente compartilhados. No caso do Rio de Janeiro, a cultura carioca está
escamoteada em falas e nas letras das canções, na cenografia, na caracterização dos personagens,
entre outros aspectos. Os resultados da pesquisa, até o momento, apontam para a confirmação da
relação entre política e as comédias musicais, sendo o Festival Cinematográfico do Distrito Federal
um dos indícios que nos permitiram perceber isso. Criado para incentivar as atividades turísticas,
o festival premiou um número considerável de comédias musicais, evidenciando o potencial desses filmes como agentes de uma dada leitura sobre o Rio, condizente com as políticas culturais em
jogo naquele momento. Tais percepções permitem ter certeza de que estamos trilhando o caminho
certo para atingir nossos objetivos, ao mesmo tempo em que nos instiga a continuar a desbravar o
universo fascinante da história urbana realiza por meio da análise fílmica.
palavras-chave: Rio de Janeiro; cinema; história pública

The objective of the project “(Almost) Without losing the majesty: the representation of
Rio de Janeiro in films and slangs between the Estado Novo and the inauguration of Brasília” is to
analyze the production of a public history about Rio de Janeiro, through approach to a set of Carioca films made between 1936 and 1962. It starts from the hypothesis that this cinematographic
production played a relevant role in the consolidation of an imaginary about the city that was, at
that moment, the capital of the Republic. The method of analysis was based on Semiopragmatics,
which consists in approaching the films not as closed texts, neither as reflections of the context, but
as agents and reagents of the social fabric in which they are inserted. The results of the film analysis (taking into account the plot and the elements of the cinematographic language) are crossed
with data pertinent to the social circuit of the works - production, placement and consumption.
In this way, it can be seen that cinematographic representations of cities are not made through
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obvious images, but they are linked to a network of socially shared meanings. In the case of Rio de
Janeiro, the Carioca culture is hidden in speeches and song lyrics, set design, character characterization, among other aspects. The results of the research, so far, point to the confirmation of the
relationship between politics and musical comedies, being the Film Festival of the Federal District
(Festival Cinematográfico do Distrito Federal) one of the signs that allowed us to perceive this.
Created to encourage tourism activities, the festival awarded a considerable number of musical comedies, highlighting the potential of these films as agents of a given reading about Rio, consistent
with the cultural policies at play at that time. Such insights allow us to be sure that we are treading
the right path to achieve our goals, while at the same time instigating us to continue to explore the
fascinating universe of urban history accomplished through film analysis.
keywords: Rio de Janeiro; cinema; public history
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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HISTÓRI A
595. ICONOGRAFIA E HISTÓRIA: UMA ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS DO
JORNAL “A NOITE” SOBRE OS REFUGIADOS DO PÓS-GUERRA (19461955)
Autor: 		
Orientador:

Vanessa Mendonça Leite
Luis Reznik (CEH / FFP)

História e Iconografia: uma análise das fotografias do jornal “A Noite” sobre os refugiados
do Pós-Guerra (1946-1955) Autora: Vanessa Mendonça Leite Orientador: Luís Reznik Por cerca de 80 anos a Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores foi o primeiro destino das centenas
de milhares de imigrantes que tencionavam se estabelecer no Brasil. No final da década de 1940,
como fruto da assinatura de acordos com o Comitê Intergovernamental, o país acolheu cerca de
29 mil refugiados e deslocados populacionais da Segunda Guerra Mundial. Todo esse contingente precisou entrar no Brasil através da Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores. O presente
projeto tem como proposta a análise das fotografias inseridas no jornal “A Noite”, a respeito dos
refugiados que eram destinados a antiga Hospedaria de Imigrantes, entre os anos 1946 a 1955. A
intenção é, através do exame da fonte, compreender como eram representados esses imigrantes,
que construção da visibilidade pública midiática-imagética desses sujeitos era veiculada e os discursos presentes nessas fotografias. Para tanto, adotou-se o modelo de análise semiótica das imagens,
baseada nas teorias inauguradas por Ferdinand de Saussure, bem como o conceito de representação
elaborado por Stuart Hall. A partir das pesquisas no jornal “A Noite” e na revista “A Noite Ilustrada” foi possível estruturar e organizar um banco de dados com as informações coletadas, a fim de
facilitar e tornar eficiente as consultas posteriores, e mesmo a análise das fotografias. Os estudos
teórico-metodológicos contribuíram para definir a abordagem empregada na análise da fonte e
sobre quais metodologias esta se firma. Assim, mediante o exame inicial das fotografias revelou-se certa diferença entre “A Noite” e “A Noite Ilustrada”, no que tange a apresentação da figura do
imigrante. A Hospedaria de Imigrantes, entretanto, consta em ambas as publicações a partir de
conotações positivas, seja pela qualidade dos serviços ou pela beleza das paisagens. Dessa forma,
torna-se necessário refletir como o conteúdo das reportagens poderia expressar uma relação entre
os construtores da informação e o público-leitor alvo, desconsiderando qualquer sentido de mera
passividade destes últimos.
palavras-chave: imigração; hospedaria; fotografia

History and Iconography: an analysis of the photographs of the newspaper “A Noite” about
post-war refugees (1946-1955) Author: Vanessa Mendonça Leite Advisor: Luís Reznik For about
80 years, the Ilha das Flores Immigrants Inn was the frist destination for the hundreds of thousands
of immigrants that intended to settle at Brazil. In the late 1940s, as a consequence of the signature
of agreements with the Intergovernmental Committee, the country has received about of 29 thousands refugees and displaced people from the Second World War. All this contingent needed to
enter Brazil through the Ilha das Flores Immigrants Inn. This project has a proposal the analysis
of photographs inserted in the newspaper “A Noite”, concerning the refugees that were destined
to the old Immigrants Inn between 1946 to 1955. The intent is, through the source examination,
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to comprehend how were represented this immigrants, what construction of public visibility media-imagery of these subjects were conveyed and the speeches presented in these photographs.
For this purpose, was adopted the model of semiotics analysis of the images, based on the theories inaugurated by Ferdinand de Saussure, as well as the concept of representation elaborated by
Stuart Hall. Through the researches in the newspaper “A Noite” and in the magazine “A Noite Ilustrada”, was possible to structure and organize a database with the collected information, in order
to facilitate and make efficient the subsequent queries, and even the analysis of the photographs.
The studies theorical-methodological contributed to define the approach used in the analysis of
the source and about which methodologies in gets firmed. Therefore, through the initial examination of the photographs, it proved a certain difference between “A Noite” and “A Noite Ilustrada”,
regarding the presentation of the image of the immigrant. The Ilha das Flores Immigrants Inn,
however, appears in both publications with positive connotations, been by the service qualities or
by the beauty of the landscapes. Therefore, turns up necessary to reflect how the content of the
reports could be express a relation between the constructors of information and the target reading
public, without considering any sense of mere passivity from this public.
keywords: immigratoin; inn; photograph
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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HISTÓRI A
596. IMIGRANTES VENEZUELANOS NO BRASIL
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Bruno da Silva
Matheus Santana Santos de Oliveira
Maria Teresa Toribio Brittes Lemos (CCS / IFCH)

A Venezuela tem passado por turbulências nos setores políticos e econômicos. Divergências
e conflitos políticos acabaram criando uma instabilidade no país que se refletiu diretamente na população. O trabalho consiste em debater a questão da imigração em massa dos venezuelanos para o
Brasil, mais precisamente em Roraima e em Manaus e o mesmo desencandeia os acontecimentos
que levaram o país para essa crise. Nos últimos cinco anos, cerca de três milhões de venezuelanos
deixaram seu país, sendo que duzentos mil vieram ao Brasil, cruzando pouco mais de 200 km
até Boa Vista, capital de Roraima. Muitos testemunhos destes imigrantes considerados refugiados
apontam que suas vidas antes de se deslocarem para o país vizinho estava caótica; não conseguiam
emprego e a própria comida estava escassa, fazendo com que muitos comessem apenas uma vez
por dia na tentativa de fazer o alimento durar por mais por mais tempo. Em Pacaraima, estado de
Roraima, Dados de pesquisas apontam que dos venezuelanos não indígenas que migraram para o
Brasil, 32% fizeram ensino superior ou uma pós-graduação e 78% têm ensino médio completo e
60% exerce trabalho remunerado, sendo que 28% se encontra empregado. Dos que exercem atividade remunerada, 44% ganham entre um e dois salários, 5% ultrapassa essa faixa e 51% recebem
menos de um salário-mínimo. Mas, ainda assim, esse número conjura com a situação vivida por
parte da grande maioria de imigrantes.
palavras-chave: Venezuela; Imigração; Política

Venezuela has been experiencing turbulence in the political and economic sectors. Divergences and political conflicts ended up creating an instability in the country that was reflected
directly in the population. The work is to discuss the issue of mass immigration of Venezuelans
to Brazil, more precisely in Roraima and Manaus and the same Desencandeia the events that led
the country to this crisis. In the last five years, about 3 million of Venezuelans left their country,
and 200,000 came to Brazil, crossing just over 200 km to Boa Vista, capital of Roraima. Many testimonies of these immigrants considered refugees point out that their lives before moving to the
neighboring country was chaotic; They couldn’t get jobs and their food was scarce, causing many
to eat only once a day in an attempt to make food last for longer. In Pacaraima, state of Roraima,
research data points out that of the non-indigenous Venezuelans who migrated to Brazil, 32% did
higher education or a graduate and 78% have full middle school and 60% has paid work, and 28%
is Employee. Of those with paid activity, 44% earn between one and two salaries, 5% exceeds that
track and 51% receive less than a minimum wage. But still, this number conjures with the situation
experienced by the vast majority of immigrants.
keywords: Venezuela; Immigration; Political
Apoio Financeiro: ; CETREINA
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HISTÓRI A
597. IMIGRANTES VENEZUELANOS NO BRASIL
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Matheus Santana Santos de Oliveira
Bruno da Silva
Maria Teresa Toribio Brittes Lemos (CCS / IFCH)

A Venezuela tem passado por turbulências nos setores políticos e econômicos. Divergências
e conflitos políticos acabaram criando uma instabilidade no país que se refletiu diretamente na
população. O trabalho consiste em debater a questão da imigração em massa dos venezuelanos para
o Brasil, mais precisamente em Roraima e em Manaus e o mesmo desencadeia os acontecimentos
que levaram o país para essa crise. Nos últimos cinco anos, cerca de três milhões de venezuelanos
deixaram seu país, sendo que duzentos mil vieram ao Brasil, cruzando pouco mais de 200 km
até Boa Vista, capital de Roraima. Muitos testemunhos destes imigrantes considerados refugiados
apontam que suas vidas antes de se deslocarem para o país vizinho estava caótica; não conseguiam
emprego e a própria comida estava escassa, fazendo com que muitos comessem apenas uma vez
por dia na tentativa de fazer o alimento durar por mais por mais tempo. Em Pacaraima, estado de
Roraima, Dados de pesquisas apontam que dos venezuelanos não indígenas que migraram para o
Brasil, 32% fizeram ensino superior ou uma pós-graduação e 78% têm ensino médio completo e
60% exerce trabalho remunerado, sendo que 28% se encontra empregado. Dos que exercem atividade remunerada, 44% ganham entre um e dois salários, 5% ultrapassa essa faixa e 51% recebem
menos de um salário-mínimo. Mas, ainda assim, esse número conjura com a situação vivida por
parte da grande maioria de imigrantes.
palavras-chave: Venezuela; Imigração; Política

Venezuela has experienced turmoil in the political and economic sectors. Divergences and
political conflicts ended up creating an instability in the country that was reflected directly in the
population. The work consists of discussing the issue of mass immigration of Venezuelans to Brazil, more precisely in Roraima and Manaus and the same triggers the events that led the country to
this crisis. In the last five years, about three million Venezuelans have left their country, and two
hundred thousand have come to Brazil, crossing just over 200 km to Boa Vista, capital of Roraima.
Many testimonies of these immigrants considered refugees point out that their lives before moving to the neighboring country were chaotic; they did not get a job and the food itself was scarce,
causing many to eat only once a day in an attempt to make the food last longer. In Pacaraima, state
of Roraima, Research data indicate that non-indigenous Venezuelans who migrated to Brazil, 32%
did higher education or a postgraduate degree, and 78% have completed high school and 60% work
in paid work, with 28% is employed. Of the wage earners, 44% earn between one and two salaries,
5% go beyond this range and 51% receive less than one minimum wage. But even so, this number
conjures up with the situation experienced by the vast majority of immigrants
keywords: Venezuela ; Immigration; Political
Apoio Financeiro: ; CETREINA
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HISTÓRI A
598. JOAQUIM MONTEIRO CAMINHOÁ: A TRAJETÓRIA DE UM MÉDICOBOTÂNICO NO IMPÉRIO DO BRASIL (1858-1896)
Autor:			
Orientador:		

João Marcos Rocha Pereira
Alex Gonçalves Varela (CCS / IFCH)

O projeto consiste em reconstruir a trajetória de Joaquim Monteiro Caminhoá no âmbito
do contexto científico do Império do Brasil, tendo como premissa fundamental de análise sua contribuição para o processo de emergência e consolidação das ciências naturais brasileiras. Joaquim
Monteiro Caminhoá foi considerado um dos mais importantes botânicos brasileiros. Ele tornou-se
doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia, foi Lente de Botânica e Zoologia da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e nomeado Lente de história natural do Colégio Pedro
II. Faleceu em 28 de novembro de 1896, no Rio de Janeiro. Iniciamos as atividades com o levantamento da documentação produzida por Joaquim Monteiro Caminhoá nas bibliotecas e instituições
arquivísticas localizadas na cidade do Rio de Janeiro, como a Fundação Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro, e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A seguir, a pesquisa sobre a trajetória
de Caminhoá foi iniciada com o levantamento bibliográfico daquilo que já foi produzido sobre o
personagem. Escritos sobre Caminhoá foram produzidos por Sacramento Blake, Fernando Magalhães, Carlos Araújo, Carlos Lacaz, Orsini Giffoni, Lycurgo dos Santos Filho, Maria Rachel Fróes
da Fonseca, Jaime Benchimol, Wandir Santos, entre outros. Na trajetória do médico-botânico
destacam-se os cursos de Botânica Popular proferidos por Caminhoá no âmbito da Conferências
Populares da Glória. As Conferências tinham como objetivo “vulgarizar” os estudos das ciências
naturais e da botânica. Caminhoá objetivava levar à população essa “dádiva” do contato com a terra
e com a natureza, especialmente no Brasil. No Curso de Botânica Popular I, Caminhoá se preocupa
em apresentar as ciências naturais de forma mais geral. Sua explanação é voltada para a história
das ciências naturais e para as transformações dessas ciências no Brasil. Por sua vez, no Curso de
Botânica Popular II, Caminhoá argumenta sobre a importância das ciências naturais para o Brasil.
Para ele, o ser humano seria mais “feliz e realizado” se estivesse em contato com esse conhecimento.
Enfim, o levantamento das produções científicas elaboradas por Caminhoá nas principais instituições arquivísticas e bibliotecas localizadas no Rio de Janeiro revelam que o personagem publicou
intensamente na área da História Natural, principalmente no campo da Botânica.
palavras-chave: Joaquim Monteiro Caminhoá ; Século XIX; História das Ciências

The project consists of reconstructing the trajectory of Joaquim Monteiro Caminhoá in the
context of the Brazilian Empire’s scientific context, having as fundamental analysis the contribution of the Brazilian society to the emergence and consolidation process of the Brazilian natural
sciences. Joaquim Monteiro Caminhoá was considered one of the most important Brazilian botanists. He became a Doctor of Medicine from the Faculty of Medicine of Bahia, was Lens of Botany
and Zoology of the Faculty of Medicine of Rio de Janeiro, and named Natural History Lens of the
Pedro II College. He died on November 28, 1896, in Rio de Janeiro. We began our activities by
surveying the documentation produced by Joaquim Monteiro Caminhoá in the libraries and archival institutions located in the city of Rio de Janeiro, such as the National Library Foundation
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of Rio de Janeiro, and the Brazilian Historical and Geographical Institute. Next, the research on
the trajectory of Caminhoá was initiated with the bibliographical survey of what has already been
produced about the character. Writings on Caminhoá were produced by Sacramento Blake, Fernando Magalhães, Carlos Araújo, Carlos Lacaz, Orsini Giffoni, Lycurgo dos Santos Filho, Maria
Rachel Fróes da Fonseca, Jaime Benchimol, Wandir Santos, among others. In the trajectory of the
botanist, the Popular Botanic courses given by Caminhoá in the scope of the Popular Conferences
of Glory stand out. The Conferences aimed to “popularize” the studies of the natural sciences and
botany. Caminhoá aimed to bring to the population this “gift” of contact with land and nature,
especially in Brazil. In the Popular Botanic Course I, Caminhoá is concerned with presenting the
natural sciences more generally. Its explanation is focused on the history of the natural sciences
and on the transformations of these sciences in Brazil. In turn, in the Course of Popular Botany
II, Caminhoá argues about the importance of the natural sciences for Brazil. For him, the human
being would be more “happy and fulfilled” if he was in contact with this knowledge. Finally, the
survey of the scientific productions elaborated by Caminhoá in the main archival institutions and
libraries located in Rio de Janeiro reveal that the character published intensely in the area of Natural History, mainly in the field of Botany.
keywords: Joaquim Monteiro Caminhoá; XIX Century; History of Sciences
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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HISTÓRI A
599. LIVROS ESCOLARES EM QUESTÃO: A PRODUÇÃO DIDÁTICA DE
JONATHAS SERRANO PARA A HISTÓRIA ESCOLAR
Autor:			
Orientador:		

Matheus Carlos de Castro Dantas
Maria Aparecida da Silva Cabral (CEH / FFP)

Estudar a produção didática de Jonathas Serrano, que foi professor do Colégio Pedro II,
atuou em projetos de formação de professores, nas décadas iniciais republicanas no Brasil, tem se
constituído em um enorme desafio para a nossa pesquisa de iniciação cientifica, porém muito instigante pela sua importância na divulgação de novos rumos para o ensino da história escolar. Esta
pesquisa atenta-se a contribuir para abrangência dos processos sociais que modificaram a estrutura
do conhecimento histórico e a divulgação do livro na escola, a partir dos materiais por ele produzidos. A sua produção didática voltada ao ensino da história para os alunos da instrução secundária
no Brasil àquela época. Nesse sentido, destaca-se para esta discussão a análise da obra Epítome de
História Universal, publicada em 1913 e História do Brasil no ano de 1926. Tais livros didáticos foram considerados, por muitos professores daquela época, como inovadores pelo fato de apresentar
uma nova visão acerca do ensino da história escolar. O investimento na inserção de quadros sinóticos, o emprego de gravuras, mapas e retratos, juntamente, com o texto principal de cada capítulo,
pode ser compreendido como um investimento de Serrano na produção de um conhecimento que
se baseia fortemente na ideia de observação. Foi possível perceber que Serrano produz um certo
afastamento da história linear e cronológica em sua narrativa histórica, à medida que introduz
um novo método, que privilegia a capacidade de análise e a observação, no entendimento dos fenômenos históricos, se contrapondo à proposta de memorização e fixação de conteúdo, bastante
recorrente aos compêndios escolares daquele período.
palavras-chave: ensino de história ; livro didático ; Jonathas Serrano

Studying the didactic production of Jonathas Serrano, who was a professor at the Pedro II
College, worked on teacher training projects in the early republican decades in Brazil, has been a
huge challenge for our scientific initiation research, but very instigating its importance in the dissemination of new directions for the teaching of school history. This research aims to contribute to
the comprehension of the social processes that modified the structure of historical knowledge and
the dissemination of the book in the school, from the materials produced by it. His didactic production aimed at teaching history to the students of secondary education in Brazil at that time. In this
sense, the analysis of the Epitome of Universal History, published in 1913 and the History of Brazil
in 1926, stands out for this discussion. Such textbooks were considered by many professors of that
time as innovators because they presented a new vision about of school history teaching. The investment in the insertion of synoptic pictures, the use of engravings, maps and portraits, together
with the main text of each chapter, can be understood as an investment of Serrano in the production of a knowledge that is strongly based on the idea of observation. It was possible to perceive
that Serrano produces a certain distance from the linear and chronological history in his historical
narrative, as he introduces a new method, that privileges the capacity of analysis and observation,
in the understanding of historical phenomena, in opposition to the proposal of memorization and
content, quite recurrent to the school textbooks of that period.
keywords: history teaching; textbook; Jonathas Serrano
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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HISTÓRI A
600. MEMÓRIA, PROPRIEDADE E MORADIA: NARRATIVAS POLÍTICAS
SOBRE A PROPRIEDADE EM VILA OPERÁRIA, DUQUE DE XAXIAS
Autor:			
Orientador:		

Debora de Souza de Oliveira
Mauro Henrique de Barros Amoroso (CEH / FEBF)

Esta pesquisa objetiva analisar as representações sobre memória, propriedade e moradia
comparando os discursos de memória e reportagens de jornal dos moradores de Vila Operária.
Sendo assim, o objeto de análise é a favela Vila Operária, situada no 1° Distrito do município de
Duque de Caxias, Baixada Fluminense. O surgimento da favela se dá entre o final dos anos de
1950 e início dos anos de 1960. Seu processo de ocupação e formação é ligado ao loteamento feito
por atores políticos locais, isto é, na trajetória de atuação de cada morador como sujeito político
autônomo, bem como seus processos de mobilização. Para tanto, a metodologia adotada é o uso
da História Oral que utiliza da fala de indivíduos acerca de suas respectivas trajetórias. Para o enriquecimento da análise das narrativas, foram realizadas comparações com relatos jornalísticos do
contexto histórico em questão, a fim de se refletir sobre os usos políticos do passado inerentes a tais
discursos pela ótica de diferentes atores.
palavras-chave: memória; propriedade; História oral

This research aims to analyze the representations about memory, property and housing
comparing the memory discourses and newspaper reports of the residents of Vila Operária. Therefore, the object of analysis is the favela Vila Operária, located in the 1st District of the municipality
of Duque de Caxias, Baixada Fluminense. The emergence of the favela takes place between the end
of the 1950s and the beginning of the 1960s. Its process of occupation and formation is linked to
the allotment made by local political actors, that is, in the performance trajectory of each resident
as an autonomous political subject , as well as their processes of mobilization. Therefore, the methodology adopted is the use of Oral History that uses the speech of individuals about their respective trajectories. For the enrichment of the analysis of the narratives, comparisons were made with
journalistic reports of the historical context in question, in order to reflect on the political uses of
the past inherent in such discourses from the perspective of different actors.
keywords: memory; property; oral history
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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HISTÓRI A
601. MESSIANISMO, MILENARISMO E “NACIONALISMO INCA” NAS
REBELIÕES ANDINAS DO SÉCULO XVIII: DEBATES EM TORNO DA
HISTORIOGRAFIA DOS ANOS 1950-1980
Autor: 		
Orientador:

Leonardo Bezerra Pereira da Costa
Alexandre Belmonte (CCS / IFCH)

O movimento rebelde liderado por Túpac Amaru II e Micaela Bastidas no vice-reino do
Peru entre 1780 e 1782 foi amplamente estudado durante a década de 1940, entendido como um
movimento de contestação à administração colonial espanhola. Com essa geração de historiadores
-em especial Lewin, Valcárcel e Bouroncle- as rebeliões tupamaristas ficaram consagradas como
o grande movimento precursor das emancipações que afetariam a colônia espanhola, levando ao
surgimento de diversas repúblicas nas primeiras duas décadas do século XIX. Em 1954, John Rowe
abre caminhos para uma nova perspectiva nos estudos sobre Amaru, com seu artigo “El movimiento nacional inca del siglo XVIII”, primeira vez em que a rebelião foi vista como protótipo de
um nacionalismo “inca”. Nosso trabalho busca analisar a historiografia que, a partir da influência
de Rowe e dos Annales (sobretudo a história das mentalidades), dedica-se a investigar os aspectos
messiânicos e milenaristas das rebeliões de Amaru e Bastidas, introduzindo as figuras de Túpac
Katari e Bartolina Sisa no âmbito desse processo revolucionário. Autores como Jorge Hidalgo e Jan
Szeminski abordam aspectos culturais desse movimento, indo além do viés político da precedente
geração de historiadores sobre o tema. Dessa forma, as rebeliões deixam de ser um fenômeno meramente atrelado às insatisfações políticas de seus protagonistas, à medida que, a partir dos anos
1970, densificam-se as investigações sobre as mitologias e práticas culturais ligadas ao movimento,
trazendo mais complexidade à análise do tema. Priorizaremos a leitura e interpretação de fontes
editadas, de material bibliográfico e de documentação colhida durante os últimos três anos, no
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia e no Arquivo Histórico do Itamaraty. Utilizando uma
metodologia qualitativa, efetuaremos uma leitura crítica de obras e artigos que se referem ao messianismo andino, ao que Rowe chamou de “nacionalismo inca”, confrontando esse corpus com documentação inédita de arquivo e com uma consistente produção historiográfica levada a cabo desde
os anos 1950, com significativos aportes recentes. Sintetizamos os resultados desta fase da pesquisa:
transcrição e tradução dos manuscritos; leituras e resenhas críticas da bibliografia; reuniões semanais com o orientador; elaboração de artigos; participação em congresso em agosto de 2018.
palavras-chave: rebeliões ; messianismo; historiografia

The rebel movement led by Tupac Amaru II and Micaela Bastidas in the viceroyalty of Peru
between 1780 and 1782 was extensively studied during the 1940s, understood as a protest movement against the Spanish colonial administration. With this generation of historians -especially
Lewin, Valcárcel and Bouroncle- the Tupamarist rebellions were consecrated as the great precursor movement of the emancipations that would affect the Spanish colony, leading to the emergence of several republics in the first two decades of the Nineteenth century. In 1954, John Rowe
pioneered a new perspective on Amaru studies, with his article “The Inca National Movement of
the Eighteenth Century,” the first time that the rebellion was seen as a prototype of an Inca natio-
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nalism. Our work tries to analyze the historiography which, from the influence of Rowe and the
Annales (mainly the history of mentalities), investigated the messianic and millenarian aspects of
the rebellions of Amaru and Bastidas, introducing the figures of Tupac Katari and Bartolina Sisa in
the context of this revolutionary process. Authors such as Jorge Hidalgo and Jan Szeminski discussed cultural aspects of this movement, going beyond the political bias of the previous generation
of historians on the subject. In this way, the rebellions ceased to be a phenomenon merely linked
to the political dissatisfaction of their protagonists, and, from the 1970s onwards, investigations
on the mythologies and cultural practices linked to the movement were densified, bringing more
complexity to the analysis of the theme. We will prioritize the reading and interpretation of edited
sources, bibliographical material and documentation collected during the last three years, at Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia and Arquivo Histórico do Itamaraty/RJ. Using a qualitative
methodology, we will carry out a critical reading of works and articles referring to the Andean
messianism, to what Rowe called “Inca nationalism”, confronting this corpus with unpublished
documentation of archive and with a consistent historiographic production carried out as of the
1950s, with significant recent contributions. The results of this research phase are synthetized
as follows: transcription and translation of manuscripts; critical readings and reviews of the bibliography; weekly meetings with the tutor; elaboration of articles; participation in a congress in
August 2018.
keywords: rebellions; messianism; historiography
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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HISTÓRI A
602. O CENTRO GALLEGO E A CASA DE GALÍCIA NA TRAJETÓRIA DOS
IMIGRANTES ESPANHÓIS NO RIO DE JANEIRO
Autor: 		
Orientador:

Matheus Aieta de Albuquerque Silva
Érica Sarmiento da Silva (CCS / IFCH)

O presente projeto de iniciação científica, ligado a FAPERJ, colabora com a pesquisa sobre
a Casa de Espanha do Labimi UERJ, na perspectiva de recuperar a história da instituição, e sua
importância para os imigrantes espanhóis que chegavam ao Rio de Janeiro, suas formas de sociabilidade e preservação da sua cultura. A Casa de Espanha surgiu, então, da fusão entre o Centro
Espanhol e a Casa de Galícia, em 1983, já após o período da Segunda Imigração Massiva para a
cidade (1940-70). Através de uma ampla pesquisa bibliográfica sobre o tema do associativismo
galego/espanhol no caso específico do Rio de Janeiro e também da transcrição de importantes
documentos e entrevistas, pretende-se possibilitar um estudo sobre essa instituição que existe até
hoje. O associativismo era uma forma válida e autêntica de através da qual os imigrantes preservavam suas tradições e os valores numa sociedade receptora na qual eles precisavam construir espaços
de sociabilidade e solidariedade. Até o momento, foram realizadas transcrições de documentos
ligados à pesquisa, um conjunto documental pertencente a antiga Casa de Galícia, e também um
processo do extinto Tribunal de Segurança Nacional. Houve também a participação em encontros
acadêmicos e em um simpósio, nos quais foram discutidos a temática do associativismo espanhol
no Rio de Janeiro. Dessa forma, através da produção acadêmica, será possível preservar a memória
da instituição e contar a sua história, retomando as trajetórias dos imigrantes espanhóis no Rio de
Janeiro, o que conforma também a história da cidade.
palavras-chave: associativismo espanhol; Casa de Espanha; imigração espanhola

This scientific initiation project, linked to FAPERJ, collaborates with the Labimi UERJ’s
research on the “Casa de Espanha”, with the purpose to recover the institution’s history, and its
importance for the Spanish immigrants who arrived in Rio de Janeiro, their forms of sociability
and preservation of their culture. The Casa de Espanha was result of a merger between the Centro
Espanhol and the Casa de Galícia in 1983, after the Second Massive Immigration to the city (194070). Through a wide bibliographical research on the subject of Galician/Spanish associativism in
the specific case of Rio de Janeiro and also of the transcription of important documents and interviews, it is intended to make possible a study about this institution that still exists until today.
Associativism was a valid and authentic form through which immigrants preserved their traditions
and cultural values in a receiving society in which they needed to build spaces of sociability and
solidarity. So far transcripts of documents linked to the research have been accomplished, a documentary collection belonging to the former Casa de Galícia, and also a process of the extinct Tribunal de Segurança Nacional. There was also participation in academic meetings and a symposium,
in which the theme of Spanish associativism in Rio de Janeiro was discussed. In this way, through
academic production, it will be possible to preserve the institution’s memory and tell its history,
taking up the trajectories of the Spanish immigrants in Rio de Janeiro, which also it’s a part of the
city’s history.
keywords: spanish associativism; Casa de Espanha; spanish imigration
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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HISTÓRI A
603. O DIA A DIA DO VICE-REI: OS CONCEITOS DE HONRA E DE CASA NA
CORRESPONDÊNCIA ADMINISTRATIVA E PESSOAL DO 2º MARQUÊS DO
LAVRADIO (1768-1776)
Autor: 		
Orientador:		

Caroline Cardoso Alexandre dos Santos
Fabiano Vilaça dos Santos (CCS / IFCH)

O propósito deste trabalho se concentra em analisar, dentro da correspondência administrativa e pessoal redigida pelo 2º marquês do Lavradio, os entendimentos acerca das noções de
Casa e de Honra e como ambas podiam funcionar como norteadoras de decisões no cotidiano da
administração colonial. Essas cartas foram produzidas no período em que Lavradio foi governador
da capitania da Bahia e logo após vice-rei no Rio de Janeiro, obedecendo ao recorte cronológico de
1768 a 1776. São temas muito presentes em sua escrita epistolar que quando analisados demonstram sua preocupação em manter as qualidades que o faziam um nobre de “primeira nobreza” no
Antigo Regime e um bom governante, a fim de que suas próximas gerações pudessem se beneficiar dos frutos colhidos por esse período no Brasil, além de obter benefícios para o pagamento
de dívidas que sua Casa já detinha. Esses temas configuram-se como uma das preocupações mais
tangentes em suas missivas, tendo um peso ainda maior para o marquês pelo afastamento físico da
metrópole já que está a governar nas longínquas terras do além-mar. Com as notórias dificuldades
de comunicação rápida e eficaz no período, o mesmo afirma que é “ao longe que soam mais os desacertos”, elucidando de forma concisa a preocupação com os acertos de suas decisões para a boa
manutenção do território compreendido pelo Império Português, mantendo assim sua honradez
enquanto governante e a segurança e sobrevivência de sua Casa. Houve uma mudança de ambos
os conceitos na contemporaneidade. Portanto, ao se propor a traçar um panorama de seus significados no momento da escrita das cartas, acredito que este trabalho possa ajudar a complementar o
conhecimento da figura histórica de D. Luís de Almeida, seus anseios como governador colonial,
um pequeno panorama da sociedade colonial situada no Rio de Janeiro a partir das perspectivas
de uma figura central na administração e a complementar análises sobre questões relacionadas à
história da família e da nobreza no Antigo Regime português.
palavras-chave: Brasil colônia; Antigo Regime; História dos conceitos

The purpose of this paper is to analyze, within the administrative and personal correspondence written by the 2nd Marquis of Lavradio, the understandings about the notions of House and
of Honor and how both could function as guiding of decisions in the daily of the colonial administration. These letters were produced during the period in which Lavradio was governor of the
captaincy of Bahia and soon after viceroy in Rio de Janeiro, obeying the chronological cut from
1768 to 1776. These are very present themes in his epistolary writing that when analyzed show his
concern in to maintain the qualities that made him a nobleman of the “first nobility” in the Old Regime and a good ruler, so that his next generations could benefit from the fruits harvested during
that period in Brazil, besides obtaining benefits for the payment of debts that his house already
held. These themes are one of the most tangible concerns in his missives, having an even greater
weight for the marquis by the physical departure of the metropolis since he is ruling in the far
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lands of the overseas. With the notorious difficulties of rapid and effective communication in the
period, he affirms that it is “in the distance that more sound the mistakes”, elucidating in a concise
way the concern with the correct decisions for the good maintenance of the territory understood
by the Portuguese Empire, thus maintaining his honesty as ruler and the safety and survival of his
House. There was a change of both concepts in the contemporaneity. Therefore, in proposing to
outline their meanings at the time of the writing of the letters, I believe that this work may help to
complement the knowledge of the historical figure of D. Luís de Almeida, his longings as colonial
governor, a small panorama of society colonial city located in Rio de Janeiro from the perspectives
of a central figure in the administration and to complement analyzes on questions related to the
history of the family and the nobility in the Old Portuguese Regime.
keywords: Colonial Brazil; Old Regime; History of Concepts
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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HISTÓRI A
604. O HUMANO E O INUMANO: OS AUTÔMATOS NO MUNDO ANTIGO
GREGO
Autor: 		
Orientador:		

Raphael Matheus de Morais Ribeiro
Lolita Guimarães Guerra (CEH / FFP)

O humano e o inumano: os autômatos no mundo antigo grego Introdução: O presente projeto foi pensado no intuito de buscar na antiguidade, especificamente na Grécia, o surgimento dos
autômatos e as possíveis problemáticas sociais, religiosas e artísticas engendradas por sua produção
e existência. Nossa pesquisa pretende desenvolver-se por uma linha distinta, não tão preocupada
com questões de ordem tecnológica, mas de ordem da constituição de um imaginário. Objetivos:
Identificar as narrativas, valores e sentidos que compõem o imaginário antigo grego acerca dos
autômatos como idéia e como criação no mundo material, localizando-os em meio às dinâmicas
de articulação entre os mundos natural, artificial e sobrenatural. Construir uma narrativa histórica
no campo de um imaginário de longa duração acerca dos autômatos, seus criadores e os contextos
de sua criação. .Metodologia: Os autômatos foram, então, pensados por enunciados razoavelmente
escondidos, aos quais esta pesquisa pretende dar visibilidade, comparar e historicizar. A metodologia seguida nesta pesquisa constitui-se, primeiramente pela leitura documental e historiográfica
de referências gregas dos períodos arcaico e clássico acerca dos autômatos. A documentação será
propriamente contextualizada em termos de tradições literárias, míticas, filosóficas e científicas, e
analisada quanto aos valores e sentidos nela expressos. Às narrativas recolhidas e às imagens e conceitos nelas presentes será aplicada a metodologia da História Comparada. Uma maneira de se fazer
História Comparada é o estabelecimento das semelhanças e diferenças entre fenômenos históricos
distintos. Paul Veyne, na perspectiva de que os fatos históricos não se organizam em períodos ou
sociedades, mas em “noções”, aponta que os fenômenos históricos são comparados quando podem
ser organizados segundo uma tipologia, por exemplo, no caso do Direito Romano entre outros
direitos. Resultados: Através da pesquisa foi possível estabelecer uma análise documental focada na
questão do imaginário a cerca do outro. Houve também o enriquecimento das pesquisas na área de
história antiga na UERJ-FFP, bem como um levantamento bibliográfico sobre o assunto. Conclusão: espera-se que com a continuidade da pesquisa, se possa abordar o surgimento nas fontes dos
primeiros autômatos fabricados pelos gregos antigos e sua relação com essas criaturas. Para isso
será necessário a descoberta e o estudo de novos documentos e livros de origem brasileira ou não,
que possam engrossar mais ainda o acervo de materiais disponíveis para os futuros historiadores
da antiguidade. Palavras-chave: Autômatos; Grécia; Antiguidade.
palavras-chave: Grécia; Autômatos; Antiguidade

The human and the inhuman: the automata in the ancient Greek world Introduction: This
project was intended to seek in antiquity, specifically in Greece, the emergence of automata and
possible social, religious and artistic problems engendered by its production and existence. Our
research aims to develop a distinct line, not so concerned with technological issues, but with the
order of the constitution of an imaginary. Objectives: To identify the narratives, values and
 meanings that compose the ancient Greek imaginary about the automata as an idea and as creation in
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the material world, locating them in the midst of the dynamics of articulation between the natural,
artificial and supernatural worlds. To construct a historical narrative in the field of a long-term
imaginary about the automata, its creators and the contexts of its creation. . Methodology: The
automata were then thought by reasonably hidden statements, to which this research aims to give
visibility, compare and historicize. The methodology followed in this research is constituted, firstly by the documentary and historiographical reading of Greek references of the archaic and classical periods about the automata. The documentation will be properly contextualized in terms of
literary, mythical, philosophical and scientific traditions, and analyzed in terms of the values and

meanings expressed in it. The methodology of Comparative History will be applied to the narratives collected and to the images and concepts in them. One way to make Comparative History is
to establish the similarities and differences between different historical phenomena. Paul Veyne,
in view of the fact that historical facts are not organized in periods or societies, but in “notions”,
points out that historical phenomena are compared when they can be organized according to a
typology, for example in the case of Roman Law among other rights . Results: Through the research it was possible to establish a documentary analysis focused on the question of the imaginary
about the other. There was also the enrichment of the researches in the area of old history in the
UERJ-FFP, as well as a bibliographical survey on the subject. Conclusion: it is expected that with
the continuity of the research, one can approach the emergence in the sources of the first automata
manufactured by the ancient Greeks and its relation with these creatures. This will require the
discovery and study of new documents and books of Brazilian origin or not, which could further
thicken the collection of materials available to future historians of antiquity. Keywords: Automata;
Greece; Antique.
keywords: Automata; Greece; Antique
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ

1168

HISTÓRI A
605. O IMPACTO DA DESATIVAÇÃO DO INSTITUTO PENAL CÂNDIDO
MENDES NA COMUNIDADE VILA DOIS RIOS
Autor: 		
Orientador:

Angelica Rocha Macedo
Gelsom Rozentino de Almeida (CEH / FFP)

O impacto da desativação do Instituto Penal Cândido Mendes na comunidade Vila Dois
Rios Orientada pelo Prof. Dr. Gelsom Rozentino de Almeida e fazendo parte do projeto História e
Memória do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, a presente pesquisa tem como foco a Instituição Penal Cândido Mendes e a Vila Dois Rios. Em 1994, durante o mandato de Leonel Brizola
como governador do estado do Rio de Janeiro, o Instituto Penal Cândido Mendes foi desativado e
implodido. A história de instituições penitenciárias na Ilha Grande (onde se localizava o Instituto
Penal Cândido Mendes) já foi abordada pela historiografia. O objetivo nesse projeto, portanto, é
outro. A comunidade Vila Dois Rios tem sua história atrelada à dos presídios instalados na Ilha
Grande. Formada principalmente por pescadores, os moradores acabaram se tornando funcionários da penitenciária. Agentes concursados se mudaram, com suas famílias, para a Vila Dois Rios
para trabalharem. A relação dos moradores com o Instituto Penal Cândido Mendes não se baseava
somente nos empregos que o último propiciava. As vias públicas da comunidade eram mantidas
pelos detentos, o transporte dos moradores dependia do transporte oferecido pelo presídio. A figura de autoridade com maior representação dentro da vila não era o prefeito de Angra dos Reis, e
sim o diretor do presídio. Isso mostra a relação de dependência que foi criada entre a comunidade
e penitenciária. Após a implosão, não se encontra informações historiográficas ou etnográficas de
como a população residente na Vila Dois Rios se comportou após aquela. Esse é o foco principal
desse projeto: resgatar a memória local e analisar a perspectiva que o corpo de moradores teve
com relação à desativação e como é a vida cotidiana da comunidade atualmente. A metodologia
do presente projeto consiste em entrevistas feitas com a população local, sendo estas gravadas e
transcritas e análise de periódicos como o Jornal do Brasil, o jornal O Globo e o Correio da Manhã.
Além disso, há ainda a análise de um documentário feito em caráter caseiro sobre a implosão em si.
palavras-chave: Ilha Grande ; Instituto Penal Cândido Mendes; Vila Dois Rios

The impact of the deactivation of the Instituto Cândido Mendes in the Vila Dois Rios community Guided by Prof. Dr. Gelsom Rozentino de Almeida and as part of the project History and
Memory of the Penitentiary System of Rio de Janeiro, the present research focuses on the Criminal
Institution Cândido Mendes and Vila Dois Rios. In 1994, during the term of Leonel Brizola as governor of the state of Rio de Janeiro, the Instituto Cândido Mendes was deactivated and imploded.
The history of penitentiary institutions in Ilha Grande (where the Instituto Cândido Mendes was
located) has already been approached by historiography. The goal in this project, therefore, is another. The Vila Dois Rios community has its history tied to the prisons installed on Ilha Grande.
Formed mainly by fishermen, the residents became staff of the penitentiary. Contestants moved
with their families to Vila Dois Rios to work. The relationship of the residents with the Instituto
Cândido Mendes was based not only on the jobs that the latter provided. The community’s public
thoroughfares were maintained by the detainees, the transportation of the residents depended
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on the transportation offered by the prison. The figure of authority with greater representation
within the village was not the mayor of Angra dos Reis, but the director of the prison. This shows
the dependency relationship that was created between the community and penitentiary. After the
implosion, no historiographic or ethnographic information is available on how the population
living in Vila Dois Rios behaved after that. This is the main focus of this project: to rescue the
local memory and to analyze the perspective that the body of residents had regarding the deactivation and how is the daily life of the community today. The methodology of this project consists
of interviews with the local population, these being recorded and transcribed and analyzed from
periodicals such as Jornal do Brasil, O Globo newspaper and Correio da Manhã. In addition, there
is also the analysis of a documentary made in a homemade character about the implosion itself.
keywords: Ilha Grande; Instituto Penal Cândido Mendes; Vila Dois Rios
Apoio Financeiro:
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HISTÓRI A
606. O IMPÉRIO BRASILEIRO, A REPÚBLICA ARGENTINA E A MISSÃO
MITRE NO BRASIL EM 1872
Autor:			
Orientador:

Caroline Fernandes Pereira
Ana Paula Barcelos Ribeiro da Silva (CEH / FFP)

O presente trabalho é resultado da experiência adquirida como bolsista de Iniciação Científica pelo PIBIC/UERJ/CNPq que teve como foco o trabalho com fontes históricas e a pesquisa em
arquivos. O objetivo é estudar a atuação e as ideias de Bartolomé Mitre como centrais nas tentativas de aproximação entre Brasil e Argentina após a Guerra do Paraguai, em meio a tensões que
se buscou solucionar pela via diplomática. Esse diálogo, décadas depois, inspirou historiadores que
defendiam a aproximação entre ambos os países já no período republicano. Diálogos que conjugavam política, história e diplomacia, assim como fez Mitre. Destaca-se o ano de 1872, quando Mitre vem em missão diplomática especial ao Brasil negociar os limites territoriais do Paraguai. Por
meio da missão, Mitre intensificou o contato pessoal com atores políticos importantes, entre eles
o Visconde do Rio Branco e Imperador Dom Pedro II. Com objetivos estratégicos, Mitre tornou-se figura instigante nos estudos sobre integração regional, em momentos de grandes rivalidades
entre a monarquia no Brasil e a República Argentina. Para a análise, partimos da relação entre o
espaço de experiência e o horizonte de expectativas pensada por Reinhart Koselleck; das reflexões
sobre circulação de ideias desenvolvidas por Carlo Ginzburg; e das ideias de Eric Hobsbawm sobre
a construção da nação e das identidades nacionais. Examinamos como fonte os materiais da missão
diplomática em 1872, correspondências entre Mitre e políticos brasileiros, suas obras, entre outros
documentos. Trabalhamos também com periódicos, como o Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, disponibilizado na Hemeroteca Digital Brasileira, e o La Nación, fotografado pela orientadora
na Hemeroteca do Congreso de La Nación em Buenos Aires. Ao longo da pesquisa, nos interessamos pelas relações entre ambos os países no período que antecedeu a Guerra do Paraguai e o
elegemos como objeto de pesquisa para a monografia de conclusão de curso de graduação. O foco
será a análise da Missão Paranhos (1864-1865) nos periódicos Jornal do Commercio, fonte e objeto
já na pesquisa de IC, e Correio Mercantil, a fim de conhecer melhor a atuação do futuro Visconde
do Rio Branco nos países platinos na década de 1860.
palavras-chave: Mitre; Brasil; Argentina

This paper is a result of my experience as a Scientific Initiation scholarship by PIBIC/UERJ/
CNPq that has focused in historical sources and in the search in archives. The aim is to analyze the
acting and the ideas of Bartolomé Mitre as central in the efforts of approach between Brazil and
Argentina after Paraguay War, in a moment of conflicts and tensions that they have tried to solve
by diplomatic way. This dialogue, after some decades, has inspired historians who defended the
approach between both countries in the republican period. Dialogues that conjugate politics, history and diplomacy, as Mitre has done. We highlight the year of 1872, when Mitre come to Brazil
in a diplomatic special mission to negotiate territorial limits of Paraguay. By way of the mission,
Mitre has intensified the personal contact with important political actors, as the Viscount of Rio
Branco and the Imperator Dom Pedro II. With strategical aims, Mitre has become an interesting
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figure in the studies of regional integration, in moments of many distrusts between the monarchy
in Brazil and the Argentine Republic. To the analysis, we part of the relation between spaces of
experience and horizons of expectation studied by Reinhart Koselleck; of the reflections about
circulation of ideas developed by Carlo Ginzburg; and of Eric Hobsbawn’s ideas about the construction of the nation and national identities. We examine as sources the material of the mission
in 1872, mainly correspondences between Mitre and Brazilian politicians, his oeuvre and other
documents. We also work with journals, as Jornal do Commercio from Rio de Janeiro, available in
the Hemeroteca Digital Brasileira, and La Nación, photographed by the coordinator or the search
in the Hemeroteca of the Congreso de La Nación in Buenos Aires. Along the research, we are
interested also in the relations between both of countries in the period before Paraguay War and
select it as the object for the monography of conclusion of the graduation course. The focus will be
the analyze of Paranhos’ Mission (1864-1865) in the periodicals Jornal do Commercio, source and
object of IC search, and Correio Mercantil, in order to know the action of the future Viscount of
Rio Branco in the countries of the region of Prata in the 1860’s.
keywords: Mitre; Brazil; Argentina
Apoio Financeiro: CNPQ
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HISTÓRI A
607. O JORNAL DAS SENHORAS (1852- 1855): A DEFESA DA
EMANCIPAÇÃO DA MULHER E SUA RECEPÇÃO NA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO
Autor: 		
Orientador:

Isadora de Melo Costa
Lucia Maria Bastos Pereira das Neves (CCS / IFCH)

Na segunda metade do XIX, a partir das ideias de civilização e modernidade, houve um
aumento da alfabetização da mulher e da disseminação de suas ideias no meio público dos impressos que era, até então, exclusivamente masculino. Foi nesse cenário que se inaugurou O Jornal
das Senhoras, primeiro periódico a ser feito por e para mulheres, no Brasil. O presente trabalho
busca uma breve análise desse periódico feminino e da recepção das ideias de Emancipação moral
da mulher, nesse contexto de profunda mudança da representação e da condição social feminina,
na província do Rio de Janeiro. Para isso, privilegiam-se as abordagens que visam a compreensão
da mulher como agente histórico, a partir do que ficou conhecido como História das Mulheres, e
das novas abordagens da História Política Renovada e da História Cultural. Na representação do
Jornal das Senhoras, a emancipação era uma forma de transformação da mulher de objeto do lar,
para formas mais públicas e atuantes dela em sociedade cuja ilustração mostrava-se a mola propulsora do progresso social das mulheres. No entanto, na opinião de alguns leitores desse jornal,
emancipação, baseada na instrução e educação da mãe e esposa, seria uma horrível proposição,
uma injúria, pois atrapalharia as tarefas que até então eram feitas por essas mulheres, no lar. Nesse
momento, os discursos que atravessavam a mídia impressa acerca da emancipação moral da mulher
eram múltiplos, sendo locais de disputa de possibilidades e, logo, de poder. No caso do Jornal das
Senhoras, a oposição à sua defesa da emancipação mostrou-se nos primeiros meses de circulação
desse periódico. O estudo dessas opiniões impressas no jornal e as destinadas a ele, publicadas em
outros jornais, revelam as tensões acerca da afirmação da mulher moderna, da busca do direito à
educação, do anseio de voz e espaço, nos mostrando que, embora esse impresso seja considerado de
baixa circulação, seu impacto não parecia sê-lo.
palavras-chave: Emancipação; Educação ; Imprensa

In the second half of the nineteenth century, from the ideas of civilization and modernity,
there was an increase in the literacy of women and in the dissemination of their ideas in the public
scene of the printed papers that was, until then, exclusively masculine. It was in this scenario that
was released the Jornal das Senhoras, the first periodical made by and for women, in Brazil. The
present work aims to achieve a brief analysis of this feminine periodical and the reception of the
ideas of Moral emancipation of women in this context of deep change of the representation and
of the feminine social condition in the province of Rio de Janeiro. For this purpose, the focus is
on approaches that aim to understand women as historical agents, from what is known as Women’s History and the new approaches of Renewed Political History and Cultural History. In the
representation of the Jornal das Senhoras, the emancipation was seen as a way of transforming the
women from the object of the home into more public and active forms of society whose illustration
was the driving force behind women’s social progress. However, in the opinion of some readers of
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this newspaper, emancipation, based on the instruction and on the education of mothers and wives
would be a horrible proposition, an affront, because it would disrupt the tasks hitherto done by
these women in their homes. At that moment, the speeches that went through the printed media
about women’s moral emancipation were multiple, being places of dispute of possibilities and, therefore, of power. In the case of Jornal das Senhoras, the opposition to its defense of emancipation
showed itself in the first months of circulation of this periodical. The study of these opinions printed in the periodicals and those aimed at it, published in other papers, reveals the tensions about
the affirmation of the modern woman, their search for the right to education, the desire for voice
and space, showing us that, although this periodical is considered one of low circulation, its impact
did not seem to be so.
keywords: Emancipation; Education; Press
Apoio Financeiro: CNPQ
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608. OSCAR DE ARAÚJO: ARTICULISTA E PUBLICISTA REPUBLICANO
BRASILEIRO NA FRANÇA DA III REPÚBLICA
Autor: 		
Orientador:		

Ana Carolina Correa Ferraz
Claudio Antonio Santos Monteiro (CEH / FFP)

O presente trabalho tem como objetivo analisar a obra de publicistas franceses e brasileiros
no período de 1860 a 1890, a fim de compreender a sua contribuição na formação no discurso
sobre a Proclamação da República no Brasil. Por meio da leitura teórica e do exame das fontes, se
faz possível estruturar os diferentes grupos publicistas que trazem novas questões acerca das relações internacionais e diplomáticas no Brasil e na França, procurando destacar suas motivações,
origens sociais e formação acadêmica e intelectual. Através do uso do dicionário Bibliográfico do
Sacramento Blake (1827-1903) para mapeamento das obras do período, buscamos reunir elementos que informe sobre as formas sociais de atuação dos intelectuais publicistas. No Almanaque
Laemmert (1884-1889), assim como fundos documentais do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), buscou se identificar dados acerca do publicista Oscar de Araujo, sua família, seu
passado, assim como sua trajetória intelectual e política. Foram necessárias algumas investigações
na Hemeroteca Digital cruzando o nome Oscar de Araujo e seus livros no Brasil, e, ainda a ferramenta GALLICA da Biblioteca Nacional da França onde pudemos localizar outras obras de Oscar
de Araujo não conhecidas no Brasil. Portanto, a forma como a República se instalou, sem a participação popular, gerou dúvidas quanto à manutenção da unidade do território brasileiro. Desta
forma, as pesquisas feitas a partir dos documentos analisados demonstram que, além das vantagens
e estratégias comerciais e econômicas, o Brasil republicano busca na França um apoio moral para
o reconhecimento de seu novo governo, tendo em vista que a França era a única potência republicana em uma Europa predominantemente monarquista. Entretanto, para nós, a ação de Oscar de
Araujo expõe o peso da tradição monarquista brasileira na República francesa, tornando o espaço
francês um terreno de debate e de representações históricas concernentes à República e ao Império.
palavras-chave: Publicistas; Brasil; França

The present work has as general objective the analyses of French and Brazilian publicists’
works between 1860 and 1890, in order to understand the contribution for a development from a
speech about the Proclamation of the Republic in Brazil. Through theoretical readings and search,
it is possible to organize the different groups who bring news questions about the international
and diplomatic relationship between Brazil and France, looking to highlight their motivations,
social origin, academic and highbrow formation. By the search on the Bibliographic Dictionary
Sacramento Blake (1827 – 1903), thought the mapping of production works in this period, we seek
to gather elements who can inform about the ways of social action of these intellectual publicists.
The Laemmert Almanak (1884 – 1889), as the founds and documents in IHGB, we seek to identify
data about the publicist Oscar de Araujo, his family, his pass, as well, his intellectual and politic career. It was necessary some investigation on the Hemeroteca Digital crossing the Oscar de Araujo’s
name and his books in Brazil, and, yet, the investigation on the appliance GALLICA form National
Library of France, where we can situate the publications of Oscar de Araujo not known in Brazil.
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Therefore, the ways that the Republic was settled, without a popular participation, create doubts
about the maintenance of the unity on the Brazilian territory. So, the researches made from the
documents demonstrated that, besides the benefits of economic and commercial strategies, the
Republic of Brazil looks in France moral support for the recognize of this new government, since France was the only republican power on the Europe, which was predominantly monarchist.
However, to us, the action of Oscar de Araujo expose the larger Brazilian monarchist tradition on
the French republic, making France a place of debates and historical representations concerning
the Empire and Republic.
keywords: Publicists; Brazil; France
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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HISTÓRI A
609. PERIÓDICOS DO PERÍODO REGENCIAL: DISCURSO LIBERAL EM UMA
SOCIEDADE ESCRAVOCRATA (1831-1837)
Autor:			
Orientador:		

Juliana da Silva Severo
Camila Borges da Silva (CCS / IFCH)

O século XIX é tomado pelas ideias ilustradas que atingiram diversas nações do mundo,
inclusive o Brasil. Os políticos brasileiros apropriaram-se do liberalismo para fundamentar a organização do Estado, aderindo às ideias iluministas para solidificar os direitos civis e políticos. Ao
analisar a imprensa brasileira compreendese as disputas políticas do período regencial, pois no
decorrer da Regência intensificaram-se os debates políticos e as indagações sobre liberdade, igualdade e sobre quais estruturas sociais e políticas o Brasil deveria implementar. A legitimidade da
escravidão na nova nação que se constituía como liberal se dava em princípio pela lei. A Constituição de 1824 justificava a manutenção da escravatura pela garantia do direito de propriedade, uma
vez que, decretar a abolição violaria constitucionalmente o artigo 179, que previa a inviolabilidade
dos direitos civis dos cidadãos brasileiros, dentre os quais a liberdade, a segurança e a propriedade.
Os senhores de escravos tratavam-nos como “coisas”, sendo tidos como objeto de luxo, visto que
possuir escravizados representava status social. Essa mentalidade é fruto de uma herança colonial
que custou a se romper na sociedade, mesmo com pressões externas e internas, tais como a revolta
dos Malês e a Cabanagem, por exemplo, para mudar essa realidade social. O objetivo do trabalho
é compreender através dos periódicos regenciais os discursos políticos relativos aos direitos civis
e os fundamentos liberais. Almeja-se discutir as relações entre cidadania e liberalismo, levando em
consideração que a construção da cidadania ocorria em meio a uma sociedade escravocrata. Para
isso, a pesquisa enfoca os discursos dos jornais publicados durante o período regencial, pretendendo vislumbrar as opiniões relacionadas à essa questão. Utiliza-se Roger Chartier, para analisar os
discursos presentes na imprensa e a propagação de uma opinião pública. As fontes expressam distinções ao tratar sobre os direitos civis, sendo assim é possível discutir a construção da cidadania e
debater o lugar do “homem de cor” nessa sociedade. A pesquisa analisa como se constituiu esta nova
nação que buscou se consolidar em fundamentos liberais, mas mantendo a escravidão.
palavras-chave: liberalismo; escravidão; igualdade

The nineteenth century is seized by the enlightened ideas that have hit various nations of
the world, including Brazil. Brazilian politicians have appropriated liberalism to support the organization of the state, adhering to the ideas of the Enlightenment to solidify civil and political rights.
In analyzing the Brazilian press, one understands the political disputes of the regency period, since
during the Regency the political debates and the questions about freedom, equality, and what social
and political structures Brazil should implement were intensified. The legitimacy of slavery in the
new nation that constituted itself as liberal was in principle given by law. The Constitution of 1824
justified the maintenance of slavery by guaranteeing property rights, since decreeing the abolition
constitutional violated Article 179, which provided for the inviolability of the civil rights of Brazilian citizens, including freedom, security and property. The slave masters treated them as “things,”
being regarded as an object of luxury, since having slaves represented social status. This mentality
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is the result of a colonial heritage that has cost society to break even with external and internal
pressures, such as the Malês revolt and the Cabanagem, for example, to change this social reality.
The aim of the paper is to understand political discourses about civil rights and liberal foundations
through regulative journals. It is hoped to discuss the relations between citizenship and liberalism,
taking into account that the construction of citizenship occurred in the midst of a slave society. For
this, the research focuses on the discourses of newspapers published during the regency period,
intending to glimpse the opinions related to this issue. Roger Chartier is used to analyze speeches
in the press and the propagation of public opinion. The sources express distinctions when dealing
with civil rights, so it is possible to discuss the construction of citizenship and discuss the place of
the “man of color” in that society. The research analyzes how this new nation was constituted that
sought to consolidate itself in liberal foundations, but maintained slavery.
keywords: liberalism; slavery; equality
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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HISTÓRI A
610. PORTUGUESES NO RIO DE JANEIRO: DISPUTAS, TENSÕES E
CONFLITOS NO COTIDIANO URBANO
Autor: 		
Orientador:

Iris Rodrigues Pereira
Lena Medeiros de Menezes (CCS / IFCH)

O projeto tem como tema a presença portuguesa no Rio de Janeiro no final do século XIX
e século XX, propondo a análise das tensões, disputas e embates, que afetavam o cotidiano dessa
comunidade, e questionando o mito da solidariedade – construído através do senso comum de que
todo estrangeiro é simpático, pacífico e bem-educado. Como fontes principais para pesquisa, o
projeto faz uso de notícias do jornal “O Paiz” – achado na Hemeroteca digital, no site da Biblioteca
Nacional, a partir da busca por palavras-chave como, por exemplo: “brigas, conflitos, confusões,
entre outras”. Através de notícias reveladas pelos jornais, descobrimos, também, processos policiais
movidos contra indivíduos. A pesquisa tem como finalidade detalhar com mais profundidade o
caso e as consequências, além de se atentar para uma visão de como a lei funcionava para os nãos
nativos. Para uma abordagem mais profunda, posteriormente, a pesquisa acontece no Arquivo
Nacional. A partir dos nomes encontrados no “O Paiz”, a apuração baseia-se na busca dos seguintes
dados, importantes para o aprofundamento da pesquisa: nome, estado civil, endereço e profissão.
A partir deste momento, é feita a leitura e análise dos autos do processo e, subsequentemente, da
sentença. Em seguida, as ocorrências encontradas serão pesquisadas em boletins da época, também
no Arquivo Nacional. Os boletins serão fotografados e resumidos, com a intenção de analisar o fato
ocorrido, uma vez que as medidas tomadas pelas autoridades serão dados de suma importância para
a pesquisa. Por exemplo, um dos dados a serem analisados, será o cumprimento da lei: se possuía
o mesmo peso que recaía para um brasileiro. Por fim, o objetivo da pesquisa é desconstruir a ideia
do Estrangeiro amigável, que transmitem paz e bons costumes ao restante da sociedade e, a partir
desta desconstrução, provar que Estrangeiros podem gerar tantos conflitos quanto os próprios
brasileiros. Em outras palavras, a finalidade da pesquisa pode ser resumida em demonstrar que
somente o fato de estarem longe de sua terra natal não pode transformá-los em apaziguadores.
palavras-chave: Portugueses; Rio de Janeiro; Confusão

The project has as its theme the Portuguese presence in Rio de Janeiro in the late nineteenth and twentieth centuries, proposing the analysis of tensions, disputes and clashes that affected
the daily life of this community, and questioning the myth of solidarity - built through common
sense that every foreigner is friendly, peaceful and well-educated. As main sources for research,
the project makes use of news from the newspaper “O Paiz” - found in the Digital Library on the
National Library site, from the search for keywords such as: “fights, conflicts, confusion, among
others”. Through news stories revealed by the newspapers, we also discovered police proceedings
against individuals. The research aims to detail the case and consequences in more depth, as well
as looking at a vision of how the law worked for the natives. For a deeper approach, the research
subsequently takes place in the National Archives. Based on the names found in “O Paiz”, the calculation is based on the search for the following data, important for the deepening of the research:
name, marital status, address and profession. From this moment, the proceedings are read and
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analyzed, and subsequently, the sentence. Then, the occurrences found will be searched in bulletins of the time, also in the National Archive. The bulletins will be photographed and summarized,
with the intention of analyzing the fact, since the measures taken by the authorities will be of great
importance for the research. For example, one of the data to be analyzed, will be compliance with
the law: if it had the same weight as it fell to a Brazilian. Finally, the objective of the research is to
deconstruct the idea of Friendly

Alien, who transmit peace and good customs to the rest of society
and, from this deconstruction, prove that Foreigners can generate as many conflicts as the Brazilians themselves. In other words, the purpose of the research can be summed up in demonstrating
that only the fact that they are far from their homeland can not turn them into appeasers.
keywords: Portuguezes; Rio de Janeiro; confusion
Apoio Financeiro: CNPQ
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HISTÓRI A
611. PRESENÇA BOLIVIANA NO RIO DE JANEIRO - O ENCONTRO COM A
NAÇÃO IMAGINADA - FASE IV
Autor:			
Orientador:		

Michael Franklin Pereira Marques
Maria Teresa Toribio Brittes Lemos (CCS / IFCH)

O projeto encontra-se em sua etapa que trata da presença da mulher imigrante no Rio de
Janeiro através do Comitê das Damas Bolivianas.O projeto vincula-se aos estudos do Laboratório
de Estudos sobre Imigração e Estrangeiros/LABIME, do Programa de Pós-Graduação da UERJ/
PPGH, coordenado pela Profª Drª Lená Medeiros de Menezes , e do LEPAS/ Laboratório de Estudos Políticos das Américas, coordenado pela professora Maria Teresa Toribio Lemos .O projeto
se propõe a realizar um levantamento cartográfico sobre a participação das populações oriundas
da região andina no Brasil, iniciando pela imigração boliviana, no período de 1950 a 2010. Os
estudos se delimitam ao período de 1950/2010. Esse corte foi escolhido pelo grande número de
bolivianos que procurou o Brasil para imigrar, diante da situação de crise instalada com o processo
revolucionário no país, especialmente das áreas rurais. O estudo se estende à década de 2000, como
delimitação para análise do processo migratório. Até a década de 1990 a preferência boliviana para
imigração era a Argentina, pelas facilidades encontradas nas distâncias e hábitos culturais. No entanto, diante das crises socioeconômicas daquele país, a opção foi o Brasil, especialmente S.Paulo ,
devido às oportunidades de emprego nas indústrias de tecido, como revelam os estudos de Cacciamali e Azevedo (2006)
palavras-chave: Bolivia; América; História

The project is in its stage that deals with the presence of the immigrant woman in Rio de
Janeiro through the committee of the Bolivian checkers. The project is linked to the studies of the
Laboratory of Studies on immigration and foreign/LABIME, of the graduate program of UERJ/
PPGH, coordinated by Prof ª Dr. Lená Medeiros de Menezes, and the LEPAS/Laboratory of Political Studies of the Americas, coordinated by Professor Maria Teresa Toribio Lemos. The project
proposes to carry out a cartographic survey on the participation of populations from the Andean
region in Brazil, starting with Bolivian immigration, in the period from 1950 to 2010. Studies are
limited to the period 1950/2010. This cut was chosen by the large number of Bolivians who sought
Brazil to emigrate, faced with the crisis situation installed with the revolutionary process in the
country, especially the rural areas. The study extends to the decade of 2000, as a demarcation for
analysis of the migration process. Until the decade of 1990 the Bolivian preference for immigration was Argentina, for the facilities found in the distances and cultural habits. However, in view
of the socio-economic crises of that country, the option was Brazil, especially S. Paulo, due to the
opportunities of employment in the fabric industries, as revealed the studies of Cacciamali and
Azevedo (2006)
keywords: Bolivia; America; History
Apoio Financeiro: ; CETREINA
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HISTÓRI A
612. SESMARIAS NO FINAL DO SÉCULO XVIII: O ALVARÁ DE 1795
E OS DILEMAS DAS DEMARCAÇÕES TERRITORIAIS NA AMÉRICA
PORTUGUESA.
Autor: 		
Orientador:

Lucas Abrantes da Rocha
Nívia da Conceição Pombo (CCS / IFCH)

O presente trabalho pretende discutir os limites enfrentados pela Coroa Portuguesa nas
questões administrativas de sua colônia americana, com ênfase na questão agrária, abordando,
também, as distintas conjunturas vividas nas variadas capitanias da América Portuguesa. Decerto,
se os funcionários da Coroa tinham a tarefa de defender os interesses reais e, assim, atuar conforme as ordens da monarquia, por vezes as especificidades locais e até a distância impossibilitaram o
cumprimento das regras desejadas. Por isso, tal pesquisa, a fim de discutir os obstáculos impostos
ao aparelho administrativo colonial português (expondo, para isso, as idiossincrasias de cada capitania, as quais certamente dificultaram a prática integral dos desejos monárquicos), utiliza-se de
respostas dos governadores ao Alvará de 1795, que tentou regularizar as concessões de sesmarias
na América, e ao Decreto de 1796, que suspendia o dito alvará, questionando os representantes
reais acerca da melhor forma de se evitar conflitos relacionados às demarcações de terra. Em fase
inicial, a pesquisa até o momento mantém uma abordagem metodológica qualitativa, baseada na
transcrição das fontes documentais, na análise do seu conteúdo e na identificação dos temas que
mais preocupavam os governadores das capitanias. Ademais, têm-se como referências os estudos
voltados para a história rural, como os trabalhos de Marc Bloch e Emmanuel Le Roy Ladurie, e
pesquisas produzidas no Brasil, como as realizadas por Maria Yedda Linhares e por Márcia Motta.
Em três meses de atividades do projeto, pôde-se depreender da análise das fontes documentais
alguns dos problemas enfrentados nas capitanias no final do século XVIII, sobretudo os aspectos
mais gerais, como, por exemplo, a escassez de funcionários reais qualificados para executar de maneira precisa as demarcações de terras (geômetras), os intensos conflitos referentes à posse de terra
e até a corrupção dos funcionários da administração local. Além disso, salientam-se as questões
específicas também inferidas dos pareceres, as quais externam a dificuldade da Coroa em contornar
os problemas particulares de cada região. Em suma, colige-se a relevância da análise do Alvará de
1795, tema pouco trabalhado na historiografia, ampliando a análise do trabalho para aspectos mais
gerais da administração portuguesa na América.
palavras-chave: Governos coloniais; Sesmarias; Conflitos Agrários

The present work intends to discuss the limits faced by the Portuguese Crown in the administrative issues of its American colony, with emphasis on the agrarian question, also addressing
the different conjunctures experienced in the various captaincies of the Portuguese America. Certainly, if the officials of the Crown had the task of defending the royal interests and therefore acting
according to the orders of the monarchy, sometimes the local specificities and even the distance
made impossible to execute the desired rules. For this reason, this research, in order to discuss
the obstacles imposed on the Portuguese colonial administrative apparatus (exposing for this the
idiosyncrasies of each captaincy, which certainly hindered the full practice of monarchical desires),
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uses answers of the governors to the Charter of 1795, that tried to regularize the concessions of
sesmarias in America, and to the Decree of 1796, that suspended the said Charter, questioning the
royal agents about the best way to avoid conflicts related to the demarcations of land. In the initial
phase, the research until this moment uses a qualitative methodological approach, based on the
transcription of documental sources, on the content analyses and in the recognition of the themes
that must concerned the captaincies’s governors. In Addition, studies are focused on references of
rural history, such as the works of Marc Bloch and Emmanuel Le Roy Ladurie, in addition to researches produced in Brazil, such as the ones done by Maria Yedda Linhares and Márcia Motta. In
three months of activities regarding the project, some of the problems encountered in captaincies
at the end of the eighteenth century can be inferred from the analysis of documental sources, especially the more general aspects, such as the scarcity of royal servants qualified to execute the land
demarcations (geometers), the intense conflicts concerning land tenure and even the corruption
of local administration officials. Besides, the specific issues also inferred from the opinions stand
out, which outline the difficulty of the Crown in circumventing the particular problems of each
region. In sum, the relevance of the analysis of the Charter of 1795, a subject minimally worked by
the historiography is analyzed, extending the analysis of the work to more general aspects of the
Portuguese administration in America.
keywords: Colonial governments; Sesmarias; Agrarian conflicts
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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HISTÓRI A
613. VISÕES LIBERTÁRIAS DO COTIDIANO NOS ESCRITOS DE DOMINGOS
RIBEIRO FILHO PUBLICADOS NA REVISTA CARETA
Autor:			
Orientador:		

Mariana da Silva Rodrigues de Lima
Angela Maria Roberti Martins (CCS / IFCH)

Esta pesquisa se ocupa dos escritos de Domingos Ribeiro Filho na revista Careta produzidos
durante a “Belle-Époque”, mas que também avançam este período histórico. Este escritor libertário
produziu muitos textos durante sua vida como, por exemplo, artigos para a imprensa operária e
anarquista, crônicas e romances em que expressava sua visão de mundo aliada com seus ideais anarquistas. O foco desta pesquisa é fazer um levantamento de seus textos na revista Careta, da qual foi
também editor por um período; entre esses textos se destacam suas mais de 500 crônicas. A abordagem utilizada na pesquisa é a que conjuga Literatura e História, usando deste método torna-se
possível entender a conexão dos escritos com o seu contexto histórico e com seu autor que também
se constitui como sujeito histórico, e a metodologia é centrada na análise dos textos do autor na
revista. Através de leituras sobre os temas que a pesquisa abrange pode-se notar a inserção de Domingos Ribeiro Filho entre os libertários que usavam da literatura como meio de difusão de seus
ideias. Ademais, por sua amizade com Lima Barreto, sua participação na revista Careta e sua proximidade de escritores boêmios cariocas, Ribeiro Filho pode ser inserido neste grupo que criticava as
contradições sociais e buscava se aproximar da cultura popular, um meio muito utilizado por estes
boêmios eram as revistas ilustradas, categoria à qual a Careta pertencia. Em suma, a pesquisa nos
escritos de Ribeiro Filho na revista Careta busca contribuir para a ampliação dos diálogos entre a
Literatura e o Anarquismo na História abordando um escritor que é desconhecido na história da
literatura canônica.
palavras-chave: Domingos Ribeiro Filho;; Literatura social anarquista;; Rio de Janeiro

This research occupies itself in the writings of Domingos Ribeiro Filho in the Careta magazine which were made while the “Belle-Époque”, but it also goes ahead of this historical period.
This libertarian writer produced a lot of writings during his life like, for example, articles to the
operarian and anarchist press, chronicles and novels in which expresses his world’s view alingned
with his anarchists ideals. The focus of this research is to make a survey of his writings in the Careta magazine, in which he was it’s editor for a while; among this texts it is featured his more than
500 chronicles. The approach used in the research is the one who combines Literature and History,
by using this method becomes possible understand the connection between the writings with it’s
historical context and with it’s author whose is a historical subject, and the methodology is centered in the analysis of the author’s texts in the magazine. By the readings about the themes that the
research aproaches could notice the insertion of Domingos Ribeiro Filho among the libertarians
who used the literature as a form of difusion of their ideals. In addition, by his friendship with
Lima Barreto, his participation in the Careta magazine and his proximity with carioca bohemian
writers Ribeiro Filho can be insert in this group that criticizes the social contradictions and searched to get close to the popular culture, a device very used by this bohemians was the ilustrated
magazines, category which Careta belonged. To sum up, the research in the writings of Ribeiro
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Filho in Careta magazine seeks to contribute to the amplification of the dialogs between Literature
and Anarchism in History addressing a writer that is unknown in the canonic literature history.
keywords: Domingos Ribeiro Filho;; Anarchist social literature;; Rio de Janeiro
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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PSICOLO G IA
614. ACESSO À SAÚDE COMO EXERCÍCIO DE CIDADANIA: O SUS COMO
FERRAMENTA DE SUPERAÇÃO DE DESIGUALDADES E SEU PAPEL NO
RECONHECIMENTO DE PESSOAS TRANS E TRAVESTIS COMO SUJEITOS
DE DIREITOS NO RIO DE JANEIRO
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Ana Camilla de Oliveira Baldanzi
João Pedro Passos de Queiroz
Anna Paula Uziel (CEH / PSI)

O projeto de pesquisa “Saúde e cidadania de pessoas trans no contexto do HIV-Aids no
Brasil: uma aproximação comparativa Brasil/França” tem como proposta identificar a diversidade
da população trans, seu perfil sócio-demográfico e mapear suas formas de acesso à cidadania, em
especial aos serviços de saúde e tecnologias de modificação corporal, bem como explorar aspectos
relativos à saúde sexual e à infecção de HIV-AIDS. Para tal, foram aplicados 391 questionários no
Rio de Janeiro e Região Metropolitana. O objetivo deste trabalho é, a partir dos resultados obtidos,
analisar o acesso à saúde por parte desta população, compreendendo este como um direito que
deve ser garantido, seja no que diz respeito ao processo transexualizador ou à saúde de forma mais
global. Faz-se necessário compreender, de início, que o conceito de saúde, neste contexto, abarca
dimensões nem sempre consideradas formalmente nos serviços de saúde, sendo muitas vezes reduzidas a questões estéticas. O processo de afirmação de gênero é, em si, uma estratégia de busca pela
saúde integral. Neste processo, percebemos a ainda grande carência de serviços e de atendimento
profissional no sistema público de saúde, que, por falta de amparo a essa comunidade, leva a população trans, travesti e não binária a correrem riscos de adoecimento causados pelo uso excessivo ou
descontrolado de hormônios ou modificações corporais como um todo sem acompanhamento adequado. Mais da metade das feminilidades entrevistadas, sobretudo as travestis, por exemplo, acessa
os hormônios por conta própria, sem prescrição médica, o que as coloca em enorme vulnerabilidade, se submetendo-se a alternativas menos seguras. De todo o grupo entrevistado, apenas 1.8%
declara acessar os hormônios através de instituições de saúde. Esses resultados são reflexo de um
contexto social marcado pela descriminação e estigmatização, presentes também no sistema público. Essa carência se traduz em uma crescente demanda por políticas públicas de saúde que tenham
como objetivo dar maior visibilidade e atenção a essas pautas, garantindo o reconhecimento de
pessoas trans, travestis e não-binários/as como sujeitos de direitos. Neste sentido, compreendemos
o SUS como sendo fundamental no processo de superação de desigualdades e garantia de direitos.
palavras-chave: Saúde; Transexualidade ; SUS

The research project “Health and citizenship of trans people in the context of HIV-AIDS in
Brazil: a comparative approach Brazil / France” aims to identify the diversity of the trans population, their socio-demographic profile and map their forms of access to citizenship , in particular
to health services and technologies for the modification of the body, as well as to explore aspects
related to sexual health and HIV-AIDS infection. For that, 391 questionnaires were applied in
Rio de Janeiro and Metropolitan Region. The objective of this work is, based on the results obtained, to analyze the access to health by this population, understanding this as a right that must be
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guaranteed, either as regards the transsexualization process or health in a more global way. It is
necessary to understand, at the outset, that the concept of health, in this context, encompasses dimensions not always formally considered in health services, often being reduced to aesthetic issues.
The process of gender affirmation is, in itself, a search strategy for integral health. In this process,
we perceive the still great lack of services and professional care in the public health system, which,
due to a lack of support to this community, leads the trans, transvestite and non-binary population to run the risk of becoming sick due to excessive or uncontrolled use of hormones or body
modifications as a whole without adequate follow-up. More than half of the females interviewed,
especially transvestites, for example, access hormones on their own, without medical prescription,
which puts them in enormous vulnerability, subjecting themselves to less secure alternatives. Of
the entire group interviewed, only 1.8% stated access to the hormones through health institutions.
These results reflect a social context marked by discrimination and stigmatization, also present in
the public system. This lack translates into a growing demand for public health policies that aim
to give greater visibility and attention to these guidelines, ensuring the recognition of trans, transvestites and non-binary people as subjects of rights. In this sense, we understand the SUS as being
fundamental in the process of overcoming inequalities and guaranteeing rights.
keywords: Health; Transexuality ; SUS
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; ANRS
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PSICOLO G IA
615. A FORMAÇÃO DE GRUPOS AUTORITÁRIOS E O LUGAR DO DESEJO
DIANTE DA PROMESSA DE FELICIDADE
Autor: 		
Orientador:		

Vanessa Lima Vieira
Michelle Menezes Wendling (CEH / PSI)

A partir do “Seminário 7” (Lacan), realizamos uma leitura do conceito de desejo relacionado à ideia de felicidade comum a todos. Enquanto Lacan fala do desejo como singular, sempre em
movimento e intrinsecamente ligado ao mal-estar (por isso sem garantias de satisfação), ele toma
o projeto político da modernidade como um exemplo, no campo social, do oferecimento de um
caminho que pretende trazer certezas e felicidade geral, desdobrado no que ele chamou de mercado
dos bens. Recentes acontecimentos sociais e políticos no Brasil podem ser compreendidos segundo
essa problemática da felicidade para todos. Grupos de caráter autoritário têm ganhado destaque e
seu discurso salvador parece convocar os sujeitos a abrir mão de suas singularidades em nome da
promessa de segurança, de um caminho certeiro e único para atingir a felicidade. Nesses grupos, o
domínio da diferença parece ser anulado, a um passo da aniquilação. Pretende-se investigar alguns
efeitos da propagação de grupos com ideais autoritários na sociedade brasileira atual e sua influência nos sujeitos, compreender algumas consequências da busca pela completude, que não admite e
não suporta a falta e o mal-estar, nesses ideais. Objetivamos ainda pensar, a partir da psicanálise,
possíveis explicações para a adesão ao processo de assujeitamento presente nesses ideais. Para tal
projeto utilizamos a pesquisa bibliográfica voltada a temas de interesse deste trabalho, tais como
desejo, grupo, autoritarismo e promessa de felicidade, sobretudo em obras de Freud e Lacan. O
crescente aumento de grupos e atitudes autoritárias parece ligar-se aos ganhos secundários nesse
mecanismo de jugo. Tentam tamponar a angústia vinda do desamparo. Além disso, esses grupos
parecem se manter por laços libidinais fortalecidos pelo ódio comum ao outro – indivíduo fora
do grupo. Compreende-se que a busca pelo exercício político baseado no autoritarismo e no ódio
à democracia faz uso de mecanismos que visam suplantar o desamparo. Logo, não é por falta de
conhecimento ou motivos patológicos que estes sujeitos aderem a essas formações de grupos sociais com líderes autoritários e caminhos com falsas garantias e respostas prontas, sem espaço para
alteridade ou reflexão.
palavras-chave: desejo; grupos; felicidade

The formation of authoritarian groups and the place of desire before the promise of happiness From Lacan’s Seminar 7, we carry out a reading of the concept of desire related to the
idea of happiness common to all. While Lacan talk about desire as unique, always moving and
intrinsically linked to an unrest feeling (therefore with no guarantees of satisfaction), he takes the
political project of modernity as an example of offering a path that intends to bring certainties
and general happiness, unfolded in what he called as the goods market. Recent social and political
events that took place in Brazil, can be understood according to this problematization of happiness
for all. Authoritarian character groups has been gaining ground in the society and their savior
speechs seems to summon the subjects to give up their singularities in the name of the promise of
security, of a certain and unique way to achieve happiness. In these groups, the difference domain
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seems to be nullified, one step away from annihilation. Our goal here is to investigate some of the
effects of these groups propagation in today’s brazilian society and its influence on the subjects;
to understand some consequences of the search for completeness, which does not admit and does
not support the lack and the malaise in these ideals. We also intend to think, from psychoanalysis, possible explanations for the adherence to the process of subjection present in it. The study is
based on bibliographic research, focused on themes of interest in this work, such as desire, group,
authoritarianism and promise of happiness, specially in Freud and Lacan pieces. The discussions
in these texts will serve as a theoretical tool to understand this adherence to authoritarian ideals
within the groups. The increasing growth of authoritarian groups and attitudes seems to be linked
to secondary gains in this juice mechanism. They try to buffer the anguish coming from a feeling
of helplessness. Moreover, these groups seem to be maintained by libidinal bonds strengthened
by the common hatred towards the other - individual outside the group. It is understood that the
search for political exercise based on authoritarism and hatred against democracy, use mechanisms
that aim to overcome the abandonment. Therefore, it is not for lack of knowledge or pathological
reasons that these subjects adhere to these formations of social groups with authoritarian leaders
and paths with false guarantees and ready answers, without space for alterity or reflection.
keywords: desire; groups; happiness
Apoio Financeiro:
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PSICOLO G IA
616. A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA POR PAIS DE CRIANÇAS DE ATÉ SEIS
ANOS À EXPRESSÃO DAS EMOÇÕES NO CONTEXTO DO RIO DE JANEIRO.
Autor:
Orientador:

Jenniffer Pires da Silva
Deise Maria Leal Fernandes Mendes (CEH / PSI)

Mães e pais são agentes primários no processo de desenvolvimento emocional das crianças.
Crenças parentais sobre como crianças expressam suas emoções variam em função do contexto
sociocultural e impactam a expressão emocional de seus filhos, moldando a forma como lidam
com as emoções, e se relacionam com outras crianças e adultos. O presente estudo buscou investigar a importância que pais de crianças de até seis anos (M= 4,39; DP= 1,22) dão à competência
emocional (CE) dos filhos, e se o nível de escolaridade e idade dos pais irá interferir na valorização
que atribuem à expressão das emoções nas crianças. Participaram 44 pais (38 mulheres), residentes
no Rio de Janeiro. Para a coleta dos dados, foi utilizado um formulário eletrônico com itens da
Escala de Crenças Parentais sobre Competência Emocional em Crianças – COMPE, e dados sociodemográficos. As informações foram organizadas e analisadas em um banco de dados, através do
software SPSS 20.0. Para testar o impacto da idade e escolaridade no grau de importância atribuído
à CE foram usados, respectivamente, testes de correlação (rs= 0,84; p> 0,05) e Kruskal-Wallis
(χ²=1,21; p> 0,05). Foi ainda testada associação entre essas variáveis e a valorização relacionada à
CE de expressão emocional (rs= 0,64; p> 0,05; χ²=1,82; p>0,05), através da correlação de Spearman
e do teste K-W, respectivamente. Os resultados não foram significativos, o que indicou não haver
relação entre a escolaridade e idade dos pais e o quanto valorizam as CE, assim como não haver
diferença entre essas variáveis e o quanto acham importante a criança expressar suas emoções.
Com base nos resultados, observou-se que, tanto a idade, quanto diferentes níveis de escolaridade
de pais e mães não interferiram no grau de importância que estes dão à expressão emocional de
seus filhos. Os resultados foram discutidos com base em evidências da literatura e considerando o
contexto estudado.
palavras-chave: Competencia emocional; Desenvolvimento emocional; Crenças parentais

Mothers and fathers are primary agents in children’s emotional development. Parents beliefs
about how children express their emotions vary based on the socio-cultural context and impact
their children’s emotional expression, shaping the way they handle the emotions, and how they
interact with other kids and adults. This study aimed to investigate the importance that parents of
children up to 6 years old (M= 4,39; SD=1,22) give to their kids’ emotional competence (EC), and
if the education level and parents’ age interfere in the valorization they attribute to children’s emotion expression. 44 parents (38 women) from Rio de Janeiro attended this study. An online survey
with the items from the Children’s Emotional Competence Scale was used for data collection,
and a sociodemographic questionnaire. Data was organizes and analyzed in a SPSS 20.0 database.
To test age’s impact and education level in the level of importance given to emotion competence
were used, respectively, a correlation test (rs= 0,84, p> 0,05) and a Kruskal-Wallis test (χ²=1,21;
p> 0,05). In addition, the association between these variables and the valorization given to EC of
emotion expression (rs= 0,64; p> 0,05; χ²=1,82, p>0,05), using Spearman’s correlation test and
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K-W test, respectively. The results weren’t significant, indicating that there’s no relation between
education level, age and how parents value EC, as well as that it seems not to have any relation
between these variables and how important they think it is for their children to express their
emotions. Based on the results, it was observed that neither age, nor education level interfere in
the degree of importance parents give to their kids’ emotion expression. The results were discussed
based on literature evidence about the theme, considering the studied context.
keywords: Emotion competence; Emotional development ; Parents beliefs
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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PSICOLO G IA
617. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO FEMININO NA PRIMEIRA REPÚBLICA:
DA ESCOLA NORMAL DO DISTRITO FEDERAL ÀS MULHERES POBRES E
LOUCAS
Autor:			
Mariah da Silva Martins
Colaborador(es):
Tamiris Rejane Moreira Freitas
				Leticia Palmeira Martins
Orientador:		
Renata Patricia Forain de Valentim (CEH / PSI)

Autora: Mariah da Silva Martins Orientadora: Renata Patrícia Forain de Valentim (IP) As
instituições durante a Primeira República tinham como objeto de sua intervenção tudo que fugisse
às normas do modelo de progresso que se impunha. Com isso, esta pesquisa surge do interesse em
compreender como o território do feminino foi circunscrito neste período em diversas instituições: as escolas normais, as instituições psiquiátricas e as ligas feministas. Seu objetivo é investigar
os discursos acerca do feminino que eram destinados às mulheres nestas diversas instituições, a
fim de verificar se as definições atribuídas estariam atreladas às questões econômicas e sociais republicanas e aos ideários eugenistas e higienistas do Estado. Utilizou-se como método, a análise
arqueológica das fontes primárias, abrigadas Documentação e Memória do Instituto Municipal
Nise da Silveira; e da Biblioteca do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Foram analisados programas
de ensino, documentos da Liga Brasileira para o Progresso Feminino e os prontuários das internações das mulheres pobres, correspondentes ao ano 1911 da Colônia de Alienadas do Engenho de
Dentro. Em uma observação inicial foi identificada uma associação das instituições a outras forças
repressivas do Estado, como a polícia, no caso dos atendimentos mentais; e as ligas higienistas, no
caso dos programas de ensino. Começou a ser também identificado e circunscrito o papel social da
mulher, que descartava todas as formas de atuação, territorialidade e pertencimentos sociais que
não os normativos. A pesquisa encontra-se em andamento, entretanto identifica-se a construção
de um modelo institucional de feminino que se apoia no discurso médico-psiquiátrico, eugênico
e higienista da época. Este alinhamento firmou os discursos sobre o feminino como dispositivos
políticos republicanos de controle social. palavras-chave: História da psicologia; Seção esquirol;
Mulheres pobres Apoio financeiro: UERJ
palavras-chave: Historia da psicologia; Seção esquirol; Mulheres pobres

Author: Mariah da Silva Martins Advisor: Renata Patrícia Forain de Valentim (IP) The
institutions during the First Republic had as their object of their own occurrence the rules of the
model of progress that was imposed. With this, this research emerged as one of the normal areas
of control of psychiatric women and feminist leagues. Its theme is to investigate the discourses on
the feminine world that women did on several occasions in order to verify whether the related
attributed would be tied to the republican economic and social issues and to the eugenics and hygienist ideas of the State. Used as method, an archaeological analysis of primary sources, sheltered
Documentation and Memory of the Municipal Institute Nise da Silveira; and the Library of the
Institute of Psychiatry of UFRJ. The teaching programs of poor women, corresponding to the year
1911 of the Colony of Alienated from Engenho de Dentro, were selected. In an initial table an as-

1192

sociation of institutions and other repressive measures of the State was identified, as a law, in the
case of mental health care; and hygienist alloys, in the case of teaching programs. The social role of
women began to be identified and circumscribed, which discarded all forms of action, territoriality and social belongings other than normative ones. The research is standing, identification is a
construction of an institutional model that relies on no medical-psychiatric, eugenic and hygienist
movement of the time. This content signed discourses on the republican social control control.
keywords: History of psychology; Esquirol section; Poor women
keywords: History of psychology; Esquirol section; Poor women
Apoio Financeiro:
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PSICOLO G IA
618. ANÁLISE DA PRÁTICA MULTIPROFISSIONAL DE PSICÓLOGOS NO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Vanessa Daudt Santos
Jessica de Jesus Alves
Vinicius Anciâes Darriba (CEH / PSI)

O projeto “O que pode o psicanalista em uma unidade médica: trabalho em equipe multiprofissional em ambulatório e enfermaria pediátricos” propõe investigar, a partir de prática na
Unidade de Pediatria do HUPE, o que se verifica quanto à possibilidade de o psicanalista trabalhar em equipe multiprofissional dentro de unidade médica. Já foram trabalhados temas como a
Política de Humanização do SUS, o lugar do psicólogo no trabalho no hospital, os quais deram
origem a trabalhos apresentados na última SEMIC. Dando continuidade, detivemo-nos por último
na investigação relativa ao lugar do psicólogo no trabalho em âmbito multiprofissional, tomando a
psicanálise como referência clínica. Temos como objetivo desse projeto articular a prática em que
estamos inseridos ao que se encontra na literatura acerca do lugar do psicólogo no trabalho multiprofissional, com vistas a elaborar ferramenta de pesquisa sobre este tópico no contexto das diversas equipes multiprofissionais do HUPE. Para isso, são realizadas supervisões semanais onde, em
conjunto com as psicólogas e o orientador são discutidas as implicações do contexto hospitalar para
a prática do psicólogo na equipe. Tais discussões são cotejadas com a análise de material oriundo
de levantamento bibliográfico, que definiu como palavras-chave “psicanálise”, “trabalho multidisciplinar”, “hospital” e “psicólogo”, nas bases Google Acadêmico, Science Direct, dentre outras. De
modo concomitante, estamos construindo ferramenta de pesquisa a ser aplicada no levantamento
e análise da prática multiprofissional dos psicólogos nos demais setores do HUPE. Na análise dos
textos, em articulação com a experiência dos psicólogos na Pediatria, destacaram-se os limites à
escuta do sujeito nos termos em que se dá o trabalho multidisciplinar. Isto impõe desafios a uma
prática que situa a problemática do sujeito além do que pode ser objetivado. É possível perceber que
as questões tratadas na literatura encontram ressonância na prática realizada nas equipes multiprofissionais da Pediatria. Essa prática levanta muitos desafios na dimensão da valorização do trabalho
com o sujeito em um meio no qual a ciência se ordena em torno de eixos objetivantes. Através do
projeto, temos podido pensar nas especificidades desses desafios, a partir de uma casuística, e pensar estratégias para lidarmos com isso.
palavras-chave: psicanálise; hospital; multidisciplinar

The project “What can the psychoanalyst do in a medical unit: multiprofessional team work
in both pediatric ambulatory and pediatric ward” proposes to investigate, from practices at the
HUPE Pediatric Unit, what happens regarding psychoanalyst working in a multi-professional
team within a medical unit possibility. Subjects such as the Humanization Policy of SUS and the
psychologist’s place at work in hospital have been discussed, which given rise to works presented
in the last SEMIC. Also, we finally stayed in the research on the psychologist place at work in multiprofessional scope, taking psychoanalysis as a clinical reference. We aim to articulate the practice
in which we are inserted to what is found in the literature about the psychologist place at multipro-

1194

fessional work, with a view to elaborate a research tool on this subject at HUPE multiprofessional
teams. For this, weekly supervisions are done with both the psychologists and the supervisor, where the implications of the hospital context for the psychologist’s practice in the team are discussed.
These discussions are compared with the analysis of material from a bibliographic survey, in which
the defined keywords are “psychoanalysis”, “multidisciplinary work”, “hospital” and “psychologist”,
in the Google Academic bases, Science Direct, and others. Concomitantly, we have been building a
research tool to be applied in the survey and analysis of the multiprofessional practice of psychologists in other HUPE sectors. In the analysis of the texts, articulatted with the experience of psychologists in Pediatrics, the limits to listening to the subject in terms of multidisciplinary work were
highlighted. This poses challenges to a practice that places the problem of the subject beyond what
can be objectified. It is possible to notice that the issues dealt with in the literature find resonance
in the practice performed in the multiprofessional teams. This practice raises many challenges
in the working with subject in a medium in which science is organized around objectifying axes.
Through the project, we have been able to think about the specificities of these challenges, from a
case study, and think strategies to deal with it.
keywords: psychoanalysis; hospital; multidisciplinary
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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PSICOLO G IA
619. AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA MORFOLÓGICA
Autor:			
Orientador:		

Sonalle Cristina de Azevedo da Fonseca
Marcia Maria Peruzzi Elia da Mota (CEH / PSI)

A consciência morfológica é a habilidade de refletir sobre os morfemas das palavras. Morfemas são as menores unidades linguísticas que tem significado próprio. As crianças que refletem sobre os morfemas têm melhor desempenho na leitura de palavras e na compreensão de texto. Diante
de uma palavra nova como “cresceram” elas podem entender que se trata do passado dos verbos
porque o som final está escrito com “am”. No português, o som nasal no passado dos verbos é escrito com “am” em vez de “ão”. Isso pode ajudar as crianças compreenderem o significado das palavras
e compreender melhor o texto. A maioria dos estudos que investigam a consciência morfológica
foram realizadas no inglês. No inglês muitas palavras não obedecem às regras de correspondência
entre letra e som e conhecer os morfemas pode ajudar a identificar essas palavras. Poucos estudos
investigaram essa questão em línguas transparentes, nas quais as regras de correspondência entre
letra e som podem ser suficientes para leitura. Esse é o caso do português. No entanto, mesmo em
português estudos tem demonstrado uma relação entre a consciência morfológica e a leitura de
palavras e textos. Avaliar a capacidade das crianças de refletir sobre os morfemas é fundamental
para se entender como essa habilidade se relaciona com o desempenho da leitura. A partir de uma
análise bibliométrica foi possível identificar as principais tarefas utilizadas para avaliar a capacidade
das crianças refletir sobre os morfemas. Observou-se que no Brasil utiliza-se quase exclusivamente
uma só tarefa, a tarefa de analogia gramatical. Nessa tarefa a criança tem que completar uma sequência lógica do tipo, A está para B, assim como C está para ?. Por exemplo, “pão -padaria; livro-?”.
Diferentes tarefas, medem diferentes dimensões desse constructo. A tarefa de analogia foca na
estrutura da palavra, mas do que no acesso semântico. Portanto, em função do foco em uma única
tarefa, os resultados dos estudos brasileiros podem apresentar apenas um quadro parcial da relação
entre a consciência morfológica e a leitura. Este estudo apresenta diferentes formas de acessar a
consciência morfológica e discute as questões metodológicas listadas acima sob a luz dos estudos
revisados.
palavras-chave: habilidades metalinguísticas; consciência morfológica; leitura

Morphological awareness is the ability to reflect upon the morphemes of words. Morphemes are the smallest linguistic units that carry meaning. Children who are aware of morphemes
perform better at reading words and understanding text. They may understand that a novel word
as “cresceram” is in the past because the final sound is spelled with “am”. The final nasal sound spelled with “am” rather than “ão” in Portuguese indicates the past tense. Thus, this may help children
to understand the meaning of words and better understand text. The majority of studies about
morphological awareness are carried out in English. In English many words do not follow letter
sound correspondence rules. Morphemic awareness may help to identify these words. However,
few studies have investigated this issue in transparent languages. In these languages letter sound
correspondence rules may be sufficient to read words and not requires other levels of analysis. This
is the case of Portuguese. However, it has been demonstrated that even in Portuguese morpholo-
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gical awareness contributes to reading words and text. Accessing children´s ability to reflect upon
morphemes is crucial to understand how this ability relates to reading. This study was based on a
bibliometric analysis. It was possible to identify the main tasks used to evaluate children’s ability
to reflect upon morphemes. It was observed that in Brazil almost exclusively one task is used, the
task of grammatical analogy. In this task children have to complete a logical sequence like A is to
B, as C is to?. For instance, “pão -padaria; livro-?”. Different tasks measure different dimensions of
this construct. The Grammatical Analogy task focus on analyzing the structure of he words, more
than accessing meaning. Because the limited number of tasks used to access morphological awareness, the results of Brazilian studies may present only a partial picture of the relationship between
morphological awareness and reading. The present study presents alternative ways of accessing
the awareness of morphemes and discusses the methodological issues listed above in the light of
the studies revised.
keywords: metalinguistic awareness; morphological awareness; reading
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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620. CARTOGRAFANDO VIVÊNCIAS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
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Colaborador(es):
				
Orientador:
Coorientador:		

Karoline Baptista Peres
Raiane Barreto Teixeira
Ana Camilla de Oliveira Baldanzi
Thiago Benedito Livramento Melicio (CEH / PSI)
Karoline Baptista Peres

O presente trabalho foi concebido a partir da análise da experiência em campo, realizada no
Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) no Rio de Janeiro. Podemos estar em
contato com adolescentes e agentes da unidade masculina e feminina. Nossa atividade era realizada
quinzenalmente e em grupo. Nossa metodologia de pesquisa se debruça sobre a cartografia psicossocial, tal como proposta por Guattari, que se desloca de um lugar unicamente especialista para
uma abertura de sentido ao produzir transversalmente um conhecimento comum. Levando em
consideração que toda pesquisa é intervenção (Passos e Barros,2009) mergulhados na experiência a
teoria e prática se agenciam e co-emergem. Assim, a cartografia possibilita traçar esse plano e seus
efeitos tanto do “objeto” quanto do pesquisador no caminho do trabalho e não apenas em seu fim.
Diante do que foi sendo enunciado nos encontros percebemos como um analisador a disciplinarização e como esta atravessa a dinâmica relacional entre alteridades. A ideia de punição e disciplina
aqui expostas, são embasadas na conceituação de Foucault, que discute a anátomo e biopolítica
exercidas por meio dos mecanismos disciplinares e regulamentadores. Ambas se transversalizam
no indivíduo e como efeito produzem uma sociedade de corpos dóceis e úteis. Compreende-se que
dentro do sistema socioeducativo, esta lógica se demonstra como hegemônica, porém não totalizadora. Com Guattari, entende-se a alteridade como um processo considerado pela eco-lógica,
pensado a partir dos fluxos a existência em vias simultâneas de se constituir, definir e desterritorializar. Nesse sentido, entendemos que as práticas no sistema não são universais ou generalistas e
que distintas atuações encontram espaço e tomam corpo contrastando com o que já está instituído.
Enfatizamos também que os adolescentes encontram suas maneiras singulares de experenciar a
vivência no DEGASE, não sendo passíveis a disciplina, entretanto, se colocando e produzindo de
formas plurais. Esta discussão se faz necessária e importante para nossa formação enquanto psicólogos para podermos nos transportar de uma lógica individualizante e normativa que perpetua
saberes cristalizados, para admitir novas práticas que contemplem a multiplicidade do campo e não
reduzam as questões que emergem.
palavras-chave: Sistema socioeducativo; Cartografia Psicossocial; Disciplina

The present work was conceived from the analysis of the experience in the field, realized
in the General Department of Socioeducative Actions (DEGASE) in Rio de Janeiro. We can be in
contact with adolescents and agents of the masculine and feminine unit. Our activity was carried
out biweekly and in a group. Our research methodology focuses on psychosocial cartography, as
proposed by Guattari, who moves from a unique place to a sense opening by producing a common
knowledge transversally. Taking into account that all research is intervention (Passos e Barros,
2009), immersed in the experience, theory and practice become agile and co-emerge. Thus carto-
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graphy makes it possible to trace this plan and its effects both on the “object” and the researcher on
the path of work, and not only on its end. Faced with what was being stated in the meetings we
perceive as an analyzer the disciplinarization and how it crosses the relational dynamics between
alterities. The idea of punishment and discipline presented here are based on the conceptualization of Foucault, which discusses the anatomy and biopolitics exercised through disciplinary and
regulatory mechanisms. Both are transversalized in the individual and as effect produce a society
of docile and useful bodies. It is understood that within the socio-educational system, this logic
is demonstrated as hegemonic, but not totalizing. With Guattari, otherness is understood as a
process considered by eco-logic, thought from the flows the existence in simultaneous ways to
constitute, define and deterritorialize. In this sense, we understand that the practices in the system
are not universal or generalist and that different performances find space and take body in contrast
with what is already established. We also emphasize that the adolescents find their unique ways of
experiencing the experience in DEGASE, not being subject to discipline, however, if placing and
producing in plural forms. This discussion becomes necessary and important for our training as
psychologists so that we can move from an individualizing and normative logic that perpetuates
crystallized knowledge to admit new practices that contemplate the multiplicity of the field and do
not reduce the issues that emerge.
keywords:  psychosocial cartography; socio-educational system; discipline
Apoio Financeiro:
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621. CRENÇAS PARENTAIS SOBRE COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS DOS
FILHOS EM PARTICIPANTES DO RIO DE JANEIRO
Autor: 		
Orientador:

Bruna de Lima Camelo
Deise Maria Leal Fernandes Mendes (CEH / PSI)

Estudos indicam que as crenças parentais variam entre contextos socioculturais e impactam o desenvolvimento dos filhos. Com relação ao desenvolvimento emocional, há evidências de
que a aquisição de competências, ainda na infância, contribui para o desenvolvimento de diversas
habilidades cognitivas e de relações interpessoais.O estudo de crenças relativas às competências
emocionais (CE) parece importante, portanto, para uma melhor compreensão do desenvolvimento
emocional infantil. Assim, esse estudo objetivou investigar a importância que pais de crianças deaté
seis anos (M= 4,39; DP= 1,22) dão a tais competências, especialmente às de regulação e compreensão emocional, em função de características sociodemográficas. Participaram do estudo 44 pais
(38 mulheres), residentes no Rio de Janeiro. Foi utilizado, para a coleta dos dados, um formulário
eletrônico com itens da Escala de Crenças Parentais sobre Competência Emocional em Crianças –
COMPE, e dados sociodemográficos. As informações foram organizadas e analisadas em um banco
de dados, através do Software SPSS 20.0. Para testar o impacto da idade e renda familiar no grau de
importância atribuído à CE foram usados, respectivamente, testes de correlação (rs= 0,84; p> 0,05)
e Kruskal-Wallis (χ²= 0,99; p> 0,05). Foi ainda testada associação entre a renda familiar e a valorização relacionada às CE de compreensão (χ²= 0,85; p> 0,05) e regulação (χ²= 1,66; p> 0,05), usando
o teste K-W.Os resultados não foram significativos, o que indicou não haver relação entre a idade
dos pais e a renda familiar e o quanto valorizam as CE, assim como não haver diferença entre níveis
de renda e o grau de importância atribuído à compreensão e regulação emocional. Esses resultados
foram discutidos à luz dos achados de outros estudos e do contexto investigado.
palavras-chave: Competência emocional; Desenvolvimento emocional; Crenças parentais

Studies indicate that parent’s beliefs vary between socio-cultural contexts and impact children’s development. Related to emotional development, evidences show that the acquisition of
competences, since childhood, contributes to the development of cognitive and interpersonal skills. The study of beliefs concerning emotion competence (EC) seems to be important for a
better comprehension of kids’ emotional development. This way, this study aimed to investigate
the importance that parents of children up to 6 years old (M=4,39; SD=1,22) give to these competences, especially those ones regarding emotion regulation and comprehension, in function of
socio-demographic characteristics. 44 parents (38 women) from Rio de Janeiro attended this study.
For data collection it was used an online survey with the items from Children’s Emotional Competence Scale, with a socio-demographic questionnaire. Data was organized and analyzed in a SPSS
20.0 database. To test the impact of age and family income in the importance level given to the
EC, were used, respectively, a correlation test (rs= 0,84; p> 0,05) and a Kruskal-Wallis test (χ²=
0,99; p> 0,05). Also, the association between family income and the valorization related to EC of
emotional comprehension (χ²= 0,85; p> 0,05) and regulation (χ²= 1,66; p> 0,05) was tested, using
the K-W test. The results weren’t significant, indicating that there’s no relation between parent’s
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age, family income and how much they valorize EC, as well as it doesn’t seem to have difference
between family income and the level of importance given to the emotional comprehension and
regulation. These results were discussed based on evidences from other studies and considering
the studied context.
keywords: Emotion competence; Emotional development; Parents beliefs
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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622. “DEVIR MULHER” ENTRE VIVÊNCIAS E CONSTRUÇÕES DA
SEXUALIDADE NO DEGASE
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Caio Sayao Mainenti Silva
Júlia Leite Cavalcante
Thiago Benedito Livramento Melicio (CEH / PSI)

No presente trabalho, visamos analisar as dinâmicas e as tensões que ocorrem dentro de
algumas das unidades de internação do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado
do Rio de Janeiro (DEGASE) no que tange às possibilidades de vivenciar a sexualidade em contextos de privação de liberdade; estando os indivíduos distribuídos nos alojamentos, entre outros
critérios, pela regulamentação social direcionada às diferenciações de sexo e, mais recentemente,
de gênero. Neste contexto, procuraremos cartografar a partir de fatores sociais, históricos e culturais contrastes observados entre o feminino e o masculino no que diz respeito à forma de ambos
agenciarem — não somente, mas especialmente — temáticas de gênero e sexualidade, seja em sua
dimensão hegemônica, seja em suas linhas de fuga, quando estas fogem dos ditames heteronormativos. Para tal, nos utilizaremos dos materiais coletivamente construídos em nossas idas a campo,
instrumentadas pela Cartografia Psicossocial: postura ética, estética e política; além de procurar
auxílio na literatura que abarca a temática proposta. Ao fim, nos encontros nas unidades femininas
e masculinas, pudemos observar diferentes possibilidades de manifestação da diversidade, mais
especificamente ligadas a questões de sexo e gênero. Por vezes, na feminina, houve uma maior
fluidez escape e transgressão a valores morais hegemonicamente compartilhados. Já a constituição
da masculinidade viril, potencializada, entre outros, por valores que produzem status dentro dos
grupos armados ilegais, mostram-se pilares sustentadores da distância que homens ocasionalmente
têm do devir feminino. A aversão à homossexualidade é evidente em determinadas facções, implicando no isolamento dos adolescentes que são declaradamente pertencentes à comunidade LGBT+
dos alojamentos em que tais grupos homofóbicos se encontram, para assim, salvaguardar a dignidade e a integridade física dos jovens. Desse modo, queremos refletir sobre como nós psicólogos
podemos contribuir para a potencialização de espaços e subjetividades em que a diversidade possa
emergir. Em suma, como lançar luz aos modos de subjetivação que criam fissuras e fios soltos em
uma sociedade fortemente atravessada por valores cristãos e construções de gênero binárias e auto-excludentes que são naturalizadas, não sendo sequer encaradas como um posicionamento político,
mas apenas como a forma “certa” de ser e de se estar no mundo sexualmente.
palavras-chave: Sexualidade; Gênero; Medidas Socioeducativas

This study intends to analyze the dinamics and tensions that take place in two DEGASE
(General Department of Socio-educational Actions) internation units, in the state of Rio de Janeiro, highlighting the issues related to gender and sexuality, as the criteria used to distribute the
adolescents into the lodgings. We’re willing to looking foward to socials, historics and culturals
clues that leads us to contrasts between female and male with regards on how they deal with some
especific subjects, especially “gender and sexuality”, however they get along with it: the objective
is to observe social, historical and cultural contrasts between the feminine and masculine ways
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of expression, problematizing whether it articulates elements from its hegemonic dimension or
out off the heteronormative pattern. In this sense, the reasearch realized a literature review and
some operative groups, with adolescents and professionals at DEGASE — trough the Psychosocial Cartography method. Many times, at female lodgings, we observed more hegemonic shared
values being trespassed in comparison to the male ones. The constitution of manly masculinity, has
been potentialized, not just, but mostly, by values that brings status inside of ilegal armed groups,
which seems to sustain the distance that men usually find themselves from Becoming-Woman.
The Homophobia is structurally sustained in some groups, creating the situation in that members
from LGBT+ community must be isolated from the others in order of beeing safe. Therefore, the
present work discuss how to shed some light on subjectivation forms that breaks the fences in
this society tightly crossed by christian values and naturalized constructions of gender, which are
binary and self-excludents.
keywords: Sexuality; Gender; Socio-educational Measures
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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623. EXPERIÊNCIAS IDENTITÁRIAS E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO:
TRAJETÓRIAS DE SEXUALIDADE E GÊNERO EM JOVENS DE CAMADAS
MÉDIAS
Autor: 		
Orientador:		

Bruna Petrus do Prado Silva
Anna Paula Uziel (CEH / PSI)

É evidente a existência de tensões entre os movimentos sociais e a academia quando se trata
da temática de gênero e sexualidade. Ao mesmo tempo em que crescem os estudos queer – apontando para um caminho de desconstrução de identidades –, grande parte das militâncias continuam
baseando suas lutas no caráter identitário, entendendo ser este o caminho mais eficaz para a garantia de direitos. As diversas formas de enxergar a questão geram discussões e debates frequentes que
vêm ganhando visibilidade significativa. A partir da percepção de que as juventudes têm cada vez
mais se colocado e se posicionado diante deste cenário, o trabalho pretendeu abordar a questão das
identidades sexuais e de gênero, buscando observar as formas como as(os) jovens produzem e/ou
se utilizam dessas identidades em seus processos de subjetivação. Foi utilizado como referencial ético-metodológico a cartografia, por acreditar que o ato de conhecer uma realidade cria e transforma
essa mesma realidade, assim como afeta e modifica o(a) pesquisador(a) que nela se insere. Diante
disso, o campo foi desenvolvido a partir de encontros – em forma de entrevistas individuais e em
grupos – com jovens de camadas médias urbanas do Rio de Janeiro, com idade entre 14 e 19 anos.
As entrevistas indicam que a demarcação de identidades rígidas, com fronteiras intransponíveis,
pode ser percebida como limitadora de vivências. Paralelamente, existe o entendimento de que o
uso das identidades possui uma relevância política, no sentido da afirmação e da visibilidade de
modos de ser que fogem do que é hegemônico e tido como normal. Ao acompanhar as experiências
da(o)s jovens percebemos que as tensões mencionadas inicialmente também se fazem presentes e
atravessam suas trajetórias de sexualidade e gênero, ao passo que compõem processos de subjetivação. Assim, nas discussões que ainda se encontram em andamento pretendemos trazer à tona essa
multiplicidade de experiências identitárias não para dissolver as tensões, mas para colocá-las em
evidência.
palavras-chave: sexualidade; identidades; juventudes

It is evident that there are tensions between the social movements and the academy when
it comes to the theme of gender and sexuality. At the same time that queer studies grow - pointing to a path of deconstruction of identities - most militants continue to base their struggles on
the identity character, understanding that this is the most effective way to guarantee rights. The
various ways of looking at the issue generate frequent discussions and debates that have gained
significant visibility. Based on the perception that young people are increasingly positioned in the
face of this scenario, the work sought to address the issue of sexual and gender identities, seeking to
observe the ways in which young people produce and / or use of these identities in their processes
of subjectivation. Cartography was used as a methodological reference point, because it believed
that the act of knowing a reality creates and transforms this reality, as well as affects and modifies
the researcher that is inserted in it. Given this, the field was developed from meetings - in the
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form of individual interviews and in groups - with urban middle class young people from Rio de
Janeiro, aged between 14 and 19 years old. The interviews indicate that the demarcation of rigid
identities with insurmountable borders can be perceived as limiting experiences. At the same time,
there is the understanding that the use of identities has a political relevance, in the sense of affirmation and visibility of ways of being that escape what is hegemonic and considered normal. By
following the experiences of the young people, we realize that the tensions mentioned initially are
also present and traverse their trajectories of sexuality and gender, while composing processes of
subjectivation. Thus, in the discussions that are still under way, we intend to bring to the forefront
this multiplicity of experiences of identity not to dissolve the tensions but to put them in evidence.
keywords: sexuality; identities; youths
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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624 . FREUD, CIÊNCIA E LITERATURA - OS SONHOS NOS PASSOS DA
CRIAÇÃO DO DICHTER
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		
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Arthur Teixeira Pereira
Ingrid de Mello Vorsatz (CEH / PSI)

Ao compreender a literatura como uma ciência (Literaturwissenchaft), Sigmund Freud recorre ao campo literário desde A Interpretação dos Sonhos (1900) para fundamentar o campo
conceitual da psicanálise. O autor destacará o “Dichter” (poeta/criador) como aquele que antecipa
algo que diz respeito ao que é encontrado no trabalho clínico no artigo Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen (1907 [1906]), quando realiza sua primeira análise extensa de uma obra literária:
Gradiva - uma fantasia pompeiana, publicada em 1903, por Wilhelm Jensen. Ao considerar o poeta
e o escritor como aliados, Freud articula uma espécie de clínica dos personagens, reconhecendo
na obra literária de Jensen elementos próprios da psicanálise, como o recalque e a relevância dos
elementos contidos nos sonhos. Para este trabalho ressaltamos uma similaridade, apontada por
Freud, do posicionamento de ambos - “Dichter” e psicanalista - com respeito ao caráter dos sonhos:
eles são compreendidos como prolongamentos da vida diurna, de modo que depreende que, para o
“Dichter”, não são plenamente esvaziados de sentido e encontrando, assim, respaldo a favor do sentido dos sonhos. O caminho da análise freudiana da novela Gradiva concerne ao trabalho clínico
do analista relacionado aos sonhos, na medida em que Freud empreende a análise de três criações
oníricas do personagem principal da referida obra. Assim, extrai a partir da análise desses sonhos
elementos como deslocamento, condensação, além da ideia do sonho como realização de um desejo. Ao realizar uma exposição de caráter demonstrativo destinada ao público leigo, Freud se utiliza
do que compreendemos como um procedimento científico ao delimitar seu objeto de análise às
criações oníricas do “Dichter”, com o objetivo de lançar luz sobre a natureza de sua criação. Ao
adotar uma escolha de método de análise na qual prioriza a singularidade do achado literário, Freud
aponta algo de próprio à clínica psicanalítica, a partir do qual declinará o critério de universalidade
necessário à constituição da psicanálise como uma nova ciência.
palavras-chave: psicanálise; ciência da literatura; sonhos

By understanding literature as a Science (Literaturwissenchaft), Sigmund Freud resort to
the literary field since The Interpretation of Dreams (1900) to substantiate psychoanalysis’ conceptual field. The author underlines the “Dichter” (poet/creator) as the one that anticipates something
that concerns what it is found in the clinical work in the article Delusion and dreams in Jensen’s
Gradiva (1907 [1906]), when he makes his first extended analysis of a literary work: Gradiva, a
Pompeiian Fancy, published in 1903, by Wilhelm Jensen. By considering the poet and the writer
as allies, Freud articulates a specie of character’s clinics, recognizing in Jensen’s literary work the
elements befitted to psychoanalysis, as repression and the relevance of the elements within the
dreams. To this work, a similarity is highlighted, pointed by Freud, of the positioning of both –
“Dichter” and Psychoanalyst- regarding dream’s character: they are understood as extensions of
diurnal life, so that he deduces that, to the “Dichter”, the dreams are not fully emptied of meaning
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and encountering, thus, backing in favor of dream’s meanings. The path of the Freudian analysis of
Gradiva novel concerns to the analyst clinical work related to the dreams, as far as Freud endeavors
three oneiric creations analysis of the main character of the referred work. Thus, extracts by these
dreams’ analysis elements such as displacement and condensation, beside the idea of the dream as a
desire realization. By making a demonstrative exposition destined to the non-expert public, Freud
utilizes what we comprehend as the scientific method by delimit his analysis object as the “Dichter’s” oneiric creations, with the objective of lightening the nature of his creation. By adopting
an analysis method choice, in which the literary finding is prioritized, Freud point to something
befitted to the psychoanalytical clinic, by which delineate the universality criteria necessary to the
psychoanalysis constitution as a new science.
keywords: psychoanalysis; literary science; dreams
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A FORMAÇÃO DOS SINTOMAS NEURÓTICOS
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Ingrid de Mello Vorsatz (CEH / PSI)

Ao longo de sua obra, Freud atribuiu grande importância à presença do sentimento de culpa
na formação dos sintomas neuróticos, sobretudo nos casos clínicos em que a culpa engendra um
ato moralmente censurável, ao contrário do que se poderia supor. No artigo intitulado “Dostoiévski e o parricídio” (1928), Freud reencontra este tipo de caráter. Habitado por um sentimento
inconsciente de culpa após perder tudo no jogo, o escritor russo erigia as mais altas exigências
morais e era objeto de auto-depreciações. No seu caso, o jogo de roleta servia como instrumento
de autopunição. Freud identifica nesse permanente e reiterado movimento de Dostoiévski – jogar
para perder – a própria condição de possibilidade de sua produção literária. No presente trabalho,
buscaremos investigar os desenvolvimentos teóricos de Freud acerca do sentimento de culpa, interessando-nos pela fonte deste sentimento, a saber, o complexo de Édipo, e suas consequências psíquicas na formação dos sintomas neuróticos, principalmente nos de autopunição. A metodologia
utilizada consiste no levantamento e na revisão bibliográfica de artigos freudianos e outros autores
da psicanálise concernentes ao tema proposto. Abordaremos o romance Um Jogador, de Dostoiévski, no qual a auto-depreciação do personagem e sua compulsão pelo jogo, demonstram uma atividade para além da busca de prazer no jogo. Este trabalho é consequência da inserção do bolsista
na pesquisa Psicanálise e Literatura: Freud e os clássicos e também do seu projeto de monografia,
cuja confecção se encontra em andamento. Destacamos aquilo que este trabalho busca investigar
no artigo freudiano sobre a vida psíquica de Dostoiévski: o sentimento de culpa, a autopunição e o
vício na roleta, elementos que pesquisaremos no romance Um Jogador. Salientamos a relação entre
psicanálise e literatura, presente desde a obra inaugural da psicanálise onde o recurso de Freud à
literatura não caracteriza uma ilustração em relação aos achados clínicos; antes, é um aliado fundamental ao longo da construção teórico-conceitual do campo psicanalítico.
palavras-chave: Psicanálise; Literatura; Sentimento de culpa

Throughout his work, Freud assign great importance to the presence of guilt in the neurotic
symptoms formation, especially in clinical cases in which guilt engenders a morally questionable
act, contrary to what one might suppose. In the article entitled “Dostoyevsky and parricide” (1928),
Freud rediscovers this type of character. Inhabited by a great unconscious feeling of guilt, after
losing everything in the game, the Russian writer erected the highest moral demands and inflicted
strong self-depreciations. In his case, the roulette served as an instrument of self-punishment.
Freud identifies in this permanent and reiterated movement of Dostoevsky - play to lose - the
very condition of possibility of his literary production. In the present work, we seek to investigate
Freud’s theoretical developments regarding guilt feelings, being interested in the source of this
feeling, namely, the Oedipus complex, and its psychic consequences in the neurotic symptoms
formation especially those of self-punishment. The methodology used consists of the research and
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bibliographic review of Freudian articles and other authors of psychoanalysis concerning the proposed theme. We will cover Dostoeyvsky’s novel The Gambler whose elements, the character’s
self-depreciation and his compulsion to play, demonstrate an activity beyond the pursuit of pleasure in the game. This work is a direct consequence of the insertion of the junior researcher in the
research Psychoanalysis and Literature: Freud and the classics and his monograph project, whose
work is underway. This work seeks to investigate in the Freudian article on the psychic life of Dostoyevsky: guilt, self-punishment and roulette addiction, elements that we will research in the novel
The Gambler. We highlight the relation between psychoanalysis and literature, present since the
inaugural work of psychoanalysis, where Freud’s resource for literature does not characterize an
illustration in relation to clinical findings, but it is a fundamental ally throughout the theoretical-conceptual construction of the psychoanalytic field.
keywords: Psychoanalysis; Literature; Guilt
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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626. O ARQUIVO MIRA Y LÓPEZ - ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO
INICIAL DE DOCUMENTOS
Autor:			
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Colaborador(es):
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Orientador:		
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Coorientador:		
Filipe Degani Carneiro

Este trabalho relata uma pesquisa em andamento que visa a catalogar a documentação do
arquivo pessoal do casal Emilio Mira y López e Alice Galland de Mira, cujas trajetórias marcam a
criação do Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP), da Fundação Getúlio Vargas, no
Rio de Janeiro (1947), e do clássico teste que ainda hoje é empregado para avaliação psicotécnica,
visando à habilitação de motorista: o Psicodiagnóstico Miocinético (PMK). Sabemos que, durante
a vida de seu marido e após seu falecimento, Alice Mira dedicou-se à guarda de documentos como
artigos, entrevistas ou citações de Mira y López em jornais, comprovantes de participação em
eventos, além de diferentes documentos referentes ao trabalho dos dois no ISOP, no qual se destacam aqueles sobre o PMK. Este material foi doado pela família em 2015 para o acervo do Clio-Psyché – Laboratório de História e Memória da Psicologia (UERJ) em estado bruto. O objetivo deste
trabalho é a organização e catalogação temática do material recebido, para que, posteriormente,
seja disponibilizado para consulta aos investigadores e demais interessados no campo da história
da Psicologia no Brasil. Inicialmente, todo o material foi alocado de maneira aleatória em um total
de 50 caixas-arquivo. Após avaliação preliminar, elaborou-se uma classificação para os documentos
quanto à forma, a partir de 15 categorias, e quanto ao conteúdo, a partir de 14. O método de trabalho envolve também a redação de um diário de campo individual, em que as dúvidas e sugestões são
discutidos em reuniões da equipe. Até o presente momento, foram analisadas 8 caixas, totalizando
561 documentos registrados. Com isso, observa-se que o acervo possui uma grande diversidade
de documentos. Como resultados preliminares, foi possível encontrar desde correspondência pessoal, publicações científicas e de divulgação, ementas de cursos e planos de aula até materiais sobre
aplicações de PMK em sujeitos africanos e indígenas. Desta forma, espera-se que tal documentação
forneça novos dados sobre as atividades do ISOP e, em especial, da trajetória de Emilio e Alice
Mira, subsidiando assim futuras pesquisas que lancem novas luzes sobre a historiografia da Psicologia no Rio de Janeiro.
palavras-chave: Catalogação; Mira y López; História da Psicologia

This work describes a research in progress that aims to catalog the documentation of the
personal archive of Emilio Mira y López and Alice Galland de Mira, whose trajectory includes the
creation of Institute of Professional Selection and Orientation (ISOP), from the Getúlio Vargas
Foundation (FGV), in Rio de Janeiro (1947) and the classical test for psycotechnical evaluation,
which is currently used nowadays, mainly in the process of driver’s license: the Myokinetic Psychodiagnostic (PMK). It is of public knowledge that during her husband’s life and especially after
his demise, Alice Mira organized a vast compilation of files such as papers, interviews, newspapers
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excerpts of Mira y López, handwritten notes and different documents of both at ISOP, in particular, those referents to the PMK test. This material was donated to the collection of Clio-Psyché
- Laboratório de História e Memória da Psicologia (UERJ) by the family of Emílio Mira y López, in
2015, as unprocessed files. This work intends to organize and catalog the untreated material received so that afterward it can be available to the researchers and others interested in the field of History of Psychology in Brazil. Initially, all material was randomly stored in 50 archive-boxes. After a
introductory evaluation, it was developed a classification for the documents regarding form, from
15 categories, and considering content, from 14 categories. The method used involves the writing
of a individual journal, in which the doubts and suggestions about the work process are discussed
posteriorly in team meetings. Until the present time, 8 archive-boxes were analyzed, giving a total
of 561 registered documents. Therewith, it was noticed that the collection has a great diversity of
documents. As preliminary results, it was possible to find from personal correspondence, scientific
publications and propagations, syllabus and lesson plans to material about PMK applications in
African and Indigenous people. Thus, it is expected that such documentation provides new data
on ISOP activities and, particularly, on the trajectory of Emilio and Alice Mira, contributing, in
this way, to future researches that throw new lights on the historiography of Psychology in Rio de
Janeiro.
keywords: Cataloguing; Mira y López; History of Psychology
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; UERJ
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627. O LUGAR DO PSICANALISTA EM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL:
PRÁTICA NA UNIDADE DE PEDIATRIA DO HUPE
Autor:			
Colaborador(es):
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Realizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), em conjunto com as psicólogas que atuam na residência clínica institucional e orientado pela psicanálise, o projeto no qual o
presente trabalho foi produzido tem como objetivo investigar o lugar do psicanalista em equipe
multiprofissional a partir da experiência no setor de pediatria. O trabalho que apresentamos aqui
se coloca como um desdobramento da discussão apresentada na SEMIC 2017 acerca da experiência
do psicanalista no cotidiano hospitalar multiprofissional. Em função das indicações recebidas na
última SEMIC, decidimos por introduzir uma forma de registro dessa experiência nos moldes de
um diário de campo. O referido diário foi pautado nas reuniões semanais com as residentes do setor
e, desde então, tem auxiliado na investigação acerca da experiência do psicanalista no hospital em
equipe multiprofissional. O objetivo deste trabalho é investigar, com base na análise dos diários de
campo, a experiência em âmbito multidisciplinar a partir da prática no setor de pediatria do HUPE.
Produção de diário de campo semanal, entre 23/01/2018 e 31/07/2018, a partir da discussão em
supervisão dos relatos das residentes nas reuniões acerca da experiência no setor de pediatria. Análise e discussão do material produzido acompanhada da discussão de textos relativos ao trabalho da
psicologia e da psicanálise no hospital e em equipe multiprofissional, levantados através de bases
bibliográficas. Analisando os relatos produzidos na forma de diário de campo, as situações e casos
que se mostraram mais pertinentes destacaram a atuação da psicologia num “lugar intermediário”
nas relações médico-paciente e médico-família, visto que, na pediatria, a família ocupa um lugar
ainda mais importante. Esta intervenção, voltada para o sujeito, possibilitou uma melhor comunicação e entendimento nas relações da equipe com a família, que se encontra fragilizada diante da
hospitalização. Sendo o hospital o local onde predomina a objetivação própria ao saber médico, o
sujeito, nos moldes da psicanalise, se mostra obstaculizado. Através de nossa análise, percebemos,
nesse sentido, a importância de um trabalho que não se reduz ao olhar para a doença e se dirige à
escuta do sujeito, proporcionando sua inclusão no contexto hospitalar.
palavras-chave: psicanálise; hospital; equipe multiprofissional

Being executed in Pedro Ernesto Hospital (HUPE), in group with the psychology residents
and oriented by psychoanalysis, the project that provided the production of this work aims to
investigate the place of psychoanalyst in a multiprofessional team, based on the experience in a
pediatric sector. The work that we produced is following the researches presented on SEMIC 2017
about the experience of psychoanalyst in the multiprofessional hospital routine. In function of the
advices that we received at last SEMIC, we decided to introduce a field diary as a way to register
this experience. The objective of this work is to investigate, based on the field diaries’ analysis,
the experience in a multidisciplinary team from the practice at HUPE’ pediatric sector. Weekly
field diary production, between January 21 2018 and July 31 2018, based on the discussion of the
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psychology residents report in the meetings about the experience in the pediatric sector. Field
diaries’ analysis and discussion followed by study on papers about psychology and psychoanalysis
at hospital and in a multiprofessional team. The papers where collected on bibliographical bases.
Analyzing the reports produced in a field diary’s model, the most pertinent situations and cases
highlighted the psychology’s performance in an “intermediary place” in doctor-patient and doctor-family relations, since, in pediatrics, the family occupies a more important place. This intervention, focused on the subject, made possible a better communication and understanding in the
team’s relationships with the family, that is weakened by hospitalization. The hospital being the
place where the objectification that is proper to medical knowledge predominates, the subject, in
psycoanalysis’ model, is hampered. Through our analysis, we noticed, in this way, the importance
of a work that doesn’t reduce itself to look at disease and turns to the subject’s listening, providing
its inclusion in the hospital context.
keywords: psychoanalysis; hospital; multiprofessional team
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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PSICOLO G IA
628. O SABER PSIQUIÁTRICO DESTINADO ÀS MULHERES POBRES DA
PRIMEIRA REPÚBLICA: ELAS NÃO SERÃO ESQUECIDAS
Autor:			
Tamiris Rejane Moreira Freitas
Colaborador(es):
Mariah da Silva Martins
				Leticia Palmeira Martins
Orientador:		
Renata Patricia Forain de Valentim (CEH / PSI)
Coorientador:		
Renata Patrícia Forain de Valentim

Tendo o Rio de Janeiro da Primeira República como cenário e modelo para a superação do
passado imperial, há na cidade diversas políticas higienistas e eugênicas para a tão almejada modernização aos moldes europeus. Neste cenário, era objeto da ação do Estado tudo que fugisse às
normas do modelo de progresso que se impunha. Nesse sentido, esta pesquisa surge do interesse
em compreender como as ideias psicológicas foram desenvolvidas, qual a estrutura do atendimento
educacional e psiquiátrico oferecido às mulheres e a relação entre as recém-inauguradas definições da loucura e a disciplinarização de determinados segmentos sociais. De início tinha-se como
objetivo investigar os programas de Higiene e Psicologia da Escola Normal do Distrito Federal
entre 1890 e 1929, destinada às mulheres mais abastadas. Em um segundo momento, investiga-se o
tratamento psiquiátrico destinado às mulheres pobres internadas na recém-inaugurada Colônia de
Alienadas do Engenho de Dentro, em 1911, a fim de verificar se as definições atribuídas à educação
e à loucura feminina estariam atreladas às questões econômicas e sociais e aos ideários eugenistas
e higienistas. Utiliza-se como fundamentação teórico-metodológica para coleta de dados a análise das fontes primárias, abrigadas no Centro de Memória da Educação e no arquivo permanente
no Centro de Documentação e Memória do Instituto Municipal Nise da Silveira (prontuários),
além do Arquivo Nacional (relatórios, processos e ofícios). Como instrumento de análise discursiva para a interpretação dos documentos foi utilizado o conceito bakhtiniano de Dialogicidade,
que possibilitou relacioná-los a outros enunciados que lhes eram contemporâneos. Começou a ser
também identificado e circunscrito, através de levantamento bibliográfico, o papel social da mulher
na constituição do saber psiquiátrico, que ignorava todas as formas de atuação, territorialidade e
pertencimento social que não os normativos. Pontos estes que levam ao encontro dos ideais de modernização da cidade. A pesquisa encontra-se em andamento, e nos próximos passos pretende-se
investigar se o tratamento psiquiátrico destinado às mulheres pobres era distinto ao das abastadas;
entretanto já é possível identificar a construção de um modelo institucional de feminino, tanto nas
colônias, quanto nas Escolas Normais, apoiados no discurso eugênico e higienista.
palavras-chave: Mulheres; Pobreza ; Instituição

With Rio de Janeiro as the scenario and model for the overcoming of the imperial past, there are several hygienist and eugenics policies in the city for the much sought after modernization of
the European molds. In this scenario, everything that escaped the norms of the model of progress
that was imposed was an object of state action. In this sense, this research arises from the interest in
understanding how psychological ideas were developed, the structure of the educational and psychiatric care offered to women, and the relationship between the recently inaugurated definitions
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of madness and the disciplining of certain social segments. Initially, the objective was to investigate
the Hygiene and Psychology programs of the Normal School of the Federal District between 1890
and 1929, aimed at the wealthiest women. In a second, the psychiatric treatment for the poor women interned in the newly inaugurated Colonia de Engenho de Dentro in 1911 is investigated in
order to verify if the definitions attributed to the education and the feminine madness would be
tied to the economic questions social and eugenic and hygienist ideas. The analysis of the primary
sources, housed in the Center for the Memory of Education and the permanent archive at the Documentation and Memory Center of the Nise da Silveira Municipal Institute (medical records), as
well as the National Archives, are used as a theoretical and methodological basis for data collection.
reports, processes and offices). As an instrument of discursive analysis for the interpretation of
documents, the Bakhtinian concept of Dialogicity was used, which made it possible to relate them
to other statements that were contemporaneous with them. Through a bibliographical survey,
the social role of women in the constitution of psychiatric knowledge began to be identified and
circumscribed, ignoring all forms of action, territoriality and social belonging that were not normative. These points lead to the meeting of the ideals of modernization of the city. The research
is under way, and in the next steps we intend to investigate if the psychiatric treatment for poor
women was different from the well-off; however, it is already possible to identify the construction
of an institutional model of feminine, both in the colonies and in the Normal Schools, supported
by eugenic and hygienist discourse.
keywords: Women; Poverty; Institution
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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PSICOLO G IA
629. OS BRASILEIROS E A CORRUPÇÃO
Autor:			
Orientador:		

William Luiz Vitor
Ricardo Vieiralves de Castro (CEH / PSI)

A partir de análises da formação histórica do Brasil e por consequência dos brasileiros, pode-se perceber que há uma espécie de “definição indefinida” dos brasileiros sobre si mesmos que
derivou numa constituição dos limites de identidade em “bordas moles”. O que quer dizer que, nos
diferentes encontros entre indivíduos e grupos, as indefinições caracterizam um limite “mole” que
não se funde, mas negocia. Ou seja, as “bordas moles” passam a ser a identidade da não identidade.
Os brasileiros, por conta desta forma de se representarem, negociam o tempo todo. Negociam
no cotidiano nas tarefas mais comuns, negociam no mundo do trabalho, negociam nas práticas
religiosas e negociam na vida social e política. O objetivo principal deste projeto de pesquisa é a
partir de um tema relacionado ao cotidiano dos brasileiros, identificar os processos de negociação
e as “indefinições” sobre o objeto temático estabelecido. A escolha do tema “corrupção” se deveu à
multiplicidade de interpretações possíveis sobre este ato e sobre a dificuldade na sua definição. Em
momentos de crise política, a corrupção do Estado é estabelecida em protagonismo. A metodologia
a ser adotada será de base qualitativa, com a utilização de técnicas de grupo focal. O grupo focal
vem sendo utilizado em pesquisas de ciências humanas e sociais, por permitir que os sujeitos da
pesquisa, reunidos para discutir e comentar um tema, objeto da investigação, tenham a possibilidade de, sob um roteiro flexível, melhor expor suas interpretações sobre o que está sendo debatido.
Neste aspecto, constituiremos os grupos focais com dois cortes de distribuição: idade e renda. A
análise do texto do grupo focal será realizada utilizando-se da metodologia de análise de conteúdo.
O texto será classificado em categorias temáticas, e será subdividido em categorias associadas ao
roteiro pré-estabelecido e ao objeto da pesquisa. A análise do material categorizado será submetida
a categorias conceituais, relacionadas ao pensamento social e às expectativas da compreensão das
“bordas moles”. Os textos sobre os brasileiros, especialmente os clássicos, serão fundamentais para
a discussão dos resultados da pesquisa.
palavras-chave: Representação social; Corrupção; Brasileiros

Assuming historical formation of Brazil analyzes and therefore the Brazilians, there is a
sort of “indefinite definition” of Brazilians about themselves that derived a constitution of identity
limits on “soft border”. What it means that the various meetings between individuals and groups,
uncertainties feature a “soft” limit that does not melt, but negotiates. It means, the “soft border”
become the identity of non-identity. Brazilians, because the way they have to represent, negotiate
all the time. Negotiate all the time, even in the most common tasks, negotiate the world of work,
negotiate the religious practices and negotiate in social and political life. The main objective of
this research project is from a theme related to the daily life of Brazilians identify the processes
of negotiation and “uncertainties” about the established themed object. The choice of theme was
about “corruption”, the multiplicity of possible interpretations of this act and the difficulty. In political crisis moments state corruption is established in leadership. The methodology to be used is
a qualitative base, using focal group techniques. The focus group has been used in research in the
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humanities and social sciences by enabling the research subjects, gathered to discuss and comment
on a topic, research object, have the possibility under a flexible script, better display their interpretations of what it is being debated. In this aspect constituted the focus groups with two distribution
cuts: age and income. In this aspect constituted the focus groups with two distribution cuts: age
and income. The analysis of the categorized material will be subjected to conceptual categories,
related to social thinking and understanding of the expectations of “soft borders”. The texts on the
Brazilians, especially the classics, will be central to the discussion of the search results.
keywords: Social representarions; Corruption; Brazilians
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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PSICOLO G IA
630. OS SOFRIMENTOS E AS ALEGRIAS DO CORPO DISCENTE DA UERJ:
GRUPO FOCAL COMO ESPAÇO DE DISCUSSÃO E PESQUISA.
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Marcia de Menezes Antonio
Larisse Ribeiro da Silva
Edna Lucia Tinoco Ponciano (CEH / PSI)

A UERJ tem hoje, aproximadamente, 28 mil discentes. A maioria jovens entre 18 e 29 anos,
na adultez emergente caracterizada pelo adiamento da entrada na vida adulta. Nesta fase, as chances
de sofrimento psíquico aumentam, devido ao surgimento de exigências relacionadas à formação
profissional, entrada no mercado de trabalho e transformações na relação com os pais, momento
em que costuma ter que administrar pressões sociais, novas responsabilidades, incertezas e expectativas relacionadas ao seu futuro. A entrada na universidade pode ser um fator que contribui para
o aumento de angústias, considerando que o(a) jovem está em um período em que as possibilidades
podem ser mais exploradas e experimentadas e há um aumento de inseguranças e de dificuldades
para lidar com as emoções. Trabalhamos, no projeto DERA (Desafios Emocionais e Relacionais
na Adolescência e Adultez emergente), com conceitos como o desenvolvimento do self e o processo de busca por autonomia ao lado da interdependência, que contribuem para compreensão
desse momento de construção de identidade, considerando a inserção no contexto universitário.
Utilizando o método do grupo focal, com o tema “Sofrimentos e alegrias na vida do jovem universitário”, criamos um espaço de discussão no qual experiências são partilhadas sem julgamento,
acolhendo as singularidades e possibilitando a compreensão de como a vivência na universidade é
vista pelos(as) participantes. Fazemos a divulgação online e com cartazes, convidando os(as) alunos(as) de graduação da UERJ para compor grupos de no mínimo 4 e máximo de 12 participantes,
que se inscrevem preenchendo uma ficha biográfica. As discussões, com duração em torno de uma
hora, são gravadas em áudio e vídeo, após assinatura de termo de consentimento. Com a descrição
de situações cotidianas, identificamos particularidades e semelhanças e a reflexão sobre os desafios
e as potências encontradas. Pela análise das transcrições, destacamos as falas sobre o quanto os
períodos de greve e a precarização da instituição afetaram diretamente a motivação dos(as) alunos(as), que relataram ter momentos de profunda tristeza e desânimo, diante da incerteza sobre o
futuro. Dentre as alegrias mencionadas estão as amizades feitas durante o curso, que representam
um apoio, para dividir as angústias e os momentos de alegria. Com os grupos focais, pretendemos
contribuir para o conhecimento sobre adultez emergente de jovens universitários, especificando
a regulação emocional e intersubjetiva. Até o momento, concluímos que essa fase tem sido vivida
com sofrimento psíquico e dificuldades de encontrar estratégias efetivas de regulação emocional,
para o enfrentamento das situações da vida universitária, sendo necessária a criação de espaços de
acolhimento para os (as)jovens.
palavras-chave: Jovens; universidade; Regulação emocional

Rio de Janeiro Estate University (UERJ) has today 28 thousand studants, most of them between 18 and 29 years old and in the emerging adulthood, defined by a delay in the adulting process. In this phase the suffering increases due to demands in professional developing, imersion in
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the job market and changes in the relationship with parents; a moment when it’s required to manage social pressures, new responsabilities, uncertainity and expectations about the future. Entering
university can contribute to increasing anguish, considering the young person can experiment
more, with new open possibilities, and there’s an increase in insecurity and hardships in handling
emotions. In the project DERA (Emotional and Relational Challenges in Emerging Adulthood)
we work with concepts such as self development and search for autonomy with interdependence,
which contributes to understanding the identity construction process in the university context.
Utilizing focal group method with the theme “hardships and joys in the life of young college students”, we create a space of discussion in which experiences are shared with no judging, welcoming
singularities and helping to understand how university life affects participants. We announce the
groups online and through banners, inviting graduation students to compose groups from 4 up to
12 participants, who subscribe by giving biographic data. The discussions last about an hour and
are recorded in audio and video after the signature of the consent term. Through descriptions of
daily situations it’s possible to identify particularities and similarities, as well as promote reflection
about challenges and potencies. Analysing transcriptions we identified how strike periods due to
precarization of the university has affected student’s motivation, increasing feelings of sadness and
hopelessness because of uncertainity. The joys are mentioned through new friendships, which
represent support and possibility of sharing. With focal groups we intend to contribute to knowledge on emerging adults through interdependant emotional regulation. Up to now, we conclude
this phase is lived with suffering and difficulties in implementing effective emotional regulation
strategies to face hardships in university life, so the creation of welcoming environments for young
people is needed.
keywords: Young; university; Emotional regulation
Apoio Financeiro: CNPQ
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PSICOLO G IA
631. OS TESTES PSICOLÓGICOS NO HOSPÍCIO NACIONAL DE ALIENADOS
Autor:			
Colaborador(es):
				
				
Orientador:		
Coorientador:		

Gabriel Gomes de Sousa
Allan Abreu Conceicao
Mariana Agatha Silva do Carmo
Iasmin da Silveira Quintino
Ana Maria Jaco Vilela (CEH / PSI)
Maira Allucham Goulart Naves Trevisan Vasconcellos

Em 1841 foi criado o Hospício Pedro II, destinado à assistência dos doentes mentais. Com
a proclamação da República, em 1890 passou a ser denominado Hospício Nacional de Alienados
(HNA). Na estrutura organizacional do HNA encontrava-se o Pavilhão de Observação (PO), inaugurado em 1894 e porta de entrada do hospício, onde se fazia a triagem dos pacientes sob suspeita
de alienação bem como ocorriam suas internações provisórias. Além disso, tinha como objetivo
constituir um lugar de ensino e investigação, servindo para o treinamento dos alunos da cadeira
de Clínica Psiquiátrica e de Moléstias Nervosas da Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro. No
início do século XX a psiquiatria alemã tornou-se a grande influência para a medicina mental
brasileira, substituindo a predominância do alienismo francês. Dessa forma, cria-se um cenário
favorável ao desenvolvimento da psicologia experimental. Em 1908 é oficialmente instalado o Gabinete de Psicologia Experimental, sob a direção de Maurício Campos de Medeiros. Diante disso,
esta pesquisa tem como objetivo investigar e analisar a aplicação de instrumentos psicológicos,
principalmente os testes, no HNA. A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica pertinente ao
tema bem como a pesquisa documental, por meio da qual está sendo realizado um levantamento
extensivo de dados, especialmente dos testes psicológicos, presentes nos Livros de Observação do
PO. Até o momento podemos elencar os seguintes resultados preliminares: o primeiro aparecimento de uso de testes ocorreu em 1912; os testes encontrados até o ano de 1923, em sua grande
maioria, se propõem a avaliar o nível de atenção, afetividade e memória do paciente. Dentre os
testes de atenção e memória encontramos os seguintes métodos: Bourdon; Binet; Associação de
Ziehen; Quadrados de Toulouse; Ebbinghaus; Vieregge; Hanneberg e Ranschburg. Nos testes que
tinham como objetivo a pesquisa de afetividade e iniciativa, não foram encontrados nomes de métodos específicos. Conclui-se que, uma vez que na historiografia pouco se sabe sobre o Gabinete de
Psicologia Experimental e não há estudos que abordem o uso de testes psicológicos em tal estabelecimento, é imprescindível compreender de forma minuciosa o papel desempenhado pela psicologia
na medicina brasileira na primeira metade do século XX.
palavras-chave: História da Psicologia; Testes Psicológicos; Hospício Nacional de Alienados

In 1841 Pedro II Hospice was created, intended for the care of the mentally ill. With the
proclamation of the Republic, in 1890 came to be denominated National Hospice of Alienated
(HNA). In the organizational structure of the HNA was the Observation Pavilion (PO), inaugurated in 1894 and gateway to the hospice, where the patients were screened under suspicion of
alienation as well as their temporary hospitalizations. In the organizational structure of the HNA
was the Pavilion of Observation (PO), inaugurated in 1894 and door of entrance of the hospice,
where was the screening of patients suspected of alienation as well as occurred your admissions in-
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terim. In addition, it had as objective to constitute a place of teaching and research, serving for the
training of the students of the chair of Psychiatric Clinic and of Nervous Diseases of the Faculties
of Medicine of Rio de Janeiro. At the beginning of the twentieth century the german psychiatry
became the great influence for brazilian mental medicine, replacing the predominance of french
alienism. Thus, a favorable scenario for the development of experimental psychology is created. In
1908 is officially installed the Office of Experimental Psychology, under the direction of Maurício
Campos de Medeiros. Therefore, this research aims to investigate and analyze the application of
psychological instruments, especially the tests, in the HNA. The methodology used is the literature
review relevant to the topic as well as documentary research, by means of which it is being carried
out an extensive survey of data, especially of the psychological tests, present in the Books of Note
from the PO. By the time we list the following preliminary results: the first appearance of use
of tests occurred in 1912; the tests found up to the year 1923, in their great majority, propose to
evaluate the level of attention, affectivity and memory of the patient. Among the tests of attention
and memory have found the following methods: Bourdon; Binet; Association of Ziehen; Toulouse
squares; Ebbinghaus; Vieregge; Hanneberg and Ranschburg. In the tests that aimed at the research
of affectivity and initiative, no names of specific methods were found. It is concluded that, since in
the historiography little is known about the Office of Experimental Psychology and there are no
studies that address the use of psychological tests in such an establishment, it is essential to understand in a thorough way the role played by psychology in brazilian medicine in the first half of the
twentieth century.
keywords: History of Psychology; Psychological tests; National Hospice of Alienated
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; UERJ
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632. POBRES E LOUCAS: AS MULHERES DA SEÇÃO ESQUIROL
Autor: 		
Colaborador(es):
				
Orientador:		

Leticia Palmeira Martins
Tamiris Rejane Moreira Freitas
Mariah da Silva Martins
Renata Patricia Forain de Valentim (CEH / PSI)

Esta pesquisa vem sendo realizada na UERJ, contemplada com bolsas FAPERJ e UERJ de
iniciação científica. O objetivo geral desse trabalho foi buscar compreender como o território da
loucura feminina será tratado no Rio de Janeiro da Primeira República, investigando de modo
específico a singularidade desta circunscrição entre as mulheres pobres. A hipótese é a de que na
constituição deste campo, estão envolvidos tanto os critérios clínicos, quanto critérios sociais e
econômicos, que moldam em conjunto a emergência de um saber psiquiátrico no Brasil. Para realizar esse estudo buscou-se investigar o processo de transferência de 27 mulheres da seção Esquirol, ala do Hospício Nacional de Alienados destinada às mulheres indigentes, para a Colônia de
Alienadas do Engenho de Dentro. Esta instituição, segundo material bibliográfico e documentos
consultados no Arquivo Nacional, foi fundada em 1911 com objetivo de desafogar o excesso de
pacientes internadas na seção Esquirol do Hospício Nacional de Alienados. Compreendia-se como
“indigentes” aquelas pacientes que não podiam pagar pelo seu tratamento, devendo assim trabalhar
em atividades na colônia como na plantação de hortas e avicultura. Em nome da ordem urbana
e de uma modernização supervalorizada nesse período histórico, a circulação no espaço público
da população marginalizada era cerceada pelo poder policial, estatal e pelo saber médico que, em
conjunto, fiscalizavam e controlavam essas pessoas. Deseja-se investigar nesse estudo quais eram
os dispositivos de controle e tratamento destinado a essas mulheres pobres e “loucas”, duplamente
marginalizadas, nesse contexto da primeira república brasileira. Para tanto, utilizou-se como fundamentação teórico-metodológica para coleta de dados a análise de fontes bibliográficas e de fontes
primárias abrigadas no Centro de Documentação e Memória do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira (prontuários) e no Arquivo Nacional (relatórios, processos e ofícios).
Como instrumento de análise discursiva para interpretação dos dados coletados foi utilizado o
conceito bakhtiniano de Dialogicidade, que possibilitou relacionar a fundação da colônia feminina
do Engenho de Dentro a outros enunciados que lhes eram contemporâneos.
palavras-chave: história das mulheres; loucura; pobreza

This research has been carried out in UERJ, contemplated with scholarships FAPERJ and
UERJ of scientific initiation. The general objective of this work was to understand how the territory of female madness will be treated in Rio de Janeiro of the First Republic, investigating in a
specific way the singularity of this circumscription among poor women. The hypothesis is that in
the constitution of this field, both clinical criteria and social and economic criteria are involved,
which together shape the emergence of a psychiatric knowledge in Brazil. In order to carry out
this study, we sought to investigate the process of transfer of 27 women from the Esquirol section,
ward of the National Hospice of Alienated to indigent women, to the Alienated Colony of Engenho de Dentro. This institution, second bibliographical material and documents consulted in the
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National Archives, was founded in 1911 with the aim of unburdening the excess of hospitalized
patients in the Esquirol section of the National Hospice of the Alienated. It was understood as
“indigent” those patients who could not pay for their treatment, thus having to work in activities
in the colony as in the planting of vegetable gardens and poultry. In the name of urban order and
overvalued modernization in this historical period, the circulation in the public space of the marginalized population was curtailed by the police, state power and medical knowledge that together
supervised and controlled these people. It is desired to investigate in this study what were the control and treatment devices destined to these poor and “crazy” women, doubly marginalized, in this
context of the first Brazilian republic. For this purpose, the analysis of bibliographic sources and
primary sources housed in the Documentation and Memory Center of the Municipal Institute of
Health Care Nise da Silveira (medical records) and in the National Archives (reports) were used as
a theoretical and methodological basis for data collection, processes and crafts). As an instrument
of discursive analysis for the interpretation of the collected data, the Bakhtinian concept of Dialogicity was used, which made it possible to relate the foundation of the female colony of Engenho
de Dentro to other statements that were contemporaneous with them.
keywords: history of women; madness; poverty
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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633. PREDITORES DA ADAPTAÇÃO ACADÊMICA DE ESTUDANTES
INICIANTES DE PSICOLOGIA
Autor: 		
Orientador:		

Mariane Voga de Oliveira
Adriana Benevides Soares (CEH / PSI)

Preditores da adaptação acadêmica de estudantes iniciantes de Psicologia Autor: Mariane
Voga de Oliveira Orientador: Adriana Benevides Soares (CEH/ PSI/ FPSI) O ingresso em instituições de Ensino Superior representa um desafio para muitos estudantes. As dificuldades enfrentadas
por eles durante a transição para este nível educacional podem levar ao insucesso e/ou abandono
acadêmicos. Para que seja possível prevenir o fracasso e a evasão acadêmica, faz-se necessário ampliar o conhecimento acerca das variáveis relacionadas ao processo de adaptação acadêmica dos
alunos à universidade. Esse estudo buscou: a) relacionar as variáveis adaptação acadêmica, adaptabilidade de carreira, habilidades sociais, maturidade para a escolha profissional, vivências acadêmicas e expectativas acadêmicas em estudantes de Psicologia dos três primeiros períodos do curso;
b) verificar o impacto das variáveis adaptabilidade de carreira, habilidades sociais, maturidade para
a escolha profissional, vivências acadêmicas e expectativas acadêmicas na adaptação acadêmica; c)
comparar o comportamento de cada variável no primeiro, segundo e terceiro períodos. A amostra
foi composta por 116 estudantes iniciantes de Psicologia, sendo 91 mulheres, 24 homens e 1 outro com idade entre 17 e 52 anos. Dentre os participantes, 78 estavam matriculados no primeiro
período, 27 no segundo período e 12 no terceiro período. Os instrumentos utilizados foram o
Questionário Sociodemográfico, a Escala de Adaptabilidade de Carreira (EAC), a Escala de Expectativas Acadêmicas de Estudantes Ingressantes na Educação Superior, a Escala de Maturidade
para a Escolha Profissional (EMEP), a Escala de Satisfação com a Experiência Acadêmica de Estudantes do Ensino Superior, o Inventário de Habilidades Sociais (IHS), o Questionário de Vivência
Acadêmica – Reduzido (QVA-r) e o Questionário sobre Educação à Carreira (QEC). Essa etapa da
pesquisa incluiu uma revisão bibliográfica sobre adaptação acadêmica, adaptabilidade de carreira,
habilidades sociais, maturidade para a escolha profissional, vivências acadêmicas e expectativas
acadêmicas, além da coleta de dados em turmas dos três períodos iniciais do curso de Psicologia de
uma universidade pública localizada no estado do Rio de Janeiro. No próximo período haverá uma
nova coleta de dados, os quais serão analisados em seguida. Sendo assim, ainda não há resultados
empíricos da pesquisa para serem apresentados e discutidos.
palavras-chave: Adaptação acadêmica; Ensino Superior; Estudantes universitários

Predictors of the academic adaptation of beginning students of Psychology Entering higher
education institutions presents a challenge for many students. The difficulties they face during
the transition to this educational level can lead to academic failure and/or dropping out. In order
to prevent academic failure and evasion, it´s necessary to increase knowledge about the variables
related to the process of academic adaptation of students to university. This study aimed to: a)
relate the variables academic adaptation, career adaptability, social skills, maturity for professional
choice, academic experiences and academic expectations in Psychology students of the three initial
periods of the course; b) verify the impact of the variables career adaptability, social skills, maturity
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for professional choice, academic experiences and academic expectations in academic adaptation;
c) compare the behavior of each variable in the first, second and third periods. The sample consisted of 116 beginning students of Psychology, 91 women, 24 men and 1 other, aged between 17
and 52 years. Among the participants, 78 were enrolled in the first period, 27 in the second period and 12 in the third period. The instruments used were the Sociodemographic Questionnaire,
Career-Adaptabilities Scale (CAAS), Academic Expectations Scale for Higher Education Entering
Students, Professional Choice Maturity Scale, Satisfaction with the Academic Experience Scale,
Social Skills Inventory (SSI), Academic Experience Questionnaire - Reduced, and Career Education Questionnaire. This stage of the research included a bibliographical revision on academic
adaptation, career adaptability, social skills, maturity for professional choice, academic experiences
and academic expectations, as well as data collection in classes of the three initial periods of the
Psychology course of a public university located in the state of Rio de Janeiro. In the next period
there will be a new data collection, which will be analyzed next. Thus, there are still no empirical
results of the research to be presented and discussed.
keywords: Academic adaptation; Higher education; University students
Apoio Financeiro: CNPQ
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PSICANÁLISE NO ÂMBITO INSTITUCIONAL
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Colaborador(es):
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Jéssica da Silva Brito
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Sonia Alberti (CEH / PSI)

Este trabalho se apresenta como desenvolvimento da pesquisa “A clìnica atual na saúde
mental e suas contribuições à teoria psicanalítica”, desenvolvido em duas frentes: uma clínica e
um questionário através dos quais seja possibilitada uma análise do tema proposto. Tem como
principal objetivo verificar se há alguma colaboração para a teoria psicanalítica a partir do trabalho institucional. Orientamo-nos a partir de duas metodologias: o estágio clínico no Setor de Psiquiatria Infantil do HUPE/UERJ e uma enquete junto a professores que trabalham na articulação
entre psicanálise e saúde mental. Dentre todos os textos analisados observamos que apenas um
terço fazia referência ao trabalho em instituições ditas de saúde mental e que em sua maioria havia
menção a uma prática que respaldasse o que era argumentado. Vários textos fazem menção a trabalhos desenvolvidos em outros tipos de instituição como, por exemplo, o trabalho com jovens em
medidas socioeducativas e o trabalho em instituições de ensino, o que levanta como possibilidade
a existência de saúde mental em instituições que não são convencionalmente consideradas como
tal. Nos textos que apresentam relação com a saúde mental no sentido mais comum observamos
referências à prática psicanalítica contudo não fica claro se isso seria o suficiente para denotar contribuição da prática para a teoria ou se ambas estariam tão intrinsecamente relacionadas que não se
poderia afirmar que uma contribuiria com a outra ou se seria algo mais fluído. Talvez conforme a
leitura dos textos avance partindo da proposta da segunda metodologia, possamos inferir de forma
mais precisa sobre essa questão, contudo o que obtemos nos faz pensar nas possibilidades de estudo
sobre a prática de psicanálise em outras áreas que não são comumente relacionadas à saúde mental.
palavras-chave: psicanálise; saúde mental; teoria psicanalítica

This paper presents the development of the research “The current clinic in mental health
and its contributions to psychoanalytic theory”, developed in two axes: a clinic and a survey through which an analysis of the proposed theme is possible. Its main objective is to to verify if there
is any collaboration for the psychoanalytic theory from the institutional work. We are guided by
two methodologies: the clinical stage in the Child Psychiatry Sector of HUPE / UERJ and a survey
with teachers working on the articulation between psychoanalysis and mental health. Among the
texts analyzed, we observed that only one third referred to work in so-called mental health institutions, and that most of them mentioned a practice that supported what was being argued. Several
texts mention works developed in other types of institutions, for example work with youth in
socio-educational measures and work in educational institutions, which raises as a possibility the
existence of mental health in institutions that are not conventionally considered as such. In the
texts that have a relation with mental health in the most common sense we see references to psychoanalytic practice, however it is not clear whether this would be enough to denote contribution
of the practice to the theory or if both would be so intrinsically related that it could not be said that
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one would contribute to the other or that it would be something more fluid. Perhaps as the reading
of the texts advances as proposed in the second methodology, we can infer more precisely on this
question, however what we get makes us think about the possibilities of study on the practice of
psychoanalysis in other areas that are not commonly related to health mental.
keywords: psychoanalysis; mental health; psychoanalytic theory
Apoio Financeiro: CNPQ ; Prociência
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Autor:			
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Colaborador(es):
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Orientador:		
Ana Maria Jaco Vilela (CEH / PSI)

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Entre psicologia científica, moral e senso
comum: a psicologia nas instituições no Rio de Janeiro. 1930–1960”, coordenado pela professora
Ana Maria Jacó-Vilela, e se propõe a investigar as práticas e os saberes de psicologia no Rio de
Janeiro nas décadas anteriores à regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil, em 1962. As
metodologias utilizadas em nosso trabalho são a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental.
Para a pesquisa bibliográfica visitamos mais de uma dezena de bibliotecas das Forças Armadas
em busca de livros e artigos de psicologia que demonstrassem o interesse daquelas armas por esta
disciplina. Além disto, levantamos alguns comentadores sobre a história de cada uma das Forças.
Para a pesquisa documental, destacam-se dois grandes arquivos: o Arquivo Histórico do Exército
(AHEx), a principal instituição de pesquisa para o material histórico do Exército; e o Centro de
Documentação da Aeronáutica (CENDOC), para o material histórico da Força Aérea Brasileira. Os
resultados encontrados confirmam uma trajetória esperada: o primeiro registro da psicologia nesse
período foi a conferência, ministrada pelo psicólogo polonês Waclaw Radecki (1887-1953) no ano
de 1929, nas Escolas de Intendência e de Aplicação do Serviço de Saúde. Ainda na década de 1930,
encontramos registros da existência de gabinetes de psicologia nos serviços de saúde do exército, e,
na década de 1940, com a criação da Aeronáutica, também temos o registro de gabinetes de psicologia nos serviços de saúde dessa nova força armada. Além dos gabinetes de psicologia nos serviços
de saúde, encontramos registros do uso da psicologia em testes de admissão nas forças e nas academias, cursos para formação de lideranças e cursos para formação de oficiais dos serviços de saúde.
Estes dados apontam para uma presença gradual da psicologia no Exército e na Aeronáutica antes
mesmo da regulamentação da profissão de psicólogo l. A ênfase temática inicial é na psicologia
experimental, depois na psicotécnica e finalmente na psicologia social, acompanhando os períodos
históricos nos quais esses temas obtiveram importância para as forças armadas.
palavras-chave: Exército ; Aeronáutica; História da Psicologia

This essay is part of the research project “Between scientific psychology, moral and common sense: psychology in institutions in Rio de Janeiro. 1930-1960”, coordinated by Professor Ana
Maria Jacó-Vilela, and aims to investigate the practices and knowledge of psychology in Rio de
Janeiro in the decades preceding the regulation of the psychologist profession in Brazil, in 1962.
The methodologies applied in our research are bibliographic research and documentary research.
For the bibliographic research, we visited more than a dozen libraries of the Armed Forces in
search of books and articles of psychology that demonstrated the interest of those military forces
by this subject. We also raised some commentators on the history of each of the military forces.
For documentary research, two major archives stand out: the Army Historical Archive (AHEx),
the main research institution for the Army’s historical material; and the Aeronautical Documenta-
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tion Center (CENDOC), for the historical material of the Brazilian Air Force. The results confirm
an expected trajectory: the first record of psychology in this period was the conference, given by
the Polish psychologist Waclaw Radecki (1887-1953) in 1929, in the Intendance and Application
Schools of the Health Service. During the 1930’s decade, we found records of the existence of psychology cabinets in the army health services, and in the 1940s with the creation of the Air Force,
we also have the registry of psychology offices in the health services of this new military force. In
addition to the offices of psychology in the health services, we find records of the use of psychology
in admission tests in the military forces and in the academy, courses for formation of leaderships
and courses for training the officials of the health services. These data point to a gradual presence
of psychology in the Army and Air Force even before the regulation of the psychologist profession. The initial thematic emphasis is on experimental psychology, then on psychotechnology, and
finally on social psychology, following the historical periods in which these themes gained importance for the military.
keywords: Army; Air Force; History of Psycology
Apoio Financeiro: CNPQ
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636. QUESTÕES ECONÔMICAS COMO MOTIVO PARA O SUICÍDIO: UMA
ANÁLISE EXISTENCIAL DE DISCURSOS CLÍNICOS
Autor: 		
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Esta pesquisa é decorrente do projeto de pesquisa “Por um núcleo de atendimento clínico
a pessoas em risco de suicídio”, o qual teve início em 2015, resultando na criação do Núcleo de
Atendimento Clínico (NAC). “Questões econômicas como motivo para o suicídio: uma análise
existencial de discursos clínicos” teve como objetivo investigar as articulações entre questões econômicas e a temática do suicídio, através de considerações filosóficas e da análise de situações da
clínica psicológica individual. A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo, fenomenológico
e hermenêutico, a qual denominamos análise existencial. Essa análise ocorreu durante os atendimentos clínicos e consequentes supervisões dos mesmos. Na psicoterapia individual com bases fenomenológica-existencial realizada com pessoas que chegaram ao NAC da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ), a maioria encaminhada pelo Núcleo de Acolhida ao Estudante (NACE),
evidenciou-se a recorrência daquilo que chamamos de questões econômicas. Com os termos questões econômicas nos referimos a temas como a escassez de dinheiro, a dificuldade de conseguir e se
manter em um emprego, o imperativo de produção incessante, o consumo e descarte expressivos,
entre outros. Nos 36 atendimentos realizados entre 2015 a 2017, tópicos dessa ordem apareceram
nos discursos de aproximadamente 50 por cento das pessoas que vieram ao NAC falando em suicídio. Com isso constatamos que a questão econômica aparece como um fator motivador da decisão
pelo suicídio. Ressaltamos a diferença entre motivo e causa. Motivo diz respeito a liberdade de
decisão e causa se refere a determinação de ordem biológica, social ou psíquica. Asseveramos que
de todos os atendimentos realizados, não fomos notificados de reincidências ou suicídios consumados. Continuamos com o interesse de estudarmos essa temática, juntamente com a necessidade de
entender outros motivos presentes nas falas dessas pessoas ao se referirem ao pôr fim às suas vidas.
palavras-chave: Suicídio; economia; clínica psicológica

This research is due to the research project “For a nucleus of clinical care for people at risk
of suicide”, which began in 2015, resulting in the creation of the Clinical Care Nucleus (NAC).
“Economic Issues as a Reason for Suicide: An Existential Analysis of Clinical Discourses” aimed
to investigate the links between economic issues and the subject of suicide, through philosophical
considerations and analysis of individual psychological clinic situations. The methodology used
was qualitative, phenomenological and hermeneutical, which we call existential analysis. This
analysis occurred during the clinical appointments and consequent supervision of the same. In
individual psychotherapy based on phenomenological and existential foundations of people who
arrived at the NAC of the University of the State of Rio de Janeiro (UERJ), the majority referred
by the Nucleus of Student Reception (NACE), there was a recurrence of what we call questions and
economic development. By the terms economic issues we refer to such issues as scarcity of money,
difficulty in getting and staying in a job, the imperative of incessant production, expressive consumption and disposal, among others. In the 36 consultations conducted between 2015 and 2017,
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topics of this order appeared in the speeches of approximately 50 percent of the people who came
to the NAC talking about suicide. With this we verified that the economic question appears as a
motivating factor of the decision by the suicide. We emphasize the difference between motive and
cause. Reason refers to freedom of decision and cause refers to the determination of biological, social or psychic order. Asseveramos that of all the consultations accomplished, we were not notified
of recidivism or consummate suicides. We continue with the interest of studying this theme, along
with the need to understand other reasons present in the speeches of these people when referring
to the end of their lives.
keywords: suicide; economy; psychological clinic
Apoio Financeiro: CNPQ
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CONTEÚDOS VALORATIVOS DE ENUNCIADOS DE PROBLEMAS NOS
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Colaborador(es):
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Estudos na Psicologia Cognitiva apontam para a influência das crenças e expectativas dos
indivíduos no raciocínio dedutivo, sendo que os resultados desses estudos sugerem que quando
ocorre conflito entre as crenças e expectativas e a lógica, o desempenho costuma ser negativamente afetado. O principal objetivo desse estudo é a investigação da influência da tonalidade afetiva
(neutra, positiva e negativa) de conteúdos de premissas (apreciativos, neutros e depreciativos) no
raciocínio dedutivo de estudantes dos cursos de Psicologia e Pedagogia. Estes conteúdos dizem
respeito à formação e à atuação profissional dessas estudantes. Foi investigado também se haveria
efeito de gênero no desempenho das participantes. Participaram da pesquisa 225 universitárias. Os
instrumentos utilizados nas turmas de ambos os cursos foram: a) Inventário de Papéis Sexuais de
Sandra Bem (BSRI), em versão de Hernandez (2009), inventário esse que foi aplicado para ajudar
a discriminar se o “gênero” feminino e não o “sexo” feminino seria mais sensível aos conteúdos
dos enunciados dos silogismos, pois estudos anteriores apontaram para o menor desempenho do
sexo feminino, b) histórias que versava sobre a formação dos psicológicos e dos pedagogos que
teve o objetivo de potencializar o efeito da tonalidade afetiva dos silogismos, c) tarefas lógicas com
8 silogismos, d) questões que versavam sobre a tarefa. Foram seguidos os procedimentos metodológicos e éticos na coleta de dados. Os resultados sugerem que os conteúdos afetivos de caráter
depreciativo têm influência negativa no desempenho em tarefas de raciocínio lógico. O conflito
entre a necessidade lógica dos silogismos e os conteúdos que se confrontavam com as crenças e as
expectativas positivas em relação à profissão parece ter se dado, na maioria das participantes, de
modo implícito, pois poucas relataram esse desconforto conscientemente, o que está coerente com
resultados de estudos na área. O gênero feminino, em ambos os cursos, apresentou maior sensibilidade aos conteúdos depreciativos dos enunciados, em contraste com o gênero masculino, porém
esses resultados serão complementados com novos estudos que poderão ajudar a esclarecer essa
tendência de resultados.
palavras-chave: Raciocínio Dedutivo; Resolução de Problemas; Conteúdos Afetivos de Enunciados

Studies in Cognitive Psychology point to the influence of individuals’ beliefs and expectations on deductive reasoning, and the results of these studies suggest that when conflict arises between beliefs and expectations and logic, performance is usually negatively affected. The main objective of this study is the investigation of the influence of affective tonality (neutral, positive and
negative) of contents of premises (appreciative, neutral and derogatory) in the deductive reasoning
of students of the courses of Psychology and Pedagogy. These contents are related to the training
and professional performance of these students. It was also investigated whether there would be a
gender effect on the participants’ performance. 225 university students participated in the study.
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The instruments used in the classes of both courses were: a) Bem Sex Role Inventory (BSRI), in
Hernandez’s version (2009), an inventory that was applied to discriminate if the female “gender”
and not the “sex” would be more sensitive to the contents of the syllogism statements, since previous studies pointed to the lower female performance, b) stories about the formation of the psychologists and pedagogues that aimed to enhance the effect of affective tonality of the syllogisms,
c) logical tasks with 8 syllogisms, d) questions that dealt with the task. Methodological and ethical
procedures were followed in data collection. The results suggest that the affective contents of a derogatory character have a negative influence on the performance in tasks of logical reasoning. The
conflict between the logical necessity of the syllogisms and the contents that confronted the beliefs
and the positive expectations regarding the profession seems to have occurred in the majority of
the participants, implicitly, since few reported this discomfort consciously, which is coherent with
results of studies in the area. The female gender in both courses presented greater sensitivity to the
depreciative contents of the statements, in contrast to the masculine gender, however these results
will be complemented with new studies that may help to clarify this trend of results.
keywords: Deductive Reasoning; Problem Solving; Affective Content of Statements
Apoio Financeiro:
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) consistiu em uma mudança paradigmática onde crianças e adolescentes são considerados como sujeitos em desenvolvimento. A lei também delega à família, à sociedade e ao Estado a garantia de seus direitos fundamentais (art. 227 da
CF/88). O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) visa regulamentar os direitos dos adolescentes em conflito com a lei. A partir das três diretrizes legais, pensamos nas práticas
vigentes no que se refere às “socioeducaçôes” sendo conduzidas dentro do DEGASE. A pesquisa
intenta acompanhar processos cotidianos de instituições socioeducativas de privação de liberdade,
através de um projeto de pesquisa-intervenção em duas unidades do Departamento de Ações Gerais Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (DEGASE). A Cartografia Psicossocial, proposta
por Deleuze e Guattari, define-se como princípio ético-estético-político, ao propor o acompanhar
o relevo das paisagens psicossociais, a partir de encontros realizados com adolescentes, agentes
socioeducativos e equipe técnica do DEGASE. No que se refere à medida socioeducativa de privação de liberdade, Bronzo aponta a presença de duas lógicas distintas: coerção ou socialização
(BRONZO, 2001, apud MENICUCCI; CARNEIRO, 2011, p. 536). Enquanto o SINASE preconiza
um o modelo pedagógico no que se refere à socioeducação, o habitar territorial produz contornos
múltiplos, tendo agenciamentos distintos. Podem-se observar pensamentos e práticas que aproximam-se desse modelo socializador, tal qual ideias de educação a partir da coerção. Essa proposição
ganha forma a partir da fala do agente F.: “Elas respeitam o que elas temem.” (22/09/2017). Sobre
violência enquanto instrumento socioeducativo, a agente S. diz: “Se porrada adiantasse isso aqui
não tava cheio, porque não tem um aqui que já não tenha tomado uma surra, seja de agente, da polícia..” (28/08/2017). Também foi possível refletir acerca dos aspectos como saúde do trabalhador,
superlotação e falta de recursos orçamentários, aspectos que influenciam diretamente na execução
das lógicas socioeducativas ali presentes. Por fim, não existem receitas prontas no que tange à prática de um viés socializador nas instituições de socioeducação. Esse estudo considera que certos modos de socioeducação estarão sempre sendo agenciados e sempre haverá alguma forma de socioeducação em todas as práticas que ocorrem entre agentes, adolescentes e equipe técnica, bem como
questões institucionais e materiais. Mais do que nos perguntar se tem ocorrido socioeducação no
DEGASE, cabe questionar quais modos de “socioeducações” têm ocorrido. Buscamos refletir sobre
múltiplas socioeducações emergentes, transversalizadas tanto pela busca da promoção de direitos,
como pela violência ou medo.
palavras-chave: Socioeducação; DEGASE; Cartografia

The Statute of the Child and Adolescent (ECA) consisted of a paradigmatic change where
children and adolescents are considered as subjects in development. The law also delegates to the
family, society and the State the guarantee of their fundamental rights (article 227 of FC/88). The
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National System of Socio-Educational Assistance (SINASE), from 2006, aims to regulate the rights
of adolescents in conflict with the law. Thus, from these three legal guidelines, we think of the
practices regarding “socioeducations” being conducted within DEGASE. The research intent to
follow the processes of socio-educational institutions of deprivation of liberty, through a research-intervention project in two units of the Department of Socio-educational Actions of the State
of Rio de Janeiro (DEGASE). The Psychosocial Cartography, proposed by Deleuze and Guattari,
is defined as an ethical-aesthetic-political principle, by proposing to accompany the relief of psychosocial landscapes, based on encounters with adolescents, socio-educational agents and technical
staff of DEGASE. Regarding the socio-educational measure of deprivation of liberty, Bronzo points out two distinct logics: coercion or socialization (BRONZO, 2001, apud MENICUCCI, CARNEIRO, 2011, 536). While SINASE advocates a pedagogical model regarding socio-education, the
territorial dwelling produces multiple contours, having different assemblages. We could observe
thoughts and practices that approach this socializing model, such as ideas of education from coercion. Agent F’s says: “They respect what they fear.” (22/09/2017). On violence as a socio-educational instrument, agent S. says: “If beatings were good this wouldn’t be crowdy, because there is
not one here that has not taken a beating, either from agent, police...” (28/08/2017). It was also
possible to reflect on aspects such as worker health, overcrowding and lack of budgetary resources, aspects that influence the execution of the socio-educational logics present. Lastly, there are
no easy recipes for the practice of a socializing bias in socio-educational institutions. This study
considers that certain modes of socio-education will always be organized and there will always be
some form of socio-education in all practices that occur among agents, adolescents and technical
staff, as well as institutional and material issues. Rather than asking ourselves if there has been
socio-education in DEGASE, we question what types of “socio-education” have occurred. We seek
to reflect on multiple emerging socio-education, which are pursued both by the pursuit of human
rights and by violence or fear.
keywords: Socio-education; DEGASE; Cartography
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Esta pesquisa foi desenvolvida em uma parceria acadêmica entre a UERJ e o INSERM, com
financiamento da ANRS. O trabalho busca identificar a diversidade da população trans na cidade
do Rio de Janeiro, em seu perfil demográfico, social e cultural; no seu acesso aos serviços de saúde
e riscos ligados à infecção a HIV; como também no acesso a direitos, ambos base para a construção da cidadania. Buscando entender como fatores econômicos, políticos e culturais influenciam
o acesso à saúde e a direitos, a pesquisa foi desenvolvida em três momentos. Em um primeiro
momento, foi discutido um questionário piloto com um grupo de lideranças políticas trans, e parte dele demonstrou interesse em participar da pesquisa como entrevistadores/as. Algumas outras
pessoas compuseram o Comitê Assessor da pesquisa. Em um segundo momento, a equipe passou
a se dedicar a duas frentes principais: foram aplicados 391 questionários etnográficos na cidade do
Rio de Janeiro; e está sendo realizada uma pesquisa antropológica sobre os dispositivos trans na
cidade, a partir de observações e relatos de reuniões e atividades públicas com a participação de
ativistas trans, bem como, a partir de entrevistas em profundidade. Já no terceiro momento do
projeto, a equipe está dedicada à análise dos dados e relatos produzidos. O estudo contemplou homens e mulheres trans e travestis, de diferentes classes sociais e níveis de escolaridade, contatados a
partir das redes dos/as entrevistadores/as e da equipe. Dentre muitos aspectos observados durante
a realização da pesquisa, destacamos que as entrevistas indicam uma pluralidade de identidades
autodeclaradas. Sobre esse aspecto, a decisão político-metodológica de perguntar abertamente no
questionário, “No que diz respeito a sua identidade ou expressão de gênero, como você se define
atualmente?” (Qu.133), trouxe inúmeras pistas para pensarmos a dinâmica complexa de construção
de identidades de gênero provisórias, em suas dimensões contextuais, subjetivas, sociais e políticas.
Considerar essa diversidade e não-rigidez das categorias identitárias é absolutamente relevante
para a compreensão dos percursos diversificados de acesso à saúde, a cidadania e a tecnologias de
reconstrução corporal, como também, para o desenvolvimento de políticas públicas que possam
contemplar essa população plural.
palavras-chave: transexualidade ; saúde; cidadania

This research has been developed in an academic partnership between UERJ and INSERM,
financed by ANRS. The work seeks to identify the trans community’s diversity in Rio de Janeiro,
in its demographic, social and cultural profiles; Their access to health services and risks relative to
HIV infection; as well as access to their rights, both foundations to constructing citizenship. The
research has been developed in three steps, in order to understand how economic, political and
cultural aspects influence access to health and human rights. In the first step, a pilot survey was
discussed with transgender political leaders, some of which have shown interest in participating in
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the research as interviewers. Others represent the research’s legal advisors committee. The second
step consists on the team’s dedication to two main fronts: 391 ethnographic surveys have been
applied in the city of Rio de Janeiro; and an anthropological research about trans facilities in Rio is
also taking place, based on observation and reports taken from meetings and public activities with
the participation of trans activists as well as interviews. In the third step, the team is committed
to analysing data and reports assembled. The study has contemplated trans men and women, as
well as transvestites of different social ranks and education levels, found inside the interviewer’s
and the team’s network. Among the many aspects observed in this research development, we have
highlighted that the interviews point out a plurality of self-declared identities. Over this aspect,
the methodological-political decision of openly asking (in the survey) “How do you define yourself, in the present moment, regarding your gender identity/ gender expression?” (Qu. 133) has
brought countless clues to reflect on the complex dynamics in temporary gender identities, in its
contextual, subjective, social and political dimensions. Considering this diversity and non-stiffness
of identity categories is extremely relevant to comprehending diverse paths in access to health, citizenship and body reconstructing technologies, as well as public policies’ development that consider
this plural community.
keywords: transexuality; health; citizenship
Apoio Financeiro: ; ANRS
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PSICOLO G IA
640. SINTHOME, DIAGNÓSTICO E MEDICALIZAÇÃO: CLÍNICA E POLÍTICA
Autor: 		
Orientador:		

Flavio Sagnori Mota
Michelle Menezes Wendling (CEH / PSI)

Em meio ao discurso hegemônico dos saberes biomédicos no campo da saúde, a concepção
psicanalítica de “sinthome”, heresia teórica de Lacan, nos põe o desafio de pensar clínica e política
no que diz respeito à questão da medicalização da vida e ao caráter normalizante e generalizante
dos diagnósticos em saúde mental. O presente estudo com metodologia de revisão bibliográfica não
sistemática pretende articular a última clínica de Lacan com teóricos de outros campos de saber.
Em uma análise do tema através de uma perspectiva da sociologia construtivista, o autor Peter
Conrad (2007) afirma que a criação de novos diagnósticos e a medicalização de certos aspectos da
vida humana podem ter trazido benefícios à sociedade no que diz respeito à garantia de direitos à
saúde. Nesse sentido, a criação de uma categoria diagnóstica, entendida como produção de diversos atores sociais, seria um dos fatores importantes para o acesso à saúde e combate a preconceitos
sofridos por grupos desviantes da norma. A título de exemplificação, o autor cita o caso do uso
abusivo de álcool, que de problema de ordem moral, passou a ser medicalizado, tendo como importante marco a criação de uma categoria diagnóstica para isso. O conceito de “sinthome”, como
afirma Miller (2011), comporta a ideia de que há um singular em cada um, estando recoberto no
contato com o outro. Tal concepção propõe a interpretação na clínica não como deslocamento de
sentido na busca de algo escondido, mas aposta em diferentes formas de nós, de subjetivações, desafia toda a ordem de categorização e normalização dos diagnósticos. As proposições de Conrad e
Lacan nos permitem pensar na articulação necessária entre macro e micropolítica, duas dimensões
que coexistem e nunca estão apartadas. Como defender a subjetividade, a singularidade e um saber
não-todo sobre o sujeito e, ao mesmo tempo, garantir direitos? Como escapar da normalização e
sustentar uma clínica baseada na primazia do Real, tendo como instrumento crítico o “sinthome”?
palavras-chave: psicanálise ; diagnóstico; medicalização

In the midst of the hegemonic discourse of biomedical knowledge in the field of health, the
psychoanalytic conception of sinthome, Lacan’s theoretical heresy, challenges us to think clinically and politically about the issue of medicalization of life and the normalizing and generalizing
mental health diagnoses. The present study with methodology of non-systematic bibliographic
review aims to articulate the last Lacan clinic with theorists of other fields of knowledge. In an
analysis of the subject from a perspective of constructivist sociology, the author Peter Conrad
(2007) states that the creation of new diagnoses and the medicalization of certain aspects of human
life may have brought benefits to society with regard to guaranteeing rights to healthcare. In this
sense, the creation of a diagnostic category, understood as the production of several social actors,
would be one of the important factors for access to health and to combat the prejudices suffered by
groups deviating from the norm. As an example, the author cites the case of alcohol abuse, which,
as a moral problem, began to be medicalized, having as an important milestone the creation of a
diagnostic category for this. The concept of sinthome, as Miller (2011) states, implies the idea that
there is a singular in each individual, being covered in contact with the other. Such a conception
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proposes the interpretation in the clinic not as a displacement of meaning in the search for something hidden, but bet on different forms of nodes, of subjective, defies the order of categorization
and normalization of diagnoses. The propositions of Conrad and Lacan allow us to think about the
necessary articulation between macro and micropolitics, two dimensions that coexist and are never separated. How to defend subjectivity, uniqueness and non-whole knowledge about the subject
and, at the same time, guarantee rights? How to escape normalization and sustain a clinic based on
the primacy of the Real, having as a critical instrument the “sinthome”?
keywords: psychoanalisys; diagnostic; medicalization
Apoio Financeiro: ; IC UERJ
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641. SOFRER, COMPARTILHAR E RECONFIGURAR: TESSITURAS
FEMININAS DE RESISTÊNCIA E POTÊNCIA
Autor: 		
Colaborador(es):
				
Orientador:		

Rebeca Rodrigues do Nascimento
Deborah da Silva de Souza
Juliana da Silva Gonçalves
Laura Cristina de Toledo Quadros (CEH / PSI)

Na prática clínica em psicologia deparamo-nos atualmente com o aumento significativo dos
diagnósticos (como ansiedade e depressão) em jovens. Tais diagnósticos parecem um tanto naturalizados, suscitando debates sobre a contextualização do que está sendo expresso por esse jovem,
apoiado em suas vivências na relação com o mundo que o cerca, bem como nas (in)adequações
possíveis que permeiam os dispositivos das áreas de educação e saúde. Será que os modelos de
pesquisa e intervenção nessas referidas áreas conseguem acompanhar as demandas contemporâneas? O que os atores desse processo têm a nos dizer? Neste trabalho, buscamos apresentar relatos
de experiências que se constituem a partir de uma pesquisa em andamento, realizada no Serviço
de Psicologia Aplicada da UERJ com um grupo de atendimento clínico à mulheres na faixa etária
de 18 a 27 anos, que expressam versões de sofrimento psíquico através do compartilhar de suas
experiências que se mostram ao mesmo tempo singulares e múltiplas. O acompanhamento deste
trabalho também é feito por mulheres, permitindo maior liberdade e potência nos compartilhamentos. Fundamentamo-nos na Gestalt-terapia, que entende o espaço de partilha e livre expressão
como um campo de experimentação que possibilita diferentes olhares, ações e possibilidades nesse
contato vivo. Como suporte metodológico, apoiamo-nos na Teoria Ator-Rede, reconhecendo a
importância de acompanhar e descrever as práticas no fluxo dos acontecimentos, um fazer situado,
não destituído de afetações. Ao acompanharmos os relatos dessas mulheres, como elas reconhecem
o que lhes imprimem sofrimento, através de histórias de enfrentamentos entre relacionamentos
amorosos e familiares, dificuldades acadêmicas e exigências sociais que as incidem, percebemos o
fortalecimento de uma rede de apoio que se constituiu a partir de tessituras femininas de potência e
resistência, em um reconfigurar de experiências e afirmação da vida. Escutando estas jovens e considerando outras versões para a compreensão do sofrimento psíquico, pudemos produzir também
em nós uma escuta e uma prática mais cuidadosa e implicada como grupo de pesquisa e terapeutas.
Isso nos possibilita apresentar aqui uma narrativa viva, ressoando a compreensão do que está sendo
vivido por nós em contato com esse grupo.
palavras-chave: Sofrimento psíquico; Grupo de mulheres; Gestalt-terapia

In clinical practice, in psychology we are faced today with the significant increase in diagnoses (such as anxiety and depression) in young people. Such diagnoses seem somewhat naturalized,
raising debates about the contextualization of what is being expressed by these young people, supported by their experiences in the relationship with the world around you, as well as in the (in)
adequacy possible that permeate the devices in the areas of education and health. Are the models
of research and intervention in these areas able to keep up with contemporary demands? What do
the actors in this process have to tell us? In this work, we seek to submit reports of experiences that
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are from a research-in-progress, performed in the Service of Applied Psychology of UERJ, with a
group of clinical care to women in the age group of 18 to 27 years, who express versions of psychological distress through sharing of their experiences that shows at the same time singular and
multiple responses. The monitoring of this work is also made by women, allowing greater freedom
and power on the shares. Using as a basis the Gestalt-therapy that understands the space of sharing
and free expression as a field of experimentation, allows for different looks, actions, and possibilities in this living contact. As a methodological support, we rely on the Theory of Actor-Network,
recognizing the importance of monitoring and describe the practices in the flow of events, a do
located (a set), not devoid(deprived) of affectation. By following the narrative of these women,
how they acknowledge their suffering, through stories of confrontations between love and family
relationships, academic difficulties and social demands that affect them, we see the strengthening
of a support network that was constituted from female power and resistance, in a rewrite of experiences and affirmation of life. Listening to these young people and considering the other versions
for the understanding of mental suffering, we could also produce in us a listening and be more
careful and involved as a research group and therapists. This enables us to present here a brisk
narrative, resonating the understanding of what is being lived by us in contact with this group.
keywords: Psychic suffering; Group of women; Gestalt-therapy
Apoio Financeiro:
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642. SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL E FATORES DE RISCO E DE
PROTEÇÃO EM FAMÍLIAS COM IDOSAS E FILHAS JOVENS ADULTAS
Autor:			
Orientador:		

Gabrielle de Oliveira Rodrigues
Vanessa Barbosa Romera Leme (CEH / PSI)

Introdução: As relações entre pais e filhos alteram-se ao logo do curso de vida, passando de
mais distantes para mais próximas ou o contrário. Por sua vez, as transferências de apoio e auxílio
mútuo estabelecidas na família podem contribuir para o aumento da Solidariedade Intergeracional
Familiar. Essa se refere a proximidade afetiva e física, as trocas de apoio e suporte, transmissão de
valores familiares, recebimento e oferecimento de ajuda e oportunidades de contato entre pessoas
de diferentes gerações (avós, pais, filhos, netos). Durante o envelhecimento, pesquisas indicam que
as idosas são mais propensas a perceberem mais estresse e depressão. De modo semelhante, estudos
indicam que na adultez é comum a presença desses fatores de risco, devido a maior dificuldade em
conseguir e manter emprego, conciliar trabalho-família entre outros. Tais fatores de risco parecem
impactar negativamente na solidariedade entre pais e filhos. Objetivos: O presente estudo tem por
objetivo investigar as associações entre a solidariedade intergeracional e fatores de risco (estresse e
depressão) e de proteção (habilidades sociais) de idosas e suas filhas. Metodologia: Participaram do
estudo 25 díades formadas por idosas (idade média de 64,9 anos) e suas filhas adultas (idade média
de 31,8 anos), de diferentes níveis socioeconômicos que residiam no Estado do Rio de Janeiro.
Foram utilizados os instrumentos: (1) Índice de Solidariedade Intergeracional; (2) Inventário de
Habilidades Sociais; (3) Escala de Depressão; (4) Escala de Estresse Percebido; (6) Questionário demográfico e nível socioeconômico. Resultados: As análises de correlação evidenciaram: (a) a maior
parte das idosas e a minoria das filhas apresentou sintomas depressivos; (b) associações positivas
entre a solidariedade afetiva e as habilidades sociais e negativa com a percepção de estresse das idosas; (c) correlação positiva entre a solidariedade funcional e as habilidades sociais e negativa entre
a solidariedade afetiva e a percepção de estresse das filhas. Conclusão: Os fatores de risco influenciaram negativamente na solidariedade intergeracional familiar, ao passo que o fator de proteção
habilidades sociais impactou positivamente nas idosas e suas filhas. As informações obtidas com a
pesquisa poderão ser utilizadas em programas de intervenção com famílias de idosas em situação
de vulnerabilidade social.
palavras-chave: depressão; estresse; relação idosas-filhas

Introduction: Relationships between parents and children change at the onset of life, moving from farther to closer or the other way around. In turn, the transfers of support and mutual
assistance established in the family can contribute to the increase of Intergenerational Family Solidarity. This refers to affective and physical proximity, exchanges of support and support, transmission of family values, receiving and offering help and opportunities for contact between people of
different generations (grandparents, parents, children, grandchildren). During aging, research indicates that older women are more likely to perceive more stress and depression. Similarly, studies
indicate that in adulthood the presence of these risk factors is common, due to the greater difficulty
in obtaining and maintaining employment, reconciling work-family among others. Such risk fac-
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tors seem to negatively affect parent-child solidarity. Objectives: This study aims to investigate the
associations between intergenerational solidarity and risk factors (stress and depression) and protection (social skills) of elderly women and their daughters. Methodology: 25 dyads formed by elderly women (mean age 64.9 years) and their adult daughters (mean age 31.8 years) from different
socioeconomic levels living in the State of Rio de Janeiro participated in the study. The following
instruments were used: (1) Intergenerational Solidarity Index; (2) Social Skills Inventory; (3) Depression Scale; (4) Perceived Stress Scale; (6) Demographic questionnaire and socioeconomic level.
Results: Correlation analysis revealed: (a) the majority of the elderly and the minority of the daughters had depressive symptoms; (b) positive associations between affective solidarity and social
skills and negative perception of the elderly; (c) positive correlation between functional solidarity
and social skills and negative relationship between affective solidarity and daughters’ perception of
stress. Conclusion: Risk factors negatively influenced family intergenerational solidarity, while the
social skills protection factor had a positive impact on the elderly and their daughters. The information obtained from the research could be used in intervention programs with families of elderly
people in situations of social vulnerability.
keywords: depression; stress; parent-child relations
Apoio Financeiro: CNPQ
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643. SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL EM FAMÍLIAS COM IDOSAS E
FILHAS JOVENS ADULTAS
Autor: 		
Orientador:
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Introdução: Ao longo dos anos a dinâmica familiar vem sofrendo interferências de algumas transformações que ocorreram nos âmbitos social, econômico e político, dentre essas estão, o
aumento da longevidade, o crescente número de divórcios, a maior dificuldade dos jovens em se
estabilizar financeiramente e a saída da mulher para o mercado de trabalho. Essas mudanças prolongaram o tempo de convivência familiar e modificaram a forma de interação entre as gerações,
o que resultou em alterações na atribuição de alguns papéis sociais na família e uma necessidade
de maior apoio entre os membros. Para estudar as relações entre pais e filhos, foi proposto há três
décadas o modelo da Solidariedade Intergeracional Familiar que surge como uma proposta multidimensional para investigar como as pessoas das famílias de diferentes gerações apoiam-se ao
longo do ciclo vital. Pesquisas indicam que a solidariedade entre mães idosas e suas filhas são correlacionadas a fatores de proteção no curso de vida, como bem-estar. Objetivos: O presente estudo
tem por objetivo investigar as associações entre a solidariedade intergeracional e indicadores de
saúde mental (autoeficácia, habilidades sociais e bem-estar subjetivo) de idosas e suas filhas. Metodologia: Participaram do estudo 25 díades formadas por idosas (idade média 64,9 anos) e suas filhas
adultas (idade média de 31,8 anos), de diferentes níveis socioeconômicos que residiam no Estado
do Rio de Janeiro. Foram utilizados os instrumentos: (1) Índice de Solidariedade Intergeracional;
(2) Inventário de Habilidades Sociais; (3) Escala de Autoeficácia Geral; (4) Escala de Bem-Estar
Subjetivo; (6) Questionário demográfico e nível socioeconômico. Resultados: De modo geral, evidencia-se: (a) associações positivas entre a solidariedade afetiva e as habilidades sociais, autoeficácia
e afetos positivos das idosas; (b) correlações positivas entre a solidariedade funcional, normativa/
familismo, conflitual e afetiva e as crenças de autoeficácia e afeto negativos das filhas. Conclusão:
A solidariedade intergeracional familiar teve influência positiva nos indicadores de saúde mental
investigados no presente estudo com as idosas e suas filhas. Os dados da pesquisa contribuirão para
a realização de intervenções com famílias de idosas em situação de vulnerabilidade social.
palavras-chave: solidariedade intergeracional; relações interpessoais; envelhecimento

Introduction: Over the years, family dynamics have been interfering with some of the transformations that have occurred in the social, economic and political spheres, among them are the
increase in longevity, the increasing number of divorces, the greater difficulty for young people to
stabilize financially and the way out from women to the labor market. These changes have prolonged the time of family life and modified the interaction between the generations, which resulted in
changes in the attribution of some social roles in the family and a need for greater support among
the members. To study the relationships between parents and children, the Intergenerational Family Solidarity model was proposed three decades ago, which appears as a multidimensional proposal to investigate how people from families of different generations are supported throughout
the life cycle. Research indicates that solidarity among older mothers and their daughters are cor-
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related with protective factors in the course of life, such as well-being. Objectives: The present
study aims to investigate the associations between intergenerational solidarity and mental health
indicators (self-efficacy, social skills and subjective well-being) of elderly women and their daughters. Methodology: Participated 25 dyads formed by elderly women (mean age 64.9 years) and their
adult daughters (mean age 31.8 years) of different socioeconomic levels living in the State of Rio
de Janeiro. The following instruments were used: (1) Intergenerational Solidarity Index; (2) Social
Skills Inventory; (3) General Self-Efficacy Scale; (4) Subjective Well-Being Scale; (6) Demographic
questionnaire and socioeconomic level. Results: In general, it is evident: (a) positive associations
between affective solidarity and social skills, self-efficacy and positive affects of the elderly; (b)
positive correlations between functional, normative/familial, conflictual and affective solidarity,
and the daughters’ beliefs of self-efficacy and negative affect. Conclusion: Intergenerational family
solidarity had a positive influence on the mental health indicators investigated in the present study
with the elderly and their daughters. The research data will contribute to the implementation of
interventions with families of elderly women in situation of social vulnerability.
keywords: intergeracional solidarity; interpersonal relationship; aging
Apoio Financeiro: CNPQ
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644. TRÁFICO, LÓGICA DE CONSUMO E SUBJETIVIDADE NO CONTEXTO
SOCIEDUCATIVO
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		
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Thiago Benedito Livramento Melicio (CEH / PSI)

O intuito deste trabalho é promover análises a partir de temas levantados em encontros
com adolescentes no sistema socioeducativo no Departamento Geral de Ações Socioeducativas
(Degase) no Rio de Janeiro. A aposta metodológica é a cartografia psicossocial, postura ético-estético-política que permite uma abertura para o que emerge nos encontros. Ao longo da pesquisa, a
temática “ostentação” e consumo mostrou-se um recorrente agenciador de enunciações dos fluxos
de desejos. Com o declínio do projeto moderno de busca científica de decifração e controle da natureza e humanidade, percebe-se a emergência de uma nova composição de forças na contemporaneidade. Os conhecimentos científicos e religiosos passam a disputar espaço com outras formas de
conhecimento dando ao sujeito uma aparente liberdade que se perde facilmente num vasto campo
de possibilidades. A sociedade contemporânea passa, muitas vezes, a pessoalizar os espaços públicos. Logo, a esfera pública deixa de ser um local de senso de coletividade e se torna um lugar de
valorização intimista, favorecendo o individualismo e o consumo. Para muitos adolescentes, o tráfico e o consumo apresentam-se como modos de subjetivação, considerando que majoritariamente
esses adolescentes são negros e oriundos de uma realidade de precarização socioeconômica. Assim,
a subjetividade capitalística investe na constituição de identidades, agenciando modos de ser e estar
territorializados, entre outros, pelas culturas de massa. Assim, esse trabalho visa refletir como o
tráfico atravessa os modos de subjetivação e como a psicologia pode se lançar de forma crítica e não
individualizante a fim de proporcionar reflexões e práticas éticas no sistema socioeducativo.
palavras-chave: consumo; subjetividade; socioeducação

The purpose of this paper is to promote analyzes based on themes raised in meetings with
adolescents in the socio - educational system at the “Departamento Geral de Ações Socioeducativas” (Degase) in Rio de Janeiro. The methodological bet is the psychosocial cartography, ethical-aesthetic-political stance that allows an opening to what emerges in the meetings. Throughout
the research, the thematic “ostentation” and consumption has become a recurrent agent of enunciations of the flows of desires. With the decline of the modern project of scientific search for decipherment and control of nature and humanity, we can see the emergence of a new composition of
forces in the contemporary world. Scientific and religious knowledge begin to dispute space with
other forms of knowledge giving the subject an apparent freedom that is easily lost in a vast field
of possibilities. The contemporary society often passes to personalize the public spaces. Therefore,
the public sphere ceases to be a place of collective sense and becomes a place of intimate valorization, favoring individualism and consumption. For many adolescents, trafficking and consumption are presented as modes of subjectivation, considering that the majority of these adolescents
are black and come from a reality of socioeconomic precarization. Thus, capitalistic subjectivity
invests in the constitution of identities, acting as modes of being and being territorialized, among
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others, by mass cultures. Thus, this work aims to reflect how trafficking crosses the modes of subjectivation and how psychology can launch in a critical and non-individualizing way in order to
provide reflections and ethical practices in the socio-educational system.
keywords: Consumption; Subjectivity; Socioeducation
Apoio Financeiro:
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A “Dyadic Adjustment Scale” foi construída com a intenção de melhorar as medidas de
ajustamento conjugal existentes na época (1976), integrando definições nominais, operacionais
e mensuração. Foi um instrumento pioneiro na inclusão de casais que coabitam independente da
formalização da união conjugal. Desde sua criação tornou-se a escala mais amplamente usada na
pesquisa na área da família. Em decorrência de diversos estudos iniciais controversos, começou
uma discussão sobre a dimensionalidade do instrumento, que ainda não foi completamente finalizada. Neste estudo foram buscadas evidências de validade de construto para as versões brasileiras
da “Dyadic Adjustment Scale” e da “Revised Dyadic Adjustment, testando os modelos unidimensional, oblíquo de quatro fatores e hierárquico por meio de Modelagem de Equações Estruturais. Responderam aos instrumentos da pesquisa 448 indivíduos, 253 mulheres e 195 homens de diversas
regiões brasileiras que coabitavam com seus parceiros conjugais há 14,7 anos em média. No âmbito
da Modelagem de Equações Estruturais foram testados vários modelos propostos para as medidas.
Na Análise Fatorial Confirmatória, os modelos de quatro fatores correlacionados e hierárquico de
quatro fatores correlacionados da “Revised Dyadic Adjustment Scale” apresentaram bons ajustes
gerais. Também foram encontradas evidências de validades fatorial, convergente e discriminante
para estes modelos. A confiabilidade composta também revelou níveis adequados de consistência
interna para o instrumento. Baseado nos resultados obtidos no estudo atual, conclui-se que os dados dos participantes brasileiros representaram bem os modelos multidimensional e hierárquico
da “Revised Dyadic Adjustment Scale”. Além da avaliação geral do modelo, o exame do ajuste das
estimativas de parâmetros individuais, a validade convergente e discriminante, as estimativas de
consistência interna foi satisfatório. Análise Fatorial Confirmatória Multigrupos demonstrou um
modelo de invariância de medida forte que indicou que a versão brasileira da “Revised Dyadic Adjustment Scale” poderá ser útil para avaliar ambos os sexos.
palavras-chave: Ajustamento diádico; Satisfação conjugal; Qualidade conjugal

The “Dyadic Adjustment Scale” was constructed with the intention of improving as an existing marital adjustment measure (1976), integrating nominal definitions, management and measurement. It was a pioneering instrument in the inclusion of couples that cohabit independently of
the formalization of the conjugal union. Since its inception it has become more comprehensive in
research in the family area. In decorrence in studies, in the discussion of the studies of general studies, that should not integralised. This study was used to validate the brazilian model and the Dyadic Adjustment Scale and the Revised Dyadic Adjustment, testing the one-dimensional, oblique
models of several factors and hierarchically by means of Modeling Structural Equations. Respond
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to the instruments of research 448 individuals, 253 women and 195 men from different Brazilian
regions who had cohabited with their partners for 14.7 years on average. In the framework of the
Modeling of Structural Equations, several models proposed for the measurements were tested. In
the Factorial Series confirmed, the correlated and hierarchical four-factor models of four correlated factors of the “Revised Dyadic Adjustment Scale”. We also found factorial, convergent and
discriminant value indicators for these models. The rate for the internal consistency level for the
instrument. The objective is that the results obtained in the present study be concluded, concluded
and compared with the results of the research. Evaluation of the generality of the file, the examination of score adjustment of individuals, convergence and discrimination, as internal consistency
optics was satisfactory. The Multigroup Confirmatory Factor demonstrated an invariance measure
of the measure that indicated the Brazilian version of the Revised Dyadic Adjustment Scale, and
both sexes could be useful for evaluation.
keywords: Dyadic adjustment; Marital satisfaction; Marital quality
Apoio Financeiro:
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PSICOLO G IA
646. VARIÁVEIS PSICOSSOCIAIS E ADAPTAÇÃO À UNIVERSIDADE
Autor: 		
Orientador:		

Heloisa Passos e Martins
Adriana Benevides Soares (CEH / PSI)

Este estudo visa discutir teoricamente a adaptação de estudantes à Universidade considerando algumas variáveis psicossociais que a literatura tem mostrado estarem associadas a permanência
de estudantes Universitários na Instituição de Ensino Superior. A escolha da carreira durante a
passagem para a vida adulta é considerada complicada e também demanda maturidade para que
a profissão a ser escolhida seja feita de forma a suprir as necessidades e objetivos pessoais. A vida
universitária gera conflitos e crescimentos para o estudante e há estudos que indicam que além
da importância econômica e vocacional, a universidade é local de aprimorar o desenvolvimento
pessoal e de haver mudanças tanto de atitudes como de valores, desenvolvimento de carreira e
qualidade de vida. Contudo, a transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior, embora
traga vários benefícios aos alunos, pode trazer também, para uma grande parcela de estudantes,
vivências negativas. Portanto, as mudanças operadas muitas vezes no final da adolescência e início
da fase adulta, que para alguns pode ser considerada tranquila, para outros é geradora de momentos
críticos, causando até estados depressivos. Serão apresentadas e discutidas as seguintes variáveis
relacionadas a adaptação à Universidade: as expectativas acadêmicas (que correspondem às aspirações que os estudantes esperam no Ensino Superior e que guiam a interpretação de novas informações e experiências, a tomada de decisão e o envolvimento no contexto acadêmico), as habilidades
sociais (comportamentos necessários para uma relação interpessoal saudável e bem-sucedida de
acordo com os parâmetros de cada cultura), a adaptabilidade `a carreira (o equilíbrio almejado entre
o trabalho e vida pessoal), a satisfação com o curso (entendida como um sentimento de ajustamento
e identificação à área escolhida na Universidade, quando se refere ao comprometimento e a vocação) e a maturidade profissional (conjunto de comportamentos que visam a escolha profissional de
forma madura e consciente).
palavras-chave: adaptação à universidade; estudantes universitários ; variáveis psicossociais

This study aims to theoretically discuss the adaptation of students to the University considering some psychosocial variables that the literature has shown to be associated with the permanence of University students in the Institution of Higher Education. The choice of career during the
transition to adulthood is considered complicated and also requires maturity so that the profession
to be chosen is made in order to meet personal needs and goals. University life generates conflicts
and growth for the student and there are studies that indicate that besides the economic and vocational importance, the university is a place to improve personal development and to have changes
in both attitudes and values, career development and quality of life . However, the transition from
secondary education to higher education, while bringing many benefits to students, can also bring
negative experiences to a large number of students. Therefore, the changes often performed in late
adolescence and early adulthood, which for some may be considered quiet, for others it generates
critical moments, causing even depressive states. The following variables related to adaptation
to the University will be presented and discussed: academic expectations (corresponding to the
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aspirations that students expect in Higher Education and which guide the interpretation of new
information and experiences, decision making and involvement in the academic context) , social
skills (behaviors necessary for a healthy and successful interpersonal relationship according to the
parameters of each culture), adaptability to the career (the desired balance between work and personal life), satisfaction with the course as a feeling of adjustment and identification to the chosen
area in the University, when it refers to commitment and vocation) and professional maturity (set
of behaviors that aim at professional choice in a mature and conscious way).
keywords: adaptation to university; University students; psychosocial variables
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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SOCIOLOG IA
647. A SOCIOLOGIA E A DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA PROVA DE
REDAÇÃO DO ENEM
Autor:			
Weslley Hanns Carvalho Matos
Colaborador(es):
Victor Augusto de Oliveira
				Gláucia Soares Nogueira
				
Maria Victória Inácio Francisco
Orientador:		
Walace Ferreira (CEH / CAP)

Autor: Weslley Hanns Carvalho Matos Coautor: Victor Augusto de Oliveira Coautora:
Gláucia Soares Nogueira Coautora: Maria Victória Inácio Francisco Orientador: Walace Ferreira
(CAp-UERJ) Este trabalho tem por objetivo analisar a presença dos direitos humanos nas redações
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) compreendendo o período entre 2015 e 2017, tomando por base a observação segundo a qual temas trabalhados no currículo de Sociologia balizaram três das quatro provas destes últimos anos. Em 2015 a redação versou sobre a “violência contra
a mulher”; em 2016 sobre a “intolerância religiosa”, na primeira aplicação, e sobre o “combate ao
racismo”, na segunda; por fim, em 2017, o assunto escapou da seara sociológica e abordou a “educação de surdos no Brasil”. Para este trabalho, que metodologicamente examinará toda a composição
textual e visual da prova e não apenas o título, entendemos direitos humanos como o respeito às
diferenças, a defesa da diversidade, a valorização das minorias e o estímulo à participação democrática. O currículo de Sociologia na educação básica vem historicamente denunciando diversos
tipos de preconceitos e desigualdades constitutivos da sociedade brasileira, o que, segundo nosso
argumento, também vem sendo realizado nas últimas provas de Redação do ENEM. A defesa dos
direitos humanos do exame assenta-se no Estado Democrático de Direito e na Constituição Federal de 1988. Neste trabalho, mostramos que no seio da democracia brasileira tem havido disputas
em relação à defesa dos direitos humanos na redação, tendo como exemplo a contestação judicial
realizada pelo movimento conservador Escola sem Partido (ESP) da nota zero que era atribuída até
2016 aos candidatos que violassem os direitos humanos na redação, tendo sua reivindicação acolhida pelo TRF1 e mantida pelo STF às vésperas do ENEM de 2017. A nossa hipótese é que, além
de a maioria das temáticas estarem relacionadas aos conteúdos estudados nos currículos de Sociologia, há evidente valorização dos direitos humanos tanto nos temas como na forma como a prova
é apresentada aos candidatos. Nesse sentido, pretendemos problematizar todas essas questões, bem
como salientar a importância da Sociologia neste exame em tempos de reforma do ensino médio e
crescentes manifestações conservadoras
palavras-chave: A redação no ENEM; Direitos Humanos; Presença da Sociologia

This paper aims to analyze the presence of human rights in the essays of the Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM), covering the period between 2015 and 2017, based on the observation
that themes covered in the Sociology curriculum have been three of the four tests of these last
years. In 2015 the essay was on “violence against women”; in 2016 on “religious intolerance” in the
first application, and on the “fight against racism”, in the second; Finally, in 2017, the subject escaped the sociological background and addressed the “education of the deaf in Brazil”. For this work,
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which methodologically will examine the entire textual and visual composition of the evidence and
not just the title, we understand human rights as respect for differences, the defense of diversity,
the appreciation of minorities and the encouragement of democratic participation. The curriculum of Sociology in basic education has historically denounced various types of prejudices and inequalities that constitute Brazilian society, which, according to our argument, has also been carried
out in the last ENEM Essay Writing. The defense of the human rights of the examination is based
on the Democratic State of Law and the Federal Constitution of 1988. In this work, we show that
within the Brazilian democracy there have been disputes regarding the defense of human rights
in the writing, taking as an example the challenge judicial process carried out by the conservative
movement Escola sem Partido (ESP) of the zero score that was awarded until 2016 to candidates
who violated human rights in the newsroom, having its claim accepted by TRF1 and maintained
by the STF on the eve of the ENEM 2017. Our hypothesis is that, in addition to the majority of the
themes being related to the contents studied in the Sociology curricula, there is a clear appreciation
of human rights both in the subjects and in the way the evidence is presented to the candidates.
In this sense, we intend to problematize all these issues, as well as to emphasize the importance of
Sociology in this exam in times of high school reform and increasing conservative manifestations.
keywords: Writing in ENEM; Human rights; Presence of Sociology
Apoio Financeiro: ; UERJ
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SOCIOLOG IA
648. A SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: PRÁTICAS DOCENTES E
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS EM UMA ESCOLA ESTADUAL
Autor: 		
Orientador:		

Jessica Adriano da Cunha
David Gonçalves Soares (CCS / ICS)

Introdução: A lei 11.684/2008, que tornou obrigatória a inclusão da disciplina de sociologia
no currículo doensino médio das escolas brasileiras vem impulsionando uma crescente estruturação do campo de ensino desociologia escolar e de sua pesquisa em âmbito universitário, com
reflexos visíveis na reformulação de cursosde licenciatura. Sendo assim, novas formas de práticas
docentes e estratégias didáticas, vem sendo introduzidascom os alunos dentro do espaço escolar.O
mapeamento feito na escola Estadual João Alfredo, foi realizado com professores que dão a disciplina de Sociologia, avaliando suas formações acadêmicas e suas diferentes estratégias didáticas. A
partir do que relatam em entrevista, leva-se em consideração o contexto escolar e o capital cultural
e social de seus alunos e as adversidades que a escola enfrenta. Surgindo uma conclusão, através das
entrevistas com os professores da escola, de que a produtividade dentro de sala entre professores e
alunos, normalmente é trabalhado a partir de um tema proposto em sala de aula, que normalmente se aproxime da realidade dos alunos, onde acabam expondo suas experiências de vida em sala
de aula, indo ao encontro do “senso comum”. O que se poder concluir disto, é que existe um lado
positivo, em que os alunos se sentem aproximados com a disciplina por encontrarem uma forma
de expressar a sua realidade, mas ao mesmo tempo um lado negativo, por não dar a legitimidade
necessária a disciplina de Sociologia, como por exemplo, usar ferramentas didáticas e junto trazer
autores clássicos da Sociologia que discutam importantes fatores sociais, sendo uma forma de legitimar a disciplina, ao mesmo tempo em que o aluno estruturaria seu senso crítico, o aproximando
de suas realidades.
palavras-chave: inclusão; ferramente didática ; espaço escolar

Introduction: Law 11,684 / 2008, which made it compulsory to include the discipline of sociology in the curriculum of the average Brazilian schoolteachers, has been promoting a growing
structuring of the educational field of school dissociology and of its university research, with visible effects in the reformulation of courses graduation. Thus, new forms of teaching practices and
didactic strategies have been introduced with the students within the school space. The mapping
done at the João Alfredo State School was carried out with teachers who give the discipline of
Sociology, evaluating their academic formations and their different strategies didactic From what
they report in an interview, one takes into account the school context and the cultural and social
capital of its students and the adversities that the school faces. A conclusion emerges from interviews with schoolteachers that in-room productivity between teachers and students is usually
worked out of a proposed classroom theme, which usually comes close to the students’ reality,
where they end up exposing their experiences of life in the classroom, meeting the “common sense”. What can be concluded from this is that there is a positive side, in which students feel close
to the discipline for finding a way to express their reality, but at the same time a negative side, for
not giving the necessary legitimacy the discipline of Sociology, for example, to use didactic tools

1254

and together to bring classic authors of Sociology that discuss important social factors, being a way
to legitimize the discipline, at the same time that the student would structure his critical sense,
approaching his realities.
keywords: inclusion; didactic tool; school space
Apoio Financeiro: CNPQ
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SOCIOLOG IA
649. EFEITOS PÓS UPP NA ROTINA DOS MORADORES: O CASO DA
FAVELA DO JARDIM BATAN
Autor:			
Orientador:		

Yasmin Goncalves Campelo Baldez
Lia de Mattos Rocha (CCS / ICS)

Para tentar ‘solucionar’ o “problema da violência urbana” no Rio de Janeiro - que sempre
foi entendido como um dos principais problemas da cidade - a Secretaria de Estado de Segurança
Pública implementou em dezembro de 2008 a primeira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na
Favela Santa Marta, localizada na Zona Sul. Este programa tinha entre suas propostas a retirada do
tráfico de drogas das favelas e uma ‘política de proximidade’ com os moradores, espécie de ‘parceria’
entre a população das favelas cariocas e as instituições repressivas. Em 2009, foi a vez da Favela do
Jardim Batan, localizada em Realengo (Zona Oeste), receber a UPP. Esta localidade ganhou visibilidade na grande mídia em 2008, quando jornalistas do jornal ‘O Dia’ foram torturados por milicianos que controlavam de forma violenta o local. Esta pesquisa é realizada no momento em que foi
anunciada a extinção da UPP do Batan, mas permanece a tarefa de compreender seus efeitos. Desta
forma, essa pesquisa visa: 1) investigar os processos de atuação da UPP no local e relacioná-los
à percepção dos moradores 2) compreender quais são as justificativas dos agentes de Segurança
Pública para a‘falência’ das UPPs 3) analisar quais foram as mudanças percebidas pelos moradores
durante e, principalmente, após a UPP. Para isso, foi realizada pesquisa de campo etnográfica. A
partir do trabalho de campo e de entrevistas com moradores e lideranças locais, observou-se o
sentimento de ‘medo’ em relação ao destino do local com o possível fim da UPP. Inclusive, a frase
‘medo estourar uma guerra’ foi mencionada por um dos moradores entrevistados, deixando claro a
incerteza da população local quanto às próximas forças que poderão vir a comandar o território, já
que o Batan apresenta um histórico de domínios pelo tráfico e pela milícia. A pesquisa encontra-se
em sua fase inicial, mas pode-se provisoriamente concluir que há maior sensação de insegurança
na rotina dos moradores do Batan após a saída da UPP, pois novos confrontos entre facções rivais
e trocas de tiro voltaram a se intensificar no local.
palavras-chave: favela; UPP; efeitos

In order to try to solve the problem of urban violence in Rio de Janeiro, which was always
perceived as one of the main problems of the city, the State Secretariat of Public Security implemented the first Pacifying Police Unit (UPP) in December 2008, in Favela Santa Marta, located in
the South Zone. Among its proposals was the withdrawal of drug trafficking from the favelas and
a ‘proximity policy’ with the residents, a kind of ‘partnership’ between the population of the favelas in Rio and repressive institutions. In 2009, it was the turn of Favela do Jardim Batan, located
in Realengo (Zona Oeste), to receive the UPP. This locality gained visibility in the mainstream
media in 2008, when journalists from the newspaper ‘O Dia’ were tortured by militiamen who
controlled the area violently. This research is carried out when the extinction of the Batan UPP
was announced, but the task remains to understand its effects. In this way, this research aims to: 1)
investigate the UPP’s processes in the local area and relate them to the residents’ perception 2) understand what the Public Security agents justify for the ‘failure’ of the UPPs 3) analyze which were
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the changes perceived by the residents during and, mainly, after the UPP. For this, ethnographic
field research was carried out. From the field work and from interviews with local residents and
leaders, there was a feeling of ‘fear’ about the destination of the place with the possible end of the
UPP. In fact, the phrase ‘fear of blowing up a war’ was mentioned by one of the inhabitants interviewed, making clear the uncertainty of the local population as to the next forces that may come to
command the territory, since Batan presents a history of domains by the traffic and by the militia.
The investigation is in its initial phase, but it can be tentatively concluded that there is a greater
sense of insecurity in the routine of the residents of Batan after leaving the UPP, as new clashes
between rival factions and exchanges of firing again intensified in the place.
keywords: shanty town; UPP; effects
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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650. INICIAÇÃO CIENTÍFICA JUNIOR COMO INSTRUMENTO DE
FORMAÇÃO DO HABITUS CIENTÍFICO ENTRE ESTUDANTES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA: UM ESTUDO DE CASO
Autor: 		
Orientador:		

Jessica Almeida Baiense Mellis
Guilherme Nogueira de Souza (CEH / CAP)

O presente trabalho propõe a reflexão sobre o ensino de Sociologia na Educação Básica através do projeto de Iniciação Científica Junior (ICJ): “De onde vim e para onde quero ir: um estudo
sobre origens e perspectivas de futuro dos estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio do
Colégio Universitário Geraldo Reis”. Realizado no COLUNI – UFF, o projeto pretendia elaborar
uma avaliação perfilar do corpo discente afim de fornecer dados auxiliares para desenvolvimento
de atividades educacionais. Os questionários foram aplicados pelos bolsistas do projeto, agentes
desde o início, todos estudantes do ensino médio, sob a supervisão do orientador da pesquisa. O
objetivo é analisar a prática da Sociologia por meio da pesquisa ICJ utilizando a teoria de Bourdieu, especificamente, a noção de “campo científico” explicado por “um espaço com certo grau de
autonomia, caracterizado por leis próprias. (BOURDIEU, 2004, p. 51, p. 20). O campo cientifico
permite uma nova apresentação do estudo da sociologia, as pesquisas ICJ atuam como motivador
de transformações institucionais e autonomia discente. A pesquisa, desenvolvida em 2014, teria
duas etapas: na primeira, participariam os estudantes de Ensino Médio; na segunda, os estudantes
do Ensino Fundamental II. Apenas a primeira etapa foi realizada. A mostra aleatória foi estratificada segundo dois critérios: gênero e turma de origem, o que permitiria verificar as especificidades
por turma e compara-las aos dados agregados do conjunto da unidade (SOUZA; MELLIS, 2018).
A elaboração e aplicação dos questionários, a construção da amostra, a construção do banco de dados, as análises e a apresentação dos resultados para a comunidade interna foi toda realizada pelos
estagiários, estudantes de Educação Básica, sob supervisão do orientador. O desenvolvimento dos
projetos de ICJ’s permite outra possibilidade de apresentação dos programas curriculares, através
da produção de conhecimento por parte dos adolescentes, de modo a favorecer a criação de um habitus científico (CONCEIÇÃO, 2012, p. 15, p. 32) próprio ao campo científico entre os alunos participantes. Os projetos de ICJ, enquanto parte do campo científico, pretendem “despertar a vocação
científica, incentivar novos talentos entre estudantes da rede pública, mediante sua participação
em atividades de pesquisa científica ou tecnológica, orientadas por pesquisadores, em instituições
de ensino superior ou institutos/centros de pesquisas” (CONCEIÇÃO, 2012, p.58). O projeto do
COLUNI, motivado pela capacidade de transformação promovida pelo campo cientifico, destacou
a inclusão dos estudantes de ensino médio num ambiente de pesquisa e sua autônoma em executar
as atividades cientificas por meio da prática cientifica.
palavras-chave: Ensino de Sociologia; Iniciação Científica Junior; COLUNI-UFF

The present work proposes a reflection on the teaching of Sociology in Basic Education
through the Junior Scientific Initiation (ICJ) project: “Where I came from and where I want to go:
a study about the origins and future perspectives of Elementary School students II and High School
of Geraldo Reis University College “. The project was carried out at COLUNI - UFF and had the
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objective of developing a profiling evaluation of the student body in order to provide ancillary
data for the development of educational activities. The questionnaires were applied by the project
grantees, agents from the outset, all high school students, under the supervision of the research
advisor. The objective is to analyze the practice of Sociology through the ICJ research using Bourdieu’s theory, specifically, the notion of “scientific field” explained by “a space with a certain degree
of autonomy, characterized by its own laws. (BOURDIEU, 2004: 51, p.20). It allows a new presentation of the study of sociology, the ICJ researches act as motivator of institutional transformations
and student autonomy. The research, developed in 2014, would have two stages: on the first, high
school students would participate; on the second, the students of Elementary School II. Only the
first step was performed. The random sample was stratified according to two criteria: gender and
class of origin, which would allowed verification of the specificities per class and compared them
to the aggregate data of the unit as a whole (SOUZA; MELLIS, 2018). The elaboration and application of the questionnaires, the construction of the sample, the construction of the database, the
analysis and the presentation of the results for the internal community were all carried out by the
trainees, students of Basic Education, under supervision. The development of the ICJ’s projects
allows another possibility for presentation of the curricular programs, through the production
of knowledge on the part of the adolescents, in order to favor the creation of a scientific habitus
(CONCEIÇÃO, 2012, page 15). scientific field among the participating students. The ICJ projects,
as part of the scientific field, aim to “stimulate the scientific vocation, encourage new talents among
students of the public network, through their participation in scientific or technological research
activities, guided by researchers, institutions of higher education or institutes / research centers
“(CONCEIÇÃO, 2012, p.58). The COLUNI project, motivated by the capacity of transformation
promoted by the scientific field, highlighted the inclusion of high school students in a research
environment and their autonomy in performing scientific activities through scientific practice.
keywords: Teaching Sociology; Scientific Initiation Junior; COLUNI-UFF
Apoio Financeiro:
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651. INSTITUTO PENAL CÂNDIDO MENDES: A VIOLÊNCIA NO
CONFINAMENTO CARCERÁRIO
Autor:			
Orientador:		

Marcelo de Carvalho
Myrian Sepulveda dos Santos (CCS / ICS)

Resumo: Instituto Penal Cândido Mendes: A violência no confinamento carcerário. O objetivo específico dessa pesquisa é analisar a violência constituída no período de formação de organizações criminosas, na década de 1970, quando o Instituto Penal Cândido Mendes (IPCM) tornou-se um presídio de segurança máxima. Nesse período, organizações criminosas se constituíram
e as práticas de violência e de confinamento adquiriram novos formatos e sentidos. Inicialmente,
o grupo de internos que mais tarde foi identificado à Falange Vermelha, embrião da organização
Comando Vermelho, impôs mudanças de atitude como a centralização de uma caixa comum para
financiamento de despesas e greves de fome como forma de resistência. Essa pesquisa, que também
considera documentos oficiais e não oficiais, volta-se para a análise das narrativas de duas testemunhas desse período, William da Silva, considerado um dos fundadores do Comando Vermelho, e
André Borges, antigo preso comum que se associou a uma organização política em uma fuga. Ambos estiveram na Ilha Grande no período mencionado e precisaram de estratégias de sobrevivência enquanto estiveram encarcerados. Palavras chaves: violência, sistema carcerário, Ilha Grande,
Instituto Penal Cândido Mendes.
palavras-chave: Violência; sistema carcerário; Instituto Penal Cândido Mendes

Abstract: Instituto Penal Cândido Mendes: Violence in prison confinement. The specific
objective of this research is to analyze the violence constituted during the period of formation
of criminal organizations, in the 1970s, when the Instituto Cândido Mendes (IPCM) became a
maximum security prison. During this period, criminal organizations were formed and practices
of violence and confinement acquired new formats and meanings. Initially, the group of interns
who later was identified to the Red Falange, embryo of the Red Command organization, imposed
changes of attitude as the centralization of a common box to finance expenses and hunger strikes
as a form of resistance. This research, which also considers official and unofficial documents, turns
to the analysis of the narratives of two witnesses of that period, William da Silva, considered one
of the founders of Comando Vermelho, and André Borges, a former common prisoner who associated himself with a political organization in an escape. Both were on the Big Island in the period
mentioned and needed survival strategies while they were incarcerated. Keywords: violence, prison system, Ilha Grande, Instituto Cândido Mendes.
keywords: Violence; prison system; Instituto Cândido Mendes
Apoio Financeiro: CNPQ
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652. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA LÓGICA PENAL NA ORGANIAÇÃO DA
ESCOLA NO BRASIL DO SÉCULO XIX
Autor:			
Orientador:

Lukas Lobo Santos
Estela Scheinvar (CEH / FFP)

No contexto do projeto de pesquisa “Estado de direito e judicialização da vida: atravessamentos entre as práticas do conselho tutelar e da escola”, este trabalho se propõe a apresentar alguns elementos sobre a introdução ao estudo da lógica penal na organização da escola no Brasil do
século XIX. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre as práticas pedagógicas
no Brasil que, em meados do século XVIII, registra uma tentativa de garantir um novo método
pedagógico na instrução pública do país imperial, com as reformas do Marquês de Pombal (1759).
Percebe-se a intenção de afastar a pedgogia jesuítica do ensino, definindo o método mútuo ou
lancasteriano como método exemplar. Tendo como principal objeto as relações penais nas escolas,
verificamos que no método desenvolvido pelo inglês Joseph Lancaster os castigos do tipo moral são
privilegiados em detrimento dos castigos físicos, que prevaleceram por longas datas nas práticas
pedagógicas brasileiras. Para compreendermos tal transformação, analisamos o contexto histórico
das medidas pombalinas e, a partir da obra de Gizlene Neder, percebemos que este período foi de
transição para uma nova concepção do direito penal no denominado absolutismo ilustrado. Ademais, segundo a autora, este período também foi marcado pela centralidade do Estado na aplicação
dos métodos de controle social. Estudando o curso “Segurança, território e população”, de 1978,
de Michel Foucault, fica clara que esta centralidade, provinda da época das monarquias ilustradas,
foi constituída a partir do que o autor chama de governamentalidade. Portanto, abordando autores
como Conde Sangenis e Barros Almeida, analisamos como estas transformações incidem sobre a
regulamentação da instrução pública primária e secundária e como também são absorvidas pela
sociedade da Côrte
palavras-chave: Reformas Pombalinas; Método Lancaster ; Governamentalidade

In the context of the research project “Rule of law and judicialization of life: crossings
among the practices of the tutelary council and of the school”, this work intends to present some
elements about the introduction to the study of the penal logic in the organization of the school in
Brazil of the century XIX. For so, a bibliographical survey about the pedagogic practices in Brazil
was accomplished since in the middle of the century XVIII there is an attempt to guarantee a new
pedagogic method in the public instruction of the imperial country, with the reforms of Marquês
de Pombal (1759). It is clear the intention to move away the Jesuit pedagogy, defining the mutual
method or lancaster’s method as an exemplary method. Having as main object the penal relationships in the schools, we verified that in the method developed by Joseph Lancaster, the moral
punishments are privileged over the physicals ones, that prevailed for long time in the Brazilian
pedagogic practices. In order to understand such transformation, we analyzed the historical context of the pombalines guidelines and, from Gizlene Neder’s work, we noticed that this period was
defined by transitions into a new conception of the penal right in what was denominated illustrated absolutism. Besides, according to the author, this period was also marked by the centrality of
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the State in the application of the methods of social control. Studying the course “Safety, territory
and population”, of 1978, by Michel Foucault, it is clear that this centrality, from the time of the
monarchies illustrated, was constituted from what the author calls governmentality. Therefore,
addressing authors such as Conde Sangenis and Barros Almeida, we analyze how these transformations affect the regulation of primary and secondary public education, and how they are also
absorbed by the society of the Court.
keywords: Pomabalines Reforms; Lancaster Method; Governmentality
Apoio Financeiro:

1262

SOCIOLOG IA
653. O “EMPREENDEDORISMO” EM UMA FAVELA “PACIFICADA”: ENTRE
PROMESSAS E RUÍNAS
Autor:			
Orientador:		

Ramón Chaves Gomes
Marcia da Silva Pereira Leite (CCS / ICS)

Ancorado em pesquisas de inspiração etnográfica realizadas na favela Chapéu Mangueira,
no bairro do Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro, me propus a investigar a repercussão de um conjunto de processos sociais, cujo elemento central está localizado nas iniciativas de empresariamento
popular, nas experiências de vida dos moradores e trabalhadores da localidade, especialmente no
que diz respeito aos horizontes de expectativas em relação ao Estado e ao mercado. Seguindo a interpretação de Marcia Leite, compreendo a política de pacificação a partir de dois eixos principais:
em um deles, as a pacificação opera como um dispositivo de disciplinarização da favela e dos “favelados violentos” através do controle social repressivo e da militarização do território; no outro, a
polícia pacificadora atua como um dispositivo de normalização dos trabalhadores pobres da favela
por meio das estratégias e agenciamentos (do Estado, do mercado e de organizações não governamentais) de inclusão produtiva com foco no empreendedorismo. Durante o trabalho de campo,
passei a verificar que sinais da chamada “crise das UPP” já se faziam presentes no cotidiano do território. “Empreendedores” locais anunciavam os prejuízos com a retomada dos “tiroteios” e com o
baixo fluxo de visitantes na favela. Utilizo o caso de dois comerciantes, Davi e João, para apresentar
as dificuldades encontradas por aqueles que depositaram suas expectativas de obtenção de renda
e de mobilidade social na condição favorável aos negócios aberta pela integração circunstancial
das favelas “pacificadas” ao restante da cidade. Finalmente, procuro sustentar que o processo de
pacificação pode ser encarado como um dispositivo que atua sobre os mecanismos de controle individual das pulsões oferecendo aos moradores de favelas, especialmente àqueles ajustados ao ethos
empreendedor, credenciais de acesso aos mercados tradicionais aos quais estão associadas promessas de dividendos em termos de desenvolvimento local e de inclusão social, o que vem produzindo
subjetividades mais ou menos conformadas às dinâmicas econômicas e sociais contemporâneas.
palavras-chave: empreendedorismo; favela; política de pacificação

Based on ethnographic inspired researches that took place in the Chapéu Mangueira slum,
located in Leme, in Rio de Janeiro’s South Zone, I propose to investigate the unfolding of a series
of social processes consisting in the initiavites of popular enterprising on the life experiences of
local residents and workers, specially concerning the inflections of such processes on what they
expect from the government and the market. Adopting Marcia Leite’s interpretation I understand
the pacification policy from two main axis: one is pacification as a disciplinarization of the slums
and its “violent locals” through repressive social control and militarization of the territory; the
other is the pacifiying police acting as a dispositive to normalize poor workers through productive
inclusion strategies and agencies that focus on entrepeneurship in which the State, the market and
non governamental organization take place. While on the field I verified signs that the so called
“UPP crises” is alreasy presente in the day to day life of the territory. Local “entrepreneurs” annouce
their losses and impairments after “shootings” became once again a reality and the influx of visitor
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decreased. The particular cases of shopkeepers Davi and Joao are used to present the dificulties
now found by those that deposited their hopes of better income and social mobility on the favourable bussiness conditions that the circunstantial integration of pacified slums to the city once
represented. Finalle I try to affirm that the pacification process can be seen as a dipositive that acts
on the individual control mechanisms of the urges offering to the residentes of the slums, specially
to those that adhere to the entrepeneur ethos, credentials of access to traditional markets that are
associated with the promise of improvments in local development and social inclusion, which has
been producing subjectivities more or less conformed to the contemporary social and economic
dynamics.
keywords: entrepreneurship; slum; pacification policy
Apoio Financeiro:
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SOCIOLOG IA
654. O IMPACTO DAS RELAÇÕES DE GÊNERO E ETNIA EM CURSOS
UNIVERSITÁRIOS: ANALISANDO DADOS NA UERJ
Autor:			
Orientador:		

Ana Quezia Ferreira Fontes
Dayse de Paula Marques da Silva (CCS / FSS)

O projeto de pesquisa Mercado de trabalho e políticas públicas de gênero e etnia: em busca
de um diálogo no campo dos direitos humanos, inserido no Programa de estudo de gênero geração
e etnia: demandas sociais e políticas públicas (PEGGE/SR3/FSS/UERJ) propõe o estudo e debate
das questões de gênero e etnia no universo da educação superior. O intuito é analisar a repercussão
das políticas de gênero e etnia do Estado Brasileiro em cursos universitários; analisar a parceria
entre a universidade e o mercado de trabalho na implantação de novas formas de gestão e incentivo
a progressão de carreiras que enfrentem a discriminação de gênero e etnia; analisar o potencial de
mudanças das políticas públicas de gênero e etnia na estrutura de carreiras no mercado de trabalho;
e, propor ações na formação universitária instrumentalize os futuros profissionais a superar discriminações de gênero e étnico-raciais no ambiente de trabalho. Tendo a Universidade do Estado
do Rio de Janeiro campo empírico para o estudo, o que se pode notar, a partir da concentração por
sexo em alguns cursos, é que apesar de pequenas mudanças, se mantém representações relacionadas às aptidões naturais dos sexos feminino e masculino. Por isso, no espaço do conhecimento,
muitos preconceitos se reproduzem com base nesses argumentos, interferindo em escolhas futuras
quanto às carreiras universitárias. Conforme o plano de trabalho, com destaque às relações sociais
de gênero, foi realizado leitura sobre os temas relacionados, análise do Anuário Estatístico da UERJ
nos períodos de 2012 a 2018, afim de observar a concentração por sexo e cor nos cursos e planejamento de entrevistas com gestores de cursos e analisar os motivos dessas concentrações. Assim
colaborar para formulação de propostas que enfrentem estes problemas no âmbito da universidade.
palavras-chave: Gênero; Etnia ; Políticas Públicas

The research project Labor market and public policies of gender and ethnicity: in search of
a dialogue in the field of human rights, inserted in the Program of study of gender, generation and
ethnicity: social demands and public policies (PEGGE / SR3 / FSS / UERJ ) proposes the study and
debate of gender and ethnicity issues in the universe of higher education. The aim is to analyze the
repercussion of the Brazilian State’s gender and ethnicity policies in university courses; analyze the
partnership between the university and the labor market in the implementation of new forms of
management and incentive the progression of careers that face the discrimination of gender and
ethnicity; analyze the potential of changes in public policies of gender and ethnicity in the structure of careers in the labor market; and to propose actions in university education to equip future
professionals to overcome gender and ethnic-racial discrimination in the work environment. The
empirical field of study for the study, what can be noticed, from the concentration by sex in some
courses, is that despite small changes, representations are maintained related to the natural abilities
of the female and male sexes . Therefore, in the area of knowledge,

many prejudices reproduce
based on these arguments, interfering in future choices regarding university careers. According to
the work plan, with emphasis on the social relations of gender, a reading was done on the related
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topics, analysis of the Statistical Yearbook of the UERJ from 2012 to 2018, in order to observe the
concentration by sex and color in the courses and interview planning with course managers and
analyze the reasons for these concentrations. So collaborate to formulate proposals that address
these problems within the university.
keywords: genre; ethnicity; public policy
Apoio Financeiro: ; PROCIÊNCIA UERJ 2012-2015
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SOCIOLOG IA
655. QUALIDADE DE DADOS DE HOMICÍDIOS: SEU OBJETIVO, SUA
APLICAÇÃO E OS RESULTADOS NA AMÉRICA LATINA E CARIBE
Autor:			
Orientador:		

Joao Pedro Alves da Silva Ferreira
Doriam Luis Borges de Melo (CCS / ICS)

O homicídio intencional é considerado por diversos estudos sobre violência como o atentado ao direito mais básico e mais essencial de todos, o direito à vida, portanto é o mais grave de
todos os crimes. Portanto, estes tipos de estudo assumem importância para a sociedade e para os
gestores de políticas públicas de segurança, particularmente na América Latina e Caribe, sobretudo, considerando que com apenas 8% da população, a região concentra 33% dos homicídios do
planeta, seguido pela África com 31%, Ásia com 28%, Europa com 5%, América do Norte com 3%
e Oceania com 0,3% (Cano e Rojido, 2016 apud Jaitman, 2016 e UNODC, 2013). Para estudar este
fenômeno é preciso, em primeiro lugar, defini-lo com exatidão. Assim, é necessário dizer que o
objeto deste estudo é o homicídio intencional. Serão ignorados os homicídios acidentais ou culposos. Em segundo lugar, para o estudo e realização de políticas públicas de redução desse fenômeno
é fundamental considerar a qualidade das informações de homicídios. Nesse sentido, este trabalho
possui três objetivos: 1) apresentar as principais fontes de dados de homicídio na América Latina e
Caribe, ou seja, os dados oriundos das Certidões de Óbito e os obtidos através dos Registros Policiais; 2) apresentar o Protocolo de Bogotá sobre a Qualidade dos Dados de Homicídio para América
Latina e Caribe, que é um instrumento criado a partir de uma Conferência realizada entre agentes
públicos, organismos multilaterais e sociedade civil em 2015, para ser utilizado por governos ou
órgãos locais para pensar, como também pela sociedade civil para qualificar e padronizar os dados
de homicídios; e 3) apresentar o Score de Qualidade dos Dados de Homicídios criado a partir do
Protocolo de Bogotá, pelo Laboratório de Análise da Violência (LAV) - Brasil e pelo Institute for
Economics & Peace - México. Este Score é dividido em cinco critérios que analisam a qualidade dos
dados de homicídio.
palavras-chave: Homicídio; América Latina; Segurança Pública

The intentional homicide is considered by various studies of violence as the attempt to the
most basic and essential right of all, the right of life, so is the most serious of all crimes. Therefore,
this type of studies assume big importance to the society and the public politics managers in segurance, particulary in Latin America and Caribbean, especially considering that, concentrating only
8% of population, the region express 33% of the hole homicides in the planet, followed by Africa
with 31%, Asia with 28%, Europe with 5%, North America with 3%, and Oceania with 0,3% (Cano
e Rojido, 2016 apud Jaitman, 2016 e UNODC, 2013). For the study of this phenomenon we must
first have to definy it accurately. Thus, it is necessary say that the object of this study is the intentional homicide. It will be ignored the accidental homicide and the manslaughter. Then, to the study
and the realization of public politics for damage reduce is essential to considerate the data quality of
homicide. In this sense, the present publication have three objectives: 1) present the principal data
font in homicide in Latin America and Caribbean, that is, data originated of death certificate and
police records; 2) present the Bogota’s Protocol about Data Quality of Homicide to Latin America
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and Caribbean, an instrument created from a Conference realized between publics agents, multilateral organisms and civil society in 2015 to be utilized for governments or political bodies to think,
as well as by the civil society to qualify and standardize the homicide data; and 3) present the Data
Quality in Homicide Score, created as of the Bogota’s Protocol, by the Laboratory of Analysis of
Violence (LAV) - Brazil and the Institute for Economics & Peace - Mexico. This Score is divided in
five criteria for analysis of the homicide data.
keywords: Homicide; Latin America; Public Security
Apoio Financeiro: CNPQ
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SOCIOLOG IA
656. RISCO RELATIVO DE HOMICÍDIOS NO BRASIL: A INFLUÊNCIA DA
COR NA DETERMINAÇÃO DO RISCO
Autor:			
Orientador:		

Larissa Ramos Pereira
Jose Ignacio Cano Gestoso (CCS / ICS)

Autor: Larissa Ramos Pereira Orientador: Ignacio Cano As mortes por causas externas, se
destacando as mortes por agressão (homicídios) são as principais causas de mortalidade de jovens
entre 15 e 29 anos no Brasil, seguida pelas neoplasias (tumores) e doenças do aparelho circulatório.
O risco relativo se apresenta como um mecanismo capaz de calcular e dimensionar o estado de insegurança para os jovens e o possível impacto futuro, em termos populacionais, econômicos e políticos. O trabalho visa mostrar qual o risco relativo de jovens negros nas faixas de 15-19 anos serem
vítimas de homicídio no Brasil comparadas aos jovens de cor branca de mesma faixa etária. O estudo também aponta as chances de jovens negros e brancos serem vítimas de homicídio comparado
com as chances de morrerem pelas duas doenças que mais causam mortes no país, e aponta quais
os estados do país onde os jovens estão mais vulneráveis. Para o desenvolvimento deste trabalho
foram utilizados os dados populacionais do CENSO – IBGE e do TCU, o Sistema de Informações
sobre Mortalidade (SIM) do ano de 2016. Foram calculadas as taxas de mortalidade por homicídios, intervenção legal, neoplasias e doenças do aparelho circulatório de jovens negros e brancos
entre 15 e 29 anos seguida dos riscos relativos para cada estado, faixa etária e mortes por doenças.
Os riscos relativos apontam que jovens negros têm 3,11 vezes mais chances de serem mortos por
homicídios que jovens brancos dentro da mesma faixa etária no Brasil. Os indivíduos de cor preta e
parda entre 20-24 anos é a faixa etária mais vulnerável entre todas as faixas etárias e em relação aos
brancos de mesma faixa etária. Os maiores riscos relativos são encontrados no estado de Roraima e
Amapá, aproximadamente 23 vezes mais chances de serem mortos por homicídio. Através dos dados sobre mortalidade do DATASUS / Ministério da Saúde e de bibliografias especializadas acerca
da violência letal no Brasil foi possível verificar que o país enfrenta um grave problema de violência
onde a juventude tem mais chances de morrerem por homicídios do que por fatores biológicos. A
pesquisa também demonstra que a juventude negra é a principal alvo da violência no Brasil.
palavras-chave: MORTALIDADE; JUVENTUDE; COR

The deaths caused by external factors, including deaths by aggression (homicides), are the
main causes of mortality among young people aged 15 to 29 years in Brazil, followed by neoplasms
(tumors) and diseases of the circulatory system. The relative risk presents itself as a mechanism
capable to calculate and measuring the state of insecurity for young people and the possible future
impact in population, economic and political terms. The aim of this study is to show the relative
risk of young blacks in the 15-19 years of age being victims of homicide in Brazil compared to
white youth of the same age group. The study also points to the probability of young blacks and
whites being killed compared to their chances of dying for the two most deadly diseases in the
country, and points out which are the states in Brasil where young people are most vulnerable. For
the development of this study were used the population data from CENSO - IBGE and TCU, and
the Mortality Information System (SIM) for the year 2016 Initially, were calculated the rates for
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homicides, legal intervention, neoplasms and diseases of the circulatory system for black and white
youth between 15 and 29 years old followed by relative risks for each state, age group and disease
deaths. Relative risks point out that black youth are 3.11 times more likely to be killed by homicide
than white youth within the same age group in Brazil. Black and brown individuals between the
ages of 20-24 are the most vulnerable age group among all age groups and in relation to whites of
the same age group. The highest relative risks are found in the state of Roraima and Amapá where
black youth has approximately 23 more chances to be killed. Through the DATASUS / Ministry
of Health Information on Mortality (SIM) and specialized bibliographies about lethal violence in
Brazil, was possible to verify that the country faces a serious problem of violence where youth are
more likely to die from homicide than from biological factors. The research also shows that black
youth is the main target of violence in Brazil.
keywords: MORTALITY;; YOUTH; ; COLOR
Apoio Financeiro: CNPQ ; Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal
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ADMINIST R AÇ ÃO
657. DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MÓVEL ORIENTAÇÃO DAS MELHORES ROTAS COM ACESSIBILIDADE PARA OS
ESTÁDIOS DO MARACANÃ E ENGENHÃO.
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:

Eder Luiz Borges Gomes Antunes Silva
Carlos Alexander de Pontes Medeiros
Branca Regina Cantisano dos S. e Silva (CCS / FAF)

Os megaeventos esportivos realizados na cidade do Rio de Janeiro desde 2007 motivaram o
grupo de pesquisa Inovação e Sociedade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ desenvolveu um aplicativo para o sistema operacional Android que, a partir da localização do usuário,
com mobilidade reduzida, fosse possível calcular a melhor rota de acesso para o Estádio Maracanã.
Posteriormente, o mesmo foi desenvolvido para o Estádio Nilton Santos (Engenhão), dessa forma,
o projeto teve como principal objetivo produzir rotas dos pontos de transportes público até os portões de entrada do Engenhão que levem em conta a acessibilidade dos usuários com mobilidade reduzida e seus acompanhantes. Especificamente buscou-se modelar as rotas para produzir arquivos
do formato KML (shapefiles) no sistema de informações geográficas “Google Earth Pro” e exportar
as rotas finalizadas para o aplicativo em questão. Ademais, a metodologia adotada foi desenvolvida,
considerando a leitura do referencial bibliográfico; análise espacial do Estádio e seus arredores (inicialmente feita pelo “Google Maps”( serviço de pesquisa e visualização de mapas) e posteriormente
através de visitação física ao local); elaboração das rotas a pé nos espaços selecionados com auxílio
do aplicativo de registro de corrida “RunKeeper” para registrá-las e desenvolvimento do aplicação
móvel, através da plataforma de programação em linguagem Java “Android Studio” , em parceria
com os outros bolsistas do grupo de pesquisa. Como resultado foram realizadas a modelagem de 52
rotas, a partir da produção das 50 rotas “brutas”, isto é, rotas inicialmente elaboradas a pé e registradas no “RunKeeper”, abrangendo aasim os estádios do Engenhão e Maracanã, totalizando mais
de 24 Km percorridos. O aplicativo já se encontra em sua fase de testes e foi aprovado no “Studio
de Inovação Social” da Rede de Inovação Social Latino-Americana (LASIN). Por fim com todo o
processo da produção de supracitada aplicação, foi possível perceber sua real necessidade, levando em conta sua especificidade, do ponto de vista da acessibilidade das rotas produzidas, que não
existem em aplicativos pré-existentes como por exemplo, “Google Maps”, tendo assim, a função
de auxiliar os usuários com mobilidade reduzida, e dar mais visibilidade para os problemas diários
enfrentados por estes.
palavras-chave: Aplicativo; Acessibilidade; Inovação

The sports mega events happened in the city of Rio de Janeiro since 2007 motivated the research group Innovation and Society of the State University of Rio de Janeiro - UERJ developed an
application for the Android operating system that, from the user’s location with reduced mobility,
it was possible to calculate the best access route to the Maracanã Stadium. Subsequently, it was developed for the Nilton Santos Stadium (Engenhão), so the main objective of the project was to produce routes from the public transport points to the entrance gates of Engenhão, which take into
account the accessibility of users with reduced mobility and their companions. Specifically we have
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tried to model the routes to produce KML files (shapefiles) in the geographic information system
“Google Earth Pro” and export the finished routes to the application in question. In addition, the
adopted methodology was developed, considering the reading of the bibliographic reference; spatial analysis of the Stadium and its surroundings (initially made by “Google Maps” and then through physical visitation to the site); elaboration of the foot routes in the selected spaces with the help
of the RunKeeper race registration application to register them and development of the mobile
application through the Java language programming platform “Android Studio”, in partnership
with the other fellows of the group of research. As a result, the modeling of 52 routes was carried
out, starting from the production of the 50 “gross” routes, that is, routes initially elaborated on foot
and registered in the “RunKeeper”, covering as far as the Engenhão and Maracanã stadiums, totaling more than 24 Km traveled. The application is already in its testing phase and was approved in
the “Social Innovation Studio” of the Latin American Social Innovation Network (LASIN). Finally,
with the whole production process of the aforementioned application, it was possible to perceive
its real necessity, taking into account its specificity, from the point of view of the accessibility of
the routes produced, that do not exist in pre-existing applications such as “Google Maps “, Thus
having the function of assisting users with reduced mobility, and giving more visibility to the daily
problems faced by them.
keywords: Application; Inovation; Accessibility
Apoio Financeiro: CNPQ
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ADMINIST R AÇ ÃO
658. JOGO DA MESADA
Autor: 		
Orientador:		

Andressa de Mesquita Nascimento
Marcela Lobo Francisco (CCS / FAF)

O Projeto visa ofertar a inicialização da educação financeira aos alunos da rede pública, do
Estado do Rio de Janeiro, a partir do 6º ano do ensino médio. Juntamente com a professora DSc
Marcela Lobo, os alunos do Programa de Pós-graduação, da Faculdade de Administração e Finanças, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – PPGCC/ FAF/UERJ- executarão o referido Projeto por meio de seminários, e distribuição de uma plataforma em Excel construída pelos
membros da equipe, na unidade educacional, com objetivo de auxiliar o controle das finanças dos
alunos. Através da educação financeira desenvolvem-se os conceitos de planejamento financeiro de
curto e longo prazo, fica mais difícil cair nas tentações dos cartões de crédito, mais fácil manter o
orçamento dentro do limite, ou seja, ter uma vida financeira saudável. Com isso, o projeto pretende
deixar um legado educacional-financeiro em suas vidas. A FAF/UERJ vem promovendo esforços
na inserção social, com vistas à disseminação do saber financeiro. O projeto objetiva prover os
alunos a partir do ensino médio, da rede pública do Estado do Rio de Janeiro de informações de
cunho de gestão financeira, pessoal e familiar. Esse público-alvo foi escolhido por ser, no dia a dia,
bombardeado por propagandas de roupas, sapatos, eletrônicos, eventos sociais, dentre outros, cuja
principal finalidade é estimular o consumo, ficando assim propício a realizar gastos excessivos.
Também por representar uma fase na qual o adolescente começa a ter consciência do dinheiro, que
este representa a remuneração de um serviço prestado, ou de um bom desempenho escolar, dos
juros e suas consequências, e que é necessário um planejamento antes de gastar. A educação financeira ajuda a desenvolver os conceitos de planejamento financeiro de curto e longo prazo, não cair
nas tentações dos cartões de crédito, manter o orçamento dentro do limite, ou seja, ter uma vida
financeira saudável. Com isso, o projeto visa iniciar e/ou aprimorar estes conhecimentos entre os
alunos da rede pública, para que os mesmos possam usufruir dos seus benefícios (planejamento de
um complemento a aposentadoria, não pagar juros excessivos, realizar aplicações financeiras) ,e,
também, que eles sejam multiplicadores destes conhecimentos adquiridos para com suas famílias e
pessoas de seu ambiente social.
palavras-chave: Educação Financeira; Ensino Médio; Orientação

The project wants to offer the initiation of financial education to students of the public
network of the state of rio de janeiro, from the 6th year on high school. Together with DSc professors Marcela Lobo,the students of the postgraduate program of the Faculty of Administration and
Finance of the State University of Rio de Janeiro. PGCC/FAF/UERJ - will execute the mentioned
project by means of seminars, and distribution of an Excel platform, built by the members of the
team, in the educational unity, with the objective of assisting the control of student`s finances.
Through financial education, build up the financial planning concepts of short and long term. It
gets harder to fall into temptations of credit card, easier to keep the budget within the limit, in
other words, have a healthy financial life. Thereby, the project intends to leave a financial educational legacy in their lives The FAF / UERJ is promoting strategies in social insertion, with the
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dissemination of financial knowledge. The project aims to provide high school students, from the
public network of the State of Rio de Janeiro January information on management, personnel and
family. This target audience was chosen because it is bombarded day by day by advertisements for
clothing, shoes, electronics, social events, among others, with the main direction is to stimulate the
consumption, thus beginning the propitious to carry out excessive expenses. Also by describing a
If you are a teenager you start to be aware of the money, it represents a remuneration for a service
rendered, or a good school performance, of interest and its consequences, and that planning to
spend. The education strategy helps to develop the concepts of next, do not fall into temptations
of the credit cards, keeping the budget within the limit, that is, have a healthy financial life. With
this, the project aims to start and / or knowledge among students in the public that they can take
advantage of their advantages a supplement to retirement, not to pay excessive interest, perform
applications), and also that they are multipliers the knowledge they have acquired for their families
and their social environment.
keywords: FINANCIAL EDUCATION; HIGH SCHOOL; GUIDANCE
Apoio Financeiro:
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659. MAPEAMENTO DAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS CAPTURADAS
E EXPLANADAS - CARACTERÍSTICAS DE GRUPOS DE PESQUISA DA UERJ
COM POTENCIAL DE COMERCIALIZAÇÃO
Autor: 		
Lucas Ferreira Lima dos Santos
Colaborador(es):
Carlos Alexander de Pontes Medeiros
				Leonardo Chagas Bertholo
				
João Victor Oliveira de Rezende
Orientador:		
Branca Regina Cantisano dos S. e Silva (CCS / FAF)

Por meio do estudo bibliográfico dos conceitos relacionados às oportunidades de negócios,
foi possível identificar as características relacionadas aos grupos de pesquisa da UERJ com potencial
de comercialização. Essa pesquisa tem o intuito de classificar os grupos de pesquisa e associar características elaboradas através de estudos bibliográficos acerca do tema em questão. A metodologia
aplicada nesta pesquisa foi desenvolvida a partir das seguintes etapas: escolha dos temas correlatos
à oportunidades de negócios; escolha das palavras-chave relacionadas aos temas; identificação dos
sites para levantamento bibliográfico; busca de artigos no site periódicos CAPES; busca de artigos
no site Google Acadêmicos; leitura dos artigos; organização das tabelas com as definições pertinentes às características identificadas; apresentação do material para discussão no grupo; elaboração do
questionário a ser aplicado aos líderes de 35 grupos de pesquisa de todas as unidades acadêmicas da
UERJ. A contribuição dessa pesquisa foi estabelecer uma abordagem sistêmica teórica para análise
das oportunidades de negócios geradas pela P,D&I acadêmica, por meio de estudos bibliográficos
e de estudo campo exploratório, desenvolvendo um quadro analítico para a captura e explanação
desses resultados de pesquisa. Dessa forma, foi possível capturar e explanar os efeitos da P,D&I
acadêmica desenvolvida em 35 grupos de pesquisa de diversas unidades acadêmicas da UERJ, observando-se a dinâmica do sistema institucional de inovação, caracterizado prioritariamente pela
estrutura e pela cultura organizacional. Pode-se dizer que essa pesquisa foi muito importante para
a elaboração de um material teórico, que poderá servir de base para outros projetos similares de
outras instituições.
palavras-chave: oportunidades de negócios; características; grupos de pesquisa

Through the bibliographic study of the concepts related to business opportunities, it was
possible to identify the characteristics related to UERJ research groups with marketing potential.
This research aims to classify the research groups and to associate characteristics elaborated through bibliographic studies about the subject in question. The methodology applied in this research
was developed from the following steps: choosing the themes related to business opportunities;
choice of keywords related to themes; identification of bibliographic survey sites; search for articles on the periodical website CAPES; search for articles on the site Google Scholars; reading of articles; organization of tables with definitions relevant to the characteristics identified; presentation
of material for discussion in the group; elaboration of the questionnaire to be applied to the leaders
of 35 research groups from all academic units of UERJ. The contribution of this research was to
establish a theoretical systemic approach to analyze the business opportunities generated by the
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academic R, D & I, through bibliographic studies and exploratory field study, developing an analytical framework for capturing and explaining these research results. In this way, it was possible to
capture and explain the effects of the academic R, D & I developed in 35 research groups of several
academic units of the UERJ, observing the dynamics of the institutional system of innovation,
characterized primarily by structure and organizational culture. It can be said that this research
was very important for the elaboration of a theoretical material, which could be the basis for other
similar projects of other institutions.
keywords: businesses oportunities; characteristics; research groups
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Atualmente muitos grupos de pesquisa desenvolvem projetos de desenvolvimento e inovação com potencial para gerar oportunidades de negócios para a universidade e para os pesquisadores responsáveis. Porém muitas vezes os grupos desconhecem como transferir o conhecimento
gerado por eles para a sociedade, além de terem dificuldades com a criação de empresas de base
tecnológica - EBTs tipo “Spin-offs” (empresas oriundas de trabalhos acadêmicos). Dessa forma o
presente trabalho visa capturar e explanar as oportunidades de negócios decorrentes de projetos de
P, D&I desenvolvidos por grupos de pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
com potencial de comercialização. Foram selecionados 35 grupos de pesquisas sendo um de cada
unidade, abrangendo os 4 centros setoriais e as 9 áreas do conhecimento do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq, com base em critérios associados ao seu grau
de empreendedorismo e inovação. Após a seleção dos grupos, foi elaborado um questionário de 29
perguntas com base no referencial teórico, analisando diversos fatores que poderiam influenciar
no desenvolvimento de um produto, processo ou serviço. A seguir à realização das entrevistas,
o material foi compilado e foram gerados gráficos e tabelas com os resultados obtidos. Através
de consecutivas reuniões com a equipe, onde eram realizados “brainstorms” e com a análise das
informações obtidas nas entrevistas, dos dados obtidos no diretório do CNPq e de 5 mudanças
descritas na literatura como responsáveis pela geração de oportunidades: mudança tecnológica,
mudança social e demográfica, mudança política e de regulamentação, e mudança na estrutura da
indústria. Foi elaborado o quadro “Resumo das Descrições das oportunidades de negócios dos grupos de pesquisa” onde foram explanadas as oportunidades de negócio identificadas para cada um
dos grupos de pesquisa entrevistados, estando cada oportunidade associada a pelo menos um dos
tipos de mudanças descritos. Portanto, com base nos resultados obtidos, conclui-se que os grupos
entrevistados apresentam grande potencial empreendedor.
palavras-chave: oportunidade de negócio; universidade empreendedora; empreendedorismo

Many research groups are currently developing development and innovation projects with
the potential to generate business opportunities for the university and responsible researchers.
However, groups often do not know how to transfer the knowledge generated by them to society,
as well as having difficulties with the creation of technology-based companies - “Spin-offs” (companies from academic works). In this way the present work aims to capture and explain the business opportunities arising from P, D & I projects developed by research groups of the University
of the State of Rio de Janeiro - UERJ with marketing potential. Thirty-five research groups were
selected, one from each unit, covering the four sectoral centers and the nine areas of knowledge
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of the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), based on criteria
associated with their degree of entrepreneurship and innovation. After the selection of the groups,
a questionnaire of 29 questions was elaborated based on the theoretical reference, analyzing several
factors that could influence the development of a product, process or service. Following the interviews, the material was compiled and graphs and tables were generated with the results obtained.
Through consecutive meetings with the team, where the brainstorms were carried out and the information obtained in the interviews were analyzed, data obtained from the CNPq directory and 5
changes described in the literature as responsible for the generation of opportunities: technological
change, social change and demographic, political and regulatory change, and change in the structure of industry. The “Summary of Business Group Descriptions Summary of the research groups”
was elaborated, where the business opportunities identified for each of the research groups interviewed were explained, with each opportunity associated with at least one of the types of changes
described. Therefore, based on the results obtained, it is concluded that the interviewed groups
present great entrepreneurial potential.
keywords: entrepreneurial university; business opportunity; entrepreneurship
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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O presente trabalho visa realizar um mapeamento das oportunidades de negócios capturadas nos grupos de pesquisa da UERJ, em particular daqueles que possuem patentes. Para a realização dessa tarefa foram analisados 35 grupos de pesquisa da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro - UERJ, sendo um de cada uma das unidades acadêmicas da universidade. Após essa seleção,
foram realizadas uma série de entrevistas abordando as perguntas de dois questionários elaborados
pelo grupo de pesquisa Inovação e Sociedade (gestor do projeto). Tais questionários cobriam uma
série de características referentes à inovação: o primeiro foi aplicado à todos os grupos, enquanto
que o segundo foi aplicado apenas aos grupos que possuem patentes, no momento da entrevista.
Após a realização do segundo questionário constatamos que dos 35 grupos de pesquisa da UERJ,
7 já possuem patentes, sendo que um dos líderes preferiu não realizar essa segunda entrevista. Do
segundo questionário percebe-se que ainda há oportunidade de crescimento na UERJ para o processo inovador, tanto nos grupos que já possuem patente quanto daqueles que ainda não a tinham
(essas representavam 80% das entrevistas). Além disso, o trabalho pode identificar melhor o perfil
dos grupos de pesquisa da UERJ com patente, mostrando o seu interesse em explorar a oportunidade de negócio patenteada, suas parcerias, os seus conhecimentos quanto ao seu valor de mercado,
o nível de abrangência geográfica da oportunidade de negócio patenteada, a existência de produtos
similares no mercado, suas vulnerabilidades para o desenvolvimento do artefato inovador, o nível
de confiabilidade de seus produtos, a fase de desenvolvimento de seus produtos e até os obstáculos que podem influenciar suas atividades. Como resultado, pôde-se determinar um melhor perfil
para cada um dos grupos de pesquisa que já possuem patentes, desde os seus principais desafios no
ambiente universitário até o seu nível de interação com o mercado. Conclui-se que ainda há um
grande potencial empreendedor em nossa universidade.
palavras-chave: Inovação; Patente; Pesquisa

The following paper intends to identify business opportunities undertaken by UERJ’s research groups, particularly in those with patents. For the accomplishment of this task, 35 research
groups from the State University of Rio de Janeiro – UERJ were analyzed, being one of each of the
academic units from the university. After this initial screening process, interviews were conducted
addressing the inquiries of two questionnaires prepared by the Pesquisa e Inovação research group
(project manager). These questionnaires covered a wide arrange of topics regarding innovation:
The first one being applied to all groups, while the second was only applied to those holding a patent by the time of the interview. After the second questionnaire was applied, we realized that out
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of the 35 research groups in the university, 7 already held a patent, however the leader of one of
those preferred not to take part of the second interview. Taking into consideration the results of
the second questionnaire, we realized that the groups holding a patent, as well as those that did not,
still had much room for growth in regards to the innovation process. Furthermore, the paper was
able to better identify the profile of the groups holding a patent, by showing their interest in continuing to explore these business opportunities, their partnerships, their knowledge in regards to
the market value of their products, the geographical comprehensiveness of their business opportunities, the existence of similar products in the market, their vulnerabilities while developing their
products, the development stage of their products and even the main challenges that may interfere
with their activities. As a result, it was possible to determine a better profile for each of the research groups that already hold patents, their main challenges in the university’s environment as
well as their level of interaction with the market. We conclude that there is still great prospect for
entrepreneurship in our university.
keywords: Innovation; Research; Patent
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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662. OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO DO GRUPO DE PESQUISA INOVAÇÃO
E SOCIEDADE: APLICATIVO MÓVEL PARA ACESSO AO ESTÁDIO DO
MARACANÃ E ENGENHÃO
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:
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Branca Regina Cantisano dos S. e Silva (CCS / FAF)

Em virtude dos Jogos Olímpicos que foram sediados no Rio em 2016 e pela análise das oportunidades de negócio que poderiam surgir com o legado olímpico, o grupo de pesquisa Inovação e
Sociedade começou a desenvolver um aplicativo para “Android” (sistema operacional móvel), que
a partir da localização do usuário, com mobilidade reduzida, fosse possível calcular a melhor rota
de acesso até o estádio do Maracanã. Como prosseguimento do projeto, acrescentamos o estádio
Engenhão ao aplicativo, de modo que este também calcule a melhor rota de acesso até o estádio. O
objetivo foi desenvolver um aplicativo para plataforma “Android”, que disponibilize a localização
do usuário através do “The Global Positioning System – GPS” do aparelho telefônico utilizado, oferecendo a melhor rota para que o usuário chegue ao seu destino, através da visualização num mapa
em tempo real do Estádio Engenhão e adaptação do projeto inicial para permitir que o usuário
escolha para qual dos estádios deseja ter a melhor rota calculada. A metodologia foi desenvolvida
a partir das seguintes etapas: 1) Desenvolvimento - Criar e configurar as rotas com GPS, Criação
da interface que exiba as informações necessárias; 2) Desenvolvimento – Criação das novas telas
para o aplicativo; 3) Programação; 4) Analise dos Resultados (verificar a otimização, testar o aplicativo em diferentes aparelhos e corrigir possíveis erros); 5) Atualização finalizada do aplicativo
de cálculo da melhor rota ao Engenhão para deficientes físicos. Os resultados alcançados foram:
o aprimoramento do RioAcesso, incluindo dois estádios para escolher a melhor rota e aprovação
do projeto enviado ao “Studio de Inovação Social” da Rede de Inovação Social Latino-Americana
(LASIN). Este trabalho apresenta um avanço nas políticas de inclusão social de pessoas com mobilidade reduzida, pois ajuda a integrar esses cidadãos à sociedade, por meio do esporte e da cultura,
através de um aplicativo para a plataforma Android. Sendo assim temos um produto com potencial
de mercado e de expansão de nichos de mercado, promovendo assim uma possível continuidade
do presente trabalho. Com o sucesso do projeto, foi incluído um novo ponto turístico (Engenhão)
e, futuramente, já é planejado a inserção de outros pontos, como o Jardim Zoológico do Rio de
Janeiro (RioZoo).
palavras-chave: acessibilidade; inovação; aplicativo

By virtue of the Olympic Games that were hosted in Rio in 2016 and by analyzing the business opportunities that could arise with the Olympic legacy, the research group Innovation and
Society began to develop an application for “Android” (mobile operating system), which from the
user’s location, with reduced mobility, it was possible to calculate the best access route to the Maracanã stadium. As a continuation of the project, we added the Engenhão stadium to the app so that
it also calculates the best access route to the stadium. The objective was to develop an application
for “Android” platform, which makes available the location of the user through the “Global Posi-
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tioning System - GPS” of the telephone device used, offering the best route for the user to arrive at
his destination, real-time map of Engenhão Stadium and adaptation of the initial design to allow
the user to choose which of the stadiums to have the best calculated route. The methodology was
developed from the following steps: 1) Development - Create and configure routes with GPS,
Creation of the interface that displays the necessary information; 2) Development - Creation of
new screens for the application; 3) Programming; 4) Analysis of Results (check the optimization,
test the application on different devices and correct possible errors); 5) Finished update of the
application of calculation of the best route to Engenhão for the disabled. The results achieved were:
RioAcesso’s improvement, including two stages to choose the best route and project approval sent
to the “Social Innovation Studio” of the Latin American Social Innovation Network (LASIN). This
work presents a breakthrough in the social inclusion policies of people with reduced mobility, as it
helps integrate these citizens to society, through sports and culture, through an application for the
Android platform. Therefore we have a product with market potential and expansion of market
niches, thus promoting a possible continuity of the present work. With the success of the project,
a new tourist spot (Engenhão) has been included and, in the future, it is planned to insert other
points, such as the Rio de Janeiro Zoo (RioZoo).
keywords: accessibility; innovation; aplication
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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663. AUTOMAÇÃO E MODELAGEM NA FORMACÃO DE ARQUITETOS E
ENGENHEIROS CIVIS
Autor: 		
Orientador:		

Filipe Graciano Neves
André Luiz Carvalho Cardoso (CTC / ESDI)

A presente pesquisa teve como foco de interesse central, desenvolver um projeto de pesquisa junto ao Laboratório de Automação e Modelagem da Informação para Construção – LAMIC.
Projeto recentemente contemplado com o edital E-14/2015 – Apoio às Universidades Estaduais:
UERJ, UENF e UEZO – 2015, com Pedido: 218026. Vinculado originalmente ao curso de Engenharia Civil da UERJ e hoje ao curso de Arquitetura e Urbanismo, o LAMIC tem como objetivo
principal o incremento de infraestrutura tecnológica para estudos e desenvolvimento das Building
Information Modeling - BIM, voltadas para as áreas de Arquitetura, Engenharia e Construção. A
pesquisa buscou construir os parâmetros iniciais para que implementação do LAMIC e contribua
na qualifi¬cação de professores e na formação dos alunos, além de viabilizar projetos de pesquisa
e extensão usando os processos de automação e modelagem da informação para gerar o desenvolvimento do ensino e da pesquisa de excelência. Busca-se, desta forma, trazer para Faculdade
de Engenharia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro o protagonismo vinculado às novas
tecnologias de modelagem de Informação para área da construção civil. As tecnologias digitais
BIM se apresentam como importantes paradigmas contemporâneos do crescimento e desenvolvimento das áreas industriais da Arquitetura, Engenharia e Construção – AEC. A plataforma BIM
cria a possibilidade de verifi-cação das várias condicionantes relacionadas ao projeto antes de sua
execução através de modelos virtuais parametrizados. O uso dos softwares de modelagem virtual
já se encontra em pleno desenvolvimento em países como Estados Unidos, Reino Unido e Cingapura. No Brasil, o uso do sistema BIM vem se desenvolvendo em crescente avanço em empresas
privadas e públicas. Diante dessa realidade cada vez mais profícua, coloca-se como problemática a
formação dos alunos das áreas de arquitetura, engenharia e construção, diante da falta de preparo e
qualifi¬cação para lidarem com esse novo panorama do mercado da construção civil brasileira. Assim, o projeto de pesquisa, aqui proposto, junto a implementação do LAMIC/FEN/UERJ poderá
contribuir para o desenvolvimento de projetos de construção na formação de estudantes e, posteriormente, na quali¬ficação da engenharia e da arquitetura na cidade, via novas tecnologias BIM.
palavras-chave: Modelagem; BIM; Automação

he present research focused on developing a research project with the Laboratory of Automation and Modeling of Information for Construction - LAMIC. Project recently contemplated
with the announcement E-14/2015 - Support to State Universities: UERJ, UENF and UEZO 2015, with Request: 218026. Originally linked to the Civil Engineering course of UERJ and today
to the Architecture and Urbanism course, LAMIC’s main objective is to increase the technological
infrastructure for studies and development of Building Information Modeling - BIM, focused on
the areas of Architecture, Engineering and Construction . The research sought to build the initial
parameters for the implementation of LAMIC and contribute to the qualification of teachers and
the training of students, as well as to make feasible research and extension projects using the pro-
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cesses of automation and information modeling to generate the development of teaching and of
excellence research. In this way, we seek to bring to the Faculty of Engineering of the University of
the State of Rio de Janeiro the protagonism linked to the new information modeling technologies
for the civil construction area. The BIM digital technologies present themselves as important contemporary paradigms of the growth and development of the industrial areas of Architecture, Engineering and Construction - AEC. The BIM platform creates the possibility of verifying the various
constraints related to the project before its execution through parameterized virtual models. The
use of virtual modeling software is already in full development in countries such as the United States, United Kingdom and Singapore. In Brazil, the use of the BIM system has been developing in a
growing advance in private and public companies. Faced with this increasingly profitable reality,
the students’ training in the areas of architecture, engineering and construction is problematic due
to the lack of preparation and qualification to deal with this new panorama of the Brazilian civil
construction market. Thus, the research project proposed here, together with the implementation
of LAMIC / FEN / UERJ, could contribute to the development of construction projects in the
training of students and, later, in the qualification of engineering and architecture in the city, via
new BIM technologies.
keywords: Modeling; BIM; Automation
Apoio Financeiro: CNPQ
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O Projeto Procac visa criar um processo de articulação com uma nova filosofia de construção
do conhecimento, utilizando diversas metodologias inovadoras que integrem ao conteúdo técnico
e científico atividades relacionadas à vida em sociedade num aprendizado contínuo. O projeto tem
como principais objetivos criar, instalar, realizar e acompanhar Ciclos do Processo Colaborativo de
Articulação do Conhecimento na UERJ, na incubadora ITECS e no laboratório Legin, para difundir a ideia de Tecnologia Social, Inovação e Empreendedorismo, e dar consequência a ideias novas
que surjam nas várias áreas da UERJ. O laboratório Legin – Laboratório de Estudos em Gestão
da inovação, tem como metodologia a utilização de diversas ferramentas tecnológicas. O monitor
interativo agrega valor as aulas criando exercícios interativos como: poder arrastar figuras, recortar, acessar a internet, abrir arquivos, gravar conteúdos de programas e organizar trabalhos com
apenas o toque dos dedos. O Podium interativo, tem as mesmas funções do monitor além de poder
gravar o áudio das aulas e contar com sistema de microfones. Além desses dois, a sala conta com a
ferramenta WordPad 2, que serve para criar enquetes com resultados instantâneos através de gráficos e tabela dos resultados. Ao longo do presente ano, o Legin abrigou diversas capacitações de
equipes distintas da UERJ. O laboratório é utilizado nas aulas do curso de MBA TIGNP – Tecnologia da Informação, Gestão de Negócios e Projetos, vinculado ao IME – Instituto de Matemática
e Estatística e também pela ITECS – Incubadora Tecnológica e Empreendimentos sociais e Cooperativas Sociais. Espera-se que com a utilização do laboratório a comunidade acadêmica e externa
possa criar um ambiente propício à geração de conhecimento colaborativo e ao desenvolvimento
de atividades voltadas nas áreas de Empreendedorismo, Tecnologia Social, Empreendedorismo e
Inovação
palavras-chave: Cooperativismo; Empreendedorismo; Inovação

The Procac Project aims to create a process of articulation with a new philosophy of knowledge construction, using various innovative methodologies to integrate the scientific and technical content activities related to life in society in a continuous learning. The project’s main objectives are to create, install, implement and monitor Cycles Knowledge Joint Collaborative Process in
UERJ, in ITECS incubator and Legin laboratory, to spread the idea of Social Technology, Innovation and Entrepreneurship, and to result in new ideas that arise in various areas of UERJ. The Legin laboratory - Laboratory of Studies in Innovation Management has as methodology the use of
various technological tools. The interactive monitor adds value classes creating interactive exercises such as: drag figures, cut, access the Internet, open files, record content programs and organize
work with just one touch. Interactive Podium has the same features of the monitor and it can record audio classes and rely with a microphones system. Besides these two, the room has the WordPad 2 tool, used to create polls with instant results through graphs and table of results. During this
year the Legin had various trainings by different teams of UERJ. The COMUNS (UERJ’s Office of
Social Communication) used the space for the training of its Department of Ceremonialists. The
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laboratory is used in the classes of the MBA course TIGNP - Information Technology, Business
Management and Projects, linked to the IME - Institute of Mathematics and Statistics and also by
ITECS - Social Entrepreneurs and Social Cooperatives Technological Incubator .It is expected that
with the use of laboratory academic and external community to create an environment conducive
to the generation of collaborative knowledge and development of activities focused in the areas of
Entrepreneurship, Social Technology, Entrepreneurship and Innovation.
keywords: Cooperativism; Entepreneurship; Innovation
Apoio Financeiro: CNPQ
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ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO SOBRE OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
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Autor: 		
Orientador:
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O setor de comunicação é uma indústria que vem mudando de propriedade no Brasil. De
tendência recente, é perceptível um modo diferente de composição da propriedade das empresas
do setor, com participação de fundos de investimento nacionais e internacionais, o que configura
uma novidade. Especialistas sugerem que este movimento reflete a tendência do capitalismo contemporâneo em se aventurar por diversos setores da indústria com o único objetivo de aumentar o
seu faturamento. Este trabalho faz parte da pesquisa “Estudo sobre Propriedade e Concentração de
Mídia no Brasil” e foi realizado a partir da coleta de dados empíricos do setor usando metodologias
diversas (análise documental, estudos de caso e entrevistas com fontes na indústria). O objetivo
foi reunir e elucidar dados estratégicos atuais sobre a propriedade dos meios de comunicação brasileiros, de maneira a contribuir para a área de economia da mídia, uma área ainda com estudos
escassos e informações desencontradas ou inexistentes. A pesquisa de campo indicou resultados
desse movimento financeiro, como a compra da Abril Educação pela Tarpon Investimentos e a
participação do Fundo Soberano de Cingapura em 18% das ações da agora Somos Educação, como
parte de outro grande negócio no Brasil que se soma às áreas de mídia e telecomunicações.
palavras-chave: concentração; fundos de investimento; mercado de mídia e telecomunicaçõe no Brasil

The communication sector is an industry that has been changing ownership in Brazil. Of
recent tendency, a different way of ownership of the companies of the sector is perceptible, with
participation of national and international private equity investment funds, what constitutes a novelty hitherto not seen. As experts suggest, this movement reflects the quest for contemporary capitalism to diversify into various business sectors for the sole purpose of billing. The work originated in the research “Study on Media Concentration and Ownership in Brazil”, and was carried out
through the collection of empirical data of the sector through various forms in order to elucidate
current strategic data of the Brazilian media, contribute to the area of media economy with studies
still scarce and information mismatched or non-existent. The results of this movement were obtained, such as the acquisition of Abril Educação by Tarpon Investimentos and the participation of
the Sovereign Fund of Singapore in 18% of the actions of the now Somos Educação, which is part
of the big business in Brazil, alongside with the sectors of media and telecommunications.
keywords: concentration; private investment funds; media and telecoms market in Brazil
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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COMUNI C AÇ ÃO
666. COMUNICAÇÃO, CONSUMO E CIDADE
Autor:			Beatriz Tendler
Colaborador(es):
Beatriz Tendler
Orientador:		
Ricardo Ferreira Freitas (CEH / FCS)

O interesse pelas representações sociais articuladas pela mídia a respeito da violência urbana
é a grande fonte inspiradora desta investigação. Diante do cenário de turismo, violência e megaeventos, percebemos que o Rio de Janeiro se apresenta como um espaço plural de conflito e entretenimento, onde cidadãos convivem com diferentes tipos de relações sociais, culturais e políticas.
Daí, surgiu o projeto do curso de extensão “Conversas sobre Cidades e suas Comunicações”, sustentado por dois pilares de produção e troca de conhecimento: o científico, produzido por alunos
de pós-graduação da UERJ, e o de ordem dita mais prática, vinculado aos alunos de licenciatura da
UERJ; todos compartilhando das mesmas condições em comum, como atores de um grande centro urbano. Na edição de 2017, foram promovidos cinco encontros semanais e uma aula-passeio.
Dentre os pontos discutidos, destacamos o esclarecimento dos dilemas e das controvérsias por
que passam as cidades e seus atores. A cada encontro dois alunos da pós-graduação apresentavam
seus trabalhos em andamento, sendo que no primeiro e último encontros um dos palestrantes foi
um professor titular da UERJ. Participaram do curso alunos dos diversos cursos de licenciatura da
UERJ. O curso foi gratuito e aconteceu no auditório do PPGCom (Programa de Pós-Graduação de
Comunicação Social), todos os sábados, no período de 19 de agosto a 23 de setembro, das 9 horas
às 13 horas, e a aula-passeio ocorreu dia 7 de outubro, às 11 horas, com duração de 3 horas. A cada
encontro era enviado aos alunos um questionário de avaliação. Tal documento buscou avaliar a
relevância de cada palestra e consultá-los sobre temas de interesse e formas de dinamizar e tornar
ainda mais atrativo os próximos encontros. As avaliações mostraram-se positivas, validando que os
temas abordados foram pertinentes. A formação do professor é contínua e, conforme Paulo Freire,
“quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. O curso fomentou discussões de forma crítica e ativa relativas à temática cidade, gerando possibilidades e multiplicidades de
abordagens transdisciplinares.
palavras-chave: Comunicação; Cidade; Consumo

The interest in the social representations articulated by the media about urban violence
is the great source of inspiration for this investigation. Facing the scenario of tourism, violence
and mega-events, we perceive that Rio de Janeiro presents itself as a plural space of conflict and
entertainment, where citizens coexist with different types of social, cultural and political relations.
Hence the project of the extension course “Conversations on Cities and their Communications”
took shape, supported by two pillars of production and exchange of knowledge: the scientific one,
produced by UERJ graduate students, and the one of a more practical order, linked to undergraduate students of UERJ; all sharing the same conditions in common, as actors of a large urban
center. In the 2017 edition, five weekly meetings and one class field trip were held. Among the
points discussed, we highlight the clarification of the dilemmas and controversies that cross the
cities and their actors. At each meeting two graduate students presented their work in progress,
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and in the first and last meeting one of the lecturers was a full professor of UERJ. Students from various undergraduate courses at UERJ participated in the course. The course was free of charge and
happened in the auditorium of the Postgraduate Program of Social Communication (PPGCom),
every Saturday, from August 19 to September 23, from 9 a.m. to 1 p.m., and the class- October 7, at
11 am, lasting 3 hours. An evaluation questionnaire was sent to students after each meeting. This
document sought to evaluate the relevance of each lecture and to consult the students on topics of
interest and ways of stimulating and making the next meetings (classes) even more attractive. The
evaluations were positive, validating that the subjects were relevant. The formation of the teacher
is continuous and, according to Paulo Freire, “those who teach teach in learning and those who
learn teach in learning”. The course fostered discussions in a critical and active manner regarding
the city theme, generating possibilities and multiplicities of transdisciplinary approaches.
keywords: Communication; City; Consumption
Apoio Financeiro: CNPQ ; Prociência
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COMUNI C AÇ ÃO
667. COMUNICAÇÃO E ESPORTE: DA PESQUISA À DISSEMINAÇÃO DO
CONHECIMENTO ACADÊMICO
Autor: 		
Orientador:		

Clara Lucia Quintaneira Moutinho
Ronaldo George Helal (CEH / FCS)

Autor: Clara Lúcia Quintaneira Moutinho Orientador: Ronaldo George Helal (FCS/DTC)
O projeto “Meios de Comunicação, Idolatria, Identidade e Cultura Popular” tem se tornado, com o
apoio do Prociência e do CNPq, um espaço sistemático de pesquisa em torno de questões que nos
remetem à relação entre mídia, idolatria, identidade e cultura popular na modernidade, com o foco
voltado primordialmente para o universo futebolístico. O projeto pretende analisar a relação entre
mídia, idolatria, identidade e cultura popular. Além disso, o projeto visa: a) analisar megaeventos
esportivos (Copa do Mundo e Jogos Olímpicos), em seus diferentes aspectos (esportivo, social,
cultural, econômico, político), pelo viés de algum produto midiático (internet, rádio, televisão,
jornal); b) difundir, sempre que possível, o conhecimento acadêmico para um público mais amplo,
por meio do blog (comunicacaoeesporte.com), do canal no Youtube e das redes sociais do laboratório. A metodologia pode ser enumerada em quatro partes: a) coleta de dados (em jornais, revistas,
sítios eletrônicos, televisão, rádio), b) sistematização (categorização dos dados coletados); c) análise
dos dados empíricos à luz do arcabouço teórico que vem sendo desenvolvido pelo orientador; d)
redação de artigos para apresentação em congressos, submissão a revistas científicas e publicação
em capítulos de livros. Os resultados obtidos são: a) auxílio na organização e participação ativa
nas reuniões do grupo de pesquisa “Esporte e Cultura“; b) participação na criação e nos debates
do grupo de pesquisa dos Encontros LEME 2018; c) manutenção do blog do grupo de pesquisa
“Esporte e Cultura”; d) participação em três entrevistas com pesquisadores do campo esportivo
(Martin Curi, Victor Melo e Sérgio Settani Giglio); e) criação mensal de um texto original para o
blog supracitado. Até agora foram publicados três textos de minha autoria, sendo que um deles foi
reproduzido no site do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O projeto me proporcionou uma ampliação do meu arcabouço teórico e uma “familiarização” com a redação de trabalhos
acadêmicos. Pude avançar, principalmente, no estudo das teorias da comunicação, da participação e
da representatividade feminina no esporte e da história da sociologia do esporte. Apoio financeiro:
Bolsa de Iniciação Científica PIBIC UERJ
palavras-chave: Comunicação; Esporte; Cultura

Author: Clara Lúcia Quintaneira Moutinho Advisor: Ronaldo George Helal (FCS / DTC)
The project “Media, Idolatry, Identity and Popular Culture” has become, with the support of Prociência and CNPq, a systematic space for research around issues that refer us to the relationship
between media, idolatry, identity and popular culture in modernity, with the focus focused primarily on the football universe. The project aims to analyze the relationship between media, idolatry,
identity and popular culture. In addition, the project aims to: a) analyze sport events (World Cup
and Olympic Games), in their different aspects (sports, social, cultural, economic, political), by
the bias of some media product (internet, radio, newspaper); b) to disseminate, whenever possible, the academic knowledge to a wider public, through the blog (comunicacaoeesporte.com), the
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YouTube channel and the social networks of the laboratory. The methodology can be enumerated
in four parts: a) data collection (in newspapers, magazines, electronic sites, television, radio), b)
systematization (categorization of data collected); c) analysis of the empirical data in the light of the
theoretical framework that has been developed by the advisor; d) writing articles for presentation
at congresses, submission to scientific journals and publication in chapters of books. The results
obtained are: a) help in the organization and active participation in the meetings of the research
group “Sport and Culture”; b) participation in the creation and debates of the research group of the
LEME 2018 Meetings; search “Sport and Culture”; d) participation in three interviews with researchers of the sports field (Martin Curi, Victor Melo and Sérgio Settani Giglio); e) monthly creation
of an original text for the aforementioned blog. So far, three of my own texts have been published,
one of which has been reproduced on the website of the Observatory for Racial Discrimination in
Football. The project gave me an extension of my theoretical framework and a “familiarization”
with the writing of academic papers. I was able to advance mainly in the study of theories of communication, participation and female representation in sport and the history of the sociology of
sport.
keywords: Communication; Sport; Culture
Apoio Financeiro: CNPQ
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COMUNI C AÇ ÃO
668. COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA ESDI COM ÊNFASE NA
INFORMÁTICA
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:		

Marcelo Ramiro Souza
Marcos Andre Franco Martins (CTC / ESDI)
Denise Del Re Filippo

Introdução: Este projeto foi elaborado visando fundamentalmente a melhoria da comunicação da faculdade. Tendo em vista as paralisações e greves ocorridas no período, optou-se por
concentrar o projeto principalmente na melhoria da comunicação do setor de Informática, devido
às demandas desta área. O projeto foi realizado sob orientação do Professor Marcos Martins e com
coorientação da engenheira Denise Filippo, chefe da informática da Esdi. O projeto também contou com a colaboração dos Sócios Pedro Herzog e Sergio Boiteux da empresa Plano B, responsável
pela elaboração do novo site da ESDI. Objetivos: O projeto aqui apresentado tem como objetivo
desenvolver um sistema de comunicação para a ampliação e melhoria dos canais de comunicação
interna e externa da Esdi. Um dos objetivos específicos foi a criação de uma Planilha de Reserva de
Espaços para possibilitar que docentes pudesse reservar laboratórios e salas de aula para atividades
específicas, apresentações, palestras, entre outros eventos, sem depender da secretaria da faculdade.
O projeto incluiu como objetivos a atualização do website da Esdi, a produção de peças gráficas
para divulgação de eventos sediados na Escola, a confecção de letreiros e o apoio à migração da
escola para software livre, entre outros. Metodologia: Para realizar a planilha, pesquisei as ferramentas como google Drive para saber como resolver problemas de comunicação interna. Procurei informações na Internet, busquei soluções já prontas para adaptação da realidade da faculdade
principalmente na questão de processos administrativos e informática. Também analisei os fluxos
de pessoas na unidade para definir a melhor estratégia de comunicação interna. E finalmente o
desenvolvimento da Planilha de Reserva de Espaços e a sua extensão física nos expositores para comunicar e sinalizar eventos de design ocorridos na Esdi. Resultados: • Viabilização da comunicação
interna e externa da Esdi • Desenvolvimento da Planilha de Reserva de Espaços, ampliação da base
de dados do site da Esdi, confecção de expositor e cartazes de eventos • Apoio à instalação e treinamento de software livres na Esdi, notadamente, os pacotes gráficos • Aprendizado na linguagem
de programação HTML para website. Conclusão: As atividades deste projeto foram direcionadas
conforme as demandas surgidas num período atípico da UERJ. Apesar das dificuldades, os canais
de comunicação interna e externa na Esdi avançaram em diferentes frentes, tanto em soluções materiais quanto em meio digital.
palavras-chave: Comunicação Visual; Design da Interação; Escola Superior de Desenho Industrial

Introduction: This project was elaborated aiming at fundamentally improving the communication of the faculty. In view of the strikes and strikes that occurred in the period, the focus was
mainly on improving communication in the IT sector, due to the demands of this area. The project was carried out under the guidance of Professor Marcos Martins and co-directed by engineer
Denise Filippo, chief of information technology at Esdi. The project also had the collaboration of
the partners Pedro Herzog and Sergio Boiteux of the company Plan B, responsible for the elabo-
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ration of the new site of the ESDI. Goals: The project presented here aims to develop a communication system for the expansion and improvement of Esdi’s internal and external communication
channels. One of the specific objectives was the creation of a Space Reserve Worksheet to enable teachers to reserve laboratories and classrooms for specific activities, presentations, lectures,
and other events, without depending on the faculty secretariat. The project included the updating
of Esdi’s website, the production of graphic pieces for the dissemination of events hosted at the
School, the making of signs and support for school migration to free software, among others.
Methodology: To run the spreadsheet, I’ve tried the tools like Google Drive to learn how to solve
internal communication problems. I looked for information on the Internet, I looked for solutions
already ready to adapt the reality of the college mainly in the matter of administrative and computer processes. I also analyzed the flows of people in the unit to define the best internal communication strategy. And finally the development of the Spaces Reserve Worksheet and its physical extension in the exhibitors to communicate and signal design events that took place at Esdi. Results:
• Enabling the internal and external communication of Esdi • Development of the Spaces Reserve
Worksheet, expansion of Esdi’s website database, creation of exhibitor and event posters • Support
to the installation and training of free software in Esdi, notably the graphic packages • Learning
in the HTML programming language for website. Conclusion: The activities of this project were
directed according to the demands arising in an atypical period of UERJ. Despite the difficulties,
internal and external communication channels at Esdi have advanced on different fronts, both in
material solutions and in digital media.
keywords: Visual communication; Interaction Design; Superior College of Industrial Design
Apoio Financeiro:
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COMUNI C AÇ ÃO
669. DOCUMENTAÇÃO IMAGÉTICA DAS INTERAÇÕES SENSÍVEIS NAS
RUAS GALERIAS E GALERIAS DO RIO DE JANEIRO
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:

Taíza Moraes Costa
Cintia Sanmartin Fernandes (CEH / FCS)
Cíntia Fernandes

COMUNICAÇÃO Documentação imagética das interações sensíveis nas Ruas Galerias e
Galerias do Rio de Janeiro Autor: Taíza Moraes Costa Orientador: Cíntia Sanmartin Fernandes
(CEH/FCS) O trabalho - que faz parte do projeto de pesquisa que investiga as culturas urbanas e
a cidadania nas Ruas galerias e Galerias do Rio de Janeiro - tem como proposta documentar esses
espaços e as interações sensíveis que ocorrem neles por meio da elaboração de um material imagético e sonoro (fotografia, sons e vídeos). Ao longo da pesquisa constatou-se lugares da cidade em
que se reúnem grupos sociais diversos e onde há dinamismo sociocultural relevante para o estudo
e documentação. São eles: Pedra do Sal, Praça Tiradentes, Rua do Ouvidor, Rua do Lavradio, Shopping Cidade Copacabana, Galeria Menescal, Galeria River e Arpoador. Contextualizando esse objeto de estudo na sociedade contemporânea, ancoramos nossa compreensão no entrelaçamento de
uma perspectiva teórica “Ecosófica” (MAFFESOLI, 2010 e 2014) - a qual sustenta-se na sabedoria
sensível e no imaginário cotidiano – somada a uma episteme “corpográfica” provinda dos estudos
urbanistas contemporâneos - a qual considera que não apenas as espacialidades, mas, do mesmo
modo, os movimentos e gestos do corpo indicam marcas e vestígios das experiências urbanas (JACQUES, 2012). Como principal estratégia metodológica para a compreensão das sociabilidades
nesses espaços da cidade adotou-se a deriva - como articulada por Herschmann e Fernandes (2014).
A proposta de se colocar “à deriva” corresponde a uma posição de estratégia metodológica conscientemente adotada na pesquisa com o intuito de entender a cidade como um espaço orgânico de
vida. Desse modo, a partir das experiências e interações sensíveis da pesquisadora nas ruas e galerias do Rio de Janeiro, e em cada captura de imagem e som, evidenciou-se a construção de novos
sentidos socioespaciais nos locais investigados, por diferentes grupos e por meio de interações com
o ambiente e com outros indivíduos. Concluiu-se que as reorganizações das espacialidades acontecem de fato por essa comunicação não somente racional e utilitária e que, mesmo as formações de
redes afetivas sejam muitas vezes transitórias, elas dão origem a novos mapas da cidade que podem
abrir discussões importantes sobre a cidadania e democracia na perspectiva intercultural. O resultado do trabalho pode ser visto no website produzido com acesso público. palavras-chave: cidade;
sociabilidade; deriva;
palavras-chave: cidade; sociabilidade; deriva

This work is part of the research project that studies how the urban culture and the citizenship are developed in the galleries and street galleries of Rio de Janeiro, with the proposal of
document these places and sensitive interactions that take place there, by making a imagistic and
audible material (pictures, sounds and videos). Over the researching we could verify places in the
city that reunity different social groups and has significant dynamism sociocultural for the study
and the proposed documentation. They are: Pedra do Sal, Praça Tiradentes, Rua do Ouvidor, Rua
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do Lavradio, Shopping Cidade Copacabana, Galeria Menescal, Galeria River e Arpoador. The intention of documentation is to create a reference imagistic bank for scientific publications and a
sensitive map of the city. Contextualizing this research subject in the contemporary society we
based our comprehension in the locking of a theory perspective ‘’Ecosófica’’(MAFFESOLI, 2010
a 2014) - the one that supports itself in the sensitive knowledge and in the imaginary everyday
- combine with an episteme ‘’corpográfica’’ from the urbanistic contemporary studies - that consider not only spatialities, but, in the same way, the movements and gestures of the body indicates
marks and vestiges of urban experiences (JACQUES, 2012). The main strategy methodological for
the understanding of the sociability in these places of the city, we adopted the drift - as articulated
by Hershman and Fernandes (2014). The proposal of putting itself rudderless is a methodological
strategy position knowingly adopted with the intention to undersanding the city like a organic
space of life. In this manner, from the experiences and sensitive interactions of the researcher in
the streets and galleries of Rio de Janeiro, and in each capture of image and sound, it evidences
the construction of new socio-spatials in the places investigated, by different groups and by the
interactions with the place and other people. The conclusion is that the reorganizations of the
spatialities occur, in fact, by this comunication: not only rational and utilitary. Furthermore, even
the affective web formation are oftentimes transitory, they originate new maps of the city that can
open important discussions about the citizenship and democracy. The result of the work can be
found in the website made - with public access.
keywords: city; sociability; drift
Apoio Financeiro: CNPQ
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COMUNI C AÇ ÃO
670. JORNALISMO DE DADOS – CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
Autor:			
Orientador:		

Judite Macedo Cypreste
Fábio Souza Vasconcellos (CEH / FCS)

Introdução: Com o advento do “Big Data”, onde inúmeros dados podem ser armazenados,
coletados, distribuídos e analisados, novas habilidades têm surgido no processo de apuração jornalística: a capacidade de buscar, organizar e interpretar dados subsidiando reportagens. No Brasil, já
identificamos alguns veículos e jornalistas que passaram a adotar o que se convencionou chamar
de Jornalismo de Dados. Nesta pesquisa, mapeamos a literatura e exemplos de reportagens que
ajudam a conceituar a prática do Jornalismo de Dados. Objetivos: Investigar, através de bibliografia
disponível, o conceito de Jornalismo de Dados. Metodologia: Nesta pesquisa foram utilizadas referências bibliográficas que conceituam práticas do que se convencionou classificar como Jornalismo
de Dados. Para isso, foram mapeados inúmeros artigos, manuais e livros acadêmicos que tratam
do assunto. Resultados: Os resultados encontrados na presente pesquisa sugerem que o Jornalismo
de Dados começou a partir da prática de tentar sistematizar e organizar as informações com o uso
de computadores, o que ficou conhecido como Reportagem com Auxílio do Computador (RAC).
Esta prática, feita principalmente pelos jornalistas investigativos, acabou desenvolvendo o uso de
ferramentas e conceitos das Ciências Sociais. O termo “Jornalismo de Dados” surge, assim, como
uma nova fase representada pelo volume gigantesco de informações disponíveis online, aliada a
“softwares” que permitem uma visualização mais clara e objetiva do objeto analisado, de forma que
o leitor compreenda de maneira mais sucinta possível o que está sendo abordado. Conclusão: O
Jornalismo de Dados é uma prática onde a democratização da informação, que outrora estaria fechada em uma base de dados, é aberta ao público, de forma que este seja capaz de entender, dentro
de um imensurável volume de dados disponíveis online, o que definitivamente está sendo exposto
e divulgado.
palavras-chave: Jornalismo de Dados ; Banco de Dados; Jornalismo Investigativo

Introduction: With the advent of “Big Data”, where countless data can be stored, collected,
distributed and analyzed, new skills have arisen in the process of journalistic scrutiny: the ability
to search, organize and interpret data by subsidizing reports. In Brazil, we have already identified
some vehicles and journalists that started to adopt what is known as Data Journalism. In this research, we map the literature and examples of reports that help to conceptualize the practice of
Data Journalism. Objectives: To investigate, through available bibliography, the concept of Data
Journalism. Methodology: In this research were used bibliographical references that conceptualize
practices of what was conventionally classified as Data Journalism. For this, numerous articles,
manuals and academic books dealing with the subject were mapped. Results: The results found in
the present research suggest that Data Journalism started from the practice of trying to systematize and organize information using computers. This is known as Computer Assisted Reporting
(RAC). This practice, made mainly by investigative journalists, ended up developing the use of
social science tools and concepts. The term “Data Journalism” thus appears as a new phase represented by the gigantic volume of information available online, coupled with “softwares” that allow
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a clearer and more objective view of the analyzed object, so that the reader understands more succinctly what is being addressed. Conclusion: Data Journalism is a practice where the democratization of information, once closed in a database, is open to the public, so that it is able to understand,
within an immeasurable volume of data available online, the which is definitely being exposed and
publicized.
keywords: Data Journalism; Database; Investigative Journalism
Apoio Financeiro:
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COMUNI C AÇ ÃO
671. #OBRASILFELIZDENOVO: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS
NAS REDES NA PRÉ-CAMPANHA À PRESIDÊNCIA DE LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA (PT)
Autor: 		
Orientador:		

Vitor Pereira da Costa Santos
Alessandra Alde (CEH / FCS)

#OBeasilFelizDeNovo O presente trabalho objetiva analisar as publicações do pré-candidato
à Presidência da República, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva, nas
mídias sociais, com especial atenção na construção narrativa criada e na reação dos internautas ao
conteúdo postado. São analisadas as postagens feitas no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube,
no período entre os dias 27 de abril de 2018 e 15 de agosto de 2018. Procura-se observar como as
páginas trabalharam a imagem do ex-presidente durante esta etapa da pré-campanha, principalmente, pelo caráter atípico desta, derivado da prisão de Lula em 07 de abril. Para tanto, foi realizada
uma imersão de caráter etnográfico nas páginas do candidato e de possíveis páginas auxiliares a fim
de observar o comportamento dele e dos eleitores nessas plataformas onlines. O método consistiu
na coleta, descrição e análise das interações nas mídias e dos conteúdos publicados. A partir disso,
pode-se notar a tentativa das páginas de manter a imagem de Lula viva, em virtude de seu alto
potencial eleitoral, sempre recorrendo ao período em que governou, marcado pela estabilidade e
inclusão, com constantes comparações entre a atual situação do país e a época de seus governos.
Em relação aos eleitores, é notável uma diferença em relação ao conteúdo postado; percebe-se uma
postura negativa por parte dos receptores das postagens no Twitter ao passo que as publicações
no Facebook e no Instagram têm em sua maioria recepções positivas acerca do petista. Nesta, há o
predomínio de mensagens mais curtas, com caráter de idealização do petista, porém não se podem
desconsiderar os vários relatos (esses sim extensos) de usuários que contam a mudança de suas
vidas durante os governos do ex-presidente (os investimentos no ensino universitário são sempre
lembrados); enquanto naquela pode-se enxergar um apoio “mais formal” a Lula, com comentários
mais sérios. Percebe-se, portanto, que a despeito da forte especulação na imprensa, sobre a presença ou não dele na disputa eleitoral, as páginas oficiais reforçam continuamente que ele é o candidato, demonstrando uma estratégia política de usar esses canais para criar uma “contra-narrativa”.
palavras-chave: Eleições; Mídias Sociais; Lula

This paper aims to analyze the publications of the pre-candidate for the Presidency of the
Republic, by the Workers’ Party (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, in social media, with special attention to the narrative construction created and the reaction of Internet users to the content posted.
We analyze the posts made on Twitter, Facebook, Instagram and Youtube, in the period between
April 27, 2018 and August 15, 2018. It is sought to observe how the pages worked the image of
the ex- president during this stage of the pre-campaign, derived from the prison of Lula in 7 of
April. In order to do so, an immersion of ethnographic character was carried out in the pages of
the candidate and of possible auxiliary pages in order to observe the behavior of his and the voters
in these online platforms. The method consisted of the collection, description and analysis of the
interactions in the media and the published contents. From this, one can note the attempt of the
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pages to maintain the image of Lula alive, always resorting to the period in which he governed,
marked by stability and inclusion, with constant comparisons between the current situation of
the country and the time of their governments. In relation to voters, a difference is noticeable in
relation to the content posted; there is a negative stance on the part of recipients of Twitter posts
whereas posts on Facebook and Instagram have mostly positive receptions about Twitter. In this,
there is the predominance of shorter messages, with a character of idealization of the PT, but one
can not ignore the several reports (that are extensive) of users that tell the change of their lives
during the former president’s governments; while in that one can see a “more formal” support to
Lula, with more serious comments. It can be seen, therefore, that in spite of the strong speculation
in the press, whether or not he is in the electoral contest, the official pages constantly reinforce that
he is the candidate, demonstrating a political strategy of using these channels to create a “counternarrative”.
keywords: Elections; Social Medias; Lula
Apoio Financeiro:
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COMUNI C AÇ ÃO
672. O PROTAGONISMO FEMINISTA POR TRÁS DAS LENTES: ATUAÇÃO
DE CINEASTAS NEGRAS NA BAIXADA FLUMINENSE
Autor: 		
Orientador:

Teresa Cristina Santos Balbino
Rosangela Malachias (CEH / FEBF)

Introdução: O presente trabalho caracteriza–se com um aprofundamento étnico-racial e de
gênero do projeto do ano de 2017 que possuía com o título “Mate com Angu: embates, produção
cultural local e global na Baixada Fluminense” desenvolvido na disciplina de Cultura: o Local e o
Global do curso de licenciatura em pedagogia da UERJ/FEBF sob a orientação da professora doutora Rosangela Malachias e apresentado na 26ª SEMIC recebendo menção honrosa pela pesquisa.
Tal produção se justifica pela tentativa de articulação dos campos de Comunicação e Educação,
como instrumento para emancipação e equidade, resistência das mulheres negras inseridas no audiovisual. Objetivos: Compreender o processo de liderança e atuação no contexto educacional da
professora Armanda Álvaro Alberto, fundadora da Escola Regional de Meriti, conhecida em Duque de Caxias com Mate com Angu. Demostrar a participação das cineastas negras nos festivais de
cinema popular organizado pelo cineclube Mate com Angu na Baixada Fluminense nos anos de
2016 e 2017 e refletir sobre as possibilidades de emancipação e produção de novas subjetividades
e realidades através do audiovisual. Utilizamos com encaminhamento metodológico a pesquisa
quantitativa e qualitativa, com levantamento bibliográfico e inspiração na análise documental segundo Le Goff (1984), tendo como instrumento de dados as programações dos festivais de cinema
popular em 2016 e 2017 e o documento “Participação feminina na produção audiovisual brasileiro”
da Agência Nacional do Cinema (ANCINE,2016). Resultados: Nota-se o protagonismo das mulheres na produção audiovisual na Baixada Fluminense, entretanto a atuação das cineastas negras
ainda é baixo, segunda a análise dos festivais. O cinema possibilita as mulheres assumirem um lugar
que antes não lhes eram atribuído, permitindo assim, desconstrução dos estereótipos que são reproduzidos e cristalizados pela mídia que prejudicam a afirmação identitária feminina e/ou negra
e sua valorização social. Percebe- se o processo de militância, resistência e educação das cineastas
negras da Baixada Fluminense incorporada nas suas produções cinematográficas. Conclusão: Concluímos que o audiovisual configura-se como espaço de possibilidades para formulação, construção e realização de novas perspectivas e subjetividades, com vistas a equacionar desigualdades que
persistem em nossa sociedade, além de possibilitar vez e voz para as cineastas expressarem suas
revoltas, questionamentos e diretos.
palavras-chave: Cineastas negras; Educomunicação; Resistências

Introduction: The present work is characterized by an ethnico-racial and gender depth of
the 2017 project that had the title “Mate com angu: clashes, local and global cultural production
in the Baixada Fluminense” developed in the discipline of Culture : the local and the global of the
licenciatura course in pedagogy of UERJ / FEBF under the guidance of the teacher / doctor Rosangela Malachias and presented at the 26th SEMIC receiving honorable mention by the research.
Such production is justified by the attempt to articulate the fields of Communication and Education as an instrument for emancipation, equality and resistance of black women inserted in the
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audiovisual. Objectives: The work in question seeks to understand the process of leadership and
performance in the educational context of teacher Armanda Álvaro Alberto, founder of the Regional School of Meriti, known in Duque de Caxias with Mate with Angu. Demonstrate the participation of the black filmmakers in the popular film festivals organized by the Mate film with Angu in
the Baixada Fluminense in the years 2016 and 2017 and reflect on the possibilities of emancipation
and production of new subjectivities and realities through the audiovisual. We used quantitative
and qualitative research, with a bibliographical survey and inspiration in documentary analysis according to Le Goff (1984), using as data instrument the programming of the popular film festivals
in 2016 and 2017 and the document “Female participation in audiovisual production Brazilian “of
the National Cinema Agency (ANCINE, 2016). Results: The role of women in the audiovisual production in the Baixada Fluminense is noted, although the performance of black filmmakers is still
low, and secondly, the analysis of the festivals. Cinema allows women to take a place that was not
previously attributed to them, thus allowing deconstruction of the stereotypes that are reproduced
and crystallized by the media that undermine the feminine and / or black identity affirmation and
their social valorization. We can see the process of militancy, resistance and education of the black
filmmakers of Baixada Fluminense incorporated in their cinematographic productions. Conclusion: We conclude that the audiovisual is configured as a space of possibilities for the formulation,
construction and realization of new perspectives and subjectivities, with a view to equalizing inequalities that persist in our society, besides allowing time and voice for the filmmakers to express
their revolts, questions and direct.
keywords: Black filmmakers; Educommunication; Resistances
Apoio Financeiro: CNPQ
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COMUNI C AÇ ÃO
673. OS ENTRAVES PARA O FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE
MIDIATIVISMO NO RIO DE JANEIRO
Autor:			
Orientador:		

Elis Carneiro da Silva
Marcelo Ernandez Macedo (CEH / FCS)

OS ENTRAVES PARA O FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE MIDIATIVISMO NO
RIO DE JANEIRO Sustentabilidade e Organização dos grupos de midiativismo Autor: Elis Carneiro da Silva Orientador: Marcelo Ernandez Macedo O Laboratório de Comunicação Dialógica
tem como objetivo oferecer apoio e trocar conhecimentos com grupos que realizam atividades de
comunicação horizontal, conhecidos pelas categorias de `comunicação comunitária`, `alternativa`,
`popular ou dialógica`. Seu principal projeto, `Dialogias - assessoria e pesquisa com grupos de comunicação comunitária do Estado do Rio de Janeiro`, consiste na assessoria a esses grupos e realização de pesquisas junto aos mesmos. A partir dessa pesquisa, temos produzido artigos científicos,
seminários, cursos e filmes documentários que procuram sistematizar os conhecimentos gerados.
O objetivo deste projeto é aprofundar a pesquisa sobre tais grupos e compreender as suas condições
de funcionamento e sustentabilidade. Partindo desses estudos, temos desenvolvido uma trilogia de
artigos sobre os grupos de midiativismo, abordando três dimensões desse universo: a formação dos
grupos (já publicado), o funcionamento e as formas de organização dos grupos (em andamento) e
ideologia e as disputas existentes nesse universo (será produzido no segundo semestre). No LCD, a
noção de dialogia caracteriza e identifica o modo como realizamos o nosso trabalho, buscando uma
construção horizontal do conhecimento e o reconhecimento da capacidade dos atores sociais na
compreensão do seu próprio universo. Assim, o método de trabalho do LCD é definido pela construção de interfaces dialógicas entre todos os envolvidos no processo de pesquisa: professores, bolsistas e comunicadores populares. Os grupos pesquisados são convidados a participar do processo
de construção dos projetos e da realização dos mesmos. Os resultados deste projeto até o presente
momento foram: a publicação do primeiro artigo da trilogia; a elaboração do segundo artigo (em
desenvolvimento); a produção de uma série para TV com 4 episódios de 52 min sobre áreas específicas da comunicação independente e a criação da Revista de Comunicação Dialógica (que também
se encontra em andamento). Diante disso, concluímos que o LCD tem desenvolvido um trabalho
de grande importância no âmbito acadêmico-científico, possibilitando um aprofundamento na
compreensão do funcionamento dos grupos de midiativismo e no contexto social que esses grupos
estão inseridos. palavras-chave:Comunicação Comunitária; Midiativismo; Comunicação Dialógica
palavras-chave: Comunicação Comunitária; Midiativismo; Comunicação Dialógica

HURDLES FOR THE FUNCTIONING OF MEDIATIVISM GROUPS IN RIO DE JANEIRO Sustainability and Organization of mediativism groups Author: Elis Carneiro da Silva Advisor:
Marcelo Ernandez Macedo The Dialogic Communication Laboratory aims to offer support and
exchange knowledge with groups that carry out horizontal communication activities, known by
the categories of ‘community communication’, ‘alternative’, ‘popular or dialogical’. Its main project,
`Dialogias - advisory and research with community communication groups of the State of Rio de
Janeiro`, consists of advising these groups and conducting research with them. From this research,

1302

we have produced scientific articles, seminars, courses and documentary films that seek to systematize the generated knowledge. The objective of this project is to deepen the research on such
groups and to understand their operating conditions and sustainability. Based on these studies, we
have developed a trilogy of articles on mediativism groups, addressing three dimensions of this
universe: the formation of groups (already published), the functioning and forms of organization
of groups (in progress) and ideology and existing disputes in this universe (will be produced in the
second semester). On the LCD, the notion of dialogue characterizes and identifies the way we carry
out our work, seeking a horizontal construction of knowledge and recognition of the capacity of
social actors to understand their own universe. Thus, the working method of the LCD is defined by
the construction of dialogic interfaces between all those involved in the research process: teachers,
scholars and popular communicators. The groups surveyed are invited to participate in the process
of construction of the projects and their realization. The results of this project up to the present
moment were: the publication of the first article of the trilogy; the preparation of the second article
(under development); the production of a television series with 4 episodes of 52 min on specific
areas of independent communication and the creation of the Journal of Dialogic Communication
(which is also in progress). In view of this, we conclude that the LCD has developed a work of
great importance in the academic-scientific scope, allowing a deepening in the understanding of
the functioning of the mediativism groups and in the social context that these groups are inserted.
keywords: Community Communication; Mediativism; Dialogical Communication
keywords: Community Communication; Mediativism; Dialogical Communication
Apoio Financeiro:
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COMUNI C AÇ ÃO
674. “PRECISAMOS FALAR SOBRE MACHINIMA! UM ESTUDO
EXPLORATÓRIO SOBRE O FENÔMENO QUE USA OS VIDEOGAMES COMO
BASE PARA PRODUÇÕES DE OBRAS AUDIOVISUAIS A PARTIR DO CASO
GIRLS IN THE HOUSE”
Autor:			
Colaborador(es):
				
				
Orientador:		
Coorientador:		

Kerolayne Marinho de Sousa
Mayara Fidalgo Pereira de Barros
Carolina Fernandes de Almeida
Renata Cristina da Silva Monty Barreto
Fatima Cristina R. Martins de Oliveira (CEH / FCS)
Alessandra Maia

Este projeto parte da observação de que há poucos estudos sobre machinima (vídeos produzidos a partir das tecnologias dos videogames) no país. O pesquisador James Paul Gee (2009) traz
o argumento de que bons jogos incorporam bons princípios de aprendizagem, no qual enumera
e explica os 16 princípios que podem ser observados em jogos eletrônicos que são considerados
bons. Entretanto, qual é a relevância disso para um estudo a respeito do processo de produção de
machinima ser considerado ou não uma forma de jogar? Explicamos: isso importa para refletirmos
justamente sobre a criatividade e as formas de apropriação de um jogo para contar uma determinada história, como é o caso de uma produção de machinima e como isso pode ser percebido também
como uma forma de jogar. A hipótese desta pesquisa é de que se trata de uma maneira de jogar que
busca explorar criativamente os limites impostos pela programação e pelo design dos jogos, além
de se apropriar de diferentes produtos culturais e utilizá-los como referência. A websérie Girls In
The House (Gith) se passa (a maior parte do tempo) numa pensão, na qual as amigas Duny, Honey
e Alex trabalham para a misteriosa tia Ruiva. Gith é, segundo informações fornecidas por Raony
na fanpage da mesma, uma websérie do gênero de Comédia. Do ponto de vista teórico, machinima ilustra as recentes teorias de intermedialidade e novas relações entre muitas áreas de pesquisa”
(PICARD, 2007, p. 2), além de ressaltar a importância do machinima para o estudo de jogos. Nesse
sentido cabe ressaltar que embora a combinação de mídias exista em produtos culturais desde danças e canções pré-históricas até textos da cultura digital, segundo Claus Clüver (2006, p, 20) intermídias são textos, ou gêneros de textos, que recorrem “a dois ou mais sistemas de signos e/ou mídias de uma forma tal que os aspectos visuais e/ou musicais, verbais, cinéticos e performativos dos
seus signos se tornam inseparáveis e indissociáveis”. Com o objetivo de investigar o fenômeno do
machinima, neste projeto foi realizado um estudo de caso da série Gith. Como salienta Yin (apud
DUARTE, 2012, p. 216) “o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de um contexto da vida real.” Márcia Duarte (2012) ressalta que o estudo de
caso deve ter preferência quando se pretende examinar eventos contemporâneos.
palavras-chave: Cognição; Comunicação; Machinima

This project starts from the observation that there are few studies on machinima (videos
produced from video game technologies) in the country. Researcher James Paul Gee (2009) argues that good games incorporate good principles of learning, in which it lists and explains the
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16 principles that can be observed in electronic games that are considered good. However, what
is the relevance of this for a study about the machinima production process to be considered a
form of play or not? We explain: this matters to reflect precisely on the creativity and the ways of
appropriating a game to tell a certain story, as is the case of a machinima production and how this
can also be perceived as a way to play. The hypothesis of this research is that it is a way of playing
that seeks to explore creatively the limits imposed by the programming and game design, as well
as appropriating different cultural products and using them as a reference. The web series Girls
In The House (Gith) takes place (most of the time) in a boarding house, where friends Duny, Honey and Alex work for the mysterious Aunt Ruiva. Gith is, according to information provided by
Raony in the fanpage of it, a web series of the genre of Comedy. From a theoretical point of view,
Machinima illustrates the recent theories of intermediation and new relationships between many
areas of research “(Picard, 2007, p.2), as well as emphasizing the importance of machinima for the
study of games. In this sense, it should be noted that although the combination of media exists in
cultural products from dances and prehistoric songs to texts of digital culture, according to Claus
Clüver (2006, p, 20) intermídias are texts, or genres of texts, that resort to “two or more systems of
signs and / or media in such a way that the visual and / or musical, verbal, kinetic and performative aspects of their signs become inseparable and inseparable. “ With the objective of investigating
the machinima phenomenon, a case study of the Gith series was carried out in this project. As Yin
points out, “the case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon
within a real-life context.” Márcia Duarte (2012) points out that the case study should have a preference when one wants to examine contemporary events.
keywords: Cognition; Communication; Machinima
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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COMUNI C AÇ ÃO
675. QUESTIONANDO A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO NA HISTÓRIA
DA LEITURA (TRABALHO INSERIDO NA PESQUISA MEIOS DE
COMUNICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SENTIDO)
Autor:			
Orientador:

Leticia Motta de Carvalho
Marcio Souza Gonçalves (CEH / FCS)

A história da humanidade é criada a partir da atribuição de sentido a símbolos. A História da
Leitura não é diferente. Compreender as relações entre os indivíduos e os textos de suas respectivas épocas é primordial para entender os contextos políticos, sociais e econômicos passados e seus
reflexos na atualidade. Este projeto consiste na investigação de como a história do livro e da leitura
se deram ao longo dos anos, averiguando como os autores e pesquisadores de comunicação e campos afins construíram o que atualmente se tem como base do campo de estudo da leitura entendida
como produção de sentido a partir de um texto. O estudo de textos canônicos do campo da História
da Leitura dentro de uma dinâmica de grupo de pesquisa foi primordial, tanto para entender como
as tendências argumentativas se organizam e por si só criam correntes de sentido dominantes,
quando para questionar a validez dos argumentos reproduzidos dentro do meio acadêmico. As
discussões em conjunto foram essenciais para que diversos pontos de vista fossem contemplados e
o trabalho enriquecido. Os textos abrangeram desde obras essenciais para o ocidente quanto para
outras culturas menos discutidas, como as orientais e sul-americanas. Tais análises culminaram na
coleta de dados de argumentos utilizados em congressos e conferências nacionais sobre o tema,
organizando-os de forma que revelaram-se tendências de construção de sentido ao longo dos anos.
O projeto procurou entender como tais construções foram realizadas e como elas reverberam nas
teses e argumentações até os dias de hoje, sempre com o recorte da leitura como ponto de partida
para a interação do homem com a sociedade.
palavras-chave: História da Leitura; Sentido; Verdade

The history of humanity is created from the attribution of meaning to symbols. The Story
of Reading is no different. Understanding the relationships between individuals and the texts of
their respective epochs is paramount to understand the past political, social and economic contexts
and their reflections today. This project consists in the investigation of how the history of the book
and the reading have occurred over the years, investigating how the authors and researchers of
communication and related fields constructed what is currently based on the field of study of reading understood as production of from a text. The study of canonical texts in the field of Reading
History within a research group dynamics was primordial both to understand how argumentative
tendencies are organized and by themselves and create dominant currents of meaning as well as
to question the validity of the arguments reproduced within of the academic world. The group
discussions were essential for a number of points of view were considered, enriching the research.
The texts ranged from works essential to the West to other less discussed cultures, such as the
Eastern and South American. These analyzes culminated in the collection of data from arguments
used in national congresses and conferences on the theme, organizing them in a way that revealed
tendencies of meaning construction over the years. The project sought to understand how such

1306

constructions were carried out and how they reverberate in the theses and arguments to the present day, always with the reading cut as a starting point for the interaction of man with society.
keywords: History of Reading; Meaning; Truth
Apoio Financeiro: CNPQ
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DIREITO
676. A EXTENSÃO DOS MECANISMOS DE TUTELA DA LEI 13.146/2015
À PESSOA IDOSA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA DUPLA PROTEÇÃO DA
PESSOA IDOSA
Autor:			
Orientador:		

Mariane Neto Velozo
Guilherme Calmon Nogueira da Gama (CCS / DIR)

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
tem como objetivos assegurar e promover o exercício dos direitos e liberdades fundamentais das
pessoas com deficiência, a fim de garantir sua inclusão no seio social. Contudo, é importante salientar que o referido diploma normativo desencadeou alterações consideráveis em vários institutos
jurídicos, em especial, o regime das incapacidades, o tema das invalidades dos negócios jurídicos e
o regime da curatela, disciplinados no Código Civil, além de inovar com o instituto da tomada de
decisão apoiada. Desse modo, a referida pesquisa buscará analisar e compreender as mudanças e
inovações ocorridas em decorrência da promulgação da Lei 13.146/2015, fazendo as devidas correlações no que concerne aos mecanismos de tutela disponíveis e as pessoas idosas, que, em razão
da senilidade, necessitarão de dupla proteção. Objetivos: Os objetivos serão alcançados pelo estudo
e análise minuciosa dos mecanismos de tutela dispostos no Estatuto da Pessoa com Deficiência,
de modo a apurar criticamente a necessidade de proteção especial ao referido grupo vulnerável,
examinando os diplomas legais pertinentes que o disciplinam e seus eventuais conflitos com outras
normas jurídicas, além de viabilizar a compreensão dos fatos que impõem a necessidade de dupla
proteção jurídica às pessoas idosas, com o fito específico de concretizar os direitos das pessoas com
deficiência, especialmente no que se refere ao campo existencial. Metodologia: A metodologia utilizada será a teórico-conceitual, envolvendo a reunião e apreciação crítica de documentos legais,
doutrinários e jurisprudenciais, em sua maioria nacionais e também internacionais. Resultados:
Compreensão dos mecanismos de tutela da pessoa com deficiência e idosa, buscando a criação de
soluções para efetivar sua inclusão na sociedade. Conclusão: O trabalho desenvolvido se pautará
na análise detalhada das alterações resultantes da instituição da Lei 13.146/2015, no âmbito do Direito Civil, buscando compreender as alterações normativas que conferem proteção à pessoa com
deficiência e idosa, e as formas eficazes de efetivar tal proteção, a fim de garantir a promoção do
exercício dos direitos a elas conferidos.
palavras-chave: Deficiência; Direito do Idoso; Tutela

The Extension of the Mechanisms of Protection of the Law 13.146/2015 to the Elderly
Person with Disabilities Double protection for the Elderly Person The Brazilian Law on the Inclusion of Persons with Disabilities (Statute of the Person with Disabilities) aims to ensure and
promote the exercise of the fundamental rights and freedoms of the persons with disabilities, in
order to guarantee their inclusion in the social core. However, it is important to point out that this
legislation has triggered considerable changes in many legal institutes, in particular, the regime
of incapacities, the invalidities of legal transactions and the legal guardianship, disciplined in the
Civil Code. Besides, it has innovated with the “supported decision making” institute. Thereby, the
referred research will seek to analyze and comprehend the changes and innovations occurred due
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to the promulgation of the Law 13.146/2015, making the proper correlations between the mechanisms of protection available and the elderly persons, who will need double protection because of
their senility. Goals: the objectives will be achieved through the survey and detailed analysis of the
mechanisms of protection stated in the Statute of Person with Disabilities, so as to critically verify
the need for special protection to the referred vulnerable group, scrutinizing the relevant legal instruments which discipline it and its possible conflicts with the other legal norms, besides making
possible the understanding of the facts that impose the need of double legal protection to the
elderly persons, so that the rights of the persons with disabilities can be accomplished, especially
with regard to the existential field. Procedure: the methodology used will be theoretical-conceptual, involving the meeting and critical appraisal of legal, doctrinal and jurisprudential documents,
mostly national and also international. Results: understanding the mechanisms of protection for
the elderly person with disabilities and creating solutions to achieve their inclusion in society.
Conclusion: the developed work will be situated on the detailed analysis of the resulting changes
from the institution of the Law 13.146/2015, in the scope of Civil Law, seeking to understand the
legal changes which give protection to the elderly person with disabilities, and the effective ways
to enforce such protection, in order to ensure the promotion of the exercise of the rights conferred
on them.
keywords: Disabilities; Rights of the Elderly Persons; Protection
Apoio Financeiro: CNPQ
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DIREITO
677. A INCORPORAÇÃO DOS EFEITOS DO TRUST NO DIREITO
BRASILEIRO: UMA ALTERNATIVA PARA A TUTELA DOS VULNERÁVEIS
Autor:			
Orientador:		

Bruna Vilanova Machado
Milena Donato Oliva (CCS / DIR)

O presente trabalho tem por objetivo analisar os métodos tradicionais de proteção de menores e vulneráveis no âmbito do Direito de Família em caso de impedimento ou incapacidade dos
pais. A partir da análise da tutela e da curatela e das suas especificidades, se percebeu que existem
limitações nesses institutos que obstaculizam a proteção total aos atributos morais e patrimoniais
do vulnerável tutelado. O projeto buscou, então, traçar uma alterantiva a esses mecanismos de proteção, a partir da exploração do instituto do trust e seus efeitos. Apesar de o Brasil não ser signatário da Convenção de Haia sobre a Lei Aplicável aos Trusts e sobre o Reconhecimento Deles, certo é
que, em nosso ordenamento, existem expedientes que geram repercussões semelhantes a ele, como
o patrimônio separado e o negócio fiduciário. Este último tem o | de estabelecer um patrimônio
separado de titularidade do fiduciário formado por situações jurídicas subjetivas ativas atribuídas a
ele pelo fiduciante para a realização de certa finalidade. Infere-se, portanto, que o presente instituto
permite a formação de um patrimônio separado, intangível para os credores do fiduciário, que deve
ser afetado e funcionalizado a um propósito específico. Resta evidente, portanto, o potencial do
negócio fiduciário na proteção dos vulneráveis. Por meio dele, os pais podem estabelecer diretivas
a partir das quais o fiduciário deverá reger o patrimônio afetado ao benefício do menor vulnerável. Poderão, ainda, contar com a maior flexibilidade da separação patrimonial, que, ao mesmo
tempo em que blinda os ativos afetados contra terceiros, permitem maior mobilidade caso seja do
interesse do menor transacioná-los. Por meio da presente pesquisa buscaremos demonstrar que a
associação entre o instituto da tutela e do negócio fiduciário, gera, inclusive, maior segurança ao
beneficiário, por meio do controle recíproco que o fiduciário e o tutor podem exercer em relação
às suas respectivas atividades. Assim, teremos como resultado uma proteção mais ampla e completa
dos menores e vulneráveis, que consagre não apenas sua necessidade de gestão patrimonial, mas
também os anseios de natureza existencial, através da maior intervenção dos pais nas eventuais
diretivas ao fiduciário e da flexibilidade dos efeitos do trust.
palavras-chave: vulnerabilidade; trust ; negócio fiduciário

The present paper aims to analyze the traditional methods of protection of minors and
vulnerable in the scope of Family Law in case of disability or incapacity of the parents. From the
analysis of guardianship and curatorship and its specificities, we could notice that there are limitations in these institutes that obstruct the total protection to the moral and patrimonial attributes of
the protected vulnerable. The project sought to develop an alternative to these protection mechanisms, based on researches on the trust institute and its effects. Although Brazil is not a signatory
to the Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and their Recognition, it is certain that,
in our legislation, there are proceedings that have similar repercussions, such as separate assets and
fiduciary transactions. These institutes allow the establishment of a separate patrimony owned by
the fiduciary and formed by actives that were transfered to him by the settlor for the accomplish-
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ment of a certain purpose. Thus, it is noticeable, that the fiduciary transactions form a separate patrimony, that is intangible for the fiduciary’s creditors. Also, it must be affected and functionalized
for a specific purpose. Therefore, the potential of the fiduciary transaction in the protection of the
vulnerable remains evident. Through it, parents can establish policies from which the fiduciary
should govern the affected assets to the benefit of the vulnerable child. They may also rely on its
greater flexibility, which, while shielding the assets affected against third parties, allow greater mobility. Through this research, we seek to demonstrate that the association between guardianship
and fiduciary transactions also generates greater security to the beneficiary, through reciprocal
control that the fiduciary and the tutor can exercise in relation to their respective activities. The
association of this two institutes, result in a broader and more complete protection of the minors
and vulnerable, which will ensure not only their need for patrimonial management, but also their
existential needs, through greater parental involvement in eventual fiduciary directives and the
flexibility of the effects of the trust.
keywords: vulnerability; trust; fiduciary transactions
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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DIREITO
678. ANÁLISE DO PRAZO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS OCASIONADOS POR VÍCIOS
Autor: 		
Orientador:

Gustavo Bastos Neiva
Milena Donato Oliva (CCS / DIR)

O presente trabalho tem por objetivo analisar o prazo de ajuizamento da ação de reparação
de danos ocasionados por vícios em produtos e serviços. O principal debate sobre o tema cinge-se à
controvérsia se tal ação se submeteria ao mesmo prazo de ajuizamento previsto para as ações edilícias ou se, por outro lado, constituiria pretensão autônoma do consumidor. Esse assunto ganha
especial relevância nas situações em que o consumidor não exerce o poder de reclamar de determinado vício dentro do prazo decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor, restando a
dúvida se ele teria, como alternativa, direito à eventual reparação por perdas e danos. Analisando
a doutrina, bem como a legislação própria e a jurisprudência, percebe-se que tal discussão recai
sobre a natureza do dano. Desenvolveu-se, no sistema consumerista, a dicotomia entre os danos
“circa rem”, inerentes ao vício, e os “extra rem”, indiretamente ligados. Nesse sentido, a doutrina,
assim como vem recepcionando o Superior Tribunal de Justiça, defende para estes últimos a aplicação do prazo prescricional, ao invés do prazo decadencial previsto para as ações edilícias. Muito
se debate, ainda, se tal sistemática também poderia ser aplicada às relações regidas pelo Código
Civil, conforme defendem alguns doutrinadores. Por fim, surgem dúvidas, também, no que tange
à própria natureza do dano. Ilustrativamente, debate-se se o dano moral seria sempre “extra rem”
ou se, em determinadas hipóteses, poderia ser inerente ao vício. Diante desse cenário, o trabalho
busca delimitar parâmetros capazes de qualificar com precisão os danos ocasionados por vícios em
“circa rem” ou “extra rem”, a fim de corretamente definir a incidência do prazo de ajuizamento da
ação de reparação por perdas e danos. A análise deve ser feita de maneira casuística, pautada na previsibilidade e na reversibilidade do dano, critérios estes que melhor sistematizariam a proteção do
consumidor; devendo-se adotar, desde logo, uma disciplina do estudo dos vícios mais coesa entre
o sistema consumerista e o do Código Civil.
palavras-chave: Prazo prescricional; Ação de reparação de danos; Natureza do dano

The objective of this study is to analyze the deadline for filing a lawsuit to repair damages
caused by defects in products and services. The main debate on the subject is bound to the controversy if such lawsuit would be submitted to the same term provided for the “edilícias” suits or if, on
the other hand, it would constitute an autonomous claim of the consumer. This issue is particularly
relevant in situations where the consumer does not exercise his right to complain about a certain
defect within the “decadencial” term provided for in the Consumer Protection Code, leaving the
doubt as to whether he would have the right to reparation for damages. Analyzing the doctrine,
as well as the own legislation and the jurisprudence, it is perceived that such discussion refers to
the nature of the damage. In the consumer system, the dichotomy between “circa rem” damage,
inherent to the defect, and “extra rem”, indirectly linked, was developed. In this sense, the doctrine,
so as the Superior Court of Justice, defends for the latter the application of the limitation period,
instead of the “decadencial” term foreseen for the “edilícias” lawsuits. There is much debate as to
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whether such a system could also be applied to the relations governed by the Civil Code, as some
legal scholars have argued. Finally, doubts also arise as to the very nature of the damage. Illustratively, it is debated whether moral damage would always be “extra rem” or if, in certain hypotheses,
it could be inherent to damage. Given this scenario, the work seeks to delimit parameters capable
of accurately qualifying the damages in “circa rem” or “extra rem”, in order to correctly define the
incidence of the period to claim for indemnity. The analysis must be made in a casuistic way, based
on the predictability and reversibility of the damage, criteria that would better systematize the
protection of the consumer. It is necessary to adopt, from the outset, a cohesive method between
the consumer system and that of the Civil Code of studying product defects.
keywords: Limitation period; Lawsuit for repair of damages; Nature of the damage
Apoio Financeiro:
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679. “ÁS VÉSPERAS DO ESTADO NOVO: UM DEBATE SOBRE O DIREITO
DE GREVE ANTES DA DITADURA DE GETÚLIO VARGAS (1930-1937)”.
Autor: 		
Colaborador(es):
				
				
Orientador:		

Maria Clara Costa Guedes Alves
Anna Carolina Oliveira Nunes
Francisca Maria de Medeiros Marques
Guilherme Cundari de Oliveira Amancio
Gustavo Silveira Siqueira (CCS / DIR)

O fenômeno greve recebeu diferentes tratamentos pelo ordenamento jurídico brasileiro
conforme os anos, tendo repercussões trabalhistas, constitucionais e até mesmo penais. O direito à
greve foi consagrado constitucionalmente, pela primeira vez, na Constituição de 1946, ficando seu
exercício a ser regulado por lei ordinária. O trabalho vertente se destina a investigar o tratamento
dispensado ao direito de greve no interregno de 1946 a 1964 pelos juristas, tribunais e sociedade
civil da época, com arrimo em manuais de Direito Constitucional e Direito do Trabalho, jornais e
periódicos produzidos nesse período. A pesquisa, que se encontra em andamento, a partir da coleta
de informações demonstrou mora legislativa na edição da lei ordinária que regularia o exercício do
direito de greve, conforme disposto pelo artigo 158 da Constituição Federal de 1946. Diante disso,
os tribunais valiam-se do decreto nº 9.070/1946 para suprir a inércia, o que consistia flagrante
contrassenso, tanto por grande parte da doutrina em não reconhecer sua recepção pela nova Constituição, tanto por implicar, na prática, a própria proibição ao direito de greve. O artigo 1º do aludido decreto impunha que a cessação do trabalho fosse submetida, previamente, ao crivo da Justiça
do Trabalho, o que obstava a celeridade pretendida na demanda dos empregados. Em seu artigo
3º, traçava a distinção entre atividades fundamentais e acessórias, sendo aquelas não passíveis de
interrupção por grevistas, embora englobassem quase todas as atividades profissionais existentes.
O estudo constatou, ainda, a hipercomplexidade do tratamento dado à greve nesse recorte cronológico, haja vista que mesmo adquirindo patamar constitucional, seu exercício permaneceu aviltado
palavras-chave: Direito de greve; ; Constituição de 1946;; Movimentos sociai

The strike phenomenon received different treatments under the Brazilian legal system in
the course of time, with labor, constitutional and even criminal repercussions. The right to strike
was constitutionally enshrined for the first time in the Constitution of 1946, being its exercise to
be regulated by ordinary law. The presente research is intended to investigate the treatment of the
right to strike in the interregnum between 1946 and 1964 by the jurists, courts and civil society of
the time, with support in manuals of Constitutional Law and Labor Law, as well as newspapers
and periodicals produced in this period. The investigation, which is yet to be concluded, based on
data until now found, showed a legislative delay in the edition of the ordinary law that would regulate the exercise of the right to strike, as provided for in article 158 of the Federal Constitution of
1946. Regarding this, the courts used decree n. 9.070 / 1946 to cover the legislative inertia, which
consisted of blatant contrassense, both for a large part of the doctrine - when not acknowledging
its reception by the new Constitution - as much as implying in practice the prohibition of the
right to strike. The article 1 of the aforementioned decree required that the termination of work
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be submitted, beforehand, to the Labor Court, which hindered the speed sought in the demand of
the employees. In its article 3, it traced the distinction between fundamental and ancillary activities, being those that could not be interrupted by strikers, although they encompassed almost all
existing professional activities. The study also verified the hypercomplexity of the treatment given
to the strike in this chronological profile, since even though it acquired a constitutional level, its
exercise remained debased.
keywords: Right to stroke; 1946 Constitution; Social movements
Apoio Financeiro: CNPQ
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DIREITO
680. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERNACIONAL DE
ACORDO COM O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
Autor:			
Orientador:		

Vinicius Jóras Padrão
Flavia Pereira Hill (CCS / DIR)

À luz dos novos dispositivos trazidos ao ordenamento jurídico pátrio pelo novo código de
processo civil, (“CPC”) de 2015, o presente trabalho tem como escopo abordar as principais alterações no que diz respeito ao direito processual civil internacional. Não é de se estranhar que uma codificação processual cunhada no Século XXI disponha acerca dos litígios com feição internacional,
à vista que se trata de uma realidade da sociedade contemporânea. Dentre os objetivos do presente
trabalho, ocupa espaço primordial a análise das principais inovações trazidas pelo CPC no que
concerne à cooperação judicial internacional. Segue, conforme solicitado no modelo de resumo,
breves considerações sobre alguns dos tópicos trabalhos no trabalho: 1) Limites à jurisdição nacional. Competência Internacional. (Arts. 21 a 25, CPC) “Embora, enquanto Poder Estatal, a jurisdição
seja una e indivisível, o seu exercício se dá por vários órgãos integrantes do Poder Judiciário, razão
pela qual é preciso distribuir e ordenar o desempenho da função jurisdicional entre tais órgãos. Segundo HTJ, “a competência é justamente o critério de distribuir entre os vários órgãos judiciários
as atribuições relativas ao desempenho da jurisdição”. Diz-se que a competência é a “medida da
jurisdição”, ou seja, traz critérios que definem os limites dentro dos quais cada órgão judiciário deve
atuar, como forma de ordenar o desempenho da atividade jurisdicional. Se todo juiz regularmente
investido tem jurisdição, por outro lado, nem todo juiz é competente para conhecer e julgar todas
as causas ajuizadas perante o Poder Judiciário. A lei é que restringe a competência dos juízes, ela é o
balizamento. Há causas que oferecem elementos comuns a mais de um Estado, como, por exemplo,
o autor é domiciliado no Brasil e o réu é domiciliado na Itália, onde estão situados os seus recursos
financeiros. São chamados de litígios internacionais. Desse modo, é preciso que cada Estado defina
os limites de atuação da Justiça de seu país, prevendo em lei em quais causas o Judiciário nacional
poderá e não poderá atuar. A impropriamente chamada Competência Internacional consiste na
definição da forma pela qual as jurisdições nacionais irão se relacionar, estabelecendo em quais
causas e de que modo (e em que situações) será aceita, na jurisdição brasileira, a atuação da justiça
estrangeira” e em quais circunstâncias pode o Judiciário brasileiro atuar em litígios internacionais.”
Para a realização do trabalho, foram consultadas doutrinas nacionais e internacionais, jurisprudência e artigos acadêmicos.
palavras-chave: Direito processual civil internacional; Código de Processo Civil ; Jurisdição internacional

In the light of the new provisions brought into the country’s legal order by the new Civil
Procedure Code (“CPC”) of 2015, this paper aims to address the main changes in international
civil procedural law. It is not surprising that a procedural codification coined in the XXI Century
disposes of litigations with international character, in view that it is a reality of contemporary society. Among the objectives of the present study, the main innovations brought by the CPC with
regard to international judicial cooperation occupy a primordial space. It follows, as requested in
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the summary model, brief considerations on some of the topics work at work: 1) Limits to national jurisdiction. International Competence. (Arts 21 to 25, CPC) “Although, as a State Power, the
jurisdiction is one and indivisible, its exercise is given by several organs of the Judiciary, which is
why it is necessary to distribute and order the performance of the jurisdictional function among
such bodies. If every regularly invested judge has jurisdiction, on the other hand, not every judge is
competent to hear and adjudicate all lawsuits filed before the Judiciary. The law is that it restricts
the competence of the judges, it is the beacon. There are causes that offer elements common to
more than one State, for example, the author is domiciled in Brazil and the defendant is domiciled
in Italy, where his financial resources are located. They are called international litigation. In this
way, each state must define the limits of its country’s justice system, providing in law in which
cases the national judiciary can and can not act. The improperly called International Competence
consists of defining the way in which national jurisdictions will relate, establishing in what causes
and in what way (and in what situations) the performance of foreign justice will be accepted in
Brazilian jurisdiction “and under what circumstances can the Brazilian Judiciary act in international litigation. “ 2) International lis pendens “The Code of Civil Procedure of 1973, which is
currently in force, rejects the existence of international lis pendens in its article 90. It is important
to state that it is perfectly permissible for the court to initiate identical actions - according to the
theory of the triple identity (tria eadem) parties, the same request and the same cause of action before the Judiciary of different States, if the merit corresponds to competing international jurisdiction (Article 88 of the CPC of 1973). “ Thus, we discussed with the CPC of 2015 works on this
theme. For the accomplishment of the work, were consulted national and international doctrines,
jurisprudence and academic articles.
keywords: International civil procedural law; Civil Procedure Code; International jurisdiction
Apoio Financeiro: CNPQ
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681. O REGIME DOS BENS COMUNS À LUZ DA METODOLOGIA CIVILCONSTITUCIONAL: OS BENS PÚBLICOS EM PERSPECTIVA FUNCIONAL
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Simone Cohn Dana
Danielle Tavares Pecanha
Gustavo Jose Mendes Tepedino (CCS / DIR)

O presente trabalho objetiva, à luz da metodologia do civil-constitucional, ao exame da teoria dos bens comuns, que apresenta cada vez mais uma dimensão global. O acesso a tais bens, em
leitura funcionalizada, ganha especial destaque quanto aos direitos fundamentais, razão pela qual os
tribunais têm se empenhado em estabelecer um conteúdo objetivo para a função social da propriedade. Ademais, os bens comuns assumem especial destaque no âmbito da proteção do ecossistema
e da sobrevivência da humanidade, em prol dos interesses das gerações futuras. Nesse sentido,
imprescindível analisar o tema dos bens públicos e sua afetação (ou não) a interesse coletivo, com
enfoque em seu caráter funcional. Das três categorias de bens apresentadas pelo Código Civil, quais
sejam: bens de uso comum do povo; bens de uso especial; e bens dominicais (CC/2002, art. 99), a
noção de “bens de uso comum do povo” é a que mais se aproxima de “bens comuns”. Ainda assim,
os “bens de uso comum do povo” não equivalem aos “commons”, vez que a primeira categoria ainda
se funda na racionalidade proprietária expressa pela dicotomia “propriedade pública” e “propriedade privada”, além de não se dirigir à maior eficácia dos direitos fundamentais. Nesse sentido, os
“commons” promovendo a superação desta rígida dicotomia, consagram a ideia de que a incorporação ao patrimônio público não é, por si só, garantia de que determinados bens estejam afetados ao interesse coletivo. Destaque-se, assim, o debate acerca do controle de desafetações de bens
públicos de uso comum, convertendo-os em dominicais, e dos atos que ameaçam a tutela destes
bens. Propõe-se, então, que o regime jurídico dos bens públicos de “status dominical” seja marcado
por transitoriedade, impondo-se a adoção de critérios objetivos para a qualificação destes bens, de
modo que o regime da propriedade pública se encontre igualmente vinculado ao cumprimento de
sua função social. A propriedade funcionalizada, independentemente de sua titularidade, não deve
ser encarada como um limite externo, mas como delimitação inerente ao conceito de propriedade,
que, nesse caso, priorize a ideia do acesso coletivo ao bem, o que não poderia ser diferente quanto
aos bens de propriedade de entes públicos.
palavras-chave: direito civil-constitucional; função social; bens comuns

This paper aims to promote, in light of the civil-constitutional law methodology, the examination of the theory of commons, which tends to present an increasingly global dimension. Access to the common, in functionalized reading, gains special attention in reference of fundamental
rights, reason why Courts have been committed to establishing objective content for the social
function of property. In addition to the fundamental rights dimension, commons also take special
note of the protection of the ecosystem and the survival of humankind by taking into account the
interests of future generations. Soon, it is essential to analyze the theme of public property and
their affectation (or not) for the collective interest, focusing on their social function. Of the three
categories of public property presented by the Civil Code, which are: things for the common use
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of the people; things for special use; and domanial property (CC / 2002, article 99); the notion of
“ things for the common use of the people” is the one that comes closest to common. However,
this category is not equivalent to commons, because it is still based on the proprietary rationality
expressed by the dichotomy “public property” and “private property”, besides the effectiveness of
fundamental rights. Therefore, the commons promote the overcoming of this rigid dichotomy,
consecrating the idea that incorporation into public patrimony is not guarantee that certain assets
are affected to the collective interest. Special emphasis is given to the control of the disaffection
of things for the common use of people and things for special use, converting them into domanial
property. It is proposed that the legal regime of “domanial property “ must then be marked by transitoriness, imposing the adoption of objective criteria for the qualification of these things, in such
a way that the public property regime is also based on social function too. Functionalized property, regardless of its ownership, should not be seen as an external limit, but as a new delimitation
inherent in the concept of property, prioritizing the idea of collective access to the property, which
could not be different to public entities.
keywords: civil-constitutional law; social function; commons
Apoio Financeiro:
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DIREITO
682. OS MEIOS DE COMBATE À REPRODUÇÃO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER POR MOTIVO DE GÊNERO
Autor:			
Orientador:		

Letícia Almeida Antunes
Márcia Michele Garcia Duarte (CCS / DIR)

Trata-se de um projeto no campo do direito, direcionado para analise das relações dentro
do ambiente doméstico e da reprodução da violência contra a mulher por motivos de gênero,
com o objetivo de estabelecer meios eficazes para enfrentá-la e diminuir sua incidência. Com o
enfoque nas vias possíveis de erradicação, buscamos entender as variáveis atreladas a esse tipo
específico de violência, observando não só o comportamento da mulher e a sua dificuldade em se
desvencilhar desse ambiente, mas também o comportamento do agressor, que muitas vezes não se
identifica como criminoso, e o de outras pessoas, não ligadas diretamente a violência, mas que dela
tomam conhecimento. Durante encontros quinzenais, debatemos inúmeras medidas de combate à
reprodução da violência doméstica, decisões judiciais, estatísticas e alguns artigos que tangenciam
o tema. Destacamos aqui, por estrita relação com nosso campo geral, algumas leis versando sobre o
assunto que, apesar de não serem implementadas ainda, mostram esforços para conferir uma maior
independência da mulher vítima da violência e, com isso, oferecer-lhe segurança e maior proteção,
como a Lei estadual nº 7382 de 2016, que trata da reserva de vagas de empregos para as mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar. Além das leis, encontramos projetos executados dentro
do espaço judiciário, sendo de grande importância o denominado “Projeto Violeta”, que busca reduzir o tempo da obtenção da sentença e da adoção de medidas protetivas para o prazo de até 4
horas – atualmente, sem observância ao referido “Projeto”, dura cerca de quatro dias. Outro projeto
debatido envolve o agressor e estabelece na sua condenação a obrigatoriedade de comparecimento
a grupos reflexivos, nos quais é debatido a agressão, explicando a gravidade da conduta, objetivando uma queda nos níveis de reincidência, o que é essencial considerando os vínculos existentes
nessa relação. Com a pesquisa foi possível perceber que projetos de leis sozinhos ajudam, mas não
são suficientes para erradicar a violência doméstica contra a mulher, fazendo-se necessários outras
medidas que busquem o apoio a mulher em todo o processo, oferecendo-a segurança necessária, e
a conscientização de toda a sociedade, inclusive do seu agressor.
palavras-chave: Violência contra a mulher; Motivos e erradicação; pacificação

This is a project in the field of law, aimed at analyzing relationships within the domestic
environment and reproducing the reproduction of violence against women on the basis of gender,
in order to establish effective means to face it and reduce its incidence. Focus on the possible routes
of eradication, we sought to understand the variables linked related to this specific type of violence,
observing not only the women’s behavior and their difficulty in getting out of this environment,
considering their emotional and financial dependence, but also as well as the behavior of the aggressor, who often does not identify himself as a criminal, as well as the behavior of other people,
not linked directly related to the violence, but who are aware of it. During fortnightly meetings,
we discussed numerous measures to combat domestic violence reproduction, judicial decisions,
statistics and some articles related to the topic are discussed. We emphasize here, in strict rela-
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tion with our general field, laws on the subject that, although not yet implemented, show efforts
to grant greater independence to women victims of violence and, thus, offer them security and
greater protection, such as State Law nº 7382 of 2016, which deals with the reservation of jobs for
women victims of domestic and family violence. In addition to the laws, we find projects executed
within the judicial area, and the so-called “Projeto Violeta” is of great importance, which a number
of relevant projects within the judicial area were found, and among them the so-called “Projeto
Violeta” known for its great importance, that seeks to reduce the obtaining time of the sentence
and the adoption of protective measures for up to 4 hours - currently, without observance to it,
it lasts about four days. Another project discussed involves their aggressor, establishing in their
condemnation the compulsory attendance of reflexive groups, in which aggression is debated, explaining the seriousness of the conduct, aiming at a decrease in the levels of recidivism, which is
essential considering the links in this relationship. With the research, it was possible to realize that
draft laws alone help, but are not enough to eradicate domestic violence against women, making
other measures necessary to support women throughout the process, offering them the necessary
security, and the awareness of the whole society, including its aggressor
keywords: Violence against women; Reasons and eradication; pacification
Apoio Financeiro:
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A recente expansão do crédito que vigorou até o ano de 2014, no qual apresentou uma forte
elevação real, foi revertida em uma queda expressiva, em especial o crédito para as pessoas jurídicas, fato que expôs um quadro pouco comum, a participação relativa do crédito às famílias tornou-se maior do que a do financiamento às empresas. O ponto de inflexão do saldo real de crédito
brasileiro, no final de 2014, quando o processo de redução do financiamento ocorreu, teve grande
parte dessa redução vinculada a diminuição da participação dos bancos públicos (principalmente do
BNDES) no saldo de créditos. Nota-se que no mesmo período no qual a redução do crédito ocorreu, o spread bancário se elevou e tal fato pode ter implicado num aumento da inadimplência. No
presente trabalho buscou-se aferir os determinantes para essa retração do crédito brasileiro, tendo
como foco os participantes do sistema e a relação do aumento do spread com a inadimplência. Para
isso, foram realizados estudos teóricos, através de trabalhos acadêmicos voltados para o assunto,
seguindo-se para um recolhimento dos dados necessários, junto a órgãos públicos (principalmente
Banco Central do Brasil) e por final análise dados por meio de gráficos de produção própria e outros retirados dos mesmos órgãos. Com isso, foi possível concluir que a recessão econômica, em
concomitância com a mudança na condução da política econômica no último período, modificou
a tendência de crescimento de crédito que vinha ocorrendo no período anterior. Neste último
período o governo não utilizou os bancos públicos como instrumento de política anticíclica, o que
ocorreu no período pós-crise de 2008, que de fato fomentou o consumo e a atividade produtiva,
mantendo um crescimento econômico relativamente elevado. Deste modo, o setor bancário como
um todo teve um comportamento pró-cíclico, reduzindo a concessão do crédito e aprofundaram
a retração da economia. Atualmente nota-se que a tendência para os próximos meses é de manutenção do cenário recente: retomada do crédito livre conforme a recuperação dos indicadores
macroeconômicos for se consolidando e de busca por fontes alternativas de financiamento entre as
empresas com acesso ao mercado de capitais e externo.
palavras-chave: Crédito bancário; Spread; Inadimplência

The recent expansion of credit, which was in force until 2014, when it presented a strong
real increase, was reversed in a significant decline, with emphasis on corporate credit, a fact that
exposed an unusual scenario, that is the relative participation of credit to household become higher
than companies financing. The turning point of the real credit balance at the end of 2014, when the
financing reduction process occurred, had a large part of this reduction, coupled with a decrease in
the participation of public banks (mainly BNDES) in the volume of credit. It should be noted that
in the same period in which the credit reduction occurred, the bank spread increased and this fact
may have implied an increase in the default rate. In the present work, we seek to measure the de-
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terminants of this Brazilian credit decline, focusing on the participants of the financial system and
the relation of the increase of the spread with the default. For that, theoretical studies were carried
out with academic works focused on the theme, followed by a collection of the data on banks and
credit supply extracted from the public agencies (mainly Central Bank of Brazil) and by final analysis of the data through own production of figures and also figures extracted from the same public
entities. Thus, it was possible to conclude that the economic recession, in concomitance with the
change in the conduct of economic policy in the last period, modified the trend of credit growth,
which occurred in the previous period. To this end, the government did not use public banks as a
countercyclical policy instrument, which occurred in the post-crisis period of 2008, which actually
favored consumption, productive activity and maintained some economic growth. Therefore,
banking sector showed pro-cyclical behavior, reducing credit supply and deepening the economic
slowdown. It is now seen that the trend for the coming months is the maintenance of the recent
scenario: recovery of free credit as the recovery of macroeconomic indicators and the search for
alternative sources of financing among companies with access to capital and external markets are
consolidated.
keywords: bank credit; Spread; default rate
Apoio Financeiro: CNPQ
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Elaine Rossetti Behring

O orçamento público é de extrema importância para a sociedade, porque é através dele que o
nosso dinheiro que é arrecadado por meios de impostos, retorna para nós de forma indireta, e nas
mais diversas áreas como educação, saúde, transporte, segurança entre outros. O Orçamento público é uma ferramenta de extrema relevância para a população, uma vez que lá estão fixas receitas,
despesas e programas a serem contemplados durante o ano. Ao conhecer o Orçamento público, o
cidadão pode fiscalizar a despesa pública de forma efetiva. O presente trabalho tem como objetivo
acompanhar a trajetória da LOA (Lei de Orçamento Anual) dos últimos 20 anos, observando a função da segurança pública e como ela se comporta neste período. No que toca ao tema da segurança
tem ocupado uma efetiva centralidade na agenda pública brasileira por tanto ainda mais por conta
das altas taxas de criminalidade e violência, da exclusão social ainda elevada e da penetração do
crime nas instituições públicas. Sento assim análise da função se faz importante para a compreensão da dinâmica financeira estatal para tal pasta. Os dados analisados serão extraídos do portal siga
Brasil do governo Federal que é um sistema de informações que permite a qualquer indivíduo, por
meio da Internet, acesso as diversas bases de dados sobre planos e orçamentos públicos federais,
onde constam dos dados relativos aos orçamentos federais. Os dados serão analisados a partir da
DRU (Desvinculação de Receitas da União) que é um mecanismo que permite ao governo federal
usar livremente 20% de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas e observando o percentual do PIB nacional. Foi constatado que os decretos de contingenciamento acabam
sempre comprometendo a qualidade do gasto público e impondo um fluxo de caixa irregular e inseguro que prejudica o planejamento operacional. Instituições que dependem de recursos públicos
sofrem com esses cortes e procuram defender seus interesses por meio dos mais variados artifícios
criados, que vão desde a identificação de ações prioritárias para a realocação de recursos, até aqueles
que servem para pressionar o governo como, por exemplo, a inversão de prioridades.
palavras-chave: Segurança Pública; Orçamento; Siga Brasil

The public budget is of extreme importance to society, because it is through it that our
money that is collected by means of taxes, returns to us in an indirect way, and in the most diverse
areas as education, health, transportation, security, among others. The Public Budget is a tool of
extreme relevance for the population, since there are fixed revenues, expenses and programs to be
contemplated during the year. By knowing the Public Budget, the citizen can fiscalize the public
expense of effective form. The objective of this study is to follow the LOA (Annual Budget Law)
trajectory of the last 20 years, observing the public safety function and how it behaves in this period. With regard to the issue of security, it has occupied an effective centrality in the Brazilian
public agenda, therefore, even more because of the high crime rates and violence, the still high social exclusion and the penetration of crime in public institutions. Thus sit analysis of the function
becomes important for the understanding of the state financial dynamics for such portfolio. The
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analyzed data will be extracted from the follow Brazil portal of the Federal Government, which is
an information system that allows any individual, through the Internet, access to the various databases on federal public plans and budgets, which include data on federal budgets . The data will
be analyzed from the Federal Revenue Unbundling (DRU), which is a mechanism that allows the
federal government to freely use 20% of all federal taxes legally bound to funds or expenses and
observing the percentage of national GDP. It was found that the contingency decrees always end
up compromising the quality of public spending and imposing an irregular and insecure cash flow
that undermines operational planning. Institutions that depend on public resources suffer from
these cuts and seek to defend their interests through the most varied mechanisms created, ranging
from the identification of priority actions for the reallocation of resources, to those that serve to
put pressure on the government, the reversal of priorities.
keywords: Public security; Budget; Follow Brazil
Apoio Financeiro: ; CAPES
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685. A PESQUISA HISTÓRICA DO SERVIÇO SOCIAL NO CELATS: REGISTRO
DA RENOVAÇÃO PROFISSIONAL EM HISTÓRIA DO SERVIÇO SOCIAL NA
AMÉRICA LATINA E RELAÇÕES SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL
Autor:			
Orientador:		

Thais Pereira Reis
Marilda Villela Iamamoto (CCS / FSS)

O presente trabalho é fruto da pesquisa O movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina (Argentina, Colômbia, Brasil e Chile): determinantes históricos, interlocuções internacionais e memória, orientada pela professora doutora Marilda Villela Iamamoto.
Caracteriza a realidade social do continente latino-americano nas décadas de 1970-1980, com uma
aproximação à gênese histórica da pesquisa no Serviço Social latino-americano enquanto área de
conhecimento em sua relação com a contemporaneidade. Objetiva-se identificar o CELATS como
entidade articuladora da renovação crítica da profissão, as contribuições da área de Investigação,
em particular os projetos sobre a História do Serviço Social latino-americano. Privilegiam-se os
trabalhos de Manuel Manrique Castro, Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho, com ênfase nos
livros História do Serviço Social na América Latina, como significativo registro da profissão em
sua experiência transformadora em confronto ao conservadorismo e pela abordagem abrangente
quanto à gênese e formação do Serviço Social no continente; e Relações Sociais e Serviço Social no
Brasil (1982), registro do significado sócio-histórico da prática profissional, a partir da teoria marxiana. Metodologicamente, a pesquisa tem como base o apoio e participação das reuniões virtuais
e presenciais de pesquisadores e/ou colaboradores internacionais realizadas no país; participação
nos simpósios e fóruns de pesquisadores e apoio à sua organização; pesquisa bibliográfica e documental em centros de documentação e acervos identificados; a transcrição de entrevistas realizadas
com pesquisadores, além de leituras de bibliografias selecionadas em português e espanhol. Pode-se
afirmar que o CELATS foi um núcleo pensante e articulador do Serviço Social latino americano
nas décadas de 1970-1980, contribuindo para impulsionar o debate referente as principais tendências acadêmico-profissionais na época, colaborando com as unidades de ensino do Serviço Social
na direção de seu processo de renovação profissional crítica. Além disso, realçou o valor social da
profissão no universo das Ciências Sociais, até então pouco reconhecido. As publicações destacadas
estimularam a circulação de ideias, experiências e investigações em que as formulações teóricas
ultrapassaram barreiras nacionais. Revisitar estas obras, como produtos da área de investigação do
Centro Latino-Americano de Trabalho Social, implica não só analisar os debates fomentados no
momento histórico de sua produção, mas sua interlocução, por meio de um discurso (re)significado, com o Serviço Social contemporâneo.
palavras-chave: CELATS; Investigação; Pesquisa no Serviço Social

The present work is the result of the research The reconceptualization movement of social
service in Latin America (Argentina, Colombia, Brazil and Chile): historical determinants, international interlocutions and memory, guided by the teacher Dr. Marilda Villela Iamamoto. The
social reality of the Latin American continent is characterized in the decades from 1970 to 1980,
with an approach to the genesis of search in relation to the Latin American Social Work while an
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area of knowledge in its relation with contemporaneity. The objective is to identify the CELATES
as one of the most critical forms of the profession, such as the Research Area, in particular the
projects about the History of Latin American Social Work. Highlight the work of Manuel Manrique Castro, Marilda Iamamoto and Raul de Carvalho, with an emphasis on the books History
of Social Work in Latin America, the record of the profession in its transforming experience in
the combat with conservatism and with the ample explanation for the formation of Social Work
in the continent; and Social Relations and Social Services in Brazil (1982), a register of historical
and professional meaning of formation, based on Marxian theory. Methodologically, the search
is based on support and participation in virtual and face-to-face meetings with researchers and/
or international collaborators in the country; participation in the symposiums and the forums of
researchers and in support of the organization; bibliographic and documentary research in documentation centers and identified collections; a transcript of interviews and readings of selected
bibliographies in portuguese and spanish. It can be stated that CELATS was the center of thought
and articulation of the Latin American Social Work in the 1970s and 1980s contributing to boost
the debate on the main academic trends at the time, collaborating with Social Work teaching units
in the direction of their process of critical professional renewal. In addition, emphasized the social
value of the profession in dialogue with the Social Sciences universe, until then little recognized.
The prominent publications stimulated the circulation of ideas, experiences and investigations in
which theoretical formulations have overcome national barriers. To revisit these works, such as
the products of the research area of the Latin American Center for Social Work, implies not only
analyzing the debates fostered at the historical moment of its production, but their interlocution,
through a (re)signify discourse, with Contemporary Social Work.
keywords: CELATS; Research; Research in Social Work
Apoio Financeiro: CNPQ
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686. AS BASES DO DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NO QUADRO DOS
PROJETOS DESENVOLVIMENTISTA E “NEODESENVOLVIMENTISTA” NO
BRASIL
Autor:			
Orientador:		

Pamela Mendes Melo
Rosangela Nair de Carvalho Barbosa (CCS / FSS)

Este trabalho apresenta estudo sobre o desenvolvimento capitalista e os projetos desenvolvimentista e “neodesenvolvimentista” no Brasil, caracterizando-se como estudo inicial de pesquisa social, particularmente da técnica de revisão bibliográfica de títulos editoriais críticos sobre o
capitalismo dependente e sua modernização após a Segunda Guerra Mundial. Demarcamos dois
períodos fundamentais da história brasileira que tiveram governos que se autonomearam desenvolvimentistas, mas com bases socioeconômicas distintas – período de 1955-1975; período de
2003-2016. O objetivo perseguido foi à análise crítica das concepções de desenvolvimento que
ganharam expressão como estratégia do sistema capitalista nos dois contextos históricos mencionados. Os resultados alcançados mostram-se relevantes para compreender, introdutoriamente, o
sentido do desenvolvimento na trajetória histórica do país, assim como sua densidade no quadro
da crise e a sua relação com a reprodução dos agravos da questão social. Sobretudo, inclusive, a relação estrutural de dependência periférica que promove uma relação contraditória, pois enquanto
o capitalismo se desenvolve, ocorre juntamente a promoção da desigualdade social e da pobreza,
expressões fundamentais da questão social. A partir da perspectiva marxista foi possível observar
como esse debate é relevante para a formação profissional do assistente social e para compreender
as conjunturas sociais de reprodução do capitalismo.
palavras-chave: desenvolvimento capitalista; desenvolvimentismo; neodesenvolvimentismo

This paper presents a study of capitalist development and developmental and “neodevelopmentalist” projects in Brazil, characterizing it as an initial study of social research, particularly
the technique of bibliographical review of critical editorial titles on dependent capitalism and its
modernization after World War II World. We characterized two fundamental periods of Brazilian history that had governments that became autonomous developmentalists, but with different
socioeconomic bases - period 1955-1975; period 2003-2016. The objective was to critically analyze
the conceptions of development that have gained expression as a strategy of the capitalist system
in the two historical contexts mentioned. The results achieved are relevant to understand, in an
introductory way, the direction of development in the historical trajectory of the country, as well
as its density in the context of the crisis and its relation with the reproduction of the aggravations
of the social question. Above all, even the structural relation of peripheral dependence that promotes a contradictory relationship, for as capitalism develops, together with the promotion of social
inequality and poverty, fundamental expressions of the social question. From the Marxist perspective it was possible to observe how this debate is relevant to the professional training of the social
worker and to understand the social conjunctures of reproduction of capitalism.
keywords: capitalist development; developmentalism; neodevelopment
Apoio Financeiro: CNPQ
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687. ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIA DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA
POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Ana Maria de Vasconcelos (CCS / FSS)

Com a contínua asfixia das políticas públicas, a política de Assistência Social, para além dos
minguados recursos destinados aos programas sociais que protege quem está apartado do trabalho
e/ou com necessidades especiais, vem contribuindo com condições de trabalho desfavoráveis, para
o sofrimento dos profissionais que trabalham nos seus equipamentos. É o que apreendemos com
a pesquisa que o NEEPSS está concluindo nos equipamentos da Secretaria de Assistência Social do
município do Rio de Janeiro - CRAS, CREAS, Centro POP -, com o objetivo de estudar a prática
na assistência social, no contexto do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A coleta de dados
está sendo realizada nos 62 equipamentos da SMAS/RJ, através de observação registrada em Diário
de Campo; entrevista em profundidade com assistentes sociais que realizam reuniões com usuários
e registro de 3 destas reuniões, por cada assistente social entrevistado. Contamos com 48 assistentes sociais entrevistados a analisamos 12, das 230 variáveis da entrevista. A partir de variáveis
relacionadas às atribuições e competências dos assistentes sociais, analisamos as condições institucionais e profissionais nos equipamentos do SUAS/RJ, tendo como parâmetro a legislação que rege
a profissão de Serviço Social e a política de Assistência Social como direito do cidadão e dever do
Estado. As profissionais nas suas respostas indicam como competências e atribuições profissionais
atividades isoladas e fragmentadas que revelam, não o processo de projetar e avaliar sua inserção
profissional, o que exige planejar, executar, sistematizar, avaliar. Desse modo, mostram uma inserção profissional na realização de atividades isoladas e fragmentadas, em respostas às requisições
institucionais, sem sinalização das demandas dos trabalhadores. Tanto na indicação do que está na
lei, como do que não está, observamos não só um desconhecimento da legislação no que se refere
às atribuições e competências profissionais, mas uma confusão entre competências e atribuições. A
sociedade capitalista cada vez mais requisita a atuação de assistentes sociais, o que exige segurança
de princípios e teoria que favoreça os usuários dos serviços sócio assistenciais, o que nos coloca
exigências teórico-metodológicas para enfrentar os desafios de redirecionar as políticas em favor
de trabalhadores e trabalhadoras.
palavras-chave: Serviço Social; projeto profissional; atribuições e competências

With a constant suffocation of the public policies, a policy of Social Assistance, comes to
contribute with the results of the programs of work, that work in its equipments. This is what is
beginning to make NEEPSS complete in the equipment of the Department of Social Assistance
of the city of Rio de Janeiro - CRAS, CREAS, Centro POP -, with the objective of carrying out a
social action, within the context of the Sistema Único de Assistência Social (SUAS). The data collection is being carried out in the 60’s of SMAS / RJ, through the verification registered in Diário
de Campo; depth interview with social workers who hold meetings with users and register 3 of
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these meetings for each social worker interviewed. We had 48 social workers interviewed, 12 out
of the 230 interview variables. Based on the ability to assign the skills and competences of social
workers, study the conditions and professions in the SUAS / RJ services, having as a parameter
the legislation governing the career of Social Work and the Social Assistance policy as the citizen
of right and duty state. Public research, job opportunities and business opportunities, the process
of designing and predicting their professional insertion, which requires planning, execution, systematization and evaluation. In this way, it has a professional insertion in the accomplishment of
activities and fragilities, in response to the institutional requisites, without signaling the demands
of the workers. Both in the indication of what is in the law and in what is, we observe that it is no
longer the ignorance of the legislation, but also the freedom between the powers and attributions.
Capitalist society is increasingly required to work as a social worker, which requires the safety of
principles and the theory that favors candidates for a position of authority in favor of the workers
keywords: Social Work; professional project; attributions and competences
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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AGRICULTURA FAMILIAR E DA REFORMA AGRÁRIA NO SÉCULO ATUAL
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Elaine Rossetti Behring (CCS / FSS)

O presente trabalho visa analisar os dados do orçamento federal coletados na plataforma
Siga Brasil, entre os anos de 2001 e 2017, comparando os recursos destinados neste período para
os setores do agronegócio (função Agricultura no orçamento), de um lado, e para a agricultura
familiar e a reforma agrária (função Organização Agrária na peça orçamentária), de outro. A partir
dessa base de dados e da crítica da economia política, em associação com a observação, estudo bibliográfico e análises política e social tanto dos governos desse período (começando com Fernando
Henrique Cardoso até Temer, passando por Lula e Dilma) quanto dos setores da sociedade civil
organizados em torno da disputa por recursos e investimentos públicos, como a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) além de diferentes organizações, movimentos e entidades reunidos
na campanha “Agrotóxico mata: campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida”, nossos
resultados apontam que estruturalmente o financiamento do modelo de produção de alimentos
no Brasil pouco se alterou, independentemente do governo estudado e de seu cariz ideológico,
prevalecendo o padrão focado nos grandes produtores, na exportação de produtos primários, no
uso extensivo de agrotóxicos e pesticidas, com pouco apoio para a pequena produção e para as
cooperativas do campo, e marcado pela concentração de terras e de renda. Em consequência disso,
os conflitos no campo tem se acirrado, especialmente nos dois últimos anos, com o aumento do
desmatamento florestal e dos assassinatos de pequenos produtores, e de lideranças sindicais e indígenas.
palavras-chave: orçamento federal; produção agrária; conflitos no campo

The present work aims at analyzing the federal budget data collected on the Siga Brasil platform between 2001 and 2017, comparing the resources earmarked in this period for the agribusiness sectors (“Agriculture” in the federal budget), on one hand, and for family agriculture and agrarian reform (Agrarian Organization function in the budget piece), on the other. From this database
and using the critique of political economy, in association with the observation, bibliographical
study and political and social analysis of the governments of that period (beginning with Fernando
Henrique Cardoso until Temer, through Lula and Dilma) and the sectors of the civil society organizations around the dispute over resources and public investments, such as the Confederation
of Agriculture and Livestock of Brazil (CNA) and social movements such as the Landless Rural
Workers Movement (MST), as well as different organizations, movements and entities gathered
in the campaign “Agro-toxic kills: a permanent campaign against pesticides and for life”, our results
point out that structurally the financing of the food production model in Brazil has changed little,
independently of the government studied and its ideological aspect, prevailing the pattern focused
on the big producers, the export of primary products, the extensive use of agro-toxics pesticides,
with little support for small-scale production and cooperatives in the countryside, and marked by
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concentration of land and income. As a result, conflicts in the countryside have been particularly
intense in the last two years, with the increase in forest deforestation and the killings of small producers, and of trade union and indigenous leaderships.
keywords: federal budget; agricultural production; rural conflicts
Apoio Financeiro: ; CAPES
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- 2017): AVANÇOS E RETROCESSOS NO GOVERNO DO PT.
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Estudo sobre a execução orçamentária da loa para função cultura (2001 -2017) : avanços
e retrocessos nos governos do pt. Introdução: O trabalho apresentado traz as primeiras conclusões de uma pesquisa em curso acerca da execução orçamentária da loa para função cultura (2001
-2017) nos governos do pt. Objetivos: 1) Apresentar alguns dados sobre o quanto era investido em
cultura e qual foi o investimento nos governos do pt 2) Compreender os principais impactos para
as políticas sociais Metodologia: Foi realizado um levantamento de dados no site siga Brasil com
a execução orçamentária da loa (2001 – 2017) na função cultura e Jornais que falam sobre o tema.
Resultados: Considerada uma política social importante para formação socioeconômica do povo,
a função orçamentária cultura foi analisada (2001- 2017) na loa, podendo-se perceber os avanços
e retrocessos do financiamento da política nos governos do pt e a história desse período. Conclusão: Há um longo caminho de investigação para compreender todos os anos orçamentários sobre
a cultura, uma política fundamental para formação de um povo critico e pertencente a sua nação,
que combate de frente problemas sociais causados por racismo, machismo e homofobia. A cultura
viveu uma agonia orçamentária em períodos analisados, com aumento considerável de recursos
nos governos do pt, Analiso em gráficos e pesquisas de jornais quanto já foi destinado para função
e quanto já foi executado, podendo assim analisar os avanços e retrocessos na cultura. Mesmo com
maior orçamento nos governos do pt frentes a crises e cortes e se mantiveram seu tripé da cultura :
simbólica, social e econômica segundo seu programa de governo. Palavra-chave: cultura/ políticas
de cultura / cultura governos pt
palavras-chave: cultura; politicas de cultura ; governos do pt

Study on the budgetary execution of loa for culture function (2001 -2017): advances and
setbacks in pt. Introduction: The paper presents the first conclusions of an ongoing research on
the budgetary execution of loa for culture function (2001 -2017) in pt. Objectives: A data survey
was carried out on the follow Brazil site with the budgetary execution of the loa (2001 - 2017) in
the function culture and newspapers that talks about the theme. Methodology: Considered as an
important social policy for the socioeconomic formation of the people, the budgetary function of
culture was analyzed (2001-2017) in loa the advances and setbacks of politics in the pt governments and the history of that period Conclusion: There is a long way of research to understand every year budgeting about culture, a fundamental policy for training a critical people and belonging
to their nation, which fights social problems caused by racism, machismo and homophobia. The
culture experienced a budget agony in analyzed periods, with a considerable increase in pt governments, analyzing charts and newspaper researches when it was already destined to function and
how much has already been executed, thus being able to analyze the advances and setbacks in the
culture even with larger budget in the governments of the fronts to crises and cuts and they have
maintained their tripod of the culture: symbolic, social and economic according to its program of
government. Keyword: culture / culture politics / culture governments pt
keywords: culture ; culture politics ; culture governments pt
Apoio Financeiro: CNPQ
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A luta empreendida pelo Movimento Feminista, principalmente a partir dos anos 1960,
redundou no crescimento do debate sobre Gênero em todo o mundo ocidental. No cenário brasileiro, durante a vigência de mandatos da esquerda política, foi instituído o “Prêmio Construindo a
Igualdade de Gênero” (PCIG) com a intenção de divulgar redações e trabalhos acadêmicos que se
desenvolvem reflexões de temáticas sobre Gênero e Sexualidade. Foi ação governamental posta em
prática no período de 2005 a 2014. A pesquisa realizada, baseada em estudo bibliográfico e realização de entrevistas, sobre a forma como o Estado do Rio de Janeiro foi representado no PCIG possibilitou-nos concluir que: a escola é um lugar estratégico para que as jovens tenham contato com
os estudos sobre gênero; a prática docente, principalmente, em Sociologia, proporcionou a apropriação dos termos atuais do debate; há relatos de que, nesse contexto, “aprenderam coisas para a
vida”, passando a questionar a educação sexista recebida em seus lares. Enfatizou-se, igualmente,
o quanto o trabalho multidisciplinar, envolvendo as áreas de Educação, Psicologia e Enfermagem
foram referência para os estudos realizados. O Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, embora seja caracterizado por algumas/alguns profissionais como um “mero concurso de redações e
trabalhos”, é exemplo de uma importante de ação pública que pode ser implementada pelo governo
federal, em um país como o Brasil, de dimensões continentais. Tendo esse quadro em mente, faz-se
mister valorizar políticas que possam reverberar nos espaços mais capilares da sociedade – como
as escolas - , a fim de que possa-se ampliar as discussões sobre as desigualdades que perpassam as
relações estabelecidas entre mulheres e homens.
palavras-chave: Gênero; políticas públicas; Educação

The fight of the women’s movement, mainly from 1960, has resulted in the growth of the
debate on gender in the West. In the brazilian scenario, when the leftist parties were in power, the
award was created “Building Gender Equality”, with the intente to disseminate texts and university
studies that make reflections on gender and sexuality. The survey, based on bibliographic study
and realization of semi-structure interviews, about how the State of Rio de Janeiro was represented on the “Building Gender Equality” allowed us to concude that the school is a strategic place for
the Young people have contact with gender studies. The “Award Building Gender Equality”, even
being considered by some people as a simple contest of essays, is importante example of public action that can be implemented by the federal government, in a country like Brazil, with continental
dimensions. In this context, it is essential to enhance policies that can get to the hidden spaces such
as schools, to broaden discussions bout the inequalities that characterize the relations established
between women and men.
keywords: gender; public policy; education
Apoio Financeiro:
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691. INTERVENÇÃO “MILITAR” FEDERAL DE 2018: A MANUTENÇÃO
ESTATAL DA INSEGURANÇA
Autor:			
Orientador:		

Leticia Tavares da Silva e Silva
Silene de Moraes Freire (CCS / FSS)

Intervenção “Militar” Federal de 2018: a manutenção estatal da insegurança Autor: Leticia
Tavares da Silva e Silva Orientador: Prof.º Dr. Silene de Moraes Freire A presente etapa da pesquisa está centrada na investigação das politicas de segurança pública, adotadas pelos governos (dando
destaque pra o estado do RJ), que após um grande ataque midiático gerado em cima da “falta de
segurança”, ou do crescimento alarmante da insegurança no Rio de Janeiro”, sofreu a Intervenção
“Militar” Federal no dia 16 de fevereiro de 2018. Cujo objetivo era amenizar a situação da segurança
interna com previsão de término para o dia 31 de dezembro de 2018, mas que poderá ser prorrogada. O ato foi instituído por meio do Decreto n.º 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, outorgado
pelo Presidente da República, Michel Temer, publicado no Diário Oficial da União do mesmo
dia. Este trabalho tem como objetivo compreender o papel desempenhado pelo governo na atual
conjuntura do Estado do Rio de Janeiro, considerando os desdobramentos das crises sucessivas do
capital, e perante a face de seu esgotamento, quando a barbárie se torna forma de gerenciamento
dos conflitos sociais. Dadas as necessidades, as classes subalternas se movimentam em busca de
defender seus direitos e em contrapartida, têm a violência como resposta, sendo esta talvez a saída
mais frequente que o capitalismo tem optado no seu estágio atual. Temos como atividades a coleta
de dados e sua sistematização, referentes a violência estatal, criminalidade, abuso policial e “falência” das instituições, revisão bibliográfica de livros, com temáticas referentes a questão social e a
cultura da punição, e discussão em grupos de estudos que buscam fundamentar as analises teóricas
dos dados obtidos. Através de tais fontes observamos o aumento exponencial da violência estatal
em sentido contrario das taxas de lucros estatais e investimento industrial no território em foco.
Assim como a queda do emprego formal, e consequente crescimento das formas de subemprego
tem-se o acirramento do controle estatal na ordem pública, a necessidade deste de fomentar um
clima de insegurança para legitimar o uso da violência frente as camadas mais subalternizadas. Vemos assim, o estado promover a sensação de insegurança, de perigo iminente, e para que a ordem
seja reestabelecida o maior policiamento supostamente necessário, ao passo em que se desobriga de
promover políticas realmente eficazes na promoção do combate à violência.
palavras-chave: Intervenção Federal; Segurança Publica; Midia

Federal “Military” intervention of 2018: the state maintenance of the insecurity The present
stage of this research it is centered in the investigation of the public safety policies, adopted by the
governments (highlighting the state of RJ), that was engendered after the midiatic attack on top
of the lack of safety, or of the alarming growth of the insecurity in Rio de Janeiro”, it suffered the
Federal “Military” Intervention on February 16 of 2018. Wich aims to mitigate the internal safety’s
situation with end forecast for December 31, 2018, but that can be extended. The act was instituted
through the Ordinance n.º 9.288, of February 16, 2018, signed by the President, Michel Temer, published in the Official Diary of the Union of the same day. This work aims to understand the rolled
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play out by the government in the current conjuncture of the State of Rio de Janeiro, considering
the ramifications of the successive crises of the capital, and given its collapse, when the barbarism
becomes a form of administration of the social conflicts. Given the deprivations, the subordinate
classes are moved towards defending their rights and in compensation, they have the violence as
answer, being this maybe the most frequent answer that the capitalism has been offering currently.
We have as activities at this researched the collection of data and its systemization, regarding state
violence, criminality, and police abuse and “bankruptcy” of the institutions, bibliographical revision of books, with themes regarding social question and the culture of the punishment, and
discussion in groups of studies that look for substantiate theoretical analyzes of the obtained data.
Through such sources we observed the exponential increase of the state violence moving in the
opposite direction of the taxes of state profits and industrial investment in the territory in focus.
As well as the fall of the formal job, and consequent growth of the underemployment ways we have
the worsening of the state control towards the public order, the need of this to foment an climate of insecurity to legitimate the use of the violence in front of the subordinate classes. Thereby
the state promotes the feeling of insecurity to preserved the order with the increasement of the
supposedly necessary policing, while it dispense itself of promoting politics really effective in the
promotion of the combat to the violence.
keywords: Federal Intervention; Public Safety; Media
Apoio Financeiro: CNPQ
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692. JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS:
POLÍTICAS PÚBLICAS, EDUCAÇÃO E FAMÍLIA
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Celia Maria de Souza
Laisla Danielly Silva Barros
Carla Cristina Lima de Almeida (CCS / FSS)

O estudo apresenta reflexões sobre a trajetória de jovens em cumprimento de medida socioeducativa e a relação com a família e a escola. Traz como problema central a dificuldade de
inserção e permanência desses jovens na escola e os significados disso em suas experiências. Os
dados foram levantados a partir de consulta documental de registros de atendimentos do serviço
social, realizados no contexto institucional de um Centro de Referência Especial de Assistência
Social (CREAS) da região metropolitana do Rio de Janeiro, no período de 2015 e 2016. Além desse
levantamento, foi realizada consulta bibliográfica a trabalhos e pesquisas relacionados ao tema em
estudo. Trata-se de estudo qualitativo que buscou compreender a trajetória de jovens em cumprimento de medida socioeducativa, suas famílias e a experiência escolar. A análise bibliográfica envolve estudos referentes a questões em tela, e a pesquisa documental visou dar aporte teórico para
compreender a realidade socioeconômica das famílias envolvidas e a situação dos adolescentes.
palavras-chave: Juventude; Medidas socio educativas; Família

This study presents some reflections about young under social-educational measures and
their relationship with family and school. It points out the problem of young people insertion
and remaining at school, and also the meanings of this situation to them and their families. The
data were collected by documental consult on registers of social work attendance provided in the
Specialized Social Assistance Reference Center (CREAS) of metropolitan region of Rio de Janeiro,
in the period of 2015 and 2016. Besides this data collection, bibliographical consultation about the
subjects was done. This research is a qualitative study that aims to understand trajectories of young
people under social-educational measures, their families and school experience. The scientifically
analysis and documental research aim to provide theoretical support in order to comprehend social and economic reality of families and the situation of these adolescents. The study showed that
adolescents are out of school because of the lack of educational services and the improvement of
violence in the city studied. The crash of social policies over carried families functions, that must
encounter solutions in their own nets. This situation provokes another comprehension about the
young under social-educational measures that lost their condition as subject of rights. .
keywords: Youngs.; Social-educationalmeasures; Family
Apoio Financeiro:
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693. LUTAS DA SAÚDE: ANÁLISE DO FÓRUM DE SAÚDE DO RIO DE
JANEIRO
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		
Coorientador:		

Josiane Pinto Bezerra
Mariana Amaral Paiva Brito
Maria Ines Souza Bravo (CCS / FSS)
Maurílio Castro de Matos

O trabalho tem como objeto o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro. Os Fóruns da Saúde ou
Frentes estaduais existentes em diversos estados do Brasil e a Frente Nacional contra a Privatização
da Saúde têm se constituído em espaços de controle democrático na perspectiva da classe trabalhadora na medida que tem apontado como desafio estratégico resistir aos interesses do capital dentro
do Sistema Único de Saúde. Tem como objetivos: fazer uma análise do movimento, apontando
suas perspectivas e importância no contexto de organização da sociedade civil, desde o seu início,
em 2005, enfatizando o período de 2017 e meados de 2018. A metodologia utilizada é o materialismo-histórico dialético. Os procedimentos metodológicos foram: a observação participante às
reuniões do fórum de saúde, leitura das atas do mesmo, além de uma pesquisa bibliográfica voltada
para a temática movimentos sociais e saúde no contexto brasileiro. Como resultado significativo:
foi possível perceber que o fórum de saúde, demanda ao Estado políticas de seguridade social, principalmente a saúde. Analisa também os problemas de atenção à saúde ofertada pelo Estado do Rio
e suas crises. Percebe-se uma preocupação em articular com diversos movimentos não só da saúde,
mas com todos que participam da luta contra a exploração capitalista sobre a classe trabalhadora.
Portanto, pode-se concluir que o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro é um movimento que tem
preocupação com a mobilização dos trabalhadores na luta por saúde, mantendo sua centralidade
na luta de classes. A saúde é concebida como determinação social ou seja, melhores condições de
vida e trabalho, estando relacionada à desigualdade social. Nesta perspectiva, foi considerado pela
Reforma Sanitária dos anos 1980, como um dos aspectos fundamentais para iniciar o processo de
transformação social, pela sua concepção de totalidade bem como, pelo seu potencial de mobilização por relacionar com a vida e morte, tendo como horizonte um outro projeto societário
palavras-chave: Movimentos Sociais; Saúde; Fórum de Saúde

The work has as object the Health Forum of Rio de Janeiro. The State Health Forums or
Fronts existing in several states of Brazil and the National Front against the Privatization of Health
have been constituted in spaces of democratic control from the perspective of the working class insofar as it has pointed out as a strategic challenge to resist the interests of capital within the Unified
Health System. Its objectives are: to make an analysis of the movement, pointing out its perspectives and importance in the context of civil society organization, since its inception in 2005, emphasizing the period of 2017 and mid 2018. The methodology used is dialectical materialism-historical.
The methodological procedures were: participant observation at the meetings of the health forum,
reading of the minutes of the same, besides a bibliographical research focused on the social movements and health in the Brazilian context. As a significant result: it was possible to perceive that
the forum of health, demand to the State social security policies, especially health. It also analyzes
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the health care problems offered by the State of Rio and its crises. There is a concern to articulate
with diverse movements not only of health, but with all who participate in the struggle against
capitalist exploitation on the working class. Therefore, it can be concluded that the Rio de Janeiro
Health Forum is a movement that is concerned with the mobilization of workers in the fight for
health, maintaining its centrality in the class struggle. Health is conceived as social determination
ie better living and working conditions, being related to social inequality. In this perspective, it was
considered by the Sanitary Reform of the 1980s as one of the fundamental aspects to initiate the
process of social transformation, by its conception of totality as well as by its mobilization potential
by relating to life and death, having as horizon a another corporate project
keywords: Social Movements; Health; Health Fory
Apoio Financeiro: CNPQ
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694. O SERVIÇO SOCIAL E O SISTEMA PENAL: UM BALANÇO SOBRE
A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO ACERCA DO TRABALHO DO
ASSISTENTE SOCIAL
Autor:			
Colaborador(es):
				
Orientador:		
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Ohana de Sá Oliveira
Thamires Pereira dos Santos
Valeria Lucilia Forti (CCS / FSS)

O presente subprojeto vincula-se ao projeto de pesquisa “Ética, direitos, trabalho e Serviço
Social: um estudo no sistema penal”, coordenado pela Profª Drª Valeria L. Forti, que discute a materialização dos Princípios Fundamentais do Código de Ética Profissional do Assistente Social, no
cotidiano de trabalho dos profissionais da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do
Rio de Janeiro – SEAP. Deste projeto derivou o subprojeto intitulado: “O Serviço Social e o Sistema
penal: um balanço sobre a produção de conhecimento acerca do trabalho do Assistente Social”, que,
inicialmente, buscou conhecer as publicações referentes ao exercício profissional do Assistente
Social no Sistema Penal Brasileiro a partir dos anais dos Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais (CBAS); um evento que congrega o maior número de profissionais extra campo acadêmico,
diferentemente do Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS). Por isso,
prosseguindo no subprojeto, avaliamos pertinente investigar a produção acadêmica dos pesquisadores (fundamentalmente do campo acadêmico) de Serviço Social, a fim de constatarmos o que
vem sendo produzido em relação ao referido tema, ou seja, captarmos se há pesquisas (acadêmicas)
voltadas ao trabalho profissional na área penal, propriamente, e, em caso afirmativo, analisarmos
tais produções. Para isso, estamos investigando as publicações dos Encontros Nacionais de Pesquisadores do Serviço Social (ENPESS), o mais importantes evento de pesquisa científica da categoria;
um espaço privilegiado para a comunicação dos resultados de pesquisas e produções acadêmicas. O
material do ENPESS que estamos analisando é do período entre 2010 e 2016, uma vez que reuniu o
maior número de trabalhos na modalidade de apresentação oral (há 3.435 publicações). Tomamos
como base para a nossa análise os eixos temáticos: “Ética e Direitos humanos” e “Trabalho Profissional”. Isso por que avaliamos que nesses eixos temáticos se encontram o nosso objeto de estudo.
Como dissemos, a pesquisa está em andamento, o que não nos possibilita apresentar os dados finais
e as análises conclusivas.
palavras-chave: Serviço Social; Sistema Penal; Trabalho do Assistente Social

The present subproject is linked to the research project “Ethics, rights, work and social
work: a study in the penal system”, coordinated by Prof. Dr. Valeria L. Forti, who discusses the
materialization of the Fundamental Principles of the Professional Code of Ethics of the Assistant
Social, in the daily work of the professionals of the Department of Penitentiary Administration of
the State of Rio de Janeiro - SEAP. This project derived the subproject entitled “Social Service and
the Criminal System: a balance sheet on the production of knowledge about the work of the Social
Worker”, who initially sought to know the publications regarding the professional practice of the
Social Worker in the Brazilian Penal System from the annals of the Brazilian Congresses of Social
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Workers (CBAS); an event that brings together the largest number of professionals extra academic
field, unlike the National Meeting of Researchers in Social Service (ENPESS). For this reason, we
intend to investigate the academic production of researchers (mainly from the academic field) of
Social Work, in order to verify what has been produced in relation to this topic, that is, to capture
if there is research (academic) professional work in the criminal area, properly, and, if so, to analyze such productions. For this, we are investigating the publications of the National Encounters of
Social Service Researchers (ENPESS), the most important scientific research event of the category;
a privileged space for the communication of the results of researches and academic productions.
The material of the ENPESS that we are analyzing is the period between 2010 and 2016, since it gathered the largest number of works in the form of oral presentation (there are 3,435 publications).
We base our analysis on the thematic axes: “Ethics and Human Rights” and “Professional Work”.
This is because we evaluate that in these thematic axes are our object of study. As we said, the
research is ongoing, which does not allow us to present the final data and the conclusive analyzes.
keywords: Social work; Criminal System; Social Worker Job
Apoio Financeiro:
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695. PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESMONTE DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE E INCIATIVA PRIVADA/EBSRH
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Orientador:		
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Manifestações de profissionais de saúde colhidas na primeira década dos anos 2000, através
de entrevista em profundidade com 349 profissionais de saúde, nos levam a questionar em que
medida a realidade apreendida integra o complexo causal da frágil resistência, no que se refere aos
profissionais de nível superior da área da saúde, ao gradativo processo de desmonte das garantias
sociais asseguradas na Constituição Federal de 1988, especialmente, quanto à resistência/não resistência à implementação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) nos Hospitais
Universitários. Neste trabalho, trazemos à tona referências e concepções que vêm embasando a
formação de profissionais de saúde para todo o país, a produção e a democratização de conhecimentos na área, objetivando contribuir no planejamento, construção e democratização de práticas
que superem o conservadorismo que invade todas as instâncias da vida social, especialmente a formação de nível superior. Nosso estudo revela que a maioria dos profissionais que formam outros
profissionais, em um espaço – os HU - com condições privilegiadas de resgate da indissociabilidade
ensino, pesquisa, extensão, não acredita e/ou desconhece o SUS; não tem posição ou desconhece
o caráter autônomo da universidade; não participa e/ou desconhece os conselhos de política e de
direitos e não busca articulação com estes espaços; mantém uma concepção de saúde contrária à
concepção ampliada presente na CF de 1988. Destacamos, que na análise dos dados por categoria
profissional, são os assistentes sociais que mostram mais conhecimento do Movimento de Reforma
Sanitária, da CF de 1988 e defesa do espaço público. Os profissionais dos HUs, ao ocuparem um
espaço privilegiado de produção de conhecimento, de formação e de extensão, ao se omitirem da
discussão de questões pertinentes às condições de vida e de trabalho com os futuros profissionais e
com os usuários de seus serviços, podem estar impactando negativamente a luta dos trabalhadores
por emancipação, favorecendo ainda mais o avanço das propostas neoliberais que se fortalecem
com a concepção de que a relação entre ciência e tecnologia nos países periféricos se caracteriza
pela adaptação/importação de tecnologias em detrimento do desenvolvimento da ciência e da produção de conhecimentos nacionais.
palavras-chave: Serviço Social; Sistema Único de Saúde; Hospitais Universitários

Manifestations of health professionals collected in the first decade of the 2000s, through an
in-depth interview with 349 health professionals, lead us to question the extent to which the reality apprehended integrates the causal complex of the fragile resistance, in relation to professionals
of level superior to the health area, to the gradual process of dismantling the social guarantees guaranteed in the Federal Constitution of 1988, especially regarding the resistance / non-resistance to
the implementation of the Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) in the Universi-
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ty Hospitals. In this work, we bring to the fore references and concepts that support the formation
of health professionals throughout the country, the production and democratization of knowledge
in the area, aiming to contribute in the planning, construction and democratization of practices
that overcome the conservatism that invades all the instances of social life, especially higher education. Our study reveals that most professionals who form other professionals, in a space - the
HU - with privileged conditions of rescue of indissociability teaching, research, extension, does
not believe and / or unaware the SUS; has no position or is unaware of the autonomous character
of the university; does not participate and / or is unaware of policy and rights councils and does
not seek articulation with these spaces; maintains a conception of health contrary to the expanded
conception present in the 1988 CF. We emphasize that in the analysis of data by professional category, it is the social workers who show more knowledge of the Movimento de Reforma Sanitária,
the 1988 CF and the defense of public space. The professionals of the HUs, occupying a privileged
space of production of knowledge, training and extension, by omitting to discuss issues related to
living conditions and work with future professionals and users of their services, may be negatively
impacting the workers’ struggle for emancipation, further favoring the advancement of neoliberal
proposals that are strengthened by the conception that the relationship between science and technology in peripheral countries is characterized by the adaptation / importation of technologies to
the detriment of the development of science and knowledge production.
keywords: Social Work; Public Health System; University Hospitals
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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696. SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL: 20 ANOS DE ANÁLISE
ORÇAMENTÁRIA E POLÍTICA
Autor: 		
Orientador:		
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho visa analisar os dados orçamentários da saúde e da
previdência referentes ao período de 1997 a 2017, observando como se deram os avanços ou retrocessos no financiamento de tais políticas sociais a nível nacional, durante este recorte cronológico. OBJETIVO: A reflexão feita durante este estudo tem por objetivo desvendar os processos
políticos e sociais que influenciaram nas variações dos dados orçamentários coletados, partindo-se
da investigação das ações que os governos de cada época executaram nesse marco de vinte anos.
METODOLOGIA: Sobre a metodologia empreendida, necessita-se destacar o uso da ferramenta
online do governo SIGA BRASIL e do site da Controladoria Geral da União, referências nacionais
para pesquisa de informações sobre as destinações das funções do orçamento tratadas. Partindo das
informações contidas na Lei Orçamentária Anual, foram observados o item autorizado e pago, nas
referidas funções Saúde e Previdência Social. RESULTADO: O resultado do trabalho se expressa
precisamente nesse recolhimento de dados e sua análise, tomando-se uma direção temporal de investigação que passa pelos governos FHC, Lula, Dilma e a atual conjuntura do pós “impeachment”
da ex-presidenta da república, esgueirando-se nas situações a partir da questão do ajuste fiscal permanente, observado durante todos esses anos, até chegar à própria precarização dos direitos sociais
por meio da limitação de gastos e investimentos públicos, promovida pela emenda constitucional
95, aprovada em 16 de dezembro de 2016, além do perigo da reforma da previdência proposta pelo
Governo Temer, que executa mais um ataque aos trabalhadores. CONCLUSÃO: Ao analisar ambas as políticas que expressam a maior parte de gastos do governo federal, perdendo apenas para a
parcela gigante da dívida pública, percebem-se os ataques cada vez mais intensos fomentados pela
onda neoliberal que assola o quadro nacional, que se expressa pela tomada de direitos, retrocessos
políticos e contrarreformas do Estado.
palavras-chave: SAÚDE; PREVIDÊNCIA SOCIAL; ORÇAMENTO

INTRODUCTION: This work aims at analyzing the health and social security budget data
for the period from 1997 to 2017, noting how the advances or setbacks in the financing of such
social policies at national level during this chronological cut have occurred. OBJECTIVE: The
purpose of this study is to uncover the political and social processes that influenced the variations
of the budget data collected, starting from the investigation of the actions that the governments of
each era performed within this twenty year period. METHODOLOGY: Regarding the methodology undertaken, it is necessary to highlight the use of the online tool of the SIGA BRASIL government and the website of the Federal Comptroller’s Office, national references for researching information on the allocations of the budget functions handled. Based on the information contained
in the Annual Budget Law, the authorized and paid item was observed in the said Health and Social
Security functions. RESULT: The result of the work is expressed precisely in this collection of data
and its analysis, taking a temporal direction of investigation that goes through the governments
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FHC, Lula, Dilma and the current situation of the post impeachment of the former president of the
republic, sneezing in situations from the point of view of permanent fiscal adjustment, observed
during all those years, to the very precariousness of social rights through the limitation of public
spending and investments, promoted by constitutional amendment 95, approved on December 16
2016, in addition to the danger of the pension reform proposed by the Temer Government, which
carries out another attack on the workers. CONCLUSION: In analyzing both policies that express
most federal government expenditures, only losing to the giant portion of the public debt, we can
see the increasingly intense attacks fomented by the neoliberal wave that plagues the national framework, which expresses itself by the taking of rights, political setbacks and counter-reforms of
the State.
keywords: HEALTH; SOCIAL SECURITY; BUDGET
Apoio Financeiro: ; CAPES
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A presente pesquisa aborda a política de Assistência Estudantil desenvolvida nas redes estadual e federal públicas, de nível médio e superior. Parte-se do entendimento que a Assistência
Estudantil representa o avanço de uma sociedade democrática na discussão e permanência de estudantes empobrecidos nas instituições públicas de qualidade. Neste segundo ano de trabalho se
percebem avanços importantes: associados a outro grupo de pesquisa – NUMAR (Núcleo de Mapeamento e Articulação em Resistência) – que reúne pesquisadores da UNIRIO, CEFET, CP2, IFRJ
e UFRJ e também tratam da assistência estudantil e do trabalho da assistente social neste campo. Ao
longo de 2017 e 2018 tem sido realizado o monitoramento de informações que circulam na mídia
sobre assistência estudantil, sistematizadas no formato de “clippings” mensais sobre o tema e encaminhados ao cadastro, com mais de cem contatos, de profissionais assistentes sociais atuantes na
área, além da tabulação dos dados iniciais levantados em visitas institucionais, ainda em processo
de coleta. Também, foram escritos e apresentados artigos publicados em anais de encontros nacionais e internacionais, como realizada a organização de eventos acadêmicos. Busca-se manter um
diálogo permanente com os profissionais de Serviço Social atuantes nos programas de assistência
estudantil, seja através dos “clippings”, seja através dos eventos, com o objetivo de formar redes
e dar visibilidade à pesquisa. Da mesma forma, pois entende-se que a pesquisa é extremamente
relevante por reunir dados sobre uma política que expandiu, significativamente, na última década,
como resultado dos processos de democratização da sociedade brasileira e que atualmente encontra-se sobre ataques dos retrocessos antidemocráticos.
palavras-chave: Educação; Serviço Social; Assitência Estudantil

The present research addresses the policy of Student Assistance developed in the state and
federal public networks, middle and higher level. It is based on the understanding that the Student
Assistance represents the advance of a democratic society in the discussion and permanence of
impoverished students in the public institutions of quality. In this second year of work important
advances are noticed: associated to another research group - NUMAR (Mapping Nucleus and Resistance Articulation) - that brings together researchers from UNIRIO, CEFET, CP2, IFRJ and
UFRJ and also deal with student and work assistance social worker in this field. Throughout 2017
and 2018 the monitoring of information circulating in the media about student assistance has been
carried out, systematized in the form of monthly clippings on the subject and sent to the register,
with more than one hundred contacts, of professional social workers working in the area, besides
the tabulation of the initial data collected in institutional visits, still in the process of collection.
Also, articles published in annals of national and international meetings were written and presented, as was the organization of academic events. It seeks to maintain a permanent dialogue with
the Social Service professionals working in student assistance programs, either through clippings
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or through events, with the goal of forming networks and giving visibility to the research. In the
same way, it is understood that research is extremely relevant for gathering data on a policy that
has expanded significantly in the last decade as a result of the processes of democratization of Brazilian society and that currently finds itself on attacks of antidemocratic setbacks.
keywords: Education; Social Service; Student Assistance
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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698. ANÁLISE DE SISTEMAS ESTRUTURAIS METÁLICOS E MISTOS
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:		

Dariene Santana de Souza
André Tenchini da Silva (CTC / FEN)
Luciano Rodrigues Ornelas De Lima

Análise de Sistemas Estruturais Metálicos e Mistos Autor: Dariene Santana de Souza Orientador: André Tenchini da Silva Nos últimos anos, o interesse em se conhecer e avaliar o caminho
pós-crítico das estruturas cresceu consideravelmente, com a finalidade de aumentar a segurança
estrutural em casos de eventos excepcionais de carregamento. Em estruturas de aço, as ligações
possuem grande importância no comportamento estrutural, e a garantia de uma resistência adequada é essencial para a prevenção ao colapso progressivo. Com o objetivo de contribuir com dados sobre o estudo de robustez estrutural e comportamento de ligações em prevenção de colapsos
estruturais, o presente projeto apresenta simulações numéricas do comportamento de modelos
estruturais metálicos com ligação semirrígida aparafusada com placa de extremidade estendida.
Estas simulações estão sendo realizadas por meio do Método dos Elementos Finitos. Este método é bastante adequado para este tipo de simulação tendo em vista que incorpora com facilidade
diversos aspectos presentes no comportamento dessas estruturas, tais como as não-linearidades
geométricas e o material. Esta metodologia foi implementada por meio do programa Abaqus, onde
foi realizado a modelagem do sistema estrutural avaliado. Uma calibração do modelo numérico
foi executada de forma a possibilitar a confiabilidade dos resultados. Esta calibração foi realizada
através de uma comparação com resultados teóricos já conhecidos, além de resultados experimentais presentes na literatura. No entanto, apesar de apresentados resultados satisfatórios quanto à
fidelidade do modelo numérico ao modelo experimental, esta etapa projeto ainda encontra-se em
fase de aprimoramento, a fim de obter melhorias na calibração e assim maior segurança nos resultados. Por meio do modelo numérico elaborado, pretende-se ainda investigar colapsos estruturais,
analisando a robustez e o comportamento estrutural das ligações durante os danos aplicados, a fim
de contribuir com o estudo de prevenção de colapsos progressivos e com o conhecimento a respeito da utilização de estruturas metálicas na construção civil. Palavras-chave: robustez estrutural;
colapso progressivo; ligações semirrígidas.
palavras-chave:  robustez estrutural; colapso progressivo; ligações semirrígidas

Analysis of metallic and mixed structural systems Author: Dariene Santana de Souza Advisor: André Tenchini da Silva In the last years, the interest in knowing and evaluating the post-critical path of structures has grown considerably, with the aim of increasing structural safety in cases
of exceptional loading events. In steel structures, the connection between those, has a big importance on the structure’s behavior, as well as the warranty of a good resistance is essencial to
progressive colapse’s prevention. In order to contribute in numbers about structural robusteness’
study and also the behavior of the connection related to structural colapse’s prevention, the present
project presents numerical simulations of the behavior os metallic structural models with bolted
semi rigid connections with extended plate. These simulations are being analysed by the finit elements method. This method, is very suitable for this kind of simulation,knowing that it takes a lot
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of aspects in structural behavior’s, as the geometrical non-linearity of the material. This method
was taken by using the Abaqus Program, where it was modeled the structural system in case. It was
necessary to calibrate the numerical model in order to have a more realiable result. This calibration
was realized by comparing to theorical results already known, besides the experimental results
present in liturature. However, in spite of being presented satisfactory results when comparing
the numerical model to the experimental model, this project’s step keeps in enhancement, in order
to improve the calibration and also be possible to take a more reliable result. Using the numerical
model elaborsted, it is pretended to investigate structural colapse, analysing the robusteness and
the structural behavior of the connections during damage, in order to contribute with the study of
progressive colapse’s prevention as well as the knowledge related to the use of metallic structures
in civil construction. Key words: structural robusteness; progressive colapses; semi rigid connections.
keywords: structural robusteness; progressive colapses; semi rigid connections
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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699. ANÁLISE NUMÉRICA DE LIGAÇÕES “DIAGRID” EM AÇO CARBONO E
AÇO INOXIDÁVEL POR MEIO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS
Autor: 		
Orientador:		

Maria Fernanda da Costa Sampaio
Monique Cordeiro Rodrigues (CTC / FEN)

Com a construção de megaedifícios pelo mundo, buscou-se durante os últimos anos novos
sistemas estruturais que fossem capazes de atender a essa demanda. Como uma das alternativas, foram desenvolvidos sistemas tubulares do tipo “Diagrid”, que possibilitam a construção de edifícios
cada vez mais altos e com formatos inovadores. Além das questões estruturais, a aplicação de malha
“Diagrid” permite maiores áreas úteis livres (com a eliminação de pilares), melhor iluminação, e
maior adequação a arquiteturas atraentes e modernas, além da redução do consumo de aço, por
meio da análise de situações similares as reais, onde agentes externos a um arranha-céu (tremores
de terra e vento, principalmente) causam-lhe aplicação de cargas em sua estrutura. Com esta perspectiva, é possível realizar a análise numérica de ligações tubulares e seu comportamento considerando a solução “Diagrid”. Alinhado a isso, observa-se o crescente emprego de aço inoxidável nas
estruturas, devido a suas propriedades como resistência a corrosão, durabilidade e apelo estético,
por se adequar aos padrões arquitetônicas. Porém, ainda são poucas as normas que consideram este
material para o dimensionamento, usando analogias ao aço carbono para sua definição. Assim, o
presente trabalho pretende estudar o sistema “Diagrid” em aço inoxidável. Para tanto, é apresentado um modelo calibrado, utilizando, para isso, o Método dos Elementos Finitos por meio da
aplicação do programa Ansys. São considerados a não linearidade do material, por meio do critério
de plastificação de von Mises, e o comportamento elasto-plástico com curva multilinear. A não
linearidade geométrica é aplicada através do algoritmo de Lagrange Atualizado. Para a comparação
analítica, são utilizadas as normas vigentes. São considerados três diferentes aspectos para o dimensionamento: a influência de cargas verticais e horizontais no sistema, o comportamento de materiais de resistências diferentes na ligação. Posteriormente, são comparados dois modelos: em aço
carbono e aço inoxidável. Como resultados ao final da pesquisa, obtêm-se modelos consolidados
para a ligação do sistema “Diagrid”, de forma que possam ser considerados como base para avanços
de pesquisas futuras, além de permitir a comparação entre os resultados teóricos e numéricos.
palavras-chave: Ligações “Diagrid”; Aço Carbono; Aço Inoxidável

With the construction of mega-buildings around the world, during the last years new structural systems have been sought that were able to meet this demand. As one of the alternatives, Diagrid type tubular systems have been developed, which allow the construction of increasingly tall
buildings with innovative formats. In addition to the structural issues, the Diagrid mesh application allows larger free working areas (with the elimination of columns), better lighting, and greater suitability to attractive and modern architectures, as well as the reduction of steel consumption,
through analysis of situations similar to real ones, where agents external to a skyscraper (earth and
wind tremors, mainly) cause him to apply loads in his structure. From this perspective, it is possible to perform the numerical analysis of tubular joints and their behavior considering the solution
Diagrid. Aligned with this, the increasing use of stainless steel in the structures is observed due to
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its properties such as corrosion resistance, durability and aesthetic appeal, because it is adapted to
the architectural standards. However, there are still few standards that consider this material for
dimensioning, using analogies to carbon steel for its definition. Thus, the present work intends
to study the Diagrid system in stainless steel. For this, a calibrated model is presented, using, for
this, the Finite Element Method through the application of the Ansys program. The non-linearity
of the material is considered, using the von Mises plastification criterion, and the elasto-plastic
behavior with multilinear curve. Geometric non-linearity is applied through the Lagrange Algorithm. For the analytical comparison, the current standards are used. Three different aspects are
considered for the design: the influence of vertical and horizontal loads in the system, the behavior
of materials of different resistances in the connection. Subsequently, two models are compared:
carbon steel and stainless steel. As results at the end of the research, we obtain consolidated models
for the connection of the Diagrid system, so that they can be considered as basis for future research
advances, besides allowing the comparison between theoretical and numerical results.
keywords: Diagrid joints; Carbon steel; Stainless Steel
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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700. APLICATIVO PARA CELULAR PARA O AUXÍLIO NO ENSINO DE
PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
Autor:			
Colaborador(es):
				
Orientador:

Lucas Horacio Meneses Viapiana
Natalia Victoria dos Santos
Ricardo Cardoso Telles Costa
Maria Fernanda Figueiredo de Oliveira (CTC / FEN)

O emprego de ferramentas educacionais envolvendo o ambiente web e programas de computadores vêm sendo incorporado ao ensino de engenharia há décadas. No entanto, apenas recentemente o aumento do poder de processamento de celulares possibilitou que este também pudesse
ser usado para fins educacionais. O potencial de uso de um aplicativo educacional para o celular
é grande, tendo em vista a portabilidade do aparelho e a possiblidade de uso sem necessidade de
conexão da Internet. Além disso, o estudante já utiliza o aparelho de celular no processo de aprendizado, participando de discussão em grupo de estudos e fazendo pesquisa por mecanismos de
busca. Atualmente, o aparelho de celular é a primeira escolha de uso para muitas atividades educacionais. Este projeto apresenta um aplicativo para celular que auxilia no ensino de propriedades
geométricas de seções transversais de elementos estruturais. Propriedades como área, centroide,
momentos de inércia e posição dos eixos principais de inércia foram deduzidas e programadas para
diversas seções transversais usuais em projetos de engenharia estrutural utilizando o wxMaxima.
O aplicativo “Momentando”, livre e de código aberto, foi desenvolvido para o ambiente Android
na plataforma Java e está disponibilizado no Google Apps. A código aberto permite que outros
desenvolvedores possam contribuir para a atualização e melhoria futura do mesmo, com inclusão
de novas funcionalidades. Dessa forma, evita-se que o aplicativo fique desatualizado com o passar
do tempo, além de gerar um código inicial e lições aprendidas para outros desenvolvedores. Dada a
portabilidade oferecida pelo aplicativo proposto, pretende-se estimular o estudante a utilizá-lo em
cursos como Mecânica, Resistência dos Materiais, Análise Estrutural e Estruturas de Aço, Madeira
e Concreto Armado.
palavras-chave: Ferramenta educacional; Aplicativo JAVA para celular; Eixos principais de inércia

The use of educational tools as web applications and computer programs has been incorporated into engineering education since decades. However, it was only recently that the advances in
processing capability made the use of cell phones possible for educational purposes. The potential
usage of an educational application for smartphones is high, considering the device is portable and
the Internet connection is not necessary. In addition, students have already been using mobile devices in the learning process, as in study groups and in web searches. Currently, the cell phone is the
first choice of use for many educational activities. This project presents a mobile application that
can be employed to teach cross-sectional geometrical properties of structural elements. Properties
such as area, centroid, moment of inertia and the position of the principal axes with their corresponding moment of inertia values were derived using wxMaxima for several usual cross-sections
in engineering structures. The free and open source application “Momentando” was designed for
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the Android environment on the Java platform and is available in Google Apps. The open source
allows other developers to contribute to upgrades and future improvements of the same, such as
new features. This will prevent the application from being outdated over time, as well as generate
an initial code and lessons learned for other developers. Given the portability offered by the proposed application, it is intended to stimulate the student to use it in courses as Mechanics, Strength
of Materials, Structural Analysis and Structures of Steel, Wood, Reinforced Concrete.
keywords: Educational tool; JAVA application for cell phone; Inertia principal axes
Apoio Financeiro: ; FAPERJ balcão

1353

ENGENH AR I A C I V I L
701. AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE ESFORÇOS NORMAIS NO BANZO
NO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DE LIGAÇÕES TUBULARES EM AÇO
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:		

Sergio Fernando de Almeida Filho
Luciano Rodrigues Ornelas de Lima (CTC / FEN)
Monique Cordeiro Rodrigues

O uso de perfis tubulares já é bem difundido em países desenvolvidos há décadas, seja pelo
resultado arquitetônico ou pela boa resistência aos esforços, sendo muito utilizados no mundo. Por
conta da enorme demanda, cada vez mais são feitos estudos acerca de tais perfis e de suas ligações,
ainda mais dada sua complexidade nos projetos. Os avanços nesta área tornam os projetos estruturais cada vez mais econômicos e arrojados, acompanhando as tendências arquitetônicas atuais.
O trabalho tem como objetivo gerar modelos numéricos e comparar os resultados aos resultados
experimentais obtidos por Mendes, em sua dissertação de mestrado. No trabalho referido foram
feitas sete análises experimentais de uma ligação do tipo “T” com diferentes carregamentos axiais
no banzo da ligação seguido de compressão no montante, de forma a determinar a influência destes carregamentos na resistência final da ligação, e comparar os resultados com as normas vigentes nacional e internacional. Para o experimento, foi usado um perfil tubular retangular (RHS),
com dimensões 100x80x6,3mm para o banzo, e um perfil tubular quadrado (SHS), de dimensões
60x60x6,3mm no montante. Para o modelo computacional foi utilizado o software Ansys, para
análise pelo método dos elementos finitos, de forma a reproduzir os ensaios da análise experimental fielmente. Para isso, foi utilizado o elemento finito SOLID45. Foram feitas sete análises, três
com esforços de compressão no banzo, três com esforços de tração no banzo e uma sem esforços no
banzo para servir de controle, da mesma forma que foi feito na análise experimental. Para os casos
de compressão no banzo foram aplicados esforços de 50%, 60% e 70% da carga de plastificação da
seção, para os casos de tração no banzo, foram aplicados esforços de mesma intensidade, 50%, 60%
e 70% da carga de plastificação da seção. Ao final das análises os resultados obtidos foram comparados graficamente com os resultados experimentais para cada caso individual e para todos de forma
geral. Pode-se observar que alguns casos se aproximaram dos valores experimentais, porém outros
se distanciaram, sendo necessárias novas análises.
palavras-chave: Estruturas de Aço; Ligações Tubulares; Análise Numérica

The use of tubular structural sections has already been widespread in developed countries
for decades, either by architectural result or by good stresses resistance, however being widely used
in the world. Due to the enormous demand, more studies are being done on such sections and
their joints, especially given their complexity in the projects. Advances in this area make structural
projects increasingly cost-effective and thrown, following current architectural trends. This work
aims to generate numerical models and compare the results to the experimental results obtained
by Mendes, on his dissertation. In the mentioned work, seven experimental analyzes of a T-joint
with different axial loads on the chord were made, followed by compression on the brace, in order
to determine the influence of these loads on the final joint strength, to compare the results with
the national and international current standards. For the test, a rectangular hollow section (RHS)
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with 100x80x6.3mm of dimensions was used for the chord, and a square hollow section (SHS) with
60x60x6.3mm of dimensions was used for the brace. For the computational model was used the
Ansys software, for analyze by the finite element method, in order to reproduce the specimens of
the experimental analysis faithfully. For this, the finite element SOLID45 was choose. Seven analyzes were performed, three with compression stresses over the chord, three with tension stresses
over the chord and another one without effort over the chord, serving as control, in the same way
it was done in the experimental analysis. For the cases of compression over the chord, 50%, 60%
and 70% of the section plastic axial load were applied, in the cases of tension over the chord, efforts
of the same intensity were applied, 50%, 60% and 70% of the section plastic axial load. At the end
of the analyzes, the results obtained were compared graphically with the experimental results for
each individual case and for all in general. It could be observed that some cases approached the
experimental values, but others have distanced themselves, requiring more analysis.
keywords: Steel Structures; Tubular Joints; Numerical Analysis
Apoio Financeiro: FAPERJ ; FINEP ; CNPQ
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702. AVALIAÇÃO DA RESPOSTA ESTRUTURAL DINÂMICA DE TABULEIROS
DE PONTES RODOVIÁRIAS MISTAS COM PAVIMENTOS IRREGULARES
Autor: 		
Orientador:		

Ana Célia Soares da Silva
Jose Guilherme Santos da Silva (CTC / FEN)

Nesta investigação, desenvolve-se uma metodologia para a análise da resposta estrutural
dinâmica de pontes rodoviárias, devido à travessia de comboios de veículos sobre pistas com pavimentos irregulares. Uma metodologia de análise é proposta para a obtenção da resposta do sistema
veículo-estrutura no domínio do tempo, segundo modelo estatístico. Para tal, são empregadas técnicas usuais de discretização, via método dos elementos finitos, com base no emprego do programa
ANSYS. A ponte rodoviária mista (aço-concreto) investigada neste estudo possui um vão de 24m
de comprimento, sendo constituída por uma laje de concreto com 0,25m de espessura e duas vigas
mistas longitudinais. As vigas mistas são simuladas com base no emprego de elementos finitos de
casca (SHELL63), a laje de concreto é representada com base no emprego de elementos finitos
sólidos (SOLID45) e o sistema de contraventamentos da ponte é modelado com base no uso de elementos de viga tridimensionais (BEAM44). As irregularidades da pista são definidas por um modelo não determinístico com base na densidade espectral do perfil do pavimento. O carregamento
é constituído por uma sucessão semi-infinita de veículos igualmente espaçados deslocando-se com
velocidade constante sobre o tabuleiro. Somente a fase permanente da resposta do sistema é considerada ao longo da análise dinâmica. Com base nos resultados alcançados, as conclusões deste
trabalho de pesquisa versam sobre aspectos quantitativos referentes à análise da resposta dinâmica
da ponte rodoviária mista (aço-concreto) investigada.
palavras-chave: Pontes rodoviárias mistas (aço-concreto); Dinâmica estrutural; Modelagem computacional

In this investigation, an analysis methodology is developed to evaluate the dynamic structural response of highway bridge decks, due to vehicles crossing on rough pavement surfaces. To
this purpose, an analysis methodology is proposed to evaluate the vehicle-structure response in
the time domain, based on a statistical model. To do this, the numerical model, developed for the
steel-concrete composite bridge dynamic analysis, adopted the usual mesh refinement techniques
present in finite element method simulations implemented in the ANSYS program. In this study,
the investigated steel-concrete composite highway bridge presents a span length of 24m and is
constituted by a reinforced concrete deck with thickness of 0.25m and two longitudinal composite girders. The composite beams and vertical stiffeners were simulated by shell finite elements (SHELL63). The bridge concrete slab was simulated by solid finite elements (SOLID45). The
deck surface roughness is defined by a well-known power spectrum probability density of road
pavement profiles. The moving load is formed by an infinite succession of vehicles moving with
constant velocity and equally spaced. Only the steady-state response is considered in the dynamic
analysis. Based on the produced response data, the conclusions of this research work are concerned with the quantitative assessment of the dynamic response of the investigated steel-concrete
composite highway bridge.
keywords: Steel-concrete composite highway bridges; Structural dynamics; Computational modelling
Apoio Financeiro: FAPERJ ; FINEP ; CNPQ
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703. AVALIAÇÃO DO DANO MECANICO EM GEOGRELHAS
Autor:			
Orientador:

Dayane Barros de Abreu
Ana Cristina Castro Fontenla Sieira Caam (CTC / FEN)

O dano mecânico de um material geossintético pode ser definido pelas transformações estruturais resultantes dos esforços ocorridos durante o manuseio e instalação do material e a compactação do solo sobrejacente. O presente projeto de pesquisa tem por objetivo analisar a perda de
resistência de geogrelhas danificadas mecanicamente. A avaliação foi realizada comparando-se a
resistência da geogrelha intacta com a resistência da geogrelha danificada artificialmente, a partir
de ensaios de tração simples. Os objetivos principais são: revisão bibliográfica acerca do dano mecânico em geossintéticos, análise detalhada do programa experimental e comparação e discussão
dos resultados, buscando-se o fator de redução. O programa experimental constou de ensaios de
tração simples executados por Sieira (2003), no Laboratório de Geotecnia do CEDEX (Madri), e de
cinco ensaios executados por Hanna e Conceição (2013), no Laboratório de Estruturas e Materiais
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, utilizando-se uma garra especialmente projetada para
ensaios de tração em geogrelhas. Na metodologia, foi utilizado um conjunto de travamento que é
envolto pelo geossintético a ser testado e por duas peças metálicas que fecham e travam o conjunto
por meio de parafusos Allen. Por sua vez, a estrutura de ligação recebe o conjunto de travamento
formando uma única peça que é acoplada à máquina de tração. O conjunto permite que as tensões
se distribuam uniformemente ao longo da largura do geossintético. Os resultados dos Ensaios de
Hanna e Conceição variaram, obtendo no ensaio 01 um valor de resistência à tração de 27,92 kN/m,
que é 4,3 vezes inferior ao do fabricante. Este primeiro teste não se comportou como planejado. No
ensaio 02, foi encontrado uma resistência à tração de 32,43 kN/m que é 3,7 vezes menor do que o
do fabricante. O ensaio 03 forneceu resistência à tração de 18,7 kN e deformação na ruptura igual
a 11%, resistência à tração inferior à fornecida pelo fabricante. No ensaio 04, valor de resistência à
tração obtido foi igual a 54,92 kN/m, com amostra danificada fornecendo um valor de resistência
igual a 38,54 kN/m, indicando uma perda de resistência considerável. E no ensaio 05 foi executado
com uma amostra danificada. Este ensaio forneceu valores de resistência à tração e deformação na
ruptura iguais a 38,54 kN e 20%, respectivamente. Já os resultados de Sieira, demonstram que a
ruptura de um elemento longitudinal provocou uma redução de resistência de aproximadamente
22%, correspondendo a um fator de redução fd =1,27. Os elementos longitudinais das geogrelhas
são responsáveis pela transferência da carga de tração ao longo da grelha. É de se esperar portanto,
que a ruptura de um destes elementos conduza a uma perda significativa de resistência.
palavras-chave: Geogrelhas; Solos reforçados; Geossintéticos

The mechanical damage of a geosynthetic material can be defined by the structural transformations resulting from the stresses occurring during the handling and installation of the material
and the compaction of the overlying soil. The present research project aims to analyze the loss
of resistance of mechanically damaged geogrids. The evaluation was performed comparing the
resistance of the intact geogrid with the resistance of the artificially damaged geogrid from single-tensile tests. The main objectives are: bibliographical review on mechanical damage in geosynthe-
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tics, detailed analysis of the experimental program and comparison and discussion of the results,
seeking the reduction factor. The experimental program consisted of simple tensile tests performed by Sieira (2003), in the Geotechnical Laboratory of CEDEX (Madrid), and five tests performed by Hanna and Conceição (2013), in the Laboratory of Structures and Materials of the State
University of Rio de Janeiro, using a specially designed gripper for tensile tests on geogrids. In
the methodology, a locking assembly was used that is surrounded by the geosynthetic to be tested
and by two metallic pieces that lock the assembly by means of Allen screws. In turn, the connecting structure receives the locking assembly forming a single part which is coupled to the traction
machine. The assembly allows the stresses to distribute evenly along the geosynthetic width. The
results of the Hanna and Conception Tests varied, obtaining in the test 01 a tensile strength of
27.92 kN / m, which is 4.3 times lower than that of the manufacturer. This first test did not behave
as planned. In test 02, a tensile strength of 32.43 kN / m was found which is 3.7 times lower than
that of the manufacturer. Test 03 provided tensile strength of 18.7 kN and strain at break of 11%,
tensile strength less than that provided by the manufacturer. In test 04, the tensile strength value
obtained was equal to 54.92 kN / m, with damaged sample providing a resistance value equal to
38.54 kN / m, indicating a considerable loss of strength. And in test 05 was run with a damaged
sample. This test gave values of tensile strength and rupture deformation equal to 38.54 kN and
20%, respectively. The results of Sieira, show that the rupture of a longitudinal element caused a
reduction of resistance of approximately 22%, corresponding to a reduction factor fd = 1.27. The
longitudinal elements of the geogrids are responsible for the transfer of the tensile load along the
grid. It is to be expected, therefore, that the rupture of one of these elements leads to a significant
loss of resistance.
keywords: Geogrid; Reinforced soils; geosynthetic
Apoio Financeiro: CNPQ
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704. AVALIAÇÃO NUMÉRICA DE COLUNAS DE AÇO ESTAIADAS E
PROTENDIDAS
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:		
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André Tenchini da Silva

Colunas de aço esbeltas estaiadas e protendidas são ferramentas eficientes para diversas aplicações na Engenharia. Será estudada a construção do Palco Mundo do Rock in Rio III, em 2011,
visando atender projeto estrutural desenvolvido em um curto prazo. Este sistema consistia em
uma coluna central esbelta, quatro barras posicionadas perpendicularmente em relação ao eixo da
coluna e quatro cabos de aço (estais). Tal estrutura foi estudada através de modelagem no programa
ABAQUS (Método de Elementos Finitos) por elementos lineares, a fim de observar seu comportamento, sendo posteriormente realizada uma modelagem da mesma estrutura no formato 3D
por elementos de casca. Foram realizadas verificações (primeiro modo de flambagem) referentes
à carga crítica na coluna, sem a presença de estais, além da inclusão de dois níveis de protensão
iniciais na estrutura com imperfeição inicial de 8mm. A partir desta modelagem (aço carbono),
foi realizada uma parametrização (linguagem Phyton) em relação às seguintes características da
estrutura: comprimento e diâmetro da coluna, resistência da protensão dos estais, comprimento
e diâmetro dos braços, mantendo a imperfeição inicial de 8mm, a fim de comparar os resultados
entre o aço carbono, aço inoxidável – austenítico. A partir das análises realizadas, foram obtidos
os valores, para o aço carbono, de 12,61kN de carga crítica na coluna sem os estais, enquanto para
o aço inoxidável – austenítico foi de 10,46kN. Para o acréscimo de protensão de 1,57kN foi obtida
uma resistência de 25,76kN (aço carbono) e de 22,67kN (aço inoxidável – austenítico). Quando
aplicada uma protensão de 2,35kN, os resultados foram de 38,63kN (aço carbono) e 33,01kN (aço
inoxidável – austenítico). Com os resultados obtidos, é possível perceber que o aço inoxidável –
austenítico (E=165GPa) é capaz de suportar uma carga crítica menor em relação a coluna quando
constituída por aço carbono (E=200GPa), pois o módulo de elasticidade do aço inoxidável é menor. Vale ressaltar que quando há carga de protensão nos estais, a capacidade de carga da coluna
aumenta, sendo assim, as tensões na coluna não superaram a tensão de escoamento do material.
Tal fato aponta que há uma flambagem elástica na coluna da estrutura que depende da geometria e
do módulo de elasticidade.
palavras-chave: Colunas de aço esbeltas estaiadas e protendidas; Aço carbono; Aço inoxidável - austenítico

Slender stayed steel columns are efficient solutions in engineering. For instance, the Rock
in Rio III World Stage in 2011 required a complex structural design to meet the short construction
deadline. This design solution consisted of a slender central column, four bars perpendicularly
positioned to the column axis and four steel cables. This structural design will be the focus of
this investigation. The Rock in Rio III structure was first evaluated with ABAQUS Program (an
analysis by the Finite Element Method) using linear elements, in order to observe its structural
response. The developed model adopted shell elements, and aimed to determine the system critical
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load associated to the first buckling mode of the structural system without cables. Two additional
evaluations were made using cables with different pre-stress force magnitudes and an 8mm initial bow imperfection. From this model (carbon steel), a parametrization (Phyton language) was
performed in relation to the following characteristics of the structure: length and diameter of the
column, resistance of the pre-stress of the cables-stayed, length and diameter of the arms, maintaining the initial imperfection of 8mm, in order to compare the results between carbon steel and
austenitic steel. The results were compared, which also uses the Finite Element Method. The critical load results for the structural system without cables were: 12.61kN (carbon steel) and 10.46kN
(austenitic steel). For the investigated structural system with pre-stress force magnitudes of 1.57
kN and 2.35kN the critical load results were: 25.76kN and 38.63kN (carbon steel); 22.67kN and
33.01kN (austenitic steel). According to results obtained, it is possible to notice that austenitic steel
(E = 165GPa) is able to withstand a lower critical load in relation to the column when constituted
by carbon steel (E = 200GPa), since the stainless steel has a reduced modulus of elasticity. It is noteworthy that when there is a pre-stress load in the stains, the load capacity of the column increases, so, the stresses in the column do not exceed the material flow stress. This fact indicates that
there is an elastic buckling of the column that depends on its geometry and modulus of elasticity.
keywords: Slender stayed steel columns; Carbon steel; Austenitic steel
Apoio Financeiro: CNPQ
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705. COMPORTAMENTO DO PERFIL C EM AÇO INOXIDÁVEL À FLEXÃO
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O aço é atualmente um importante recurso para a engenharia civil. Ele permite uma maior
liberdade construtiva, garante um menor tempo de execução, além de ser um material alinhado aos
conceitos de sustentabilidade, por possuir um alto teor de material reciclado em sua composição.
Avaliações sobre a utilização de aço carbono como elemento estrutural tem apresentado desempenho satisfatório de resistência à esforços axiais, flexão e torção. Entretanto, o emprego do aço
inoxidável têm sido estudado a menos tempo e apresenta diversos pontos a serem melhorados em
relação as normas vigentes. Este material apresenta melhores resultados quanto a resistência à corrosão, durabilidade, resistência mecânica e à altas temperaturas, além do seu menor custo de manutenção, quando comparado ao aço carbono. Porém, as normas consideram em sua maior parte,
apenas como uma analogia ao aço carbono, não representando todo o acréscimo de resistência que
o aço inoxidável pode ter. Portanto, apesar de ser mais caro que o aço carbono, seu uso pode ser
vantajoso em algumas obras. Dentre as recentes pesquisas em aço inoxidável, o foco principal se dá
em peças cujo corte transversal são duplamente simétricos. Peças não duplamente simétricas, como
os perfis C, apesar de amplamente usadas na construção civil, possuem dados experimentais extremamente limitados não só no Brasil, mas em todo o mundo. Para abordar esta limitação, e para
trazer uma melhor compreensão do comportamento dessas seções, esse trabalho analisará o comportamento à flexão dos perfis C em aço inoxidável austenítico, por meio de modelos de elementos
finitos desenvolvido no programa ANSYS, empregando elemento de casca e não linearidade geométrica e do material. O perfil foi estudado por meio de duas posições, conforme apresentado por
Theofanous, Liew e Gardner, sendo “u” ou “n”, artigo utilizado para calibração do modelo. Após,
foram feitas duas variações: quanto ao comprimento e quanto ao perfil utilizado. Observou-se que
para o primeiro caso, a posição do perfil influenciou na resistência máxima na viga, fato que está
relacionado ao índice de esbeltez, onde os perfis em posição “u” estão mais suscetíveis à flambagem
local. Porém, tal diferença não foi observada para a mudança de seção transversal, provavelmente
pelo fato das seções empregadas serem menos esbeltas.
palavras-chave: Aço inoxidável; Flexão; Perfis C

Steel is currently an important resource for civil engineering. In addition to providing greater constructive freedom, it guarantees a shorter execution time, besides being a material aligned
with the concepts of sustainability, due to its high content of recycled material in its composition.
Evaluations on the use of carbon steel as structural element have presented a satisfactory performance of resistance to axial stresses, bending and torsion. However, the use of stainless steel has
not been completely studied and still presents several points to be improved in relation to the
current standards. This material presents better results in terms of corrosion resistance, durability,
mechanical strength and high temperatures, as well as its lower maintenance cost when compared
to carbon steel. However, current design standards only consider stainless steels as an analogy
to carbon steel, not representing all the added strength that stainless steel can have. Therefore,
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although it is more expensive than carbon steel, its use can be advantageous in some structures. Among the recent investigations in stainless steel, the main focus is on elements with doubly
symmetrical cross-sections. Alternative cross-sections such as C-profiles, although widely used
in construction, have limited experimental data not only in Brazil but throughout the world. To
address this limitation, and to bring a better understanding of the behaviour of these sections, this
work will analyse the bending of the C profiles in austenitic stainless steel, using finite element
models developed in the ANSYS program, using shell elements while considering geometric and
material non-linearities. The calibration of the developed finite element model was made against
experiments performed in two configurations tested by Theofanous, Liew and Gardner. After
that, a parametric study was made varying the length and the adopted profile. The results indicated
in the first case that the position of the profile influenced the beam ultimate load, a fact that is related to the slenderness index, where the “u” position profiles are more susceptible to local buckling.
However, this difference was not observed for the cross-section change, probably because the
sections used were less slender.
keywords: Stainless steel; Bending; Channels
Apoio Financeiro: CNPQ
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706. EFEITO DA CINZA VOLANTE NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE
CONCRETOS
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Em linhas gerais, o projeto de iniciação científica aborda a determinação de um fator de
eficiência (fator-k) como auxílio para dosagem de concretos com adições de resíduos industriais
em substituição parcial ao cimento. A indústria de produção de cimento é atualmente uma das
indústrias mais poluentes, contribuindo negativamente e de forma considerável na emissão de
gases tóxicos para atmosfera. Existe, portanto, uma necessidade geral de redução da dependência
e utilização do cimento a fim de minorar os seus efeitos no ambiente. Uma forma de diminuir a
sua necessidade é a sua substituição parcial por resíduos ou subprodutos industriais na forma de
adições minerais. Neste sentido, o projeto proposto incide sobre um conceito de eficiência na substituição do cimento por adições minerais na fabricação de concretos. Este conceito, designado por
fator de eficiência k, visa, através de uma relação com características de um concreto padrão, obter
um valor para a eficiência da aplicação de uma determinada quantidade de adição na composição
de uma mistura de matriz cimentícia. A adição mineral a ser incorporada como alvo de estudo é a
cinza volante, subproduto das termoelétricas. O estudo compreende no total, a fabricação de 220
corpos de prova constituídos por concretos de referência e concretos com teores de 10%, 20%, 40%
e 50% de substituição de cimento por cinza volante, produzidas com razões de água/aglomerante
de 0,4, 0,5, 0,55 e 0,6. Foram realizados ensaios de abatimento, de resistência à compressão e de
verificação do módulo de elasticidade no decorrer da determinação do fator-k. A eficiência cimentícia está sendo analisada segundo a idade, teor de substituição e nível de tensão nas idades de 7, 28,
90 dias. Até o momento foram verificados um aumento da resistência à compressão nas idades de
7 e 28 dias para alguns teores de substituição de cimento por cinza volante, indicando um elevado
fator de eficiência cimentícia para a cinza volante.
palavras-chave: Fator de eficiência; Fator-K; Cinza volante

Overall, the scientific initiation project addresses the determination of an efficiency factor
(k-factor) as an aid for the dosing of concrete with additions of industrial waste in partial replacement with cement. The cement industry is currently one of the most polluting industries, contributing negatively and significantly to the emission of toxic gases into the atmosphere. There is
therefore a general need to reduce dependence and use of cement in order to mitigate its effects
on the environment. One way of reducing their need is to partially replace them with waste or
industrial by-products in the form of mineral additives. In this sense, the proposed project focuses
on a concept of efficiency in the substitution of cement for mineral additions in concrete manufacturing. This concept, called efficiency factor k, aims, through a relationship with characteristics
of a standard concrete, to obtain a value for the efficiency of the application of a certain amount of
addition in the composition of a cement matrix mixture. The mineral addition to be incorporated
as a study target is the fly ash, a by-product of thermoelectric power plants. The study comprised
the production of 220 test specimens made of reference concrete and concrete with 10%, 20%,
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40% and 50% cement substitution per fly ash produced with water / cement ratio 0.4, 0.5, 0.55
and 0.6. Absorption, compressive strength and modulus of elasticity tests were performed during
the determination of the k-factor. Cement efficiency is being analyzed according to age, substitution content and tension level at the ages of 7, 28, 90 days. Until now, an increase in compressive
strength at the ages of 7 and 28 days has been found for some cement replacement rates per fly ash,
indicating a high cement efficiency factor for fly ash.
keywords: Efficiency factor; K-factor; Fly ash
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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707. ESTUDO DA INSTABILIDADE DE MODELOS CLÁSSICOS DE BARRAS
NO SOFTWARE MASTAN2
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Com a evolução tecnológica dos materiais e técnicas de construção torna-se possível o uso
de estruturas cada vez mais esbeltas, o que torna indispensável o uso de análises mais sofisticadas
para o seu dimensionamento. O estudo da instabilidade estrutural e dos efeitos de segunda ordem
é fundamental para a análise de estruturas esbeltas. O objetivo desse trabalho é fazer uma análise
elástica de modelos clássicos de barras rígidas e molas através do software MASTAN2, verificando
efeitos de segunda ordem em estruturas cuja resposta analítica é conhecida na literatura. Os modelos clássicos envolvem estruturas com bifurcação simétrica estável e bifurcação assimétrica instável.
Primeiramente foram obtidas as cargas críticas de flambagem para os exemplos e posteriormente
foi aplicada verticalmente uma carga próxima desses valores. Um carregamento horizontal foi então aplicado com valor de 0,01 (1%) da carga vertical, somando-se esse carregamento ao vertical já
aplicado de forma a gerar o efeito de segunda ordem, simulando a imperfeição inicial. Inicialmente,
os modelos foram calibrados para que as barras e as molas tivessem razões de rigidez que permitissem que as cargas críticas fossem governadas pela rigidez das molas. Para as análises foi utilizado
o software MASTAN2, não sendo necessário dividir as barras em elementos devido justamente à
característica “rígida” das mesmas. Foram traçadas curvas em um mesmo gráfico apresentando os
deslocamentos obtidos em cada análise feita com o auxílio do programa. Foi verificado nos dois
casos estudados que as cargas críticas ficaram dentro do esperado segundo a teoria da instabilidade
estrutural (valores de k/L para o exemplo de bifurcação simétrica estável com imperfeição inicial
e kL/2 para o exemplo de bifurcação assimétrica instável). Além disso, os caminhos de equilíbrio obtidos estão de acordo com o esperado devido à imperfeição inicial. O software MASTAN2
mostrou-se eficiente no cálculo de cargas críticas de flambagem de pórticos planos. Houve uma
pequena diferença entre o valor analítico e o valor obtido numericamente, provavelmente devido
ainda a alguma influência da rigidez da barra. Pode-se notar especialmente para a deformada do
caso estável que a barra não funciona como totalmente rígida, por mais que se tente artificialmente
aumentar sua rigidez.
palavras-chave: Instabilidade estrutural; MASTAN2; Caminhos de equilíbrio

Considering the technological evolution of materials and civil construction techniques, it
became possible to use increasingly slender structures, which require the use more sophisticated
analyzes for the design of structures. The study of structural instability and second order effects
is, therefore, essential for the analysis of those structures. The main objective of this work is to
perform elastic analysis of classical models of rigid bars and springs using MASTAN2 software, to
verify second order effects in structures that possess a well-known analytical response. These classical models involve structures with stable symmetric and unstable asymmetric bifurcations. The
critical buckling loads were obtained for the classical examples, and a load close to these values was
then applied vertically. A horizontal load was then applied with a value of 0.01 (1%) of the vertical
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load, adding that load to the already applied one to generate the second order effects, by simulating
initial imperfections. Initially, the models were calibrated so that the bars and springs had stiffness
ratios that allowed the critical loads to be governed by the stiffness of the springs. MASTAN2
software was used for these analyses, without the need to divide the bars into elements due to
their rigid nature. Curves were plotted on the same graph showing the displacements obtained
in each analysis made by the software. It was verified in both cases studied that the critical loads
were within the expected values according to the theory of structural instability (values of k/L
for the example of stable symmetric bifurcation and kL/2 for the example of unstable symmetric
bifurcation). In addition, the equilibrium paths obtained agree with the expected from the theory.
MASTAN2 software was efficient in the calculation of critical loads of plane frames. There was a
small difference between the analytical values and the ones obtained numerically. It can be noticed
in the deflected shape of the stable bifurcation case that the bar does not behave as rigid as expected
by the theoretical model.
keywords: Structural instability; MASTAN2; Equilibrium paths
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Estudo do comportamento de vigas casteladas através do método de elementos finitos Autor: Bruna Alves Preissler Orientador: Monique Cordeiro Rodrigues (ESTR/UERJ) Devido a necessidade de construções que contemplem todas as instalações em espaços cada vez mais reduzidos, as estruturas têm necessitado de adequações para melhor atender esta demanda, sendo então
empregados, por exemplo, as vigas casteladas em estruturas metálicas, vigas que contém aberturas
hexagonais ao longo da alma, originadas por meio de cortes horizontais e longitudinais em perfis
metálicos de alma cheia. O processo de fabricação consiste em soldar as duas partes obtidas após
a realização dos cortes, resultando em um aumento de 50% da altura quando comparada ao perfil
maciço original. Esse aumento configura uma das principais características da viga castelada: maior
resistência à flexão, consequência do aumento do momento de inércia. Assim, a utilização de vigas
casteladas permite diminuir a quantidade de material usado para a fabricação, reduzindo o peso da
estrutura, além de possibilitar a passagem de instalações por meio das vigas. Dessa forma, visando
estudar as vigas casteladas, foi realizada uma análise numérica pelo Método dos Elementos Finitos,
por meio da utilização do programa Ansys, calibrado pelos resultados de Zirakian e Showkati, a
fim de verificar os dimensionamentos vigentes para o aço carbono e o aço inoxidável, o qual atribui à viga resistência à corrosão, proteção contra incêndio e maior durabilidade. Sendo assim, o
comportamento das vigas casteladas será analisado e os mecanismos de falha verificados, levando
em consideração a não linearidade geométrica e o comportamento elástico-plástico do material em
análise, comparando os resultados obtidos para o aço carbono e aço inoxidável, observando as diferenças necessárias ao dimensionamento pelo Eurocode 3 e pelo Método da Resistência Contínua.
Além de permitir a comparação entre os resultados teóricos e numéricos, será possível fornecer
modelos consolidados para vigas casteladas que possam ser considerados como base para pesquisas
futuras, buscando apontar os principais pontos de divergência para o dimensionamento de vigas
casteladas em aço inoxidável.
palavras-chave: Estruturas metálicas; Vigas casteladas; Aço inoxidável

Due to the need for constructions that contemplate all installations in increasingly smaller
spaces, the structures have needed adaptations to better meet this demand, being then employed,
for example, castellated beams in steel structures, beams containing hexagonal openings along of
the web, originated by means of horizontal and longitudinal cuts in steel profiles of full web. The
manufacturing process consists of welding the two parts obtained after cutting, resulting in a 50%
increase in height when compared to the original solid profile. This increase constitutes one of
the main characteristics of the castellated beam: greater resistance to bending, consequence of the
increase of the moment of inertia. Thus, the use of castellated beams allows to reduce the amount
of material used for the manufacture, reducing the weight of the structure, besides allowing the
passage of installations through the beams. Thus, in order to study the castellated beams, a nume-
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rical analysis was performed by the Finite Element Method using the Ansys program, calibrated
by the results of Zirakian and Showkati, in order to verify the current designs for carbon steel and
stainless steel, which gives the beam corrosion resistance, fire protection and durability. Therefore, the behavior of the castellated beams will be analyzed and the failure mechanisms verified,
taking into account the geometric non-linearity and elastic-plastic behavior of the material under
analysis, comparing the results obtained for carbon steel and stainless steel, observing the differences of the Eurocode 3 and Continuous Resistance Method. In addition to allowing the comparison
between the theoretical and numerical results, it will be possible to provide consolidated models
for castellated beams that can be considered as a basis for future research, seeking to point out the
main points of divergence for the design of stainless steel beams.
keywords: Steel structures; Castellated beams; Stainless steel
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Introdução: Os RCD (Resíduos de Construção e Demolição) são um material heterogêneo
muito pesquisados pelo seu possível uso como agregados miúdos e graúdos. Compostos por tijolos,
argamassas, fragmentos de concreto, cerâmica, pisos e telhas, apresentam grande porcentagem de
partículas inferiores a 75µm, algo não desejável, pois influencia negativamente na trabalhabilidade
de concretos e argamassas. Entretanto, existe uma chance de essas partículas menores serem aproveitadas como adição mineral, algo que seria altamente vantajoso. Objetivos: Essa pesquisa visava o
estudo de como uma composição de RCD abaixo de 75µm influencia nas propriedades de argamassas e pastas, quando usada como substituição de 20 % do cimento, segundo a NBR 7215. Metodologia: Primeiro obteu-se a fração de RCD abaixo de 75µm, ao demolir 1m² de alvenaria, submetendo
os resíduos a britagem e peneiração. Com partículas em mãos, fez-se a dosagem, moldagem e cura.
Esta pesquisa foi feita em conjunto com uma colega, então as tarefas e resultados foram divididos.
Assim, serão analisadas nesse resumo as amostras: controle, com substituição de 20% de cimento
por argamassa, e com substituição de 20% de cimento por concreto, moldadas em corpos de prova
cilíndricos de 50mmx50mmx100mm, para as idades de 1, 3, 7 e 28 dias. Foram feitos quatro corpos
de prova para cada mistura das argamassas e sete corpos de prova para cada mistura das pastas. Tais
corpos de prova passaram por ensaios de resistência à compressão diametral, e seus resultados foram transferidos para uma tabela, a partir da onde se construiu um gráfico Resistência à Compressão x Idade. Resultados: O estudo das tabelas e dos gráficos obtidos não demonstrou uma diferença
significativa na comparação com as cargas resistidas pelos corpos de prova com 20% de sua fração
de cimento substituída por RCD, em comparação com o controle. Conclusão: Assim, conclui-se
que o uso de cimentos com adições de RCD na fração abaixo de 75µm é viável para a produção de
materiais cimentíceos.
palavras-chave: RCD; argamassa; resistência

Introduction: The RCD (Construction and Demolition Waste) is a heterogeneous material
that is highly researched for its possible use as small and large aggregates. Composed of bricks,
mortars, concrete fragments, ceramics, floors and tiles, they present a large percentage of particles smaller than 75μm, which is not desirable because it negatively influences the workability of
concrete and mortar. However, there is a chance that these smaller particles will be harnessed as
mineral addition, something that would be highly advantageous. Objectives: This research aimed
to study how an RCD composition below 75μm influences the properties of mortars and pastes,
when used as a replacement of 20% of cement, according to NBR 7215. Methodology: First the
fraction of RCD was obtained below 75μm, when demolishing 1m of masonry, subjecting the
waste to crushing and sieving. With particles in hand, the dosage, molding and curing were done.
This research was done in conjunction with a colleague, so the tasks and results were divided.
Thus, we will analyze in this summary the samples: control, with replacement of 20% of cement by
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mortar, and with replacement of 20% of concrete by concrete, molded in cylindrical specimens of
50mmx50mmx100mm, for the ages of 1, 3, 7 and 28 days. Four specimens were prepared for each
mixture of the mortars and seven specimens for each mixture of the slurries. These test specimens
underwent diametric compression strength tests, and their results were transferred to a table, from
where a Compression Resistance vs. Age graph was constructed.
keywords: RCD; mortar; resistence
Apoio Financeiro: CNPQ
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Atualmente a construção civil é um dos grandes consumidores de matéria prima e recursos
naturais no planeta. Conseqüentemente, a grande quantidade de resíduos sólidos produzidos neste
campo é um dos grandes problemas a ser solucionado, assim como os impactos que estes causam
na saúde pública e ao meio ambiente, quer pelo consumo de recursos naturais, pela modificação da
paisagem ou pela geração de resíduos. A utilização de agregados reciclados de RCD (resíduos de
construção e demolição) na confecção de novos concretos é uma das alternativas sustentáveis para
a destinação de parte dos resíduos sólidos da engenharia civil. O presente trabalho trata da análise
do comportamento ao cisalhamento de vigas de concreto armado que utilizam agregados provenientes do beneficiamento de corpos de prova de concreto com resistência característica conhecida
de 35 MPa. Foram confeccionados corpos de prova cilíndricos e prismáticos, além de duas vigas
para dois tipos de concreto: um com substituição de 35% de agregado graúdo por graúdo reciclado
de RCD e outro com 50% de substituição de agregado miúdo por miúdo reciclado de RCD. A análise das propriedades mecânicas do concreto foi feita com base nos ensaios de compressão simples,
tração por compressão diametral e tração na flexão e englobaram além desses concretos outros
de mesmo traço que foram realizados em estudos anteriores na UERJ. As vigas possuem seção de
0,15m x 0,30m com vão livre de 1,4m a instrumentação foi realizada com base em extensômetros
localizados nas armaduras e no concreto, além de deflectômetros em sua face inferior. Esses elementos foram submetidos ao ensaio de flexão simples e a análise desses resultados também contou
com outras quatro vigas dos estudos anteriores, sendo uma delas a viga referência que possui mesmas características (seção, armadura e comprimento), porém seus agregados são convencionais.
Com base nas análises dos resultados dos ensaios, considera-se que as vigas contendo agregados
reciclados possuem ligeira inferioridade na resistência ao esforço cortante quando comparadas à
viga de referência.
palavras-chave: concreto com entulho; agregado reciclado; ensaios experimentais

The use of recycled CDW (construction and demolition waste) aggregates in the preparation of new concrete is one of the sustainable alternatives for the destination of part of the
solid waste of civil engineering. The present work deals with the analysis of the shear behavior
of reinforced concrete beams using aggregates from the processing of concrete specimens with a
known characteristic resistance of 35 MPa, that is, the concrete used in the recycling was pure,
with origin and characteristics known. Cylindrical and prismatic specimens were made, as well as
two beams for two types of concrete: 35% graúdo that has 35% of coarse aggregate replacement for
CDW coarse aggregate and 50% miúdo that has 50% of fine aggregate replacement for CDW fine
aggregate. The analysis of the mechanical properties of the concrete was made based on compressive strength test, splitting (Brazilian) test and bending (flexural) test and included besides these
concrete, others with same nominal proportions that were realized in previous studies at UERJ.

1371

The beams have a 0.15m x 0.30m section with an effective span of 1.4m and their instrumentation
was performed based on strain gages located in the reinforcement and concrete, in addition to displacement transducers on their underside. These elements were submitted to the simple bending
test and the analysis of the results also had other four concrete beams from those previous studies,
which one of them is the reference beam that has the same characteristics (section, reinforcement
and length), but its aggregates are conventional. Based on the analysis of the test results, it is considered that the beams containing recycled aggregates have a slight inferiority in shear strength
when compared to the reference beam. On the other hand, as the performance reduction of CDW
beams is small and the resistance achieved by all beams is close to each other, it is concluded that
the use of recycled CDW aggregates in these structural elements is technically feasible and that
with more studies this can be a constructive practice adopted in civil construction
keywords: concrete with waste; Recycled aggregate; experimental trials
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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711. INVESTIGAÇÃO NUMÉRICA DE COLUNAS COMPOSTAS POR MEIO
DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS.
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A busca por estruturas mais leves e econômicas, somado ao desenvolvimento de tecnologias
que permitem a produção de aços com melhores propriedade mecânicas tem acarretado os estudos
e aplicações dos perfis de aço formados a frio, uma vez que esses apresentam elevada relação inércia/peso e podem ser empregados com diversas seções transversais e geometrias. Estes perfis São
obtidos através de um processo de formação a temperatura ambiente em uma presa dobradeira,
por dobramento ou por permilagem. Além disso, suas vantagens estruturais são a resistência ao
próprio peso, facilidade de construção e design econômico. Dessa forma, visando estudar as colunas compostas formadas de aço formado a frio, foi realizado uma investigação experimental em
software de engenharia estrutural (ANSYS) sobre o comportamento de colunas de seções de aço
formado a frio com perfil C e acopladas por placas de aço soldadas lateralmente. Assim, Através
do método dos elementos finitos, pode-se realizar uma simulação computacional, verificando as
falhas ocorridas em colunas com diferentes índices de esbeltez e geometria, quando submetidas
a uma compressão axial, comparando com os resultados experimentais e com as forças de design
calculadas usando a especificação norte-americana., padrão australiano/ nova Zelândia e código
europeu. Assim, o comportamento será analisado e os mecanismos de falha verificados, levando
em consideração a não linearidade geométrica e o comportamento elástico-plástico das colunas
analisadas. Além de permitir a comparação entre os resultados teóricos e numéricos, será possível
fornecer modelos consolidados para colunas de seções de aço formado a frio com perfil C, e que
possam ser considerados como base para estudos futuras, buscando contribuir para práticas mais
sustentáveis e econômicas.
palavras-chave: Estruturas metálicas; Colunas Compostas; Aço formado a Frio

The search for lighter and more economical structures, combined with the development of
technologies that allow the production of steels with better mechanical properties, has been leding
to the studies and applications of cold formed steel profiles, since these have a high inertia / weight
ratio and can be used with several cross sections and geometries. These profiles are obtained by
means of a process of forming at warm temperature in a bending press, by folding or by profiling.
In addition, its structural advantages are the resistance to the own weight, facility of construction
and economic design. In this away , in order to study the battened columns formed of cold formed
steel, a parametric study was carried out using the finite element method, through the ANSYS program, on the behavior of columns of sections of cold formed steel with profile C and coupled by laterally welded steel plates. Thus, a computational simulation can be performed, verifying the faults
occurring in columns with different indices of slenderness and geometry, when submitted to an
axial compression, comparing with the experimental results and with the design forces calculated
using the North American specification, Australia / New Zealand standard and European Code.
Therefore, the behavior will be analyzed and the failure mechanisms verified, taking into account
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the geometric non-linearity and elastic-plastic behavior of the analyzed columns. In addition to
allowing the comparison between theoretical and numerical results, it will be possible to provide
consolidated models for columns of C-shaped cold formed steel sections, which can be considered
as a basis for future studies, searching to contribute to sustainable and economical practices.
keywords: Steel structures; Battened Columns; Cold- formed Steel
Apoio Financeiro:
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O modelo de bielas e tirantes permite identificar o caminho das cargas no elemento estrutural, representando o meio contínuo por uma estrutura simplificada que possibilita ao projetista
dimensionar detalhes e reforçar regiões mais solicitadas. A concepção de modelos de bielas e tirantes para painéis de alvenaria estrutural apresenta desafios devido ao comportamento anisotrópico e
não-linear do material. Adicionalmente, os modelos podem variar quanto às cargas, a existência de
aberturas e o confinamento. A partir da análise das estruturas de bielas e tirantes, pode-se calcular
as tensões e verificar a integridade do painel a partir de valores de tensão de ruptura do material.
Neste trabalho, propõe-se aplicar técnicas de otimização topológica com o método dos elementos
finitos na análise de estruturas de alvenaria para auxiliar na definição de modelos de bielas e tirantes, avaliando a influência da existência de aberturas, número de apoios e tipo de carregamento.
Os painéis de alvenaria foram modelados no estado plano de tensões com a abordagem de macromodelagem utilizando o programa comercial ANSYS. O método evolutivo estrutural bidirecional
foi empregado na otimização topológica dos painéis. A partir dos modelos otimizados, verificou-se
que o tipo de carregamento altera significativamente a estrutura de bielas e tirantes resultante. Em
particular, estudou-se o caso de um painel sem aberturas submetido a um carregamento de compressão e um recalque de apoio. Para cada barra da estrutura de bielas e tirantes, determinou-se
o estado de tensões, que foi verificado quanto aos seguintes critérios de ruptura: compressão da
alvenaria, compressão do bloco, compressão da argamassa, tração na fiada e cisalhamento das juntas horizontais e verticais. Os resultados foram comparados com o mapeamento de ruptura obtido
em ensaio experimental disponível na literatura. Verificou-se que o efeito da mudança de área da
seção transversal das barras não é capturado no processo de otimização, mas deve ser considerado
na construção da estrutura de bielas e tirantes para a correta avaliação das tensões e identificação
das regiões de ruptura do painel.
palavras-chave: Alvenaria estrutural; Otimização topológica; Modelos de bielas e tirantes

A strut-and-tie model can be used to establish the load path in a structural element, for
which the continuum medium is represented by a simplified structure that provide means for
the engineer to design details and reinforcements. To propose strut-and-tie models for structural
masonry panels presents a challenge due to the anisotropic and nonlinear material behavior. Moreover, models can differ with load type, openings and confinement. From the analysis of strut-and-tie structures, one can evaluate stress and assess the panel integrity by comparison with values
of failure stresses for the composite material. The main objective of the present work is to apply
a topology optimization technique with the finite element method to analyze masonry panels in
order to contribute to the definition of strut-and-tie models. The influence of openings, number
of supports and type of load is also investigated. The masonry panels were modeled in the plane
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stress state with the macromodeling approach using the commercial software ANSYS. The bi-directional evolutionary structural optimization method was employed in the topology optimization
of the panels. Strut-and-tie structures were obtained for the panel without openings, with three
supports, and for compressive load, settlement and both being applied at the same time. It was
found that the load type modify significantly the resulting strut-and-tie structures. In particular,
the case of a panel without openings subjected to a compressive load and settlement was studied.
For each member of the strut and tie model, the stress state was calculated and one could verify the
following failure criteria: excessive masonry, unit and mortar compression; and traction and excessive shear along joints. Results were compared with the failure pattern obtained from an experimental test available in literature. It was found that the optimization approach could not capture
the geometry of bottle-shaped struts. This change of cross-sectional area along the truss should be
accounted for in order to correctly evaluate stress and identify regions of rupture.
keywords: Structural masonry; Topology optimization; Strut and tie models
Apoio Financeiro: ; FAPERJ ARC-2016
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Nos últimos anos, diversos estudos têm sido realizados com o objetivo de substituir os agregados minerais presentes na formulação de concretos por resíduos poliméricos. A realização desses
estudos tem como principal objetivo o aumento da resistência ao fissuramento desses materiais,
a menor utilização de agregados minerais e o uso de resíduos, que na maioria dos casos, seriam
descartados no meio ambiente. Formulações de concreto com resíduos oriundos de diferentes
materiais poliméricos têm sido desenvolvidas e cada vez mais empregadas em diferentes setores
da construção civil, principalmente sob a forma de revestimentos, tubulações, agregados leves,
impermeabilizantes e concretos de alto desempenho. Devido a necessidade de obtenção de plataformas marítimas mais leves para a indústria do petróleo, nos últimos anos, cabos de plataforma
confeccionadas em aço vêm sendo substituídas por cabos fabricados a partir de diferentes resinas
poliméricas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da adição de resíduos de
poli(tereftalato de etileno) (PET) sobre a resistência mecânica em concreto de cimento Portland.
Os resíduos de PET, sob a forma de grânulos, são provenientes de cabos de plataforma de petróleo
e foram utilizados como substituto de parte do agregado miúdo (areia) nas seguintes proporções:
5, 10, 15 e 20%. A formulação de concreto utilizada como padrão foi definida a partir de ensaios
preliminares. A resistência à compressão das amostras de concreto foi determinada de acordo com
as orientações da Norma Técnica Brasileira NBR 5739. Os resíduos de PET foram caracterizados
por espectroscopia de absorção no infravermelho, calorimetria diferencial de varredura e análise
termogravimétrica. A caracterização dos resíduos de poliéster por diferentes técnicas mostrou que
o resíduo proveniente dos cabos de ancoragem é composto pelo poli(tereftalato de etileno). Os
resultados obtidos com a caracterização mecânica das amostras de concreto mostraram que a resistência à compressão do concreto aumenta com a adição de 5% do resíduo, quando comparado ao
concreto padrão. Ensaios de absorção de água indicaram que a adição de 10% de PET ao concreto
aumenta a absorção de água desse material, o que corrobora os resultados obtidos com a caracterização mecânica.
palavras-chave: Concretos; Resíduos; Propriedades mecânicas

In recent years, several studies have been carried out with the aim of replacing the mineral
aggregates present in the concrete formulation by polymeric residues.The aim of these studies is to
increase the resistance to cracking of these materials, minimize the use of mineral aggregates and
increase the use of residues, which in most cases would be discarded in the environment. Concrete
formulations with residues from different polymeric materials have been developed and increasingly used in different sectors of civil construction, mainly in the form of coatings, pipes, light
aggregates, waterproofing and concrete of high performance. Due to the need to obtain cables
made from different polymer resins have replaced lighter marine platforms for the oil industry, in
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recent years, anchoring cables made from steel. Poly(ethylene terephthalate) (PET) have been used
in the anchoring tables produced by the Brazilian industry, PETROBRAS. The aim of this work
is to verify the influence of PET residues additions on the mechanical properties of the concrete.
PET residues derived from anchoring cables of oil platforms were used for replacing part of the
sand (5, 10, 15 e 20%) in the concrete formulations. The concrete formulation used as standard was
defined from preliminary tests. The compressive strength of the concrete samples was determined
according to the guidelines of Brazilian Technical Standard NBR 5739. PET residues were characterized by infrared spectroscopy, differential scanning calorimetry and thermogravimetric analysis. The characterization of the polyester waste by different techniques showed that the residue
from the anchoring cables is comprised of poly(ethylene terephthalate).The results obtained with
the mechanical characterization of the concrete samples showed that the compression strength
of the concrete increases with the addition of 5% of the PET compared to the standard concrete.
Water absorption tests indicated that the addition of 10% of PET to the concrete increases the
water absorption of this material, which corroborates the results obtained with the mechanical
characterization.
keywords: Concrete; Residues; Mechanical properties
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Hidrogéis com propriedades magnéticas têm sido amplamente estudados, devido a vantagens, principalmente, quando se trata do aspecto ambiental. Recentemente, tem-se encontrado na
literatura hidrogéis de alginato de cálcio, com propriedades magnéticas, aplicados ao tratamento
de efluentes. Tais propriedades são alcançadas por meio da adição de óxidos de ferro (maghemita)
na matriz polimérica. As nanopartículas magnéticas são incorporadas para melhorar o processo
de recuperação das microesferas, por meio da aplicação de um campo magnético externo. Porém
é importante que o hidrogel não permaneça magnetizado após sua exposição ao campo magnético
externo, ou seja, os hidrogéis devem apresentar superparamagnetismo. Para isso, é necessário que
as partículas magnéticas tenham dimensões nanométricas. Neste trabalho, foram avaliados hidrogéis superparamagnéticos, à base de alginato de cálcio e nanopartículas de maghemita na remoção
de íons de Mn(II) e Ni(II) de soluções aquosas. Foram realizados estudos cinéticos de adsorção dos
metais, bem como foi avaliada a influência da variação do pH do meio e da concentração inicial
das soluções dos metais. Foi realizada, também, a avaliação da interação iônica entre os metais e o
hidrogel. Os resultados mostraram que após 60 minutos, a capacidade de adsorção (Qe) foi de 12,9
mg de níquel/ g de hidrogel que corresponde a um potencial de remoção de 52%, enquanto os íons
de manganês tiveram Qe de 12,3 mg de manganês/ g de hidrogel correspondente a um potencial
de remoção de 49%. A máxima capacidade de adsorção ocorreu em pH 7 para ambos os metais. Os
resultados revelaram que quanto menor a concentração desses metais, maior a percentagem de
remoção. Foram realizadas análises, por espectrômetro de absorção atômica, de íons cálcio, ferro,
níquel e manganês na solução, para avaliar a interação entre os mesmos e o alginato. Observou-se,
que tanto o níquel, quanto o manganês foram adsorvidos pelo hidrogel ao mesmo tempo em que o
cálcio foi dessorvido pelo hidrogel, ou seja, houve uma troca iônica.
palavras-chave: Hidrogéis magnéticos; tratamento de efluentes; alginato de cálcio

Hydrogels with magnetic properties have been extensively studied, due to advantages, especially when it comes to the environmental aspect. Recently, calcium alginate hydrogels with magnetic properties applied to effluent treatment have been found in the literature. Such properties are
achieved by the addition of iron oxides (maghemite) in the polymer matrix. Magnetic nanoparticles are incorporated to improve the recovery process of the microspheres by the application of an
external magnetic field. However, it is important that the hydrogel does not remain magnetized
after its exposure to the external magnetic field, that is, the hydrogels must present superparamagnetism. For this, it is necessary that the magnetic particles have nanometric dimensions. In this
work, superparamagnetic hydrogels based on calcium alginate and nanoparticles of maghemite
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were evaluated for the removal of Mn (II) and Ni (II) ions from aqueous solutions. Kinetic studies
of metal adsorption were carried out, as well as the influence of the variation of the pH of the medium and the initial concentration of the metals solutions. The evaluation of the ionic interaction
between the metals and the hydrogel was also carried out. The results showed that after 60 minutes the adsorption capacity (Qe) was 12.9 mg of nickel/g of hydrogel corresponding to a removal
potential of 52%, while the manganese ions had Qe of 12.3 mg of manganese/g of hydrogel corresponding to a removal potential of 49%. The maximum adsorption capacity occurred at pH 7 for
both metals. The results showed that the lower the concentration of these metals, the greater the
percentage of removal. Atomic absorption spectrometer analysis of calcium, iron, nickel and manganese ions in the solution was performed to evaluate the interaction between them and alginate.
It was observed that both nickel and manganese were adsorbed by the hydrogel at the same time
that the calcium was desorbed by the hydrogel, that is, there was an ion exchange.
keywords: Magnetic hydrogels; wastewater treatment; calcium alginate
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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A liga de Ti mais utilizada em aplicações ortopédicas é a Ti-6Al-4V, porém estudos têm
mostrado que a liberação de pequenas quantidades dos elementos V e Al no corpo humano podem
induzir efeitos citotóxicos e desordens neurológicas, respectivamente. Devido a isso, consideráveis
esforços têm sido feitos para explorar novas ligas de Ti, compostas de elementos não tóxicos que
reúna propriedades agradáveis à aplicação biomédia. A fase beta, presente nas ligas de titânio, exibe
um menor módulo de elasticidade que as fases alfa e alfa + beta e satisfazem a maior parte dos requisitos para uma bio-liga ideal. Dentro desta classe, as ligas de Ti do tipo beta metaestável possuem
boas propriedades mecânicas, em especial um módulo de elasticidade que depende não somente de
sua composição, mas também dos tratamentos termomecânicos aplicados. Estudos preliminares no
desenvolvimento da liga Ti-12Mo-13Nb compostas de elementos não citotóxicos (Mo e Nb) após
tratamentos termomecânicos mostraram que dentre as diferentes condições de processamento,
a maior relação dureza específica / módulo de elasticidade foi obtida na condição envelhecida a
500 °C / 24 h decorrente de uma microestrutura consistindo de alfa + beta via forjamento a frio.
Porém, como o forjamento a frio é uma rota muito pouca utilizada para conformação destas ligas,
faz-se necessário um estudo mais abrangente onde a rota de conformação adotada seja o forjamento a quente seguido do envelhecimento na temperatura de 500 °C por 10 min, 4h e 24h, de forma
a poder comparar os resultados e entender melhor a metalurgia física desta liga. O objetivo deste
trabalho foi caracterizar microestruturalmente a liga Ti-12Mo-13Nb do tipo beta forjada a quente
e envelhecida na temperatura de 500 °C por 10 min, 4h e 24h. A liga foi caracterizada por microscopia eletrônica de transmissão. De acordo com os resultados, observou-se a precipitação da fase
ômega na matriz beta quando envelhecida por 10 min. No envelhecimento por 4h verificou-se
o desaparecimento da fase omega e a precipitação de finas lamelas da fase alfa na matriz beta. O
aumento do tempo de envelhecimento implicou uma maior precipitação de finas lamelas da fase
alfa. Conclui-se que, enquanto o forjamento a frio acarreta uma distribuição bimodal da fase alfa
na matriz beta no envelhecimento por 24h , o forjamento a quente acarreta uma precipitação fina e
homogênea da fase alfa na matriz beta. Essa fina precipitação da fase alfa com o aumento do tempo
de envelhecimento foi resultado da precipitação da fase ômega no início do envelhecimento,como
previsto pela literatura, segundo a qual a fase ômega atua como sítios de nucleação para a precipitação fina e homogênea da fase alfa.
palavras-chave: Ligas de Titanio; Aplicação biomédica; Microestrutura

The most commonly used Ti alloy in orthopedic applications is Ti-6Al-4V. But, studies of
this particular alloy have shown that the release of small amounts of V and Al elements in the hu-
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man body can induce cytotoxic effects and neurological disorders, respectively. Due to this, considerable efforts have been made to explore new Ti alloys, composed of non-toxic elements that have
some good properties to biomedical application. The beta phase, present in the titanium alloys,
exhibits a lower modulus of elasticity than the other phases and they satisfy most of the requirements for an ideal bio-alloy. Within this class, Ti alloys of the metastable beta type have good mechanical properties, especially a modulus of elasticity that depends not only on their composition,
but also on the thermomechanical treatments applied. Preliminary studies on the development of
Ti-12Mo-13Nb alloy composed of non-cytotoxic elements (Mo and Nb) after thermomechanical
treatments showed that among the different processing conditions, the highest specific hardness /
elastic modulus was obtained in the condition aged at 500 ° C / 24 h resulting from a microstructure consisting of alpha + beta via cold forging. However, since cold forging is a very small route used
for conformation of these alloys, it is necessary a more comprehensive study where the route of
conformation adopted is the hot forging followed by the aging in the temperature of 500 ° C for 10
min, 4h and 24h, in order to compare the results and better understand the physical metallurgy of
this alloy. The purpose of this work was to characterize the Ti-12Mo-13Nb alloy of the hot-forged
beta-type and aged at 500 ° C for 10 min, 4h and 24h. The alloy was characterized by transmission
electron microscopy. According to the results, omega phase precipitation was observed in the beta
matrix when aged for 10 min. In aging for 4 h the disappearance of the omega phase and the precipitation of thin lamellae of the alpha phase in the beta matrix were observed. Increasing the aging
time implied a higher precipitation of thin alpha phase lamellae. It is concluded that, while cold
forging entails a bimodal distribution of the alpha phase in the beta matrix at aging for 24h, hot
forging entails a fine and homogeneous precipitation of the alpha phase in the beta matrix. This
fine alpha phase precipitation with increasing aging time was a result of the omega phase precipitation at the beginning of aging, as predicted in the literature, according to which the omega phase
acts as nucleation sites for the fine and homogeneous precipitation of the alpha phase.
keywords: Titanium alloys; Biomedical application; Microstructure
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES
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Durante as últimas décadas o estudo de vidros metálicos (VM) tornou-se um dos temas
mais importante de pesquisa por causa das propriedades mecânicas, físicas e químicas únicas que
eles apresentam quando comparados com as tradicionais ligas cristalinas. Por outro lado, materiais
amorfos podem ser usados como precursores de novos materiais conhecidos como nanoestruturados e os do tipo compósito com matriz amorfa e reforço nanocristalino. Para que estes novos
materiais sejam possíveis de serem obtidos, é preciso se obter um quadro completo do comportamento cinético da cristalização quando submetidos a tratamentos térmicos ou mecânicos. Em
geral, o mecanismo de deformação plástica em VM envolve a formação de bandas de cisalhamento,
e a presença de nanocristais desempenha um papel importante no controle do processo de deformação permitindo uma melhora no comportamento plástico do material. O presente projeto trata
sobre a cinética de cristalização térmica e formação controlada de nanocristais em ligas amorfas dos
sistemas Cu-Zr-Al através de tratamentos térmicos em calorimetria diferencial de varredura a fim
de melhorar as propriedades mecânicas. A cinética de cristalização da liga amorfa Cu36Zr59Al5 foi
estudada a partir de medidas de calorimetria diferencial por varredura, DSC, em diferentes taxas
de aquecimento (β = 5,0; 7;5 10,0 e 20,0 K/min). A energia de ativação foi calculada utilizando os
métodos de Kissinger e de Osawa, se obtendo valores de 404,33 e 416,19 kJ/mol, respectivamente.
A função Z(x) de teste de aplicação do modelo de Johnson-Mehl-Avrami, JMA, para ensaios não
isotérmicos mostrou um valor de 0,52. O valor do expoente de Avrami (n) mostrou um comportamento que muda com a temperatura também como com a taxa de aquecimento. Este aumento do
valor indicaria que o processo de cristalização é realizado com taxa de nucleação crescente e crescimento linear tridimensional. Os dados obtidos condizem com diversos outros estudos realizados
sobre vidros metálicos e apresentam uma boa noção física do que ocorre na cinética de cristalização
desta liga.
palavras-chave: Vidros Metálicos; Cristaliazação; Energia de Ativação

In the last few decades the study of metallic glasses (MG) have become one of the most important themes in research, due to your unique mechanicals, physicals and chemicals properties
showed, when compared with traditional crystalline alloys. By the other hand, amorphous materials may be used as precursors to new materials, known as nanostructured and the composite type
with amorphous matrix and nanocrystalline reinforcement. So that we can obtain those new materials, it is needed to obtain a full notion of the crystallization kinetic behavior when submitted to
thermal and chemical treatments. Generally, the plastic deformation mechanism in MG involves
shear bands formation, and the presence of nanocrystals has an important role on controlling the
deformation process, allowing an improvement in plastic behavior of the material. The present
project is about the thermal crystallization kinetic and controlled formation of nanocrystals in
amorphous alloys in Cu-Zr-Al systems, through heat treatments in differential scanning calorim-

1383

etry, in order to obtain better mechanical properties. The crystallization kinetics of amorphous
Cu36Zr59Al5 alloy was studied by measures from differential scanning calorimetry, DSC, for different heating rates (β = 5,0; 7,5; 10,0 e 20,0 K/min). The activation energy was calculated by both
Kissinger and Osawa methods, and their values are 404,33 e 416,19 kJ/mol, respectively. The Z(x)
function as an application test for Johnson-Mehl-Avrami model, JMA, for non-isothermal tests
shows a value of 0,52. The Avrami exponent value (n) shows a behavior that changes with temperature as well as with the heating rate. This value growth indicates that the crystallization process occurs with growing nucleation rate and three-dimensional linear growth. The data obtained
match with several others studies about metallic glasses and demonstrate a good physical notion of
what occurs in the crystallization kinetic in this specific alloy.
keywords: Metallic Glasses; Crystallization; Activation Energy
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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717. DESENVOLVIMENTO DE RECOBRIMENTO DE TIN APLICADO EM AÇO
AISI 1045
Autor: 		
Orientador:		

Orlando Jose Ferreira
José Brant de Campos (CTC / FEN)

O presente trabalho almeja desenvolver recobrimentos de Nitreto de Titânio por deposição,
sobre superfícies de aço, para melhorar características mecânicas como dureza e resistência a abrasão. Para o desenvolvimento dos recobrimentos de TiN, foi necessário a preparação das superfícies
das amostras através de jateamento abrasivo e limpeza em ultrassom. Em seguida, realizou-se nitretação superficial a plasma seguida da deposição de filme de TiN. Para a preparação do processo
de nitretação, foi realizada uma limpeza e a ativação da superfície, “etching”, em atmosfera inerte.
A nitretação ocorreu em atmosfera mista de gás nitrogênio e argônio. Esta etapa permite a melhor
aderência do filme de TiN ao substrato de aço. A metodologia de deposição do TiN desenvolvida,
feita em um reator “magnetron sputter”, utilizou diversas amostras como calibração do processo,
até a obtenção de um filme ideal. Isto pode ser avaliado observando-se a coloração, a espessura e
a aderência do recobrimento. Os parâmetros experimentais avaliados para este processo foram a
potência, o tipo de fonte e a temperatura do substrato para obtenção de maiores taxas de deposição
e filmes mais homogêneos. A caracterização das amostras foi realizada por microdureza vickers e
microscopia eletrônica de varredura (-MEV) nas amostras de aço AISI 1045 jateado, apenas nitretado e nitretado com recobrimento de TiN. Foi obtido um aumento de dureza conforme esperado
nas amostras apenas nitretadas e nitretadas com revestidas por TiN. As amostras nitretadas e com
recobrimento de TiN apresentaram dureza menor que a esperada pela literatura, provavelmente
devido a elevada rugosidade e formação de outros compostos durante a deposição do recobrimento.
Para a análise morfológica superficial dos processos aplicados no substrato utilizamos o MEV e foi
possível observar o crescimento da estrutura do filme de TiN sobre o substrato. Não foi observado
um crescimento contínuo, o filme apresentou irregularidades na morfologia. O desenvolvimento
do recobrimento de TiN sobre aço AISI 1045 foi realizado e obteve-se um aumento de dureza que
é desejável para a aplicação em ferramentas de soldagem por abrasão.
palavras-chave: Nitretação; Recobrimento; Nitreto de Titânio

The current work aims to develop Titanium Nitride coatings by deposition on steel surfaces
to improve mechanical characteristics such as hardness and abrasion resistance. For the development of TiN coatings, it was necessary to prepare the surfaces of the samples by abrasive blasting
and ultrasonic cleaning. Next, plasma surface nitriding was performed followed by deposition of
TiN film. For the preparation of the nitriding process, a cleaning and surface etching were carried
out in an inert atmosphere. The nitriding occurred in a mixed atmosphere of nitrogen and argon
gas. This step allows the best adhesion of the TiN film to the steel substrate. The methodology
of deposition of the developed TiN, made in a magnetron sputter reactor, used several samples
as calibration of the process, until obtaining an ideal film. This can be evaluated by observing
the color, thickness and adhesion of the coating. The experimental parameters evaluated for this
process were the power, the type of source and the temperature of the substrate to obtain higher
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deposition rates and more homogeneous films. The characterization of the samples was performed by vickers microhardness and scanning electron microscopy (-SEM) in samples of AISI 1045
sandblasted, only nitrided and nitrided with TiN coating. An increase in hardness was obtained as
expected in the samples only nitrided and nitrided with TiN coating. The nitride and TiN coated
samples had a lower hardness than expected in the literature, probably because of the high roughness and formation of other compounds during the deposition of the coating. For the surface
morphological analysis of the processes applied in the substrate we used SEM and it was possible
to observe the growth of the TiN film structure on the substrate. No continuous growth was observed, the film presented irregularities in morphology. The development of the TiN coating on
AISI 1045 steel was performed and an increase in hardness was obtained which is desirable for the
application in abrasion tools.
keywords: Nitriding; Coating; Titanium Nitride
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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718. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MECÂNICAS E TÉRMICAS DE
COMPÓSITOS DE PP REFORÇADOS COM FIBRAS DA PALMEIRA
Autor: 		
Orientador:		

Noelle Cardoso Zanini
Daniella Regina Mulinari (CTC / FAT)

Compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais têm sido estudados por vários pesquisadores, devido à preocupação com a sustentabilidade e reaproveitamento de materiais no final
do ciclo de vida. Além disso, esses materiais têm sido aplicados nas indústrias automobilísticas e
civil. O objetivo deste trabalho foi obter e caracterizar compósitos de polipropileno (PP) reforçados com fibras da palmeira real australiana; realizar tratamento superficial na fibra in natura por
mercerização; avaliar concentrações de fibras inseridas na matriz, o uso do agente compatibilizante
(PP-g-MA) e o efeito do tratamento superficial por meio das propriedades térmicas e mecânicas.
Para a confecção dos compósitos foi utilizado PP, PP-g-MA e fibras da palmeira. As fibras foram
trituradas, peneiradas e secas em estufa a 60°C até peso constante obtendo as fibras in natura. A
modificação das fibras foi realizada com solução de NaOH 4% à 70°C por 1h, posteriormente filtradas e lavadas até pH 7. Para avaliar o efeito do tratamento nas fibras, as mesmas foram analisadas por MEV, DRX e FTIR. Os compósitos foram preparados em um homogeneizador “Dryser”,
misturando PP com fibras da palmeira (5 a 30% m/m) in natura, tratadas e com agente compatibilizante (PP-g-MA). Os compósitos foram avaliados termicamente por Termogravimetria (TGA)
e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). As propriedades mecânicas foram avaliadas pelos
ensaios de tração, flexão e impacto. Os resultados evidenciaram que o tratamento realizado nas
fibras alterou a morfologia, a cristalinidade e os grupos funcionais. O tratamento influenciou na
estabilidade térmica dos compósitos, bem como a porcentagem de fibras inseridas nos compósitos
e aumentou a cristalinidade das fibras. Notou-se dois picos de degradação nos compósitos, o primeiro correspondente à degradação das fibras e o segundo corresponde à degradação do PP. O tratamento realizado na superfície das fibras melhorou a estabilidade térmica dos compósitos. Quanto
às propriedades mecânicas, foi visto que o tratamento realizado na superfície das fibras apresentou
resultados inferiores ou similares aos compósitos com PP-g-MA, ou seja, talvez seja mais vantajoso
apenas adicionar o agente compatibilizante na mistura para obter interação fibra-matriz.
palavras-chave: compósito; fibra da palmeira; polipropileno

Polymeric composites reinforced with natural fibers demonstrate concern for sustainability
and reuse. These materials are a trend in research areas of new materials due to the advantages of
cost reduction, low density and gain in mechanical properties. These materials have been applied
in engineering areas, such as automobile and civil engineering. The objective of this work was
to obtain and characterize polypropylene (PP) composites reinforced with Australian royal palm
fibers; perform superficial treatment in the untrated fiber by mercerization; evaluate concentrations of fibers inserted in the matrix, the use of compatibilizing agent (PP-g-MA) and the effect
of surface treatment by thermal and mechanical properties. For the confection of the composites
were used PP, PP-g-MA and palm fibers. The fibers were crushed, sieved (28 mesh) and dried in an
oven at 60 ° C until constant weight obtaining the untreated fiber. The fiber modification was per-
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formed with 4% NaOH solution at 70 ° C for 1h, then filtered and washed to pH 7. To evaluate the
effect of the treatment on the fibers, they were analyzed by SEM, XRD and FTIR. The composites
were prepared with untreated palm fibers, compatibilizing agent (PP-g-MA) and pure PP (5-30%)
in a Dryser homogenizer. The composites were thermally evaluated by thermogravimetry (TGA)
and Differential Scanning Calorimetry (DSC). The mechanical properties were obtained by tensile, flexural and impact tests. The results showed that the treatment performed on the fibers altered
the morphology, the crystallinity and the functional groups. The treatment influences the thermal
stability of the composites as well as the percentage of fibers inserted in the composites and increased the crystallinity of the fiber. Two degradation peaks were observed in the composites, the first
corresponding to the degradation of the fiber and the second corresponds to the degradation of the
PP. It is concluded that the treatment performed on the fibers improved the thermal stability of
the composites. As for the mechanical properties, it was seen that the treatment in the fiber (more
laborious)may present lower or similar data to the composites with added PP-g-MA, i.e. it may be
more advantageous only to add the compatibilizing agent in the mixture to obtain fiber -matrix
interaction.
keywords: composites; palm fiber; polypropylene
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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719. PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DAS LIGAS
AL95FE3TI2 E AL95FE2TI3
Autor: 		
Orientador:		

Paula Pacheco Monnerat
Luis Cesar Rodriguez Aliaga (CTC / IPRJ)

Durante as últimas décadas o desenvolvimento tecnológico é amplamente profícuo, sendo
um requisito fundamental o desenvolvimento de materiais com melhores propriedades e de menor
custo, adequados aos mais diversos fins. Em geral, ligas a base de Al, com estruturas metaestáveis,
atendem a estes requisitos. Esse artigo tem como objetivo o estudo do processamento e caracterização estrutural das ligas ternárias Al95Fe3Ti2 e Al95Fe2Ti3, pertencente ao sistema Al-Fe-M (M =
metal de transição), com alta tendência a formar estruturas nanométricas. A seleção das ligas ocorreu com base em estudos de caráter termodinâmico. Em seguida, os lingotes das ligas, com as composições selecionadas, foram preparados em forno a arco elétrico, cortados e submetidos à limpeza
através de ultrassom. Depois, as ligas foram processadas por “melt-spinning” para se as obter estruturas metaestáveis tais como grãos nanocristalinos e ou matriz amorfa com reforço nanocristalino,
o que em geral as concede ótimas propriedades mecânicas. A caracterização térmica realizada por
Calorimetria Diferencial de Varredura mostrou, em ambas as ligas, uma transformação de fases
que libera pouca energia, e que, após o aquecimento até 600oC, no resfriamento há a formação de
uma nova fase metaestável. A análise de Difração de Raios-X mostra duas fases presentes, Al-α e
Al3Ti, não sendo possível a identificação dos picos pequenos de baixa intensidade. À alta taxa de
resfriamento no processamento das fitas pode ter formado uma fase cristalina metaestável ou ainda
uma fase quase-cristalina. Outros estudos serão realizados para a identificação plena destas novas
fases. Já a analise de Microscopia Eletrônica de Varredura identificou uma microestrutura que
muda de fina para grosseira ao longo da seção transversal das fitas, à medida que se afasta da roda
de cobre para a superfície em contato com a atmosfera de Ar. Dessa forma, oferecendo informações
concretas e úteis, propõe-se o maior conhecimento da temática para ampliação de suas possíveis
aplicações em qualquer área de interesse e adequação.
palavras-chave: Caracterização Estrutural; Ligas Nanocristalinas; Ligas de Alumínio

During the last decades the technological development is very profitable, being a fundamental requirement the development of materials with better properties and lower cost, adapted to
the most diverse ends. In general, Al-based alloys with metastable structures satisfy these requirements. This paper aims to study the structural processing and characterization of the Al95Fe3Ti2
and Al95Fe2Ti3 ternary alloys, belonging to the Al-Fe-M system (M = transition metal), with a
high tendency to form nanometric structures. The selection of the alloys occurred on the basis
of thermodynamic studies. Then, the ingots of the alloys, with the compositions selected, were
prepared in an electric arc furnace, cut and subjected to cleaning by ultrasound. Then the alloys
were processed by melt spinning to obtain metastable structures such as nanocrystalline grains
and amorphous matrix with nanocrystalline reinforcement, which in general gives them excellent
mechanical properties. The thermal characterization performed by Differential Scanning Calorimetry showed in both alloys a phase transformation that releases little energy, and that, after heating
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to 600oC, in the cooling there is the formation of a new metastable phase. The analysis of X-ray
diffraction shows two present phases, Al-α and Al3Ti, and it is not possible to identify the small
peaks of low intensity. The high rate of cooling in the processing of the tapes may have formed a
metastable crystalline phase or a quasi-crystalline phase. Further studies will be carried out to fully
identify these new phases. The Scanning Electron Microscopy analysis has identified a microstructure that changes from thin to coarse along the cross section of the tapes as it moves away from
the copper wheel to the surface in contact with the air atmosphere. In this way, offering concrete
and useful information, it is proposed the greater knowledge of the subject to expand its possible
applications in any area of interest and adequacy.
keywords: Structural Characterization; Nanocrystalline Alloys; Aluminum Alloys
Apoio Financeiro: CNPQ
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720. RECONSTRUÇÃO AUTOMÁTICA DO TAMANHO DE GRÃO DA FASE
BETA (&#946;) NA LIGA DE TITÂNIO TI-6AL- 2SN-4ZR- 2MO-0.1SI (TI-6242)
Autor: 		
Orientador:		

Aline Maria Frez Ouverney
Verona Biancardi Oliveira (CTC / IPRJ)

Introdução: A liga a base de titânio Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si (Ti-6242) bimodal (α+β)
é um material candidato a aplicações estruturais a elevadas temperaturas, como em componentes
aeroespaciais, por exemplo. Objetivos: A presente proposta de projeto tem como objetivo estudar a
influência da temperatura e tempo de exposição a elevadas temperaturas no tamanho de grão e sua
respectiva orientação cristalográfica (in situ) da fase beta (β) estável apenas acima da temperatura
β-transus de ~ 995°C (± 15 °C). A ênfase deste projeto será a utilização do método de reconstrução
automática por meio do uso do software ARPGE para a obtenção do tamanho de grão e (micro-)
textura desta fase a partir do seu produto martensítico. Além disso, pretende-se avaliar o comportamento mecânico deste material para diferentes condições de tratamentos térmicos, ou seja, diferentes tamanhos de grão β, por meio de medidas de microdureza Vickers. Metodologia: Para isso,
a liga Ti-6242 depois de processada por laminação a quente será recozida acima da temperatura
β-transus e resfriada rapidamente (têmpera) em água com gelo a fim de formar uma microestrutura contendo apenas a fase produto martensita. Medidas de microdureza Vickers serão coletadas na
seção longitudinal destas amostras, além de mapeamentos por difração de elétrons retroespalhados
(EBSD) que servirão de input no software ARPGE. Resultados: Medidas de microdureza Vickers
mostram que o endurecimento e o amolecimento ocorrem neste material devido aos fenômenos de
transformação martensítica e crescimento de grão da fase β que podem ocorrer simultaneamente
com a evolução do tempo e temperatura de recozimento. A caracterização (qualitativa e quantitativa) da microestrutura martensítica (incluindo os contornos de grão da fase mãe β) por meio de
microscopia óptica ainda está sendo avaliada e será utilizada para entender a relação direta entre o
tamanho de grão da fase β e os parâmetros de tratamento térmico. A coleta e processamento (via
ARPGE) dos mapeamentos de EBSD ainda estam em andamento. Conclusão: Os estudos preliminares indicam que o endurecimento da liga parece ser diretamente proporcional ao tamanho de
grão da fase mãe β.
palavras-chave: EBSD; ARPGE; TI-6242

Introduction: Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si (Ti-6242) bimodal (α + β) titanium based alloy is
a candidate material for structural applications at high temperatures, as in aerospace components,
for example. The objective of this project proposal is to study the influence of temperature and
time of exposure to high temperatures on grain size and its respective crystallographic orientation
(in situ) of the beta phase (β) stable above the β-transus temperature of ~ 995 ° C (± 15 ° C). The
emphasis of this project will be the use of the automatic reconstruction method through the use of
the ARPGE software to obtain the grain size and (micro-) texture of this phase from its martensitic
product. In addition, it is intended to evaluate the mechanical behavior of this material for different heat treatment conditions, that is, different sizes of grain β, by means of Vickers microhardness
measurements. For this purpose, the Ti-6242 alloy after hot rolled processing will be annealed
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above β-transus temperature and quenched in ice water to form a microstructure containing only
the martensite product phase. Vickers microhardness measurements will be collected in the longitudinal section of these samples, as well as backscattered electron diffraction (EBSD) mappings
that will serve as input in the ARPGE software. Results: Vickers microhardness measurements
show that hardening and softening occur in this material due to the phenomena of martensitic
transformation and grain growth of the β phase that can occur simultaneously with the evolution
of annealing time and temperature. The characterization (qualitative and quantitative) of the martensitic microstructure (including the grain boundaries of the β-phase) by optical microscopy is
still being evaluated and will be used to understand the direct relationship between the grain size
of the β phase and the parameters of heat treatment. The collection and processing (via ARPGE) of
the EBSD mappings are still ongoing. Conclusion: Preliminary studies indicate that the hardening
of the alloy appears to be directly proportional to the grain size of the β-phase.
keywords: EBSD; ARPGE; TI-6242
Apoio Financeiro:
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721. RESISTÊNCIA À CORROSÃO DAS LIGAS INOXIDÁVEIS DUPLEX UNS
S32205 E UNS S32304: ESTUDO COMPARATIVO
Autor: 		
Orientador:		

Eduardo Cunha Classe
Verona Biancardi Oliveira (CTC / IPRJ)

As ligas inoxidáveis duplex USN S32205 e UNS S32304 são utilizadas na prática em ambientes sujeitos à temperaturas elevadas e que se deseja resistência à corrosão. Diferentes elementos
de liga presentes nestes materiais (o molibdênio, por exemplo) atuam de maneira a aumentar ou
diminuir a resistência à corrosão nessas lig. Esse projeto consiste em avaliar e comparar o comportamento eletroquímico das ligas de aço inoxidável duplex USN S32205 e UNS S32304 (cuja
composição química se difere preferencialmente com relação ao teor de molibdênio) a várias temperaturas e ambientes corrosivo (diferentes daqueles já reportados pela literatura). Além disso, será
avaliado o efeito da distribuição dos elementos de ligas presentes nas diferentes fases que compõem
essas ligas. Para isso, serão realizados tratamentos térmicos á diferentes temperaturas por 1 hora
no material como recebido. As ligas na condição como-recebido e tratadas termicamente serão
submetidas aos ensaios de potencial de circuito aberto e de polarização potencio dinâmica utilizando soluções contendo cloreto e componentes ácidos (juntos e separados, dependendo da liga a ser
testada e do ensaio a ser feito). Depois de realizados os ensaios, as superfícies das amostras serão
atacadas para revelar (via microscopia ótica e eletrônica de varredura) como ocorre a distribuição
de pite (se houver) ao longo das fases ferrita e austenita nas duas ligas, considerando as diferentes
distribuições dos elementos de liga a serem mensuradas por EDS. Os resultados finais e conclusões
serão feitos por meio dos dados, gráficos e imagens obtidas em cada ensaio. Tais ensaios ainda
estão em andamento, mas pelos dados e imagens obtidas até então podemos afirmar que a liga
UNS S32205 é mais resistente à corrosão do que a liga UNS S32304, além disso pode-se afirmar
que ambas as ligas ficam menos resistentes à corrosão quando se eleva a temperatura e que com o
aumento de temperatura também existe mais presença de pite (corrosão na forma de pite) na área
da amostra que foi realizada o ensaio.
palavras-chave: UNS S32205 e UNS S32304; corrosão; Pite

USN S32205 and UNS S32304 duplex stainless alloys are used in practice in environments
subject to high temperatures and that corrosion resistance is desired. Different alloying elements
present in these materials (eg molybdenum) act in a way to increase or decrease the corrosion
resistance in these alloys. This project consists of evaluating and comparing the electrochemical
behavior of stainless steel alloys USN S32205 and UNS S32304 (whose chemical composition differs preferentially with respect to molybdenum content) at various temperatures and corrosive
environments (different from those already reported in the literature). In addition, the effect of
the distribution of the elements of alloys present in the different phases that compose these alloys
will be evaluated. For this, thermal treatments will be performed at different temperatures for 1
hour in the material as received. Alloys in the as-received and thermally treated condition will be
subjected to open-circuit potential and dynamic potentiation polarization tests using solutions
containing chloride and acid components (together and separated depending on the alloy to be
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tested and the assay to be made). After the tests, the surfaces of the samples will be attacked to
reveal (via optical microscopy and scanning electron) as the pitting distribution occurs (if any)
along the ferrite and austenite phases in the two alloys, considering the different distributions of
the elements to be measured by EDS. The final results and conclusions will be made through the
data, graphs and images obtained in each test. These tests are still underway, but from the data and
images obtained so far, we can say that the UNS S32205 alloy is more resistant to corrosion than
the UNS S32304 alloy, and it can be said that both alloys are less resistant to corrosion when the
temperature is raised and that with the increase of temperature there is also more presence of pite
(pitting corrosion) in the area of the
 sample that was carried out the test.
keywords: UNS S32205 e UNS S32304; corrosion; Pite corrosion
Apoio Financeiro:
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O projeto na ONG Centro Comunitário Educativo Esperança para o Futuro (CCEEF) visa a
integração entre as alunas de engenharia da UERJ com a comunidade local, onde o intuito é a troca
de conhecimento entre as duas partes afim de levar o aprendizado adquirido na Universidade para
as crianças que participam da ONG, desenvolver habilidades que irão transcender em ambos os
lados e incentivando-os a fazerem uma Universidade Pública como a UERJ. Os resultados obtidos
são incalculáveis, tanto para as crianças que frequentam a ONG, quanto para as alunas. Além da integração das alunas com uma realidade totalmente distinta da qual elas vivem, o desenvolvimento
de um trabalho social e educacional, buscando a prática da docência, a implementação das metodologias ativas da aprendizagem criativa (os 4 P’s: paixão, parceria, pensar brincando e projetos), por
meio do “learning by doing”, da educação empreendedora, do uso das Ferramentas da Qualidade,
como o ciclo PDCA, o 5W2H, o “Kanban”, o “Brainstorming”, da prática de atividades educacionais lúdicas e esportivas, nestas abordagens o aluno deixa de ser um expectador e passa a ser um
agente transformador, desenvolvendo a criatividade, espírito empreendedor, trabalho em equipe
e habilidades socioemocionais. As crianças levam a troca de conhecimento e experiências, além
da responsabilidade sustentável e social, autonomia, autoconfiança, perseverança, comunicação
oral e escrita, a importância do planejamento, entre outras. Em virtude dos fatos mencionados é
evidente que a educação é um agente transformador essencial e fundamental para ambos os lados,
ressaltando a importância de se colocar em prática o que as alunas como universitárias, aprenderam
na teoria.
palavras-chave: Aprendizagem Criativa; Educação Empreendedora; Empreendedorismo Social

The project in the NGO Educational Community Center Hope for the Future (CCEEF)
aims to integrate between the students of Engineering from UERJ with the local community, where the purpose is the exchange of knowledge between the two parties in order to take learning
acquired in University for children who participate in the NGO, develop skills that will transcend
on both sides and encouraging them to study in a public University as the UERJ. The results obtained are incalculable, both for children who attend the NGO, as for the students. In addition to
the integration of students with a totally distinct from the reality which they live, the development of social and educational work, searching for the practice of teaching, the implementation
of the active creative learning methodologies (the 4 P`s: passion, partnership, think playing and
projects), through “learning by doing”, entrepreneurial education, the use of quality tools such as
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PDCA cycle, 5W2H, the “kanban’, the “brainstorming”, the practice of leisure and sports activities
in these approaches the students ceases to be a spectator and becomes a transformative agent,
developing creativity, entrepreneurial spirit, teamwork and skills socioemotional. The children
take the exchange of knowledge and experiences, as well as sustainable and social responsibility, autonomy, self-confidence, perseverance, oral and written communication, the importance of
planning, among others. In a nutshell of the facts mentioned it is clear that education is an essential
and fundamental transformer agent for both sides, stressing the importance of putting into practice what the students as learned in theory universities.
keywords: Creative Learning; Entrepreneurial Education; Social Entrepreneurship
Apoio Financeiro: ; UERJ

1396

ENGENH AR I A D E P RO D U Ç ÃO
723. ÁREAS SUSCETÍVEIS A ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO
Autor: 		
Orientador:		

Larissa da Costa Aguiar
Sérgio Orlando Antoun Netto (CTC / FEN)

O alagamento de uma determinada área pode ser o resultado da concentração da água de
precipitações (chuvas) com grande volume, que por algum fator foi impossibilitada de ser escoada.
Esse fenômeno causa grandes impactos, principalmente na área urbana, pois é nessa região onde
há maior incidência de regiões de solo impermeável, ocupadas de maneira indevida e pouco arborizadas. Considerando o grande transtorno que tal fato pode causar para a população, torna-se
necessária a busca por maneiras de ao menos mitigar os efeitos desse fenômeno. Identificar, classificar e representar de maneira específica e clara as regiões propícias podem elevar as possibilidades
de resolução dessa questão a um elevado patamar. Visto isso, e considerando o Município do Rio
de Janeiro um lugar com áreas onde alagamentos são recorrentes, o mesmo foi escolhido para ser o
alvo da pesquisa. Sendo assim, o presente projeto visou elaborar um Mapa temático de Áreas Suscetíveis a Alagamento sob aspectos qualitativos e quantitativos da Pesquisa Operacional, estabelecendo uma abordagem estratégica para a formulação e estruturação do problema do alagamento,
com emprego do Método CHAP2 e da Análise Multicritério. A pesquisa pretende, ainda, propor
ações aos órgãos públicos envolvidos e a população em geral, por intermédio da interpretação do
mapa, visando a minimizar os principais problemas provocados pelo alagamento, tais como: prejuízos de perdas materiais e humanas; interrupção da atividade econômica das áreas inundadas;
contaminação por doenças tais como a leptospirose, entre outros. Os passos que se seguiram para
obtenção de respostas foram: elaboração de mapas conceituais baseados em conversas com órgãos
públicos de interesse para se desenvolver uma visão mais geral do problema e assim direcionar a
escolha de um público mais específico na região escolhida, passível de serem entrevistados, visto
que o município do Rio de Janeiro possui mais de 100 bairros, o que dificulta o acesso a moradores
de cada um deles. Além disso, questionários foram aplicados com o objetivo de encontrar os fatores
que influenciam a ocorrência dos alagamentos, além dos impactos gerados no cotidiano dos atores
envolvidos. Feito isso, foi feita aplicação dados obtidos em “Softwares” onde foi decidido que tipo
de mapeamento seria gerado.
palavras-chave: Alagamento; Pesquisa Operacioanal; Método CHAP2

The flooding of a particular area can be the result of the concentration of water from precipitations (rain) with large volume, which by some factor was unable to be disposed of. This
phenomenon cause large impacts, especially in the urban area, as it is in this region where there is
a higher incidence of soil regions waterproof, full of unduly and little trees. Considering the great
inconvenience it may cause to the population, the search for ways to at least mitigate the effects of
this phenomenon. Identify, sort and represent specific and clear manner favourable regions may
raise chances for a resolution of this issue at a high level. Seen that, and whereas the Municipality
of Rio de Janeiro a place with areas where floods are recurrent, it was chosen to be the target of the
search. Thus, this project aimed to develop a thematic Map of Areas susceptible to Flooding under
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qualitative and quantitative aspects of operational research, establishing a strategic approach for
the design and structuring of the flooding, with employment of the Method and CHAP2 multi-criteria analysis. The research also aims to propose actions to government agencies involved and
the population in General, through the interpretation of the map, in order to minimize the main
problems caused by flooding, such as: losses of human and material losses; interruption of economic activity of the flooded areas; contamination by diseases such as leptospirosis, among others.
The steps followed for obtaining responses were: elaboration of conceptual maps based on conversations with stakeholders to develop a more general overview of the problem and thus direct the
choice of a specific audience the region chosen to be interviewed, whereas the municipality of Rio
de Janeiro has more than 100 neighborhoods, hindering access to residents of each one of them.
In addition, questionnaires were applied with the goal of finding the factors that influence the occurrence of flooding, in addition to the impacts generated in the daily lives of the actors involved.
Once this is done, applying data obtained in software where it was decided that type of mapping
would be generated.
keywords: Flooding; Operational Research; CHAP2 method
Apoio Financeiro:
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724. CONSULTORIA AOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI)
DA CIDADE DE RESENDE
Autor: 		
Orientador:		

Lucas de Mattos Melick
Alzira Ramalho Pinheiro (CTC / FAT)

CONSULTORIA AOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) DA CIDADE
DE RESENDE Autor: Lucas de Mattos Melick Orientador: Alzira Ramalho Pinheiro de Assumpção O Brasil criou em 2008 o sistema denominado Microempreendedor Individual, com tratamento diferenciado de modo a reduzir o número de trabalhadores informais e de possibilitar aos
desempregados a chance de ter seu próprio empreendimento. A universidade pública, mais do que
qualquer outra instituição, não pode se furtar a colaborar. O projeto pretende colocar à disposição daqueles que mais necessitam e que não têm como pagar consultorias específicas, a pesquisa
de todo conhecimento adquirido na universidade acrescido de outros igualmente necessários que
também conduzirão ao crescimento intelectual, social e moral do bolsista que se depara com a realidade da situação relativa à produção brasileira. Desse modo, o projeto visa pesquisar e elaborar
cursos que atendam às necessidades especificas dos três segmentos mais representativos. Realizar o
levantamento das reais necessidades dos Microempreendedores Individuais da cidade de Resende;
pesquisar ferramentas da Engenharia de Produção que permitam sintetizar as necessidades dos
Microempreendedores Individuais; elaborar os cursos para os Microempreendedores Individuais,
a partir de suas necessidades e ministrar os cursos, de modo a auxiliá-los a permanecer e serem
bem-sucedidos no mercado de trabalho. Metodologia: Serão utilizados: o método quantitativo para
entrevistar os MEI e levantar suas necessidades; quantitativo/qualitativo para a pesquisa da síntese
das necessidades e qualitativo para a elaboração dos cursos específicos, trabalhos e artigos. Através
dos questionários, foi feito uma síntese das reais necessidades dos Microempreendedores Individuais da cidade de Resende. Dessa forma, nosso plano inicial de elaboração dos cursos, irá focar
inicialmente nestes 4 temas de maior dificuldade relatados pelos Microempreendedores Individuais no questionário realizado: concorrência, controle financeiro, marketing e internet. Os dois
objetivos finais ainda não foram finalizados, devido a problemas acadêmicos (greve como o principal) que atrasaram o andamento e o cronograma do projeto. Sendo assim, o planejamento futuro se
voltará para a elaboração dos cursos, de acordo com as principais dificuldades apresentadas. Após a
produção integral do material dos cursos, será preparado um plano de aula para ministrá-los. palavras-chave: MEI; Curso de Capacitação; Gestão da Produção. Apoio Financeiro: FAPERJ.
palavras-chave: MEI; Curso de Capacitação; Gestão da Produção

CONSULTANCY TO INDIVIDUAL MICRO-ENTREPRENEURS (MEI) OF RESENDE
CITY In 2008, Brazil created the system called Individual Microentrepreneurs, with differentiated
treatment in order to reduce the number of informal workers and enable the unemployed to have
a chance to have their enterprise. The public university, more than any other institution, can not
avoid collaborating. The project intends to make available to those who need it most, and who
can not afford to pay for specific consulting services, to research all knowledge acquired in the
university, plus other equally necessary ones that will also lead to the intellectual, social and moral
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growth of the scholarship holder who is facing reality of the Brazilian production situation. In this
way, the project aims to research and elaborate courses that meet the specific needs of the three
most representative segments. To carry out a survey of the real needs of Individual Microentrepreneurs in the city of Resende; search for Production Engineering tools to synthesize the needs of
Individual Microentrepreneurs; develop the courses for Individual Microentrepreneurs, based on
their needs and provide the courses, in order to help them stay and succeed in the job market. The
following will be used: the quantitative method to interview the MEI and raise their needs; quantitative / qualitative for the research of the synthesis of the needs and qualitative for the elaboration
of the specific courses, works and articles. Through the questionnaires, a synthesis of the real needs
of the Individual Microentrepreneurs of the city of Resende was made. Thus, our initial plan to
elaborate the courses will focus initially on the 4 most difficult subjects reported by the Individual
Microentrepreneurs in the questionnaire: competition, financial control, marketing and internet.
The two final objectives have not yet been finalized due to academic (strike as the main) problems
that delayed the project’s progress and schedule. Therefore, future planning will focus on the preparation of the courses, according to the main difficulties presented. After the course materials are
produced in full, a lesson plan will be prepared to teach them.
keywords: MEI; Capacitation course; Production Management
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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725. PROJETO DE PLANEJAMENTO DO LABORATÓRIO DE FABRICAÇÃO
IDEAL PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA DA UERJ EM RESENDE
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Thaina Silva de Lima
Ana Julia Silva Pacheco de Carvalho
Rita de Cassia da S. Marconcini Bittar (CTC / FAT)

O projeto apresentado refere-se à construção de um Laboratório de Fabricação ideal para a
Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Após a definição do objetivo
principal, iniciou-se uma série de estudos referentes ao tema. A partir das pesquisas realizadas, foi
possível compreender de forma clara as diferenças entre um FabLab e um Espaço Maker, e tornou
mais simples a análise final dos dados para optar pelo espaço que atenda ao Campus. A construção
de um laboratório nesses moldes foi suscitada porque observou-se a necessidade de adequação do
sistema educacional com a abordagem de novas metodologias ativas de aprendizagem nas disciplinas para que os alunos acompanhem as constantes mudanças no cenário mundial que exige profissionais cada vez mais capacitados e com habilidades socioemocionais desenvolvidas. Desta forma,
o laboratório atenderá aos três cursos oferecidos no campus Resende, sendo estes Engenharia de
Produção, Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Esse tipo de espaço funciona como apoio
para o estímulo da Educação Empreendedora já que permite a prototipagem de maneira simples e
funcional, fazendo com que um conceito seja desenvolvido mais facilmente. O objetivo é oferecer
ferramentas que incentivem os alunos a serem criativos, salientando o surgimento de ideias inovadoras e dando base para que sejam colocadas em prática de forma consistente. Tal proposta está
de acordo com a metodologia do “aprender fazendo” e do “faça você mesmo” que são a essência do
Laboratório de Fabricação. Ao contar com a execução deste projeto, os envolvidos têm a oportunidade de evoluir através de uma postura proativa e intraempreendedora que se torna intrínseca
ao estudante. A questão a ser respondida é referente a qual o formato que o laboratório deverá ser
construído atentando-se à viabilidade de acordo com o melhor custo-benefício.
palavras-chave: Metodologias ativas de aprendizagem; Educação empreendedora; Laboratório de Fabricação

The project presented refers to the construction of an ideal Manufacturing Laboratory for
the Faculty of Technology of the Rio de Janeiro State University. After the definition of the main
objective, a series of studies on the subject was started. From the researches, it was possible to
clearly understand the differences between a FabLab and a MakerSpace, and it became simple the
analysis of the data to choose the space that meets the Campus. The construction of a laboratory
along these lines was raised because there was the need to adapt the education system with the
new active learning methodologies approach in the disciplines for students to follow the constant
changes on the world stage that demands increasingly skilled professionals and with developed social-emotional skills. Thus, the laboratory will meet the three courses offered on campus Resende,
which are Production Engineering, Mechanical Engineering and Chemical Engineering. This type
of space works as a support for the stimulus of Entrepreneurial Education since it allows the prototyping in a simple and functional way, making a concept to be developed more easily. The goal is

1401

to provide tools that encourage students to be creative, emphasizing the emergence of innovative
ideas and providing a basis for their consistency. This proposal is in line with the methodology
of “learning by doing” and “do it yourself” that are the essence of Manufacturing Laboratory. By
counting on the execution of this project, those involved have the opportunity to evolve through
a proactive and intrapreneurial stance that becomes intrinsic to the student. The question to be
answered is the format that the laboratory should be constructed, considering the feasibility according to the best cost-benefit ratio.
keywords: Active Methodologies of Learning; Entrepreneur Education; Manufacturing Lab
Apoio Financeiro:
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726. PROJETO PARA ELABORAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE
FABRICAÇÃO DIGITAL ADEQUADO PARA A FAT UERJ
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Ana Julia Silva Pacheco de Carvalho
Thaina Silva de Lima
Rita de Cassia da S. Marconcini Bittar (CTC / FAT)

O projeto apresentado encontra-se na fase embrionária, onde, a partir da ideia de se inserir um Laboratório de Fabricação digital na Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro, iniciou-se uma série de estudos referentes ao tema. Foram realizados Planos
de Negócios para o FabLab e para o Espaço Maker, com informações cruciais para o projeto, tais
como equipamentos necessários, mão de obra, projetos arquitetônicos variados, como por exemplo
com container e sem container. A análise financeira foi feita através de orçamentos solicitados via
e-mail e telefone. Entrevistas virtuais foram utilizadas como ferramenta para avaliar as vantagens
e desvantagens de cada modelo analisado. Observou-se a necessidade de adequação do sistema educacional com a abordagem de novas metodologias ativas de aprendizagem nas disciplinas para que
os alunos acompanhem as constantes mudanças no cenário mundial que exige profissionais cada
vez mais capacitados e com habilidades socioemocionais desenvolvidas. Desta forma, o laboratório atenderá aos três cursos oferecidos no campus Resende, sendo estes Engenharia de Produção,
Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Esse tipo de espaço funciona como apoio para o estímulo da Educação Empreendedora já que permite a prototipagem de maneira simples e funcional,
fazendo com que um conceito seja desenvolvido mais facilmente. O objetivo é oferecer ferramentas
que incentivem os alunos a serem criativos, salientando o surgimento de ideias inovadoras e dando
base para que sejam colocadas em prática de forma consistente. Tal proposta está de acordo com a
metodologia do “aprender fazendo” que é a essência do Laboratório de Fabricação. Ao contar com
a execução deste projeto, os envolvidos têm a oportunidade de evoluir através de uma postura
proativa e intraempreendedora que se torna intrínseca ao estudante. A questão a ser respondida é
referente a qual o formato que o laboratório deverá ser construído atentando-se à viabilidade de
acordo com o melhor custo-benefício. Foram avaliados dois tipos de laboratórios, O “FabLab” e
o “Espaço Maker”. O orçamento total do “Espaço Maker” foi de R$92.590,70 e do “FabLab” foi de
R$179.941,64 se disponibilizado um espaço físico. A partir do plano de negócios concluiu-se que
economicamente o Espaço maker seria mais acessível, porém o “FabLab” atenderia melhor às necessidades do curso Engenharia, mais especificamente ao curso de Engenharia de Produção.
palavras-chave: Aprender fazendo; Laboratório de fabricação digital; Espaço Maker

The project presented is in the embryonic stage, where, from the the idea of inserting a
Digital Manufacturing Laboratory at the Faculdade de Tecnologia of the State University of Rio
de Janeiro. Business Plans was executed for FabLab and Maker Space, which contain crucial information to the project, such as necessary equipment, labor, varied architectural projects, such as
container. The financial analysis was be done through budgets requested via email and telephone.
Virtual interviews were used as a tool to evaluate the advantages and disadvantages of each analyzed model. It was observed the necessity to transform the educational system approach to the new
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active learning methodologies where the students follow the constant changes in the world scenario that requires more and more skilled professionals and developed social-emotional skills. In this
way, the laboratory will attend three courses offered at the Faculty of Technology, Industrial Engineering, Mechanical Engineering and Chemical Engineering. This type of learning enviromental
as a support for the stimulus of Entrepreneurial Education, since it permits prototyping in a simple
and functional way, developed easier. The objective is to offer ways that encourage students to be
creative, emphasizing the emergence of innovative ideas and providing basis for them to be put
into practice in a consistent way. This proposal is in accordance with the methodology of “learning
by doing” that is the essence of the Manufacturing Lab. Those involved, in this project, have the
opportunity to evolve through a proactive and intrapreneurial stance that becomes intrinsic to the
student. The question to be answered is what format the laboratory should be built on the basis
of the best cost-benefit. Two types of laboratories, FabLab or Maker Space. The total budget of
Maker Space was R $ 92,590.70 and the FabLab was R$179,941.64 if a place was made available.
From the business plan it was concluded that economically the Maker Space would be more accessible, but the FabLab would better meet the needs of the Engineering course, specifically the
Industrial Engineering course.
keywords: Learn by doing; Digital Manufacturing Laboratory; Maker Space
Apoio Financeiro: FAPERJ ;

1404

ENGENH AR I A E L É T R I C A
727. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DOS MÉTODOS DE ESTIMAÇÃO DE
ENERGIA PARA CALORIMETRIA DE ALTAS ENERGIAS EM CONDIÇÕES
ADVERSAS DE EMPILHAMENTO DE SINAIS
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Gabriel Cezar de Biase
Lucas de Souza Gomes Nolla
Bernardo Sotto-Maior Peralva (CTC / IPRJ)

Os calorímetros modernos possuem milhares de canais de leitura que são responsáveis pela
captação dos sinais gerados. Tipicamente, a reconstrução da energia envolve etapas de detecção e
estimação baseadas na medida da amplitude do sinal digitalizado recebido. Atualmente os métodos
utilizados se baseiam em técnicas estatísticas e de processamento de sinais para minimização da
variância dos dados coletados e estimação da amplitude de um pulso previamente conformado por
um sistema de filtragem. O contexto deste trabalho engloba o experimento ATLAS, que é um dos
principais detectores do LHC (“Large Hadron Collider”) localizado no CERN (Centro Europeu para
a pesquisa Nuclear). O ATLAS é composto por diversos subdetectores, dentre eles o calorímetro
hadrônico denominado “TileCal”. As partículas hadrônicas provenientes da colisão interagem com
a superfície do calorímetro, depositando energia que é amostrada por um dado canal. Esta energia
pode ser calculada através da estimação da amplitude do pulso do sinal gerado. Entretanto, para se
aumentar a probabilidade de se observar um fenômeno físico desconhecido, existe a previsão de
aumento da luminosidade dos feixes de colisão e, portanto, nos níveis das taxas de eventos. Como
consequência, aumenta-se a probabilidade de ocorrência do fenômeno de empilhamento de sinais,
ou seja, a ocorrência de eventos simultâneos em um mesmo canal em colisões subsequentes. O presente projeto visa a análise de duas técnicas lineares de estimação da amplitude do pulso. Tendo em
vista que o fenômeno de empilhamento introduz componentes não gaussianas no ruído de fundo,
o trabalho consistiu na simulação computacional de diferentes cenários de empilhamento a fim de
se aproximar do ambiente real do calorímetro. Em seguida, foram analisados a distribuição do erro
de estimação para se quantificar a eficiência dos métodos lineares. Os resultados mostraram que
ambos os modelos são sensíveis à severidade do empilhamento, porém o método MLE (Estimador
de Máxima Verossimilhança) exibiu um menor desvio para o cenário simulado. Assim, uma vez
que o erro de estimação é menor para um dos métodos, técnicas com algoritmos mais sofisticados
podem demonstrar um aumento de desempenho para os modelos atuais de estimação sob cenário
de alta taxa de eventos.
palavras-chave: Calorimetria de altas energias; Processamento de sinais; Empilhamento

Modern calorimeters have thousands of reading channels that are responsible for receiving
the generated signals. Typically, energy reconstruction involves detection and estimation steps
based on the measurement of the amplitude of the digitized signal. Currently, the methods used are
based on statistical techniques and signal processing to minimize the variance of the data collected
to estimate the amplitude of a pulse previously processed by a filtering system. The context of this
work encompasses the ATLAS experiment, which is one of the main detectors of the LHC (Large
Hadron Collider) located at CERN (European Organization for Nuclear Research). ATLAS has se-
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veral subdetectors, among which the hadronic calorimeter called “TileCal”. The hadronic particles
interact with the surface of the calorimeter, depositing energy that is sampled by a specific channel.
This energy is calculated by estimating the pulse amplitude of a generated signal. However, in order to increase the probability of observing an unknown physical phenomenon, there is a forecast
of increasing the luminosity of the collision beams and, therefore, the levels of event rates. Consequently, the probability of the signal-stacking phenomenon is increased, that is, the occurrence of
simultaneous events in the same channel in subsequent collisions raises. The present project aims
at the analysis of two linear estimation techniques. As the signal-stacking phenomenon introduces
non-Gaussian components in the background noise, the work has consisted in the computational
simulation of different stacking scenarios in order to approach the real calorimeter environment.
Then, the distribution of the estimation error was analyzed to quantify the efficiency of the linear
methods. The results showed that both models are sensitive to the stacking severity, but the MLE
(Maximum Likelihood Estimator) method showed a smaller standard deviation for the simulated
scenario. Thus, since the estimation error is lower for one of the methods, techniques with more
sophisticated algorithms may demonstrate an increase in performance for the current estimation
models under a high event rate scenario.
keywords: High-Energy Calorimetry; Signal Processing; Signal Stacking
Apoio Financeiro: CNPQ
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ENGENH AR I A E L É T R I C A
728. APICAÇÃO DE ARDUINO NA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL DOMÓTICA ACESSÍVEL A TODAS AS CLASSES SOCIAIS
Autor:			
Orientador:		

Anna Carolina Luz Nunes
Paulo Eduardo Darski Rocha (CTC / FEN)

A automação residencial é a utilização de procedimentos além do habitual para controlar
uma unidade habitacional. Apesar de apresentarem alta confiabilidade, instalações convencionais
são fixas enquanto as domóticas são facilmente adaptáveis, ao passo que também garantem conforto, flexibilidade, eficiência energética e segurança. Praticamente todas as atividades desenvolvidas
em uma unidade habitacional podem ser automatizadas. Infelizmente, os dispositivos utilizados na
automatização residencial disponíveis no mercado apresentam custo elevado, quando comparados com elementos de uma instalação convencional, não estando acessíveis para grande parte dos
usuários. Inicialmente focando no controle das luzes, este trabalho propõe a utilização de Arduino
como uma alternativa barata para a automação residencial e a documentação para tornar este método mais acessível à população. Para isso, foi utilizado um Arduino Genuino Uno por sua disponibilidade no mercado. Com o intuito de controlar as cargas do circuito por celular, foi utilizado um
módulo Bluetooth, com a limitação de que o método teria um alcance de até 10 metros. Além disso,
foi criado um aplicativo para facilitar a interface entre o usuário e o Arduino. Desta forma, propiciou-se o controle da iluminação de uma unidade habitacional por meio de um celular, de forma
simples e barata. Em um primeiro momento, o aplicativo só está disponível para celulares Android
e em breve também estará acessível para usuários do iOS. Outras possibilidades deste método são
climatização, medição e controle do uso de energia elétrica, controle de umidade e controle de fechaduras. Para ambientes maiores, é possível ampliar o alcance do método substituindo o módulo
Bluetooth por um módulo Wi-fi.
palavras-chave: Automação; Arduino; Bluetooth

Home automation is the application of unusual procedures in order to control a housing
unit. Although they present high reliability, conventional electrical installations are fixed, while
the domotic ones are easily adaptable, whereas they ensure comfort, flexibility, energy efficiency
and safety. Practically all of the activities developed in a housing unit can be automated. Unfortunately, the devices used in home automation available in the market have a high cost when
compared to the elements of a regular electrical installation, becoming unnaccessible to big part of
the users. Focusing initially on the control of the lights, this work proposes the use of Arduino as
a chepaer alternative to home automation and the documentation necessary in order to make this
method more accessible to the population. To do that, an Arduino Genuino Uno was used for its
availability in the market. With the goal of controling the loads of a circuit using a mobile phone,
a Bluetooth module was used, with the limitation that the method would only reach 10 meters.
Besides that, an app was created to facilitate the interface between the user and the Arduino. Thus,
it was possible to control the lighting of a housing unit through a mobile phone, in a simple and
cheap way. At first, the app is only available for Android mobile phones but will soon be also available for iOS users. Other possibilities for this method are air conditioning, measuring and contro-
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ling the power usage, controling humidity and controling locks. For bigger rooms, it is possible to
increase the reach of this method by replacing the Bluetooth module for a Wi-Fi module.
keywords: Automation; Arduino; Bluetooth
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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729. AQUISIÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE MEDIDAS NO
LABORATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICOS
Autor:			
Orientador:		

Rodrigo Cardinot Bento de Mello
Joaquim Teixeira de Assis (CTC / IPRJ)

Neste trabalho é apresentado uma implementação de aquisição de dados de um sistema experimental do Laboratório de Ensaios Físicos do IPRJ. Neste laboratório temos vários experimentos
em andamento e estamos implementando a aquisição automática de dados utilizando a plataforma
Arduino. A primeira implementação se deu numa prensa que estava praticamente desativada e que
poderia ser utilizada em ensaios de compressão e preparação de amostras. O principal problema
encontrado foi referente a grande quantidade de ruído observado numa implementação seguindo
informações já conhecidas com software livre. Vários testes foram feitos até a observação que o
ruído era em grande parte introduzido pelo cabo que ligava o medidor ao sistema. Depois de resolvido esse sistema, foram feitos experimentos de compressão de amostras de concreto. Com essa
implementação novas possibilidades de aquisição e processamento da informação pode ser visto.
Esse sistema vai ser agora implementado em um detector de radiação para possibilitar novas medidas utilizadas na técnica de fluorescência de raios X.
palavras-chave:  instrumentação; Arduino; scilab

This work presents an implementation of data acquisition of an experimental system of the
Laboratory of Physical Tests of IPRJ. In this lab we have several experiments in progress and we
are implementing automatic data acquisition using the Arduino platform. The first implementation took place in a press that was virtually deactivated and could be used in compression tests and
sample preparation. The main problem was related to the large amount of noise observed in an
implementation following information already known with free software. Several tests were done
up to the observation that the noise was largely introduced by the cable connecting the meter to
the system. After this system was solved, compression experiments were performed on concrete
samples. With this implementation new possibilities of acquisition and processing of information
can be seen. This system will now be implemented in a radiation detector to enable new measurements used in the X-ray fluorescence technique.
keywords: scilab; Arduino; eletronic
Apoio Financeiro: CNPQ
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PASTILHA TERMOELÉTRICA PELTIER
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:		
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Germano Maioli Penello (CTC / FEN)
Andrei Giordano Holanda Battistel

Neste trabalho é proposto a construção de um controlador de temperatura, utilizando uma
pastilha termoelétrica “Peltier” em um suporte de cobre que servirá de suporte para as células solares a serem caracterizadas. São propostas duas soluções para o controle do sistema: um controlador
Proporcional-Integral (PI) e um algoritmo de aprendizado de máquina (“Machine Learning”). Foi
utilizado o modelo autoregressivo com entradas externas (“ARX”) para a descrição matemática do
sistema, passo fundamental para estipular os parâmetros corretos do controlador. Foi utilizado um
algoritmo de “Machine Learning” escrito em Python, utilizando a biblioteca “scikit-learn”, para o
controle através de “Machine Learning”. O controlador de temperatura utiliza o sensor DS18B20
acoplado a um Arduino para realizar a leitura da temperatura. O circuito eletrônico foi projetado,
testado em uma “protoboard” e a placa de circuito impresso já se encontra em uso. Além da construção física do controlador de temperatura, programas para monitoramento, armazenamento,
análise de resultados, identificação de sistema, processamento de dados e controle com aprendizado de máquinas foram escritos em Python e Matlab. Os resultados com o controlador PI se mostraram bem animadores, mantendo a temperatura constante e conseguindo chegar no ponto esperado
em um tempo adequado. Sua resposta à perturbações externas também foi adequado, porém ainda
requer melhorias. O controlador utilizando “Machine Learning” respondeu de forma adequada,
chegando na temperatura esperada com facilidade, porém, ocorre oscilações em torno de 1ºC, essa
variação é atribuída à linearidade que o algoritmo busca para descrever o sistema, algumas adaptações devem ser feitas com o objeto de diminuir oscilações no controle. Em comparação com o controle PI, o controle gerado com “Machine Learning” se mostrou menos eficaz quando o objetivo
é manter a temperatura estável. Entretanto, a capacidade de criarmos um controle com “Machine
Learning” com poucas informações sobre o sistema é sem dúvidas um dos pontos fortes da técnica,
poupando tempo de projeto e se adaptando à variações com mais facilidade. Escolher qual seria o
modelo mais adequado é uma questão de aplicação, já que ambas as técnicas se mostraram eficazes
em seu objetivo de controle.
palavras-chave: Controlador de temperatura; Machine Learning ; Técnicas de controle

These works proposes a construction of na temperature controller using a Peltier thermoelectric chip, on a copper support to serve as a support for the solar cells for analysis. Two control
system algorithms, a Proportional-Integral Controller (PI) and a strategy using machine learning
are proposed. The autoregressive with exogenous inputs (“ARX”) was used for the mathematical
description of the system, fundamental step to stipulate the correct parameters of the controller.
A Machine Learning algorithm written in Python was used, using the “scikit-learn” library, for
control through Machine Learning. The temperature controller uses the DS18B20 sensor coupled
to an Arduino to perform the temperature reading. The electronic circuit was designed and tested
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on a breadboard, the printed circuit board is already in use. In addition to the physical construction
of the temperature controller, programs for monitoring, storage, results analysis, system identification, data processing and control with machine learning were written in Python and Matlab. The results with the PI controller were very encouraging, keeping the temperature constant
and reaching the expected point in a suitable time. Its response to external disturbances was also
adequate but still requires improvements. The “Machine Learning” controller responded appropriately, arriving at the expected temperature easily, however, there are oscillations around 1ºC,
this variation is attributed to the linearity that the algorithm search to describe the system, some
adaptations must be made in order to reduce control oscillations. In comparison to the PI control,
the control generated with “Machine Learning” proved to be less effective when the objective is to
keep the temperature stable. However, the ability to create a Machine Learning control with little
information about the system is undoubtedly one of the strengths of the technique, saving design
time and adapting to variations more easily. Choosing which model would be the most appropriate
is a matter of application, since both techniques proved to be effective in their control objective.
keywords: Temperature Controller; Machine Learning ; Control Techniques
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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731. CONTROLE EXTREMAL ESTOCÁSTICO MULTIVARIÁVEL NA
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Orientador:		
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Introdução: Provavelmente, o primeiro registro ou texto produzido na literatura sobre
Controle por Busca Extremal, ou simplesmente Controle Extremal, foi apresentado por Leblanc
em 1922 e estabelecido como um sistema de controle utilizado para determinar e fixar em tempo
real o extremo de uma função desconhecida. O Controle Extremal é um método adaptativo que
tem a capacidade de otimizar uma função não-linear de uma planta, não tendo a obrigatoriedade do
conhecimento explícito da mesma que se pretende otimizar, desde que tenhamos o conhecimento
de que a função não-linear possua um extremo. É um método cada vez mais mais popular e que
vem ganhando interesse no meio acadêmico e indústria. Apesar disso, foi demonstrado na literatura que o Controle Extremal não é robusto na presença de atrasos de entrada ou saída, levando o
sistema em malha fechada à instabilidade. Objetivos: O principal objetivo deste trabalho consiste
em modificar a malha de Controle Extremal estocástico de modo que os métodos de Gradiente e
de Newton possam ser eficazes também na presença de atrasos. A principal vantagem do método
de Newton sobre o método de Gradiente é a possibilidade de alcançarmos taxas de convergência
mais rápidas. Posteriormente as estratégias propostas foram implementadas no simulador Simulink/Matlab. Metodologia: Foram realizadas as simulações para os modelos Gradiente e Newton
com fontes de excitação senoidais de fase aleatória, havendo também a inserção de atrasos no sinal
de excitação e no sinal de demodulação, além do uso do preditor em ambas as técnicas, associadas
com filtros passa-alta e passa-baixa apropriados para a obtenção de estimativas melhores do Gradiente e Hessiana do mapeamento convexo desconhecido. Resultados: Os métodos de Newton e
de Gradiente foram aplicados a sistemas com múltiplas entradas. Os resultados obtidos indicam
a superioridade do método de Newton, uma vez que sua aplicação permite que diferentes atrasos
sejam aplicados a diferentes sinais de entrada. A utilização do método de Gradiente, por sua vez,
permite que um mesmo atraso seja aplicado aos diferentes sinais de entrada. O caso estocástico foi
considerado. Observou-se que o atraso total inserido foi devidamente compensado, bem como a
estabilidade do sistema em malha fechada foi completamente preservada ao longo do tempo e a
saída da planta convergiu para uma vizinhança pequena do valor ótimo desejado. Conclusão: De
modo geral, uma gama abrangente de modelos nos meios determinístico e estocástico foi estudada,
assim como uma implementação eficaz nos dois métodos de projeto existentes na literatura. Além
disso, foi proposto um novo preditor com sinais estocásticos para compensar a estimativa atrasada
do Gradiente, ocasionada pelo efeito dos atrasos de atuação e/ou medição.
palavras-chave: Controle extremal; Sistemas estocásticos; atrasos

Introduction: Probably the first record or text produced in literature about Extremum
Seeking Control, or simply Extremum Seeking, was presented by Leblanc in 1922. The Extremum
Seeking is an adaptive method which is often used as to determine in real time the extremum point
of an unknown nonlinear map. Extremum Seeking has become popular in practice with applica-
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tions to academic and industrial fields. In spite of it, it has been demonstrated in the referred literature that the Extremum Seeking is not robust to delays in the input and/or output signals. The
presence of such delays could lead the closed-loop system to instability. Objectives: Our main goal
consists in modifying the Extremum Seeking algorithms (deterministic and stochastic) so that the
classical Gradient and Newton strategies can be effective also in the presence of delays. The main
advantage of Newton’s method over Gradient is the possibility of achieving faster converge rates.
After that, the proposed strategies were tested and implemented by using the software Simulink/
Matlab. Methodology: We have performed the simulations to Gradient and Newton models with
random sinusoidal excitation sources. The inclusion of delays in the input additive dither and in
the output demodulation signal combined to a filtered predictor feedback allow us to get better estimates of the Gradient and Hessian of the unknown convex map and perfect delay compensation.
Results: First, we observe that the total delay inserted was properly compensated. Next, the closed-loop system stability was preserved overall time. At last, we remark the output convergence to a
small vicinity of the desired optimal value. Conclusion: The deterministic and stochastic versions
of Newton’s and Gradient’s approaches were fully studied. The controllers designed were effective
in attaining the control objectives since the proposed predictor with stochastic signals successfully
compensated for the delayed estimate of the Gradient, directly affected by the considered time
delays.
keywords: Extremum seeking; Stochastic systems; Delays
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Este projeto consiste na decomposição em blocos dos sinais de eletrocardiograma através
de parâmetros que permitem a reconstrução do sinal original. O sinal é reconstruído átomo por
átomo, assim formando cada ciclo cardíaco, a forma de onda PQRSTU. O eletrocardiograma é um
exame que detecta a atividade elétrica do nosso coração, ele faz isso a partir de uma amostra do
sinal. O coração é um órgão movido a eletricidade. Cada batimento, cada contração muscular, cada
movimento das válvulas do coração são comandados por pequenos impulsos elétricos gerados no
próprio. A leitura do sinal de ECG detecta o sinal e frequência cardíaca, assim detectando anomalias para tratar das mesmas. O objetivo do projeto é detectar doenças cardíacas a partir de anomalias
no sinal de ECG, utilizando como parâmetro um sinal ECG de diversas doenças e circunstâncias
diferentes para comparar com o sinal que será capturado na leitura da máquina de eletrocardiograma no exame hospitalar, e assim classificar a anomalia no coração do paciente. O projeto tem
também o objetivo de reconstruir o sinal de eletrocardiograma para capturar o máximo possível de
parâmetros que capturem variações e distorções do sinal que sejam suscetíveis a anomalias que se
deseja detectar para que os médicos sejam capazes de realizar diagnósticos a partir da forma de onda
dos exames e garantir que o sinal obtido seja o mais próximo possível do sinal real. A reconstrução
do sinal é feita a partir da decomposição bloco a bloco do sinal original, e também os parâmetros de
cada bloco (tamanho do bloco, número de blocos e componente DC), sendo que a componente DC
dividida em 2 tipos: média do sinal; pelos coeficientes A e B que descrevem a reta Ax+B associada
ao sinal O algoritmo de busca de correspondência (MP) encontra a melhor solução possível para o
problema de uma aproximação adaptativa de um sinal em um conjunto redundante (dicionário) de
funções. O matching pursuit é um método utilizado na reconstrução do sinal. O sinal é reconstruído usando uma série de agrupamento de triângulos como mencionado acima, e ele faz isso a partir
de várias iterações. Um dos intuitos de reconstruir o sinal é que para obter o sinal, não é possível
ter acesso ao sinal original, por isso são salvos os parâmetros do sinal. Assim, o sinal pode ser reconstruído de forma que fique o mais próximo possível do sinal original, porém existem diferenças
entre os sinais. Essas diferenças são chamadas de erros de sinal. A decomposição permite sintetizar
o sinal. Uma possibilidade é em vez de armazenar ou transmitir o sinal original, transmitir os parâmetros extraídos em sua decomposição. Faz-se necessário avaliar a qualidade do sinal reconstruído
relativamente ao original.
palavras-chave: eletrocardiograma; sinal; onda

This project consists of the breakdown of the electrocardiogram signals into blocks using
parameters that allow reconstruction of the original signal. The signal is reconstructed atom by
atom, thus forming each cardiac cycle, the PQRSTU waveform. The electrocardiogram is an exam
that detects the electrical activity of our heart, it does this from a sample of the signal. The heart is
an organ driven by electricity. Each beat, every muscle contraction, every movement of the heart
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valves is commanded by small electrical impulses generated on it. The reading of the ECG signal
detects the signal and heart rate, thus detecting anomalies to treat them. The aim of the project is
to detect cardiac diseases from anomalies in the ECG signal, using as an parameter an ECG signal
of several different diseases and circumstances to compare with the signal that will be captured in
the reading of the electrocardiogram machine in the hospital examination, and thus to classify the
anomaly in the patient’s heart. The project also aims to reconstruct the electrocardiogram signal
to capture as much as possible of parameters that capture variations and distortions of the signal
that are susceptible to anomalies that one wishes to detect so that physicians are able to perform
diagnoses from the waveform and ensure that the signal obtained is as close as possible to the
actual signal. The reconstruction of the signal is made from the block-by-block decomposition of
the original signal, as well as the parameters of each block (block size, block number and DC component). The DC component is divided into 2 types: ; by the coefficients A and B that describe the
line Ax + B associated to the signal The matching search algorithm (MP) finds the best possible
solution to the problem of an adaptive approximation of a signal in a redundant set (dictionary) of
functions. The matching pursuit is a method used in the reconstruction of the signal. The signal
is reconstructed using a series of grouping of triangles as mentioned above, and it does this from
several iterations. One of the purposes of reconstructing the signal is that to obtain the signal, it is
not possible to have access to the original signal, so the parameters of the signal are saved. Thus,
the signal can be reconstructed so that it is as close as possible to the original signal, but there are
differences between the signals. These differences are called signal errors. Decomposition allows
the signal to be synthesized. One possibility is instead to store or transmit the original signal, transmit the extracted parameters in their decomposition. It is necessary to evaluate the quality of the
reconstructed signal with respect to the original.
keywords: ecg; signal; wave
Apoio Financeiro: CNPQ
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A medição de vazão de fluidos é de suma importância em diversas aplicações científicas e
industriais, como em controle de recebimento de gases em gasodutos, controle de volume de líquido em fábricas de bebidas, dentre outros. Segundo uma série de pesquisas pertinentes ao assunto,
pôde-se perceber que o princípio termal para medição de vazão despertou bastante interesse pela
gama de aplicações e por apresentar um espaço aberto para o desenvolvimento de melhorias nas
técnicas de medição não intrusivas. O projeto tem como objetivo monitorar o perfil de temperatura de um tubo de cobre aquecido que é atravessado por um fluido (água) em diferentes vazões. A
partir deste perfil será possível correlacionar a vazão no tubo com a temperatura na superfície dele.
O protótipo foi construído em conjunto com uma planta industrial didática, contendo um tanque
de aquecimento com temperatura controlada, uma bomba pressurizadora e instrumentos de medição. Esses equipamentos auxiliam o projeto, pois, por meio deles, é possível fazer os testes em
diferentes vazões e temperaturas. O tubo é aquecido por uma resistência enrolada em seu centro,
mantida constante por um controle PID. O perfil de temperatura é monitorado através de 7 sensores de temperatura do tipo termopar. O controle, aquisição de dados e monitoração de todo sistema
é feito por um software desenvolvido em ambiente “LabVIEW”. Após os testes realizados, uma
análise de regressão foi feita para cada sensor usando como base os dados do perfil de temperatura
e a vazão do sistema. Nela, os sensores mais próximos à resistência apresentaram um coeficiente de
determinação em torno de 0.97, já os mais distantes, apresentaram valores próximos a 0.76. A partir dos resultados da análise de regressão é possível concluir que a vazão pode ser relacionada com
a temperatura na superfície do tubo por um modelo matemático, porém, os resultados não foram
satisfatórios para os sensores mais distantes da resistência, sendo assim, para se ter uma acurácia
mais elevada é necessário deixar os sensores mais próximos à resistência.
palavras-chave: Perfil de Temperatura; Vazão; Efeito Termal

Fluid flow measurement is of paramount importance in several scientific and industrial
applications, such as in control of the receiving of gases in gas pipelines, control of liquid volume
in beverage factories, among others. According to a series of pertinent researches to the subject,
it was possible to realize that the thermal principle for measurement of flow has aroused considerable interest in the range of applications and for presenting an open space for the development
of improvements in non-intrusive measurement techniques. The project aim is monitoring the
temperature profile of a heated copper tube that is traversed by a fluid (water) at different flows.
From this profile it will be possible to correlate the flow in the tube with the temperature on the
surface of it. The prototype was built in conjunction with a didactic industrial plant, containing
a controlled temperature heating tank, a pressurizing pump and measuring instruments. These
equipments help the project, because, through them, it is possible to do the tests at different flows
and temperatures. The tube is heated by a coiled resistance in its center, maintained constant by
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a PID control, and the temperature profile is monitored through 7 thermocouple temperature
sensors. The control, data acquisition and monitoring of the whole system is done by “LabVIEW”,
the programming platform of “National Instruments”. After the tests were performed a regression
analysis for each sensor using the data of the temperature profile and flow of the system. In Labview, the sensors closest to the resistance showed a coefficient of determination around 0.97 and
the furthest ones showed values close to 0.76, showing that the flow in the tube and the temperature on its surface can be explained through a mathematical model, however the results weren’t
satisfactory for the sensors most distant from the resistance, therefore, to obtain a higher accuracy
it is necessary to put the sensors closer to the resistance.
keywords: Temperature profile; Flow rate; Thermal effect
Apoio Financeiro: FAPERJ ;

1417

ENGENH AR I A E L É T R I C A
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Autor: Gustavo Soares Martins Orientador: Luís Fernando Corrêa Monteiro (FEN / UERJ)
O uso de energias extraídas a partir de fontes renováveis vem crescendo no mundo, com o propósito de preservar e usar corretamente os recursos naturais. O Sol é a principal fonte de energia do
nosso planeta. Seguindo uma tendência que já ocorre em diversas partes do mundo, consumidores
brasileiros estão começando a produzir sua própria eletricidade a partir da luz solar utilizando os
sistemas fotovoltaicos. Os sistemas fotovoltaicos são baseados em painéis ou módulos compostos de
células fotovoltaicas, dispositivos que captam a energia da luz solar e produz corrente elétrica. Essa
corrente produzida por meio dos módulos fotovoltaicos é coletada e processada por conversores
eletrônicos, transferindo essa energia dos painéis solares para a carga. Os sistemas de autoprodução
de eletricidade com energia fotovoltaica são muito vantajosos diante do crescimento da tarifa da
energia cobrada pela concessionária. Uma residência ou empresa, ao instalar um sistema fotovoltaico, fica imune às variações do preço da energia. Este projeto tem por objetivo desenvolver um
protótipo que utilize energia extraída de fontes renováveis, como o sol, para realizar o carregamento de baterias de dispositivos eletrônicos. Além disso, tal equipamento buscará extrair o máximo
de energia que a fonte renovável produz, ou seja, melhorar o rendimento da mesma. Para realizar a
interface de eletrônica de potência entre o PFV e a carga a ser alimentada pelo mesmo, é necessário
utilizar um conversor de energia. Neste projeto, foi desenvolvido um conversor elevador cc-cc
para desempenhar essa função. O conversor tem o objetivo de realizar o controle eficiente da transferência de potência entre o PFV e a carga. Para realizar o controle de forma eficiente e garantir
que o conversor esteja operando no ponto de máximo potência, um algoritmo será desenvolvido.
Serão utilizados circuitos específicos designados por Maximum Power Point Tracking – MPPT.
Normalmente, o MPP é calculado através da interposição de um conversor CC-CC entre o painel
fotovoltaico e a carga. O algoritmo MPPT calcula o duty-cycle ótimo com o objetivo de maximizar
a potência do sistema FV. Apoio Financeiro: FAPERJ;
palavras-chave: Conversor; eletrônica de potência; Energia Fotovoltaica

The use of energies extracted from renewable sources is growing in the world, with the purpose of preserving and correctly using the natural resources. The Sun is the main source of energy
of our planet. Following a trend that already occurs in several parts of the world, Brazilian consumers are beginning to produce their own electricity from sunlight using photovoltaic systems.
Photovoltaic systems are based on panels or modules composed of photovoltaic cells, devices that
capture the energy of sunlight and produce electric current. This current produced by the photovoltaic modules is collected and processed by electronic converters, transferring this energy from
the solar panels to the load. Self-produced electricity systems with photovoltaic energy are very advantageous in view of the increase in the energy tariff charged by the concessionaire. A residence
or company, when installing a photovoltaic system, is immune to variations in the price of energy.
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This project aims to develop a prototype that uses energy extracted from renewable sources, such
as the sun, to carry the batteries of electronic devices. In addition, such equipment will seek to extract the maximum energy that the renewable source produces, that is, to improve the efficiency of
the same. To perform the power electronics interface between the PFV and the load to be fed by
it, it is necessary to use a power converter. In this project, a cc-cc converter was developed to perform this function. The converter has the objective of efficiently controlling the transfer of power
between the PFV and the load. To perform the control efficiently and ensure that the converter is
operating at the point of maximum power, an algorithm will be developed. Specific circuits called
Maximum Power Point Tracking (MPPT) will be used. Typically, the MPP is calculated by interposing a DC-to-DC converter between the PV panel and the load. The MPPT algorithm calculates
the optimal duty cycle for the purpose of maximizing the power of the PV system. ..
keywords: power system; converters; photovoltaic
Apoio Financeiro:
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735. ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE CONTROLE SUJEITOS A ATRASOS
ESTOCÁSTICOS GERADOS POR REDES SEM FIO
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A comunicação sem fio está presente em nosso cotidiano em diversos dispositivos. Pode-se
mencionar o “Wi-Fi” e o “Bluetooth”, os quais são muito utilizados em telefones celulares e microcomputadores. A utilização de redes sem fio em controle e automação tem se tornado importante.
Isso se deve à fácil instalação dessas redes evitando-se fios que poderiam atrapalhar o desempenho
do sistema ou complicar sua realização. Entretanto, as deficiências das redes sem fios tais como
atrasos de comunicação, perdas de pacotes e limite da taxa de transferência prejudicam o desempenho e a estabilidade de sistemas de controle. Os objetivos são estudar redes sem fios e levantar
dados estatísticos sobre a distribuição do atraso e perdas de pacotes. A partir disso, utilizaremos
esses dados coletados para analisar a estabilidade de sistemas de controle sujeitos a atrasos estocásticos gerados por essas redes sem fio. A comunicação era realizada por microcontroladores arduinos
onde eram acoplados os módulos sem fio. Os instantes em que os pacotes de dados eram recebidos
foram registrados e enviados a um microcomputador via USB. Foi formulada uma teoria de análise
de estabilidade que consistia na análise da norma da matriz de transição de estado. Uma das considerações realizadas toma-se como base o conceito de esperança, onde embora alguns valores de
atraso na distribuição estocásticas das redes estudas ultrapassem o limite que garante a estabilidade,
é esperado que ao longo do tempo esse sistema permaneça estável. Foram realizadas simulações
que comprovaram a eficácia do que foi estudado e proposto. Aplicou-se uma abordagem baseada
na esperança da norma da matriz de transição de estado, que é dependente da distribuição estocástica do atraso. Além disso, foi desenvolvido um método de medição de atrasos que permitiu obter
características dos atrasos de três redes sem fios distintas. O trabalho possui um diferencial que é
abordar simulações com uma distribuição de atrasos real e variante no tempo, diferente de outras
abordagens conservadoras que consideram atrasos constantes. Somente a rede “Wi-Fi” utilizando
UDP apresentou perdas de pacotes.
palavras-chave: Zigbee; Atrasos de comunicação; Estabilidade de Sistemas de Controle

Wireless communication is present in our daily life on several devices. We can mention
“Wi-Fi” and “Bluetooth”, which are widely used in mobile phones and microcomputers. The use
of wireless networks in control and automation has become important. This is due to the easy
installation of these nets avoiding wires that could hinder the performance of the system or complicate its realization. However, the shortcomings of wireless networks such as communication
delays, packet losses and transfer rate limit impair the performance and stability of control systems.
The objectives are to study wireless networks and to raise statistical data on the distribution of delay and loss of packets. From this, we will use this data collected to analyze the stability of control
systems subject to stochastic delays generated by these wireless networks. The communication was
carried out by Arduino microcontrollers where the wireless modules were attached. The instant
data packets were received were recorded and sent to a microcomputer via USB. A theory of stabi-
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lity analysis was formulated that consisted in the analysis of the rule of the state transition matrix.
One of the considerations taken is based on the concept of hope, where although some values of
delay in the stochastic distribution of the networks study exceeds the limit that guarantees stability,
it is expected that over time this system remains Stable. Simulations were carried out that proved
the efficacy of what was studied and proposed. An approach was applied based on the hope of the
rule of the state transition matrix, which is dependent on the stochastic distribution of the delay.
In addition, a method of measurement of delays was developed that allowed the characteristics
of the delays of three different wireless networks. The work has a differential that is to address
simulations with a distribution of real delays and variant in time, different from other conservative approaches that consider constant delays. Only the Wi-Fi network using UDP has presented
packet losses.
keywords: Zigbee; Delay; Stability
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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O efeito magnetocalórico corresponde à variação da temperatura de materiais magnéticos
quando submetidos à aplicação um campo magnético externo (h). O efeito magnetocalórico é a base
para refrigeração magnética, sendo um potencial substituto para o processo barocalórico, utilizado
nos refrigeradores atualmente, com gases que produzem o efeito estufa e a destruição da camada
de ozônio. O efeito magnetocalórico pode ser caracterizado por dois potenciais termodinâmicos: a
variação isotérmica da entropia (ΔSiso) e a variação adiabática da temperatura (ΔTad). Nesse trabalho estudamos as propriedades magnetocalóricas e barocaloricas nos compostos intermetálicos
da série Gd(1-x)TbxAl2 onde x = 0, 0,15, 0,25, 0,5, 0,6, 0,75 e 1,0. Para conseguirmos estudar os
potencias termodinâmicos de interesse, usamos os parâmetros do modelo, obtidos da literatura,
tais como de campo cristalino, fator de landé, momentos magnéticos dos elementos, parâmetros
de troca, entre outros. Através de um hamiltoniano para o sistema que considera as contribuições
magnéticas e de campo cristalino, podemos extrair resultados de ΔSiso x T e ΔTad x T com variação de intensidade de campo magnético, assim como da direção que o campo magnético é aplicado,
MxT a campo constante, ΔSisoxT com variação de pressão no composto estudado. Dos resultados de ΔSiso x T, analisando a anisotropia do sistema encontramos que para o campo magnético
aplicado na direção <001> há uma maior dificuldade na reorientação dos momentos magnéticos.
Concluímos também que após a temperatura de transição magnética Tc o composto passa a ser paramagnético. Dos resultados de ΔTad, foi observado que na direção de difícil magnetização <001>,
temos o resfriamento do composto (ΔTad < 0) devido ao processo de reorientação de spin. Dos resultados de M x T, percebemos que variando a concentração de Tb, a Temperatura de Curie (TC) e
a magnetização de saturação variam. A partir dos resultados experimentais do efeito da pressão em
TC nos compostos GdAl2 e TbAl2 estimamos a dependência com a pressão da temperatura crítica
dos compostos com concentrações intermediárias.
palavras-chave: magnetocalórico; barocalórico; anisotropia

The magnetocaloric effect (MCE) is the temperature change of magnetic materials when
an external magnetic field (h) is applied. The MCE is the base of magnetic refrigeration, being a
potential substitute of barocaloric process, currently used in refrigerators, which produces greenhouse gases, and causes the ozone layer depletion. MCE is characterized by two thermodynamics
potentials: the entropy changes in an isothermal process (ΔSiso) and by the temperature change
in an adiabatic process (ΔTad). We study the MCE and barocaloric properties in the intermetallic
compounds Gd(1-x)TbxAl2, where x=0, 0,15, 0,25, 0,5, 0,6, 0,75, 1. For study the two thermodynamics potentials, we used the model parameters, from literature, such as crystal field parameters,
Landé g-factor, magnetic moments, and so forth. With a Hamitonian for the system that considers
the magnetic and crystal field contributions, we were able to extract results of ΔSiso x T and ΔTad
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x T with variation of magnetic field intensity, MxT with a constant field, ΔSisoxT with pressure
variation in the compound. From the results of ΔSiso x T, analyzing the anisotropy of the system
we find a greater difficulty in the reorientation of the magnetic moments with a magnetic field
applied along the <001> direction. We conclude that after the magnetic transition temperature Tc
the compound becomes paramagnetic. From the results of ΔTad, was observed that in the hard
direction magnetization <001>, we have the cooling of the compound (ΔTad <0) due to a spin
reorientation process. In MxT results, we concluded that varying the elements concentration, the
Curie Temperature (TC) and the saturation magnetization vary, from the experimental data of
the pressure effect on the critical temperature of GdAl2 and TbAl2 we were able to estimate the
pressure effect on the intermediate compounds.
keywords: magnetocaloric; barocaloric; anisotropy
Apoio Financeiro:
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O presente trabalho visa contribuir para o diagnóstico e para compreensão de doenças pulmonares em recém-nascidos. Empregando analogias do sistema respiratório humano com circuitos elétricos, foram desenvolvidos três programas com o intuito de identificar alterações no nível
de obstrução pulmonar. O programa mais básico representa o sistema respiratório por um circuito
RLC (resistência, indutância e capacitância), enquanto programas mais sofisticados usam um modelo RIC estendido (incluindo resistência de vias aéreas periféricas) e RIC aumentado (incluindo
também a complacência das vias aéreas superiores). Para este fim, foram desenvolvidas e aplicadas
novas rotinas empregando o algoritmo de Levenberg-Marquardt, método que procura o mínimo
local em uma função e converge para ele, assim como a aplicação de três métodos de ajuste de curva, “Least Square”, “Bisquare” e “Least Absolute Residual”. O programa escolhe automaticamente
o método que possuir maior exatidão para cada caso, permitindo a obtenção do melhor ajuste
das curvas de resistência e reatância do sistema respiratório. Os programas foram elaborados no
ambiente LabVIEW, permitindo visualizar os níveis de obstrução pulmonar graficamente e desenvolver todo o software de forma mais simples para uso clínico. Os resultados preliminares são
apresentados, demonstrando o elevado potencial destas análises na avaliação do sistema pulmonar
de recém-nascidos.
palavras-chave: Circuito RIC; Recém-Nascidos ; Sistema Respiratório

The present project aims to contribute to the diagnosis and understanding of pulmonary
diseases in newborns. Using an analogy of the human respiratory system with electrical circuits,
three software versions were developed to diagnose the level of pulmonary obstruction. The most
basic version represents the respiratory system through an RLC circuit (resistance, inductance,
and capacitance), while more sophisticated programs use an extended RIC (including peripheral
airway resistance) and increased RIC (including upper airway compliance as well). To this end,
new software routines were developed using the Levenberg-Marquardt algorithm, a method that
searches the local minimum in a function and converges for it, along with the application of three
curve fitting methods, “Least Square”, “Bisquare” and “Least Absolute Residual”, with the best method being automatically chosen for each case, thus obtaining the best adjustment of the resistance
and reactance curves. The software was developed in the LabVIEW environment, allowing to visualize the levels of pulmonary obstruction graphically and to develop all the software in a simpler
way for clinical use. Preliminary results are presented, demonstrating the high potential of these
analyzes in the evaluation of the newborn pulmonary system.
keywords: RIC circuit; 15/5000 Newborns; Respiratory system
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Hoje sistemas cada vez mais avançados se veem em veículos automotivos, onde a segurança
e o controle sobre esses objetos é primordial. Assim, a motivação para este projeto é propor um sistema de controle para freios do tipo Anti-lock Braking System (ABS) de modo a garantir a estabilidade e a menor distância de frenagem para diferentes tipos de terreno. O freio ABS controla o deslizamento de cada roda prevenindo o travamento das mesmas. A aplicação de Controle Extremal
Robusto visa otimizar o coeficiente de deslizamento de um freio ABS para diferentes condições de
terreno (e.g., asfalto seco ou asfalto molhado). Neste projeto foi utilizado o SIMULINK/MATLAB
como ferramenta de trabalho para simulações numéricas e implementação experimental. Como
etapa inicial, foram levantadas as equações matemáticas que descrevem o modelo do freio ABS. Em
seguida, um Controlador por Modos Deslizantes foi projetado e aplicado com sucesso nesse modelo, considerando-se o coeficiente de deslizamento conhecido. Controladores por Busca Extremal
podem ser combinados aos Controladores por Modos Deslizantes para obtermos automaticamente
o coeficiente de deslizamento ótimo desconhecido. Por fim, aplicamos os controladores ao sistema
de freio ABS real com intuito de comparar dados experimentais em testes reais com aqueles obtidos
na etapa de simulação. Foi proposto um Controlador por Modos Deslizantes aplicado a um freio
ABS que garantisse a convergência para o valor desejado do coeficiente de deslizamento desconhecido. Com base nos dados já obtidos a estabilidade e convergência do algoritmo de controle
proposto puderam ser verificadas numericamente. Agora cabe serem feitas análises de estabilidade
e robustez mais rigorosas. Como o objetivo final é manter o coeficiente de deslizamento próximo a
um valor ótimo específico durante a frenagem, somente o Controlador por Modos Deslizantes não
pôde oferecer o melhor resultado para esta aplicação real. Isso deixa clara a necessidade de combinar o Controlador por Modos Deslizantes com a Busca Extremal, que define o valor desejado para
o coeficiente de deslizamento automaticamente.
palavras-chave: Experimentos com freios ABS; Busca Extremal; Controle por Modos Deslizantes

Nowadays, more and more advanced systems are seen in automotive vehicles, where safety
and control over these objects are necessary. Thereby, the motivation of this project is to propose
a control system for Anti-Lock Braking Systems (ABS) in such a way that the stability and the minor braking distance are ensure for different kinds of terrains. The ABS controls the slip of each
wheel preventing them from being locked. The application of Robust Extremum Seeking Control
aims optimizing the slip of an ABS for different kinds of terrains (e.g., dry asphalt, wet asphalt).
In this project, the software SIMUKINK/MATLAB were used as working tools for numerical
simulations and experiments. As an initial step, the mathematical equations that describe the ABS
model were gathered. Next, a Sliding Mode Control strategy was designed and applied with success
to this model, considering a known slip. Extremum Seeking can be combined with Sliding Mode
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Controllers in order to obtain automatically the unknown optimum slip. Next, we apply the controllers to the real ABS willing to compare the experimental data of real tests with those obtained
during the simulations. It was proposed a Sliding Mode Controller applied to an ABS that was able
to ensure the convergence to a desired slip value. Based on the obtained data, the stability and convergence of the proposed control algorithm were verified numerically. After that, more rigorous
stability and robustness analysis are demanded. As the final objective is to maintain the slip near an
optimum specified value during the braking, the Sliding Mode Controller alone could not define
the optimum slip during braking, and offer the best result for this real application. It shows the
necessity of combining the Sliding Modes Controller with an Extremum Seeking Controller that
will define the slip’s desired value automatically.
keywords: Experiments with ABS Braking System; Extremum Seeking; Sliding Mode Control
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; CAPES
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Introdução: O Projeto tem como foco o desenvolvimento de um módulo de sensoriamento
que atua como coletor de dados climatológicos em tempo real. Em termos gerais, esses módulos
serão espalhados em pontos estratégicos das florestas e estarão conectados entre si e com uma
central situada na base administrativa do órgão responsável pela floresta. Através do algoritmo de
processamento de dados desenvolvido durante o projeto, os valores obtidos pelos sensores serão
convertidos em um valor único de saída (Risco de incêndio) aliado a uma escala de nível de risco
desenvolvida pelos pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso, com cinco estágios
que vão de “nulo” até “muito alto”. Objetivos: Este trabalho tem como objetivo levar os métodos de
transmissão de dados desenvolvidos nos trabalhos anteriores para uma aplicação real. Na escolha
da aplicação, foi levado em consideração a necessidade de vários problemas da sociedade aos quais
poderiam ser mitigados com aplicações tecnológicas. O problema dos incêndios florestais espontâneos foi escolhido pela aplicabilidade da tecnologia e principalmente pelos danos significativos
que as florestas brasileiras tem sofrido nas épocas de seca, que cresce a cada ano. Metodologia:
Por ter compatibilidade com todos os sensores, o arduino uno foi o “hardware” escolhido para
o processamento e armazenamento dos dados fornecidos por eles. O módulo contará com um
sistema de prevenção e um de detecção instantânea. O primeiro fornece um dado de risco que é
resultado do algoritmo interno, já o segundo atua com detecção sensorial instantânea de focos de
incêndio. Ainda na floresta, o arduino atua convertendo esses dados de entrada em um único dado
de saída (risco de incêndio), aproveitando assim, mais do potencial do hardware escolhido e descentralizando o processamento dos dados, com finalidade de diminuir a chance de falha do sistema
como um todo. Resultados: É difícil definir resultados nesse estágio do processo, pois o protótipo
desenvolvido no período vigente da bolsa ainda precisa ser testado de fato em situações de campo
afim de averiguar seu desempenho na comunicação em ambientes hostis em geral e a eficácia dos
sensores e do algoritmo em traduzir o risco real de incêndio. Conclusão: A pesar de algumas dificuldades com relação à organização do tempo destinada ao desenvolvimento do projeto, obteve-se
resultado satisfatório da tecnologia desenvolvida, que mesmo em estado inicial, já apresenta bom
nível de funcionalidade. Como experiência, o projeto de iniciação cientifica foi fundamental tanto
no aprimoramento de habilidades técnicas quanto no sentido de fomentar interesse pela pesquisa
acadêmica como carreira.
palavras-chave: incêndio; algoritmo; sensores

Introduction : The project focuses on the development of a sensing module that acts as
a climatological data collector in real time. In general terms, these modules will be scattered at
strategic points in the forests and will be connected to each other and to a central located at the
administrative base of the forest body. Through the data processing algorithm developed during
the project, the values obtained by the sensors will be converted s into a single output value (fire
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risk) combined with a level of risk scale developed by the researchers of Universidade Federal do
Mato Grosso , with five stages ranging from “ null “ to “ very high “. Objectives: This work aims to
bring the data transmission methods developed in previous works for a real application. In choosing the application, the need for various societal problems that could be mitigated with technological applications was taken into account . The problem of spontaneous forest fires was chosen
because of the applicability of the technology and especially because of the significant damages
that Brazilian forests have suffered in times of drought, which grows each year . Methodology :
By the fact of it is compatible with all sensors, the arduino uno was the hardware chosen for the
processing and storage of the data provided by them . The module will have a prevention system
and an instantaneous detection system. The first one provides a risk data that is the result of the
internal algorithm, while the second one acts with instant sensory detection of fire outbreaks. Still
in the forest , arduino converts this input data into a single output (fire risk), thus taking advantage of the potential of the chosen hardware and decentralizing data processing, in order to reduce
the chance of failure of the system as a whole. Results : It is difficult to define results at this stage
of the process because the prototype developed in the current period of the scholarship still needs
to be tested in field situations in order to ascertain its performance in communication in hostile
environments in general and the effectiveness of the sensors and the algorithm to provide the real
risk of fire. Conclusion : Despite some difficulties regarding the organization of the time devoted
to the development of the project, a satisfactory result of the developed technology was obtained,
which, even in an initial state, already presents a good level of functionality. As a life experience,
the project of scientific initiation was fundamental both in the improvement of technical skills and
in the sense of fostering interest in academic research as a career.
keywords: fire; algorithm; sensors
Apoio Financeiro: ; PIBIC - UERJ
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O BeeClust é um algoritmo de inteligência de enxame. Essa é uma área da robótica em que
é possível a realização de uma tarefa com um alto nível de complexidade por robôs relativamente
simples e de baixo custo. O princípio do estudo é baseado no comportamento dos insetos, em especial, as abelhas, em que seus trabalhos são feitos, geralmente, em grupos. Passando para o campo
da robótica, é possível que, coordenando uma grande quantidade de robôs autônomos e mantendo
a comunicação entre eles, se realize determinada tarefa. No projeto, usa-se os Kilobots, que são
pequenos robôs que possuem transmissores e receptores infravermelho, para que haja uma interface entre os mesmos e também entre os robôs e o ambiente. Os robôs têm como função localizar
a região onde há a maior incidência de luz. Para isso, os robôs devem se mover para frente até detectar algo, detectando, verifica-se se é um outro robô ou não. Se o obstáculo não emitir um sinal
infravermelho, significa que não é um robô, assim deve-se virar e continuar movendo-se em linha
reta. Caso seja um robô, mede-se a iluminância local, espera-se um tempo proporcional a essa para
que o robô possa mudar a direção e continuar andando até que encontre um outro obstáculo. Até
então, o projeto foi simulado no MATLAB, ferramenta matemática e de programação. No Software, entende-se como robôs, pontos (X,Y) localizados no plano XY, em que F(X,Y) representa
a luminosidade no ponto. Cada ponto possui 6 parâmetros: coordenada no eixo X, coordenada no
eixo Y, ângulo de direção, tempo de espera, “contador” e liberdade. Tais parâmetros são guardados
em uma Matriz A(N x 6), em que a quantidade de linhas (N) é a quantidade de pontos. Cada ponto
pode se mover em linha reta e, ao colidir com outro ponto, é calculado o valor de F(X,Y), sendo
gerado um tempo de espera proporcional a esse valor. O ponto só poderá voltar a se mover depois
de passar esse tempo. Os pontos, com o passar do tempo, se aglomeram próximos ao ponto de máximo local da função, obtendo o resultado esperado.
palavras-chave: Robótica; Beeclust; Inteligência de enxame

BeeClust is a swarm intelligence algorithm. This is an area of robotics where it is possible to
perform a task with a high level of complexity by simple and inexpensive robots. The principle of
the study is based on the behavior of insects, especially bees. They usually work in groups. Moving
on to the field of robotics, it is possible that, by coordinating a large number of autonomous robots
and maintaining communication between them, a given task is accomplished. In the project, we
use the Kilobots, which are small robots that have infrared transmitters and receivers, so that there
is an interface between them and also between the robots and the environment. The robots have
the function of locating the region where there is the highest incidence of light. For this, the robots
must move forward until detecting something, detecting it, it is verified if it is another robot or not.
If the obstacle does not emit an infrared signal, it means it is not a robot, so the robot should turn
around and continue moving straight. If it is a robot, the robot measure the local illuminance and
wait a time proportional to this, so that the robot can change the direction and continue walking
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until it finds another obstacle. Up to now, the project was simulated in MATLAB, a mathematical
and programming tool. In the Software, we mean as robots, points (X,Y) located in the XY plane,
where F (X,Y) represents the luminosity at the point. Each point has 6 parameters: coordinate on
the X axis, coordinate on the Y axis, direction angle, wait time, “counter” and “freedom”. These
parameters are stored in an Array A (N x 6), where the number of lines (N) is the number of points. Each point can move in a straight line, and when it collides with another point, the value of F
(X,Y) is calculated, generating a waiting time proportional to that value. The point can only move
again after this time. The points, over time, cluster near the local maximum point of the function,
obtaining the expected result.
keywords: robotics; Beeclust; Swarm intelligence
Apoio Financeiro: CNPQ
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Neste trabalho foi realizado um sistema de monitoramento capaz de obter dados de uma
embarcação não tripulada, por meio de sensores acoplados aos propulsores da embarcação. Os
propulsores da embarcação que está sendo construída são hélices movidas por motores de corrente contínua, escolhidos pela simplicidade em efetuar o controle do torque e da velocidade. O
responsável pela comunicação com cada propulsor é o Arduino Yún, que foi utilizado por conter
um microcontrolador, um microprocessador e um módulo de comunicação. Além disso, quando
conectado via Wi-Fi (“Wireless Fidelity”), o Arduino Yún permite a criação de uma página HTML
(“Hypertext Markup Language”), que será armazenada em um cartão de memória SD e pode ser
acessada por meio de navegadores de Internet. Na página HTML as informações dos sensores são
exibidas e atualizadas periodicamente com o auxílio de uma biblioteca minimalista do JavaScript,
o zepto.min.js. A monitoração dos sensores de tensão, corrente e temperatura, será parte fundamental na criação futura de um sistema de controle de propulsão. Inicialmente priorizou-se a
configuração do Arduino Yún, de modo a definir corretamente os parâmetros da rede sem fios. Em
seguida, utilizou-se a linguagem de programação HTML para a criação da página de monitoração
dos sensores. A página HTML exibe os valores de temperatura, tensões e correntes medidos pelos
sensores. A próxima etapa deste trabalho será a implementação do sistema de controle dos propulsores da embarcação não tripulada, integrado ao sistema de monitoração.
palavras-chave: Monitoração; Propulsores; Arduino Yún

The data acquisition system developed in this project for an unmanned surface vessel using
sensors installed on the thrusters. The thrusters are propellers coupled to direct current motors,
which are simple to control the torque and the speed. The Arduino Yún was selected for the communication and thruster control system, because it contains a microcontroller, a microprocessor
and a communication module. Besides that, when connected via Wi-Fi, the Arduino Yún allows
the creation of an HTML web page, which will be stored in an SD memory card. The HTML web
page can be accessed using an Internet browser. The sensors data is displayed in Internet browsers
and updated using a minimalist JavaScript library, Zepto.min.js. The data acquisition system will
be a fundamental part of the control system to be developed in the near future. In the beginning,
the configuration of the Arduino Yún was a priority task, targeting the correct setting of the wireless network parameters. The next step of this project is the realization of the control of the
unmanned surface vessel, integrated to the data acquisition system.
keywords: Data acquisition system; Thruster; Arduino Yún
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ

1431

ENGENH AR I A E L É T R I C A
742. PROJETO EVOLUCIONÁRIO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS
ANALÓGICOS PARA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
Autor: 		
Orientador:		

Renato Conceição Silva
Jose Franco Machado do Amaral (CTC / FEN)

Devido à necessidade de resolução de tarefas de maior complexidade, o estudo e as aplicações de Redes Neurais Artificiais tornaram-se mais presentes. Redes neurais artificiais têm sido
bem-sucedidas na implementação de soluções para problemas das mais diferentes áreas que envolvem, por exemplo, aproximação de funções, reconhecimento de padrões, sistemas de identificação
e controle, mapeamento não linear, aprendizado a partir de exemplos, generalização e robustez.
A modelagem realizada por Redes Neurais Artificiais tem por inspiração o sistema de neurônios
biológicos. O foco principal deste trabalho é investigar o projeto de circuitos eletrônicos analógicos
para implementação de Redes Neurais Artificiais e dos próprios neurônios artificiais. Existem duas
abordagens tipicamente utilizadas: a monolítica e a modular. No entanto, a abordagem escolhida
para estudo foi a modular. A abordagem modular respeita os aspectos arquitetônicos da Rede Neural Artificial. Cada neurônio é desenvolvido e então interconectado com outros para assim formar
a rede. Nesta abordagem é mais simples analisar e, consequentemente, compreender o circuito.
Cada neurônio, representado por um circuito, é um bloco construtor que pode ser projetado com a
união de dois circuitos: um circuito para o corpo do neurônio e outro para a função de ativação. O
primeiro implementa os pesos sinápticos e o bloco somador, enquanto que o segundo implementa
a função de ativação. Os circuitos para o corpo do neurônio artificial e para função de ativação foram desenvolvidos e analisados. Tendo em vista que o projeto de circuitos eletrônicos analógicos
não é uma tarefa simples e considerando que a utilização de técnicas baseadas em Eletrônica Evolucionária vem sendo intensamente pesquisadas nos últimos anos, o próximo passo será investigar
a evolução de circuitos eletrônicos analógicos para Redes Neurais Artificiais na Plataforma de Desenvolvimento Evolucionária denominada “ePama” (Extrinsec Programmable Analog Multiplexer
Array).
palavras-chave: Redes Neurais Artificiais; Circuitos Eletrônicos; Eletrônica Evolucionária

The study and applications of Artificial Neural Networks (ANN) have become more present
due to the need to solve tasks of greater complexity in real life applications. Artificial neural networks have been successful in implementing solutions to problems in different areas that involve
approximation of functions, pattern recognition, identification and control systems, non-linear
mapping, learning from examples, generalization and robustness. Artificial Neural Networks modeling is inspired by the biological neuron system. The main focus of this work is to investigate
the design of analog electronic circuits for the implementation of Artificial Neural Networks and
the artificial neurons themselves. Basically, there are two approaches to implementing circuits for
ANN: monolithic and modular. However, the approach chosen for this study was the modular
one. The modular approach respects the architectural aspects of the Artificial Neural Network.
Each neuron is developed and then interconnected with others to form the whole network. In
this approach it is simpler to analyze and, consequently, to understand the circuit. Each neuron,
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represented by an electronic circuit, is a block constructor that can be designed with two separated
circuits: one circuit for the body of the neuron and another for the activation function. The first
circuit implements the synaptic weights and the adder block, while the second circuit implements
the activation function. The circuits for the artificial neuron body and activation function were
developed and analyzed. Considering that the design of analog electronic circuits is not a simple
task and also considering that the use of techniques based on Evolutionary Electronics, also known
as Evolvable Hardware, has been intensively researched in recent years, the next step will be to investigate the evolution of analog electronic circuits for Artificial Neural Networks in a Platform of
Evolutionary Development named “ePama” (Extrinsec Programmable Analog Multiplexer Array).
keywords: Artificial Neural Networks; Electronic Circuits; Evolutionary Electronics
Apoio Financeiro:
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Danilo Oliveira Mansur
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Marcelino Jose dos Anjos (CTC / FIS)

Este projeto tem por objetivo desenvolver um sistema remoto de controle para análises de
microfluorescência de raio X batizado de Uirapuru X. Esta técnica de análise consiste nos mesmo
princípios da fluorescência de raios X, difere apenas pela sua resolução espacial (ordem de magnittude menor que a XRF usual). O sistema utilizado na máquina foi desenolvido pelo LIETA (Laboratório de intrumentação Eletrônica e Técnicas Analíticas) e denominado SIC (Sistema Integrado
de Controle). Este consiste em três principais módulos integrados: um tubo de raios X, um processador de pulso digital e uma mesa de precisão. Um microcomputador conecta todos os módulos
e processa a aquisição de dados. O sistema possui um interface gráfica de usuário via WEB site.
O controle via WEB permite ao usuário realizar suas análise através de qualquer dispositivo, de
qualquer lugar. Através de passos simples do usuário, o sistema dará início a toda rotina computacional afim de produzir dados finais de contagem por canal da amostra em questão. Os pontos mais
importantes deste desenvolvimento são: a integração com sucesso dos três módulos, que não havia
sido verificada antes, o desenvolvimento de uma interface via WEB com testes de segurança, que
permite o usuário monitorar e coordenar a execução em tempo real, o sistema de armazenamento
dos dados finalis na nuvem, que da ao usuário fácil obtenção e compartilhamento dos dados obtidos e a mesa de precisão, que consegui reduzir substancialmente o tempo de análise. Os testes iniciais do sistema vem mostrando boas respostas. As primeiras imagens geradas mostram-nos uma
boa resolução da análise de uma moeda, demostrando o grande potencial do sistema. Portanto, o
desenvolvimento de uma sistema integrado, automatizado e controlado remotamente, somado a
sua portabilidade, que permite os pesquisadores transportá-lo a qualquer localidade representa um
significante avanço para nossos pesquisadores e laboratórios.
palavras-chave: Instrumentação Eletrônica; raio X; Raspberry Pi

This project intends to develop a remote control system to micro X-ray fluorescence (µXRF)
analysis called Uirapuru X. This elemental analisys technique consists in same X-ray Fluorescence
(XRF) principles, differentiating only by its spatial resolution (magnitude order smaller than usual
XRF). The machine’s built-in system was developed by Laboratório de Instrumentação Eletrônica
e Técnicas Analíticas (LIETA) group and named Sistema Integrado de Controle (SIC). This consists in three main integrated modules: X-ray tube, digital pulse processor and high accurate table.
A microcomputer connect all the modules and process the data acquisition. This equipment has a
graphic user interface by means of a website. The website control enables the final user to perform
µXRF measurment by any device with web browser available from any location. With simple
steps, the automated system initiates all computacional commands of the routine and generate
photon counts per channel data files. The most importants points of this development are: the
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successfully integration of the modules which hadn’t been verified before, the development of an
web site interface with security tests, which allows the user to monitor and coordinate the execution in real time, the data-storage system in the cloud, which give the researchers the easy getting
and sharing of all obtained data, and the accurate table, which managed to reduce substantially the
analysis time. The first system tests have shown us good responses. The generated image, show us
a good resolution analysis of an coin, demonstrating the large potential of the system. Therefore,
the development of and integrated, automated and full remote-controled system plus its portability, which allows the group to transportates it to any location will represent a significant advanced
for our researchers and laboratories.
keywords: Electronic Instrumentation; X-ray; Raspberry Pi
Apoio Financeiro: ; Capes
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Em processamento de sinais, algoritmos de decomposição vorazes adaptativos têm sido
usados para se obter aproximações esparsas de sinais. Um exemplo representativo é o algoritmo
Matching Pursuit (MP), que aproxima os sinais iterativamente através de uma soma ponderada de
formas de onda selecionadas de um dicionário redundante. Estas formas de onda fundamentais, ou
átomos, no dicionário são geralmente produzidas escalando, transladando e modulando funções
protótipo, como uma Gaussiana ou uma exponencial. Cada função protótipo define um sub-dicionário. Dicionários que compreendem uma variedade de sub-dicionários podem fornecer mais
esparsidade, porém demandam de maior custo computacional. O dicionário usado neste trabalho
é composto pelo dicionário de Gabor, cujos átomos são senoides moduladas por uma Gaussiana,
com envoltória simétrica; dicionário de Exponenciais, cujos átomos são senoides moduladas por
uma exponencial, com envoltória assimétrica; e o dicionário de Senoides, composto de senoides,
com envoltória constante. O átomo escolhido a cada iteração do MP pode ser associado com alguns
fenômenos representados no resíduo, mas as propriedades do átomo são definidas pelo seu protótipo, i.e., o sub-dicionário ao qual ele pertence, então avalia-se se é possível usar um classificador
para inferir o sub-dicionário mais adequado para decompor o resíduo de cada iteração. Neste trabalho, é proposto o algoritmo Dictionary-Artificial-Neural-Network-Oriented (DANNO) MP para
mitigar o fardo da dimensionalidade. Redes Neurais Artificiais são usadas para projetar um classificador que seleciona o melhor sub-dicionário a ser empregado em cada iteração do MP ao invés
de se usar o dicionário completo. Fundamentalmente, no ciclo da decomposição, uma Rede Neural
Artificial é empregada para adivinhar o melhor sub-dicionário. Resultados simulados mostram que
o algoritmo proposto pode levar a complexidade computacional 2.5 vezes menor do que a do MP
para o cenário de múltiplos sub-dicionários, sem comprometer a performance da aproximação do
sinal.
palavras-chave: Redes Neurais Artificiais; Matching Pursuit; Representação Esparsa

In signal processing, adaptive greedy decomposition algorithms have been used to obtain
sparse signal approximations. A representative example is the Matching Pursuit (MP) algorithm, it
iteratively approximates signals through a weighted sum of waveforms selected from a redundant
dictionary. These fundamental waveforms or atoms in the dictionary are usually produced by scaling, translating and modulating prototype functions, such as a Gaussian or an exponential. Each
prototype function defines a sub-dictionary. Dictionaries comprising a variety of sub-dictionaries
may provide higher sparsity levels but demand higher computational costs. The dictionary used in
this paper is composed by the Gabor dictionary, whose atoms are sinusoids modulated by a Gaussian, with symmetric envelope; the Exponentials Dictionary, which is formed by atoms that are
sinusoids modulates by an exponential; with asymmetric envelope; and the Sinusoids dictionary,
composed by sinusoids, with constant envelope. The atom selected at each MP iteration can be
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associated with some phenomenon represented in the residue, but the atom properties are defined by its prototype, i.e., the sub-dictionary it belongs to, so we evaluate if one can use a classifier
to infer the most suitable sub-dictionary to decompose each iteration residue. In this paper, we
propose the Dictionary-Artificial-Neural-Network-Oriented (DANNO) MP algorithm to mitigate
this dimensionality burden. Artificial Neural Networks (ANNs) are used to design a classifier that
selects the best sub-dictionary to be employed at each MP iteration instead of using the complete
dictionary. Fundamentally, in the decomposition loop an Artificial Neural Networks is employed
to guess the best sub-dictionary. Simulation results show that the proposed algorithm can lead
2.5 times lower computational complexity than the MP for multiple sub-dictionaries scenarios,
without compromising signal approximation performance.
keywords: Artificial Neural Networks; Matching Pursuit; Sparse Representation
Apoio Financeiro:
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Orientador:		
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Introdução e Objetivo: O projeto atual tem como objetivo gerar imagens a partir de um
detector a gás (Ar/CO2; 70/30) com fonte de raios-x Fe55, utilizando lógica programável FPGA
(Field Programmable Gate Array) para aquisição e processamento de dados, linha de retardo em
duas coordenadas (X e Y) no ânodo para identificar o pulso elétrico, e um software para geração
de imagem, além de discriminadores e amplificadores. Metodologia: Para a geração de imagens
através de um detector a gás, iniciou-se o estudo sobre conversões analógicas-digitais(ADC), e
posteriormente conversão tempo-digital(TDC) que será realizado através de um código de descrição de hardware em VHDL (VHSIC Hardware Description Language) sendo assim processado na
FPGA. Foi observado no software de aquisição realizado em Delphi, os sinais dos atrasos de cada
pulso elétrico, e a imagem sendo processada através da digitalização desse sinal, onde posteriormente, tal software de aquisição será atualizado para uma linguagem de programação mais recente
pelo bolsista. Resultados: Conforme o plano de estudo nas linguagens de programação e de lógica
programável, foi possível o entendimento de como é feito um conversor analógico-digital(ADC)
na linguagem em Verilog, que atualmente está sendo realizado na linguagem em VHDL em conjunto com um software de aquisição de dados. Foi também observado, uma melhor resolução da
imagem em resolução de 512x512 pixels, através do software feito em Delphi já desenvolvido no
CBPF. Conclusão: Com base nos resultados mencionados anteriormente, conclui-se que um software com uma linguagem de programação atualizada, como Python, para geração de imagens, trará melhores resultados para o projeto, tendo em vista maiores quantidades de funções que podem
ser adicionadas no software, aprimorando a coleta de dados. Isso descreve que, o projeto pode ser
ainda melhorado com a aprimoração e atualização da tecnologia do projeto atual, que está sendo
desenvolvido pelo bolsista.
palavras-chave: Lógica programável; Descrição de hardware; Aquisição de Dados

Introduction and Objective: The current project aims to generate images from a gas detector (Air/CO2; 70/30) with Fe55 x-ray source, using FPGA (Field Programmable Gate Array)
programmable logic for data acquisition and processing, line of delay in two coordinates (X and Y)
at the anode to identify the electric pulse, and software for image generation, as well as discriminators and amplifiers. Methodology: For the generation of images through a gas detector, the study
on digital-to-analogue conversions (ADC) was started, and later digital-time conversion (TDC)
was performed through a hardware description code in VHDL (VHSIC Hardware Description
Language), being processed in the FPGA. It was observed in the acquisition software carried out in
Delphi, the signals of the delays of each electric pulse, and the image being processed through the
digitalization of this signal, where later, such acquisition software will be updated to a more recent
programming language by the researcher. Results: According to the study plan in programming
languages and programmable logic, it was possible to understand how an analog-digital converter
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(ADC) is done in the language in Verilog, which is currently being performed in VHDL language
in conjunction with software data acquisition. It was also observed a better resolution of the image
in resolution of 512x512 pixels, through the software made in Delphi already developed in CBPF.
Conclusion: Based on the previously mentioned results, it is concluded that a software with an
updated programming language, such as Python, for image generation, will bring better results for
the project, considering larger quantities of functions that can be added in the software, improving
the data collection. This describes that the project can be further improved by upgrading the current project technology, thay is being developed by the researcher.
keywords: Logic programmable; Description of hardware; Data acquisition
Apoio Financeiro: CNPQ
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Atualmente há em diversos países uma vigorosa tendência à inclusão das fontes renováveis
de energia na matriz de potência, com destaques às fontes eólica e solar fotovoltaica, em sequência de popularidade. A maturidade tecnológica na indústria dos aerogeradores e da eletrônica de
potência conduziu a uma diversificação de configurações de sistemas que vão desde os de baixa
potência, com aerogeradores de centenas de Watts a alguns kW, até os de MW aplicados às usinas eólicas. Neste trabalho é feita uma pesquisa sobre as principais configurações de sistema de
conversão de energia eólica. Destacou-se a configuração com aerogeradores baseados em máquina
síncrona de ímã permanente (“Permanent Magnet Synchronous Generator – PMSG”), retificadores à diodos e conversor CC-CC elevador de tensão como estágio intermediário preferencialmente
para conexão a um inversor multinível. Recentemente alguns autores tem considerado tal tipo de
tecnologia para atender a sistemas operando em diferentes faixas de potência e de tensão e com
diversas vantagens tais como redução de custos e flexibilidade para conexão com outras fontes
renováveis. É proposta uma configuração com um conversor CC-CC do tipo “boost” intercalado
de duas portas integrado a um retificador Greinacher/Cockcroft-Walton modificado para fazer a
interface entre os retificadores trifásicos e um inversor multinível. Ambos aerogeradores são modelados utilizando-se parâmetros de um modelo comercial, e análises para verificação da operação
desse modelo são apresentadas por meio de resultados de simulação computacional. É aplicada
uma estratégia de controle de baixa complexidade para correção do fator de potência nos aerogeradores. São apresentados cálculos para especificações de componentes passivos dos conversores
eletrônicos de potência. Resultados preliminares são apresentados por simulações para verificação
da operação do sistema proposto, onde são identificadas vantagens e desvantagens que apontam
para a necessidade de outras abordagens de sistema de controle de modo a melhorar a qualidade da
operação desse tipo de sistema de energia renovável.
palavras-chave: sistema de energia renovável; conversores eletrônicos de potência; energia eólica

There is a strong tendency in recent years to include renewable energy sources in the power
matrix, with highlights to wind and solar photovoltaic sources in popularity. The technological
maturity in the wind turbine and power electronics industry has led to a diversification of configurations of systems ranging from low power plants with wind turbines from hundreds of Watts to a few kW, to those of MW applied to wind farms. In this work a research is done on the
main configurations of wind power conversion system. It was highlighted the configuration with
wind generator based on Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG), diode rectifiers
and DC-DC converter as an intermediate stage, preferably for connection to a multilevel inverter.
Recently some authors have considered such a technology to serve systems operating in different
power and voltage ranges and with several advantages such as cost reduction and flexibility to
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connect with other renewable sources. A configuration with a two-port intercalated boost DC-DC converter integrated into a modified Greinacher / Cockcroft-Walton rectifier is proposed to
interface three-phase rectifiers with a multilevel inverter. Both wind turbines are modeled using
the parameters of a commercial model, and analyzes to verify the operation of this model are presented through computational simulation results. A low complexity control strategy is applied to
correct the power factor in the wind turbines. Calculations are presented for passive component
specifications of the electronic power converters. Preliminary results are presented by simulations
to verify the operation of the proposed system, where advantages and disadvantages are identified
that point to the need for other control system approaches in order to improve the quality of the
operation of this type of renewable energy system.
keywords: renewable energy system; power electronic converters; wind energy
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ

1441

ENGENH AR I A E L É T R I C A
747. SOBRE O DESEMPENHO DE FILTROS ADAPTATIVOS COM
COEFICIENTES EM SOMAS DE POTÊNCIAS DE DOIS EM REALCE DE
SINAIS
Autor:			
Orientador:

Luiz Felipe da Silveira Coelho
Lisandro Lovisolo (CTC / FEN)

Neste trabalho, estuda-se os efeitos da representação de coeficientes de filtros adaptativos
em somas de potências de dois. Essa representação tem sido utilizada em vez da binária pois permite menor complexidade computacional, o que acarreta menor consumo de energia, uma necessidade para dispositivos autônomos. Nesta pesquisa, a representação em somas de potências de dois
foi usada para aproximar os coeficientes dos filtros adaptativos; ela é obtida usando o algoritmo
“Matching Pursuits Using Generalized Bit-Planes” que permite conjugar a quantidade de somas
empregadas por coeficiente do filtro e a quantidade de somas total dos mesmos. Investigam-se os
efeitos dessa estratégia numa aplicação de realce de sinais, com filtros obtidos empregando dois
algoritmos de treinamento: “Least Mean Squares” e “Recursive Least Squares”. Além disso, dois
cenários foram considerados para a aplicação da representação por somas de potências de dois.
No primeiro, obtém-se a representação de coeficientes já treinados. Na otimização adaptativa de
filtros, diz-se que o filtro está treinado se a evolução dos coeficientes estabiliza-se e não se observam mudanças significativas nos mesmos em iterações subsequentes. Esse cenário tem o intuito
de investigar como o emprego aproximações em somas de potências de dois interfere na aplicação
de realce de sinais. No segundo cenário, as aproximações em somas de potências de dois dos coeficientes dos filtros são realizadas dentro do laço iterativo dos algoritmos de adaptação. Isto é, em
cada iteração do processo de treinamento dos filtros adaptativos (ajuste dos coeficientes) aproximam-se os mesmos usando somas de potências de dois. Busca-se com isso investigar a influência
de tal estratégia de aproximação e da imposição de uma complexidade total máxima na evolução do
processo de adaptação dos filtros, mas também seus efeitos, acumulados (no processo) na resposta
final. Nos diferentes cenários, avaliamos os erros incorridos nos coeficientes comparando-os a
filtros em precisão ponto flutuante; avaliamos também a diferença entre as repostas em frequência
dos filtros obtidos. O desempenho dos filtros adaptativos representados em somas de potências de
dois é considerado satisfatório. Ademais, a imposição dessa representação durante o treinamento
dos filtros adaptativos mostrou-se viável, sujeita a uma quantidade mínima de somas.
palavras-chave: Realce de Sinais; Filtros Adaptativos; Somas de Potências de Dois

In this work, we study the effects of sums of powers of two representations for adaptive
filter’s coefficients. This representation is used instead of usual binary because it allows less computational complexity, which leads to lower energy consumption, a necessity for autonomous devices. In this research, the sums of powers of two representation was used to approximate adaptive
filters’ coefficients; it is obtained by using the algorithm “Matching Pursuits Using Generalized
Bit-Plans” that allows to conjugate the quantity of sums used by coefficient and the total number
of sums. We investigate the effects of this strategy in a signal enhancement application, with filters
obtained using two training algorithms: Least Mean Squares and Recursive Least Squares. In ad-
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dition, two scenarios were considered for the application. In the first one, we obtain the representation of coefficients already trained. In the adaptive optimization of filters, it is said that the filter
is trained if the coefficients’ evolution stabilizes and no significant changes are observed in subsequent iterations. This scenario is intended to investigate how the employment of sums of powers
of two approaches interferes in the application of signal enhancement. In the second scenario, the
sums of powers of two approximations of filter coefficients are performed within the iterative
loop of the adaptation algorithms. That is, at each iteration of the training process of the adaptive
filters (coefficient adjustment) they are approximated using sums of powers of two. The aim is not
only to investigate the influence of such an approach strategy and the imposition of a maximum
total complexity on the evolution of the filter adaptation process, but also its accumulated effects
(in the process) for the final response. In different scenarios, we evaluate the errors incurred by
comparing the quantized filters to filters with floating point precision and the difference between
the frequency responses of the obtained filters. The performance of the adaptive filters represented
in power sums of two is considered satisfactory. In addition, the imposition of this representation
during the training of adaptive filters proved to be feasible, subject to a minimum number of sums.
keywords: Signal Enhancement; Adaptive Filters; Sums of Powers of Two
Apoio Financeiro:
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O presente trabalho é fundamentado na formulação e solução de problemas diretos e inversos associados à modelagem físico-matemática de fenômenos que envolvem transferência de calor
radiativa. Como ferramenta de engenharia, fenômenos deste tipo possuem grande aplicabilidade a
diferentes áreas de conhecimento e cotidiano, como na medicina, ciências ambientais e climáticas,
na própria engenharia, entre outros. O estudo fez uso de um meio participante para propriedades
radiativas, em regime permanente. A partir de propriedades provenientes da literatura, o problema
direto consiste em calcular a intensidade de radiação em posições do meio, em direções arbitrárias,
fazendo uso de diferentes condições de entrada e propriedades. Para a solução do problema direto,
será utilizado o Método das Ordenadas Discretas (MOD), em um código computacional desenvolvido na plataforma Wolfram Mathematica na versão 11.0.1, a partir da ferramenta intrínseca
NDSolve. Em seguida, aos valores calculados foram associadas incertezas que permitissem simular
condições experimentais, onde a medição da radiação torna-se onerosa. Para a solução do problema inverso, futuramente será utilizada a abordagem Bayesiana, considerando-se as incertezas
supracitadas, a partir das ferramentas “Maximum a Posteriori” (MAP) e possivelmente o método
de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC) como funções objetivo. Assim, a partir da intensidade de radiação medida, espera-se recuperar os parâmetros de propriedades do meio e funções,
com atenção especial à função de fase. Para tal, serão utilizados algoritmos de otimização estocásticos para a minimização das funções objetivo. A metodologia aplicada mostrou-se eficiente, ao
passo que os resultados das simulações exibiram pouco desvio percentual, quando comparados com
a literatura.
palavras-chave: Transferência de Calor Radiativa; Problema Direto e Inverso; Abordagem Bayesiana

The following project is based on the formulation and solution of both direct and inverse problems, related to physical-mathematical modelling of radiative heat transfer phenomena.
As a powerful Engineering tool, the related phenomena rely on great application to enormous
range of knowledge areas and daily routine, such as medicine, environment and climatic science,
among others, besides engineering itself. This study has made use of a medium regarding radiative
properties, in a steady state. By properties stemming from literature, the direct problem consists
on computing the radiation intensity at specific positions of the medium, in arbitrary directions
throughout its domain, changing the input data and inherent properties. The direct problem should be solved by using the Discrete Ordinates Method, through a computational code developed at
Wolfram Mathematica in the 11.0.1 version, applying the within tool NDSolve. Afterwards, to the
computed data could be related some uncertainty, in order to feign experimental condition, where
the measuring process becomes onerous. The inverse analysis shall include Bayesian approach, re-
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ckoning the aforementioned uncertainty, employing tools such as “Maximum a Posteriori” (MAP)
and mayhap Monte Carlo method via Markov Chain (MCMC) as objective functions. Thereby,
out of possession of the radiation intensity, it is aimed to recoup the medium properties parameters
and functions, some of which is the phase function. Some algorithm for stochastic optimization
will be used so as to minimize the objective functions. The chosen methodology proved efficiency
for solving suchlike problems, in a way that the calculated results presented a little percentage deviation when compared to those in literature.
keywords: Radiative Heat Transfer; Direct and Inverse Problems; Bayesian Approach
Apoio Financeiro:
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ANÁLISE DA POROSIDADE EM CONCRETOS DE CIMENTO PORTLAND CONTENDO RESÍDUOS DE POLI(TEREFTALATO DE ETILENO) (PET) Autor: Clarice Lessa Granito da
Fonseca (IPRJ/UERJ) Orientador: Marisa Cristina Guimarães Rocha (IPRJ/UERJ) Colaboradores:
Carlos Ivan Ribeiro de Oliveira (IPRJ/UERJ) Joaquim Teixeira de Assis (IPRJ/UERJ) O concreto
é o material de construção mais utilizado no mundo principalmente devido a sua elevada resistência à compressão, alta durabilidade e principalmente baixo custo. No entanto, o uso elevado de
agregados minerais em sua formulação tem incentivado o desenvolvimento de diversas pesquisas
voltadas para a utilização de resíduos, principalmente materiais poliméricos, em substituição aos
agregados do concreto. O uso de resíduos poliméricos em concretos tem como principal objetivo
obter materiais compósitos com melhor resistência ao fissuramento, além da menor utilização de
agregados minerais. A porosidade, que pode ser definida como a propriedade de um material apresentar poros ou vazios, é um dos componentes mais importantes da microestrutura de concretos.
Além disso, diversos trabalhos da literatura têm mostrado que a resistência mecânica à compressão
de materiais baseados em concreto é inversamente proporcional a porosidade. Logo, a utilização
de técnicas capazes de determinar a porosidade de concretos torna-se importante para a avaliação
da resistência mecânica desses materiais. O presente trabalho teve como objetivo a determinação
da porosidade de amostras de concreto com diferentes frações volumétricas de resíduos de poli(tereftalato de etileno) (PET) por meio de técnicas de processamento de imagens. Imagens das
superfícies das amostras foram obtidas em um scanner comercial. As superfícies foram pintadas
com tinta preta e os poros foram preenchidos com gesso com o objetivo de aumentar o contraste
das imagens. A porosidade média de cada amostra foi obtida por meio de morfologia matemática e
processamento de pixels através de um programa em MATLAB®. A resistência à compressão das
amostras de concreto foi determinada de acordo com as orientações da Norma Técnica Brasileira
NBR 5739. Equações obtidas na literatura foram aplicadas de maneira a relacionar a porosidade
com a resistência à compressão das amostras. Os resultados mostraram que o tratamento prévio
realizado na superfície das amostras possibilitou a obtenção de valores de porosidade mais precisos,
por permitirem o cálculo da área de poros menores. Além disso, a técnica de processamento de
imagens obtidas por meio de scanner comercial pode ser utilizada para a determinação da porosidade de formulações de concreto.
palavras-chave:  Concreto; Porosidade; Processamento de Imagens

ANALYSIS OF POROSITY IN CONCRETE MADE OF PORTLAND CEMENT CONTAINING POLY(ETHYLENE TEREPHTHALATE) (PET) WASTES Concrete is the most commonly used construction material in the world due to its high compressive strength, high du-
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rability and especially low cost. However, the use of a large amount of mineral aggregates in its
formulation has motivated the development of studies aiming at the use of residues, as polymeric
residues, to replace part of the concrete aggregates. The use of polymeric residues in the concrete
has as main objective to obtain composite materials with better crack resistance, as well as to minimize the use of mineral aggregates. Porosity, which can be defined as the property of a material
with pores or voids, is one of the most important characteristics of the microstructure of concretes.
In addition, several studies published in literature have shown that the compressive strength of
concrete-based materials is inversely proportional to porosity. Therefore, the use of techniques
capable of determining the porosity of concrete becomes important for the evaluation of the mechanical resistance of these materials. The aim of this work is to determine the porosity of concrete
formulated with different volumetric fractions of PET wastes by means of the image processing
technique. The images were acquired through a commercial scanner. The surface of the concrete
samples was painted black, and a white powder was pressed into the air voids of the depression.
The average porosity of each concrete sample was obtained by means of mathematical morphology
and pixel processing through a MATLAB® program. The compressive strength of the concrete
samples was determined according to the guidelines of Brazilian Technical Standard NBR 5739.
Equations obtained in the literature were applied to relate the porosity with the compressive strength of the samples. The results showed that the previous treatment performed on the surface of the
samples made it possible to obtain more accurate porosity values, since it allowed the calculation
of the area of smaller pores. In addition, the commercially available imaging technique can be used
to determine the porosity of concrete formulations.
keywords: Concrete; Porosity; Image processing
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Arduino é uma plataforma aberta de prototipagem eletrônica, projetada com um microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída embutido, uma linguagem de programação
padrão e é essencialmente C/C++. O foco é criar ferramentas que são acessíveis, com baixo custo,
flexíveis e fáceis de se usar por principiantes e profissionais. Uma Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE), é uma infraestrutura que trata as águas residuais de origem doméstica e/ou industrial para,
depois, serem escoadas para o mar ou rio com um nível de poluição aceitável conforme a legislação
vigente para o meio ambiente receptor ou reutilizadas em sistemas domésticos. Nesse trabalho
busca-se evidenciar a natureza e empregabilidade de placas Arduino no desenvolvimento de uma
ETE que atenda a regiões de difícil acesso e/ou carentes de saneamento que aja de forma autônoma.
Para tal faz-se uso de arquitetura cliente-broker com protocolo MQTT entre múltiplos Arduinos
e um computador hospedeiro para telemetria de pressão, vazão, temperatura e turbidez, comando
de motores de válvulas, bombas hidráulicas e célula eletrolítica. Operações de comando automáticas ou manuais, enviadas por clientes em Python, e dados telemétricos, enviados pelos clientes
Arduino, são catalogados em um banco de dados mySQL, que por sua vez alimenta uma interface
Web HTML para monitoramento remoto. Como resultado mais relevante, podemos citar a implementação de um sistema de controle e automação que funciona de forma remota e em tempo
real. O sistema foi inteiramente desenvolvido em python e C, utilizando plataformas abertas e de
hardware livre, o que reduziu o custo do projeto em mais de 10 vezes, se comparado aos sistemas
aplicados industrialmente, e apresentou confiabilidade semelhante. Após diversas etapas do projeto, comprovamos que plataforma Arduino possibilita o desenvolvimento de projetos de automação e controle de baixo custo com elevada adptabilidade e confiabilidade, servindo também como
mecanismo introdutório a princípios de eletrônica, automação e programação de maneira didática
e interdisciplinar, fundamentando-se assim como uma sólida ferramenta de aprendizado que pode
ser natural e convenientemente introduzida aos mais diversos projetos de iniciação científica com
robustez suficiente para que continue sendo útil em projetos mais sofisticados.
palavras-chave: Arduino; Automação; Controle

Arduino is an open electronic prototyping platform, designed with an Atmel AVR microcontroller with built-in input / output support, a standard programming language and is essentially C / C ++. The focus is to create tools that are affordable, inexpensive, flexible and easy to use
by beginners and professionals. A Sewage Treatment Plant (ETS) is an infrastructure that treats
wastewater from domestic and / or industrial origin and then is disposed to the sea or river with
an acceptable level of pollution according to the current legislation for the environment receiver
or reused in domestic systems. In this project, we seek to highlight the nature and employability
of Arduino boards in the development of a WWTP that serves difficult-to-access and / or areas
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deprived of sanitation that acts autonomously. This is done using client-broker architecture with
MQTT protocol between multiple Arduinos and a host computer for telemetry of pressure, flow,
temperature and turbidity, command of motorized valves, hydraulic pumps and electrolytic cell.
Automatic or manual command operations sent by Python clients and telemetric data sent by Arduino clients are cataloged in a mySQL database, which in turn feeds an HTML Web interface for
remote monitoring. As a more relevant result, we can mention the implementation of a control
and automation system that works remotely and in real time. The system was fully developed in
python and C, using open platforms and free hardware, which reduced the cost of the project by
more than 10 times, when compared to the systems applied industrially, and presented similar reliability. After several stages of the project, we proved that the Arduino platform enables the development of low-cost automation and control projects with high adptability and reliability, and also
serves as an introductory mechanism to principles of electronics, automation and programming
in a didactic and interdisciplinary way, as well as a solid learning tool that can be naturally and
conveniently introduced to the most diverse scientific initiation projects with enough robustness
to continue to be useful in more sophisticated projects.
keywords: Arduino; Automation; Control
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Hidratos de gás são compostos cristalinos formados por uma estrutura de moléculas de água,
capaz de aprisionar moléculas de gás. Dentre sua vasta gama de aplicações, destaca-se sua capacidade de capturar gases do efeito estufa, sua aplicação como tecnologia no processo de dessalinização
da água do mar e, além disso, quando encontrados na natureza, podem ser usados como fonte
primária de energia. O estudo destes compostos exige um alto número de testes para obtenção de
um resultado confiável, uma vez que seu processo de formação é intrinsecamente estocástico. Com
base nisso, o projeto foi concebido na ideia de desenvolvimento de um aparato experimental com
base nas tecnologias de alto rendimento (“high throughput”), onde, na sequência, ele seria disponibilizado para o estudo da influência de resíduos sólidos têxteis na formação de hidratos de gás.
Fez-se, então, um planejamento das etapas a serem seguidas, desenhos iniciais e protótipo. Testes
foram feitos bem como adaptações. Após a finalização do aparato, foram feitos experimentos para
verificar sua eficácia. Para isso, foi utilizado pó de gelo, ciclopentano, barra magnética e o aparato
com banho a 4°C. Os hidratos foram formados com sucesso. Com isso, deu-se início aos experimentos para verificar a influência do tecido de poliamida na formação dos hidratos de ciclopentano. Para isso, o tecido, obtido já em forma de pó, foi peneirado, em seguida, foi acrescentado a
amostras contendo pó de gelo e ciclopentano. O aparato também foi utilizado com banho a 4°C e
rotação magnética. Os hidratos novamente foram formados e um aumento no percentual de formação dessas amostras, quando comparadas às amostras sem aditivos, foi verificado. Concluiu-se
que o aparato funciona de maneira eficaz, permitindo triagem simultânea de 18 amostras. Além
disso, observou-se que o pó de tecido de poliamida pode ser usado para promover a formação de
hidratos de ciclopentano. Assim, uma forma de reutilizar esse tecido foi encontrada, possibilitando
um alívio de parte do aterro a qual este resíduo é usualmente destinado.
palavras-chave: Aparato experimental; Hidratos de Ciclopentano; Reaproveitamento de resíduos têxteis

Gas hydrates are crystalline compounds formed by a water molecules structure capable of
trap gas molecules. Its range of applications include the ability to capture greenhouse gases, its
application as a technology in the process of desalination of seawater and, when found in nature,
can be used as a primary energy source. The study of these compounds requires a high number of
tests to obtain a reliable result, since its formation process is intrinsically stochastic. Based on this,
the project was conceived with the idea of developing an experimental apparatus based on high
throughput technologies, and, then, it would be available to study the influence of solid textile residues on the formation of gas hydrates. A planning of the steps to be followed, initial drawings and
prototype were made. Tests and adaptations were realized. After the apparatus was finished, expe-
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riments were carried out to verify its effectiveness. For this, ice powder, cyclopentane, magnetic
bar and the apparatus with water bath at 4 ° C were used. The hydrates were formed successfully.
Thus, the experiments to verify the influence of polyamide fabric on the formation of cyclopentane hydrates were started. For this, the fabric already obtained in powder form was sieved, and
then added to samples containing ice powder and cyclopentane. The apparatus was also used with
a water bath at 4 ° C and magnetic rotation. The hydrates were again formed and an increase in
the formation percentage of these samples, when compared to the samples without additives, was
verified. It was concluded that the apparatus works effectively, allowing simultaneous screening of
18 samples. In addition, it has been found that the polyamide fabric powder can be used to promote the formation of cyclopentane hydrates. Thus, a way to reuse this tissue was found, allowing a
relief of part of the landfill to which this residue is usually destined.
keywords: Experimental apparatus; Cyclopentane Hydrates; Textile waste reuse
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Sistemas de resfriamento passivo são soluções de engenharia projetadas para transferir calor de uma fonte quente para uma fonte fria por convecção natural, sem o auxílio de máquinas de
fluxo. São sistemas que garantem uma alta confiabilidade operacional em plantas de sistemas de
potência térmica, e dada a ausência de máquinas de fluxo tornam-se mais sustentáveis e podem
operar por algum tempo durante uma queda energética. Embora esses sistemas tenham algumas
vantagens em comparação a sistemas ativos, estão sujeitos a instabilidades termo hidráulicas. Estes sistemas podem ser classificados em dois tipos: monofásicos e bifásicos. Os sistemas bifásicos
são mais eficientes na remoção de carga térmica, mas são mais suscetíveis à instabilidades do que
sistemas monofásicos, os quais apresentam um tradeoff entre transferência térmica e estabilidade termo-hidráulica. Este projeto teve seu foco em sistemas monofásicos. O sistema Passivo de
Resfriamento Comissionado teve sua operação assistida presente na realização dos experimentos.
Experimentos em regime estacionário de operação foram realizados, seguindo o conceito usado
por Nayak et al (2009), onde não há variações qualitativas de temperatura no tempo no circuito e
no sistema secundário de resfriamento.Do ponto de vista de estabilidade, o sistema apresenta um
regime de oscilante na fase de aumento da temperatura, que é amortecido à medida que o sistema
evolui para o estado estacionário. Esta observação traz a conclusão de que, embora o sistema seja
estável para o ponto de operação projetado, as operações de inicialização podem sofrer regimes
oscilantes que devem ser levados em conta na concepção de um sistema de resfriamento passivo.
palavras-chave: Sistemas passivos de resfriamento; Convecção Natural; Engenharia térmica

Passive cooling systems are engineering solutions designed to transfer heat from a heat
pool to a cold pool using principles of natural convection being independent from flow machines.
These are systems that guarantee high operational reliability on termal power plants, and for not
depending on pumps, they can continue to operate on a limited time during a blackout. Although
these systems present some advantages when compared to active cooling systems, they are vulnerable to thermos-hydraulic instabilities. Being divided into monophasic or two-phase loops,
these classifications deliver diferent parameters, as the two-phase is more eficient when removing
heat, it also becomes more vulnerable to the instabilities mentioned before. This specific project
focuses at monophasic loops.The steady state passive cooling system was built, commissioned and
equipped with control and data acquisition instruments. The experiments carried out at the loop
followed the concepts used by Nayak et al (2009), where there are no changes to the temperature regarding time on the main loop or the secondary cooling loop. When approaching stability,
the system presents an oscillatory behavior when increasing in temperature, this behavior is then
smoothed when approaching steady state. This results lead to the following conclusion, while the
system delivers a stable behavior when working into the designed parameters the initialization
operations might face some oscillatory behavior that must be considered in a passive cooling system design and concept.
keywords: Passive Cooling systems ; Thermal engineering; Natural convection
Apoio Financeiro:
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O conforto térmico é uma propriedade importante para os tecidos, principalmente na área
da moda íntima e esportiva. A determinação desta propriedade é complexa e inovadora para o APL
de Moda Íntima em Nova Friburgo. O conforto térmico depende de fatores subjetivos, como os fatores psicológicos e sensoriais, e de fatores tecnológicos, como os termo-fisiológicos, que estão relacionados com a termorregulação e o gerenciamento da umidade do corpo. Estes últimos parâmetros podem ser determinados por experimentos clássicos de transferência de massa e de calor. De
forma a adequar a infraestrutura dos laboratórios para a demanda do setor têxtil na região, foram
utilizados experimentos simples e de fácil manuseio. Portanto, neste trabalho foram determinadas
as transferências de massa e calor em alguns tecidos do APL de Nova Friburgo sem a necessidade
de aquisição de novos equipamentos. A análise de transferência de massa foi complementada com
o teste de percolação vertical em tecidos sintéticos e naturais. Observou-se que tanto o tipo da fibra
quanto da trama do tecido afetam a resposta da percolação vertical. A maior percolação foi obtida
nos tecidos que continham fibras sintéticas de poliamida e poliéster, mesmo que fabricadas com
tramas diferentes. Em relação à transferência de calor o objetivo era elaborar um sistema experimental personalizado, com a utilização da câmara termográfica, e assim, obter os parâmetros térmicos dos tecidos. O sistema foi confeccionado e testado e poderá proporcionar o estudo completo
de transferência de calor em outros projetos. A construção deste sistema de análise demandou mais
tempo do que o esperado e não permitiu a obtenção de dados térmicos para o cálculo do conforto
térmico. Contudo, a componente de transferência de massa nos indica que os tecidos formados por
fibras sintéticas de poliamida e poliéster são os mais eficientes em termos de transporte de água, na
forma líquida e de vapor. O projeto desenvolvido tem grande relevância para o setor têxtil local e
poderá contribuir com a inserção tecnológica nas empresas da região.
palavras-chave: conforto térmico; transferência de massa; transferência de calor

The thermal comfort is an important property for the fabrics, mainly in the area of underwear fashion and sport. The determination of this property is complex and innovative contributions to the APL Underwear fashion in Nova Friburgo. The thermal comfort depends on
subjective factors, such as the psychological and sensory factors, and technological factors, such
as the thermo-physiological, that are related to the thermoregulation and body moisture management. The latter parameters can be determined by classical experiments of heat and mass transfer.
In order to adapt the infrastructure of laboratories for the demand of textile industry in the region,
simple and easy to handle experiments were used. Therefore, the mass and heat transfer in some
fabrics of the APL of Nova Friburgo were determined without the need to acquire new equipment.
The mass transfer analysis was complemented with the vertical percolation test in synthetic and
natural fabrics. It has been observed that both the fiber type and the fabric weave affect the vertical
percolation response. Higher percolation was obtained on fabrics containing synthetic fibers of
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polyamide and polyester, even if made with different fabric weave. In relation to heat transfer, the
objective was to develop a customized experimental system, using the thermographic camera, and
thus obtain the thermal parameters of the fabrics. The system has been assembled and tested and
can provide the complete study of heat transfer in other projects. The construction of this system
of analysis demanded more time than expected and did not allow the obtaining of thermal data
for the calculation of thermal comfort. However, the mass transfer component tells us that fabrics
made of synthetic fibers of polyamide and polyester are the most efficient in terms of water transport in liquid and vapor form. The project developed has great relevance for the local textile sector
and could contribute to the technological insertion in the companies of the region.
keywords: thermal confort; mass transfer; heat transfer
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Um dos grandes avanços da medicina é o advento de implantes pediculares. Esse método
tem objetivo de corrigir doenças degenerativas, deformidades e traumas na coluna vertebral. Para
que a haste seja utilizada para um dos casos, ela é moldada pelo cirurgião com uma ferramenta de
nome “french bender”. Essa modelagem consiste em um processo de conformação mecânica a frio
de dobramento, através de forças de compressão realizadas por três cilindros envoltos a haste. Esse
método faz com que o material sofra deformações elastoplásticas e essa haste terá uma recuperação
elástica o que dificulta a modelagem do cirurgião que pode tentar refazer a dobra e provocando
entalhes prejudiciais a vida do implante. E essa vida útil do implante também pode ser afetada por
tensões residuais. As tensões residuais podem ser provocadas desajustamento estrutural ou por deformações desiguais dos grãos do material. Em virtude desses fatores, um modelo físico-matemático é construído, com o intuito de estimar as tensões residuais na haste após a moldagem exercida
pelo cirurgião. E para validar o método foi utilizado “softwares” de elementos finitos não lineares
para analisar o comportamento elastoplástico do material modificado. O projeto consta na construção de um modelo simplificado e um modelo em elementos finitos não linear. O primeiro segue
um modelo inverso simplificado para estimar as tensões residuais a partir de equações de equilíbrio dos momentos numa seção de viga submetida à flexão pura, sendo necessário como entrada o
comportamento mecânico do material da haste e de uma fotografia da haste. O segundo modelo é
a simulação do processo de dobra da haste utilizando modelos por elementos finitos não lineares
com comportamento elastoplástico. Com esses modelos é medido a eficácia do método comparando as tensões residuais calculadas pelos dois. Uma vez validado o modelo simplificado, o método
pode ser utilizado em casos clínicos. Com isso é possível estimar as tensões residuais oriundas da
deformação do cirurgião e calcular a vida útil do implante.
palavras-chave: Implantes pediculares; Tensões residuais; Modelagem por elementos finitos

One of the great advances of medicine is the advent of pediatric implants. This method
aims to correct degenerative diseases, deformities and trauma in the spine. For the rod to be used
for one of the cases, it is shaped by the surgeon with a tool named “french bender”. This modeling
consists of a cold mechanical forming process of folding, by means of compression force realized by
three cylinders wrapped around the rod. This method causes the material to undergo elastoplastic
deformations and this rod will have an elastic recovery which hinders the modeling of the surgeon
who can try to retract the fold and provoke notches detrimental to the life of the implant. Besides
that this implant life can also be affected by residual stresses. Residual stresses may be caused by
structural maladjustment or by uneven deformations of the grains of the material. Due to these
factors, a physical-mathematical model is constructed, with the purpose of estimating the residual
tensions in the rod after the molding exerted by the surgeon. Moreover to validate the method,
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nonlinear finite element softwares were used to analyze the elastoplastic behavior of the modified
material. The project consists of the construction of a simplified model and a nonlinear finite element model. The first one follows a simplified inverse model to estimate the residual stresses from
equations of equilibrium of the moments in a section of beam submitted to pure bending, being
necessary as input the mechanical behavior of the material of the rod and of a photograph of the
rod. The second model is the simulation of the rod bending process using non-linear finite element
models with elasto-plastic behavior. With these models the efficiency of the method is measured
by comparing the residual stresses calculated by the two. With the small difference between the
results the method can be used in clinical cases. With this, it is possible to estimate the residual
stresses resulting from the deformation of the surgeon and to calculate the implant life.
keywords: Pediatric implants; Residual tensions; Finite element modeling
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Fora realizado um estudo profundo sobre o desenvolvimento moderno de IA’s, as principais
ferramentas e os melhores métodos para aprendizagem de máquina. Dentre os tipos de IA estudadas, o bolsista desenvolveu certo fascínio pelas chamadas redes neurais. Foram desenvolvidas diversas redes neurais simples para fixação dos conhecimentos e testes dos métodos de treinamento e
otimização dos mesmos, das bibliografias consultadas, o livro “Howard B. Demuth, Mark H. Beale,
Orlando De Jess¸Martin T. Hagan: Neural Network Design” serviu como livro base. Com os conceitos e conhecimentos mais consolidados o bolsista desenvolveu uma rede neural cujas “hidden
layers” são compostas por 5 camadas de 8 “neurônios” cada. A rede projetada, após treinada, recebe
com “input” o valor RGB de um pixel e classificar sua cor dentre as 8 cores: branco, violeta, ciano,
azul, amarelo, vermelho, verde, preto. A rede foi construída com a possibilidade de treinar pelos
métodos: “Gradient Descent”, “Logistic Regression” e “Simulated Annealing” de forma a podermos
comparar os resultados dos treinamentos e o tempo que cada método leva para treinar. Terceira
etapa, Análise e Otimização: Os métodos de treinamento foram comparados e os métodos de programação melhorados, a rede foi desenvolvida tanto na linguagem Python quanto na linguagem
C++. O melhor desempenho fora encontrado na linguagem C++ que permite a programação em
paralelo, utilizada para otimizar os custos de processamento do treinamento. Após comparações e
mudanças tanto no programa da rede quanto um tratamento mais estatístico dos exemplos usados
para o treinamento afim de obtermos resultados mais refinados, o bolsista passou a usar as seleções
da rede para conseguir separar objetos em uma foto, por suas colorações e torná-los objetos orientados. O trabalho continua a ser desenvolvido, visto que o bolsista passou a desenvolver outras
redes com intuito de realizar o controle de motores DC com o auxílio de placas Arduino. Após
desenvolver conhecimentos profundos e desenvolver ele mesmo, redes neurais, o bolsista passou a
estudar a biblioteca TensorFlow. Sendo a mais utilizada nos dias de hoje, a biblioteca “Open Source”, melhor desenvolvida para a linguagem Python, fornece diversos tipos de redes neurais prontas
e muito bem otimizadas. Com o auxílio de TensorFlow o bolsista passou a desenvolver redes mais
robustas voltadas para a automação. O novo projeto continua a ser desenvolvido até hoje.
palavras-chave: Inteligência Artificial; Rede Neural; Reconhecimento de objetos

A thorough study had been conducted on the modern development of AI’s, the main tools
and the best methods for machine learning. Among the types of AI studied, the scholar developed a certain fascination with the so-called neural networks. Several simple neural networks
were developed to establish the knowledge and tests of the methods of training and optimization
of the same, from the bibliographies consulted, the book “Howard B. Demuth, Mark H. Beale,
Orlando De Jess¸Martin T. Hagan: Neural Network Design “Served as a base book. With the
most consolidated concepts and knowledge the student developed a neural network whose “hidden
layers” are composed of 5 layers of 8 “neurons” each. The projected network, after being trained,
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receives the RGB value of a pixel and classifies its color among the 8 colors: white, violet, cyan,
blue, yellow, red, green, black. The network was built with the possibility to train by the methods
“Gradient Descent”, “Logistic Regression” and “Simulated Annealing” so that we can compare the
training results and the time each method takes to train. Third stage, Analysis and Optimization:
The training methods were compared and the programming methods improved, the network was
developed in both the Python language and the C ++ language. The best performance was found
in the C ++ language that allows parallel programming, used to optimize training processing costs.
After comparisons and changes both in the network program and a more statistical treatment of
the examples used for the training in order to obtain more refined results, the scholar began to use
the selections of the network to be able to separate objects in a photo, oriented objects. The work
continues to be developed, since the fellow went on to develop other networks in order to control
DC motors with the help of Arduino boards. After developing deep knowledge and developing
himself, neural networks, the scholar went on to study the TensorFlow library. Being the most
used these days, the “Open Source” library, better developed for the Python language, provides
several types of neural networks ready and optimized optimally. With the help of TensorFlow, the
scholar began to develop more robust networks aimed at automation. The new project continues
to be developed to this day.
keywords: Artificial Intelligence; Artificial Neural Network; Object recognition
Apoio Financeiro:
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756. ESTUDO DO EFEITO DE PAREDE NA QUEDA DE PRESSÃO EM LEITOS
EMPACOTADOS DE PARTÍCULAS NÃO ESFÉRICAS DE CARVÃO MINERAL
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Neste projeto uma análise foi realizada sobre a influência do efeito de parede, caracterizado
pelas baixas razões D/dp (diâmetro da coluna de escoamento / diâmetro das partículas do leito),
na queda de pressão de um fluido ao escoar através de leitos fixos, formados por partículas não
esféricas. O desenvolvimento deste estudo foi realizado utilizando um aparato experimental com
ar como fase fluida, quatro colunas de escoamento com diferentes diâmetros e partículas de carvão
mineral. Colunas com diferentes diâmetros foram empregadas para obter variadas razões D/dp,
tornando a análise do efeito de parede possível. Dados experimentais da velocidade de escoamento
e da queda de pressão do fluido foram coletados e analisados aumentando-se a vazão de entrada do
fluido. A partir dos resultados verificou-se uma diminuição na queda de pressão do fluido a partir
da redução da razão D/dp, confirmando a existência do efeito de parede, que se caracteriza pelo
aumento da porosidade do leito para razões D/dp suficientemente baixas. A esfericidade das partículas do leito foi mais um aspecto analisado, sendo um fator determinante no escoamento do fluido
e que, sendo assim, deve ser incluído em qualquer modelo matemático para previsão da queda de
pressão. A comparação dos dados obtidos a partir do experimento e curvas calculadas utilizando
diferentes modelos matemáticos mostrou que a equação de Ergun obteve o ajuste mais promissor.
Já as equações que consideram o efeito de parede em seus cálculos mostraram não ser adequadas
para a previsão da queda de pressão em leitos formados a partir de partículas não esféricas.
palavras-chave: Queda de pressão; Efeito de parede; Esfericidade

In this study was analyzed the influence of the wall effect, characterized by the low D/dp
ratios (flow column diameter / bed particle diameter), on the pressure drop when gas is flowing
through fixed beds, formed by non-spherical particles. This study was carried out in an experimental system using air as fluid phase, four flow columns of different diameters and coal particles.
Columns of different diameters were employed to obtain various D/dp ratios, becoming possible
the wall effect analysis. Experimental data including flow velocity and pressure drop were collected
and analysed by increasing the fluid flow. From the results, a decrease on the pressure drop was
observed along with the D/dp ratio reduction, confirming the wall effect, which is characterized
by the increase in bed porosity for sufficiently low D/dp ratios. The bed particles sphericity was
analyzed, being a determinant factor on the flow, therefore, it should be included in any mathematical model to forecast the pressure drop in bed fixed flows, formed by non-spherical particles.
Comparison of the experimental data obtained with curves calculated using different mathematical models showed that the Ergun’s equation obtained the most promising fit. The equations that
consider the wall effect have not been adequate for the prediction of pressure drop in beds formed
from non-spherical particles.
keywords: Pressure drop; Wall effect; Sphericity
Apoio Financeiro:
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Materiais compósitos são encontrados em várias aplicações de engenharia como aeronaves,
tubulações, reatores nucleares, componentes eletrônicos e muitos outros. O crescente interesse em
usar materiais compósitos requer o conhecimento adequado da interação que ocorre entre suas
camadas. A avaliação e detecção de falhas de adesão na interface entre essas camadas tem grande
importância para essas aplicações. Fisicamente, a interface entre dois materiais é caracterizada por
uma distribuição irregular das microrregiões. Apenas em algumas partes dessas microrregiões os
materiais estão em perfeito contato. Quando os materiais são submetidos à um fluxo de calor, nas
microrregiões onde os materiais estão em contato, a temperatura através da interface dos materiais
apresenta continuidade, enquanto em microrregiões sem contato uma descontinuidade de temperatura pode ser observada entre as superfícies de contato. Este trabalho é uma extensão de um
projeto em que inicialmente foi proposto à análise da interface entre as camadas de material compósito utilizando uma abordagem de problema inverso, no objetivo de detectar falhas internas. No
trabalho atual, o intuito é analisar situações mais reais, como juntas de tubos utilizados na indústria
de petróleo. Novas amostras, com geometrias mais complexas e falhas internas, foram projetadas e
fabricadas por uma impressora 3D Project 1000. As amostras também foram analisadas utilizando
o “software” COMSOL Multiphysics®, onde uma série de testes está sendo feita para avaliar, considerando propriedades típicas dos materiais, as suas respectivas respostas a condições de contorno
hipotéticas, assim como variações das dimensões das amostras e da espessura e geometria de suas
falhas internas. Tais simulações no “software” indicaram resultados significativos no que diz respeito a visibilidade de falhas quando submetidos a um fluxo de calor, no entanto, no que se refere as
perdas de calor nas laterais das amostras, os resultados parciais indicam que dependendo da espessura da amostra, ocorre uma queda na temperatura final quando consideradas perdas de calor nas
laterais em comparação a laterais termicamente isoladas. Além disto, na continuidade deste projeto
serão solucionados problemas inversos através de uma interface entre COMSOL Multiphysics® e
o MatLab®, permitindo que resultado quantitativos também possam sem obtidos. palavras-chave:
problemas inversos, materiais compósitos, transferência de calor Apoio Financeiro: FAPERJ;
palavras-chave: problemas inversos; materiais compósitos; transferência de calor

Composite materials are found in many engineering applications such as aircrafts, pipes,
nuclear reactors, electronic components and many others. The increasingly interest in using composite materials requires the proper knowledge of the interaction that occurs between its layers.
The evaluation and detection of adhesion failures on the interface between the layers of these
materials have great importance for these applications. Physically, the interface of two materials is
characterized by an irregular distribution of micro regions. Only in some parts of these micro regions the materials are in perfect contact. When the materials are submitted to a heat flux, in micro
regions where the materials are in contact, the temperature across the interface presents continui-
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ty, while in micro regions without contact, a temperature discontinuity between the contacting
surfaces is observed. This work is an extension of an initial project where was proposed analyze
the interface between the layers of a composite material by using an inverse problem approach, in
order to detect internal failures. In this work, in order to analyze more real situations, like joins of
pipes in the oil industry, new samples, with more complex geometries and internal failures, ware
design and manufactured in a 3D Project 1000 printer. This samples also were analyzed by using
the COMSOL Multiphysics software®. Computational tests were done in order to evaluate, considering typical properties of materials, its respective answers to hypothetical contour conditions,
even as variations of sample’s dimension, its thickness, and the thickness and geometry of its internal failures. Such simulations are showing significantly results about visibility of failures when
submitted to a heat flux, nevertheless, tests about lateral heat losses are showing partial results that
depending of the sample’s thickness, the final temperature can be lower on samples with lateral
heat loss in comparison of samples with lateral thermally insulated. In addition, in the next steps,
inverse problems may will be solved through an interface between COMSOL Multiphysics® and
MatLab®, allowing quantitative results to be obtained as well. keywords: inverse problems, composite materials, heat transfer Apoio Financeiro: FAPERJ;
keywords: inverse problems; composite materials; heat transfer
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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DE ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS VISCOELÁSTICOS DE SISTEMAS
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Introdução: Atualmente, materiais viscoelásticos são utilizados em inúmeros projetos de
engenharia, devido à sua notória qualidade na absorção de energia mecânica. Frequentemente,
esse tipo de material é utilizado em sistemas de amortecimento nas engenharias aeronáutica, mecânica e civil, entre outras. Para a aplicação bem-sucedida dos materiais viscoelásticos, torna-se
necessário o desenvolvimento de modelos matemáticos capazes de descrever de forma acurada
o seu comportamento dinâmico, assim como de novas técnicas para a sua caracterização. Objetivos: Este projeto objetiva a implementação de um modelo matemático para a descrição do comportamento dinâmico de um sistema com dois graus de liberdade e amortecimento viscoelástico;
assim como a formulação e a solução, via inferência bayesiana, do problema inverso de estimação
dos parâmetros viscoelásticos desse sistema. Metodologia: Neste projeto, um modelo de variáveis
internas foi utilizado para a descrição do comportamento viscoelástico. A resposta impulsiva do
sistema foi considerada na formulação do problema de estimação de parâmetros via inferência
bayesiana. Os Métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC) de Metropolis-Hastings
(MH) e o Método de Monte Carlo Hamiltoniano (HMC) foram considerados na amostragem da
densidade de probabilidade a posteriori dos parâmetros do modelo. Resultados: Os dois métodos
de amostragem considerados (MH e HMC) conseguiram estimar de forma bastante satisfatória as
densidades de probabilidade a posteriori dos parâmetros do modelo, mesmo na presença de dados
experimentais ruidosos. Com essas densidades, valores médios e intervalos de confiança amostrais
dos parâmetros do modelo podem ser estimados. Dos resultados obtidos, pode-se observar que o
método HMC possui um custo computacional maior, devido à necessidade do cálculo da derivada
da densidade a posteriori, porém, as cadeias de Markov apresentam uma convergência muito mais
rápida e as amostras são menos correlacionadas, quando comparadas com as cadeias geradas com
o MH. Conclusão: Na formulação convencional de problemas inversos, baseada nos mínimos quadrados, normalmente obtém-se como resultados, valores específicos para os parâmetros estimados.
No caso da abordagem bayesiana, os resultados obtidos são as funções densidade de probabilidade
a posteriori dos parâmetros, que por sua vez, são utilizadas para a determinação da média e do intervalo de confiança dos parâmetros estimados.
palavras-chave: Viscoelasticidade; Inferência Bayesiana; Problemas Inversos

Introduction: Nowadays, viscoelastic materials are often used in engineering projects, due to
their notorious quality in the absorption of mechanical energy. Often, this type of material is used
in damping systems in aeronautical, mechanical and civil engineering, among others. For the successful application of viscoelastic materials, it is necessary to develop mathematical models capable
of accurately describing their dynamic behavior, as well as new techniques for their characterization. Objectives: This project aims at the implementation of a mathematical model for the descrip-
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tion of the dynamic behavior of a system with two degrees of freedom and viscoelastic damping; as
well as the formulation and solution, via Bayesian inference, of the inverse problem of estimation
of the viscoelastic parameters of this system. Methods: In this project, a model of internal variables
was used to describe the viscoelastic behavior. The impulse response of the system was considered in the formulation of the parameter estimation problem via Bayesian inference. The Markov
Chain Monte Carlo Methods (MCMC) of Metropolis-Hastings (MH) and the Hamiltonian Monte
Carlo Method (HMC) were considered for sampling the posterior probability density function of
the model parameters. Results: The two considered sampling methods (MH and HMC) were able
to estimate the posterior probability density functions of the model parameters quite satisfactorily,
even in the presence of noisy experimental data. With these probability densities, mean values and
confidence intervals of the model parameters can be estimated. From the obtained results, it can
be observed that the HMC method has a higher computational cost, due to the required derivative
of the posterior density, however, the Markov chains present a much faster convergence and the
samples are less correlated, when compared to the chains generated with the MH. Conclusions: In
the conventional formulation of inverse problems, based on the least square method, one normally
obtains as results, specific values for the estimated parameters. In the case of the Bayesian approach, the results obtained are the posterior probability density functions of the parameters, which
in turn, are used to determine the mean and the confidence interval of the estimated parameters.
keywords: Viscoelasticity; Bayesian Inference; Inverse problems
Apoio Financeiro: CNPQ
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Neste trabalho, foi resolvido um problema inverso de condução de calor de estimativa de
fluxos de calor de contorno com variação espacial. Em muitas aplicações industriais, o conhecimento prévio dos fluxos de calor de contorno é essencial para o projeto e o bom funcionamento de
sistemas e equipamentos, como em eletrônica, microrreatores, detecção de tumores, apenas para
citar alguns exemplos. Em relação a aplicações tecnológicas muito recentes, as demandas contínuas
de novos métodos de identificação de falhas em materiais compósitos geralmente precisam de conhecimento prévio sobre o fluxo de calor de contorno associado. Mais recentemente, com a propagação em aplicações de engenharia de métodos de amostragem eficientes, como a estimativa de
fluxos de calor de contorno com variação espacial de espaço e /ou temporal via Método de Monte
Carlo com Cadeias de Markov (MCMC) dentro de uma abordagem bayesiana. O objetivo deste
trabalho é, portanto, a estimativa de fluxo de calor de contorno em uma placa, a partir da aplicação
de uma formulação baseada na técnica Partial Lumped e assumindo que a placa é suficientemente
fina. O problema físico envolve o aquecimento de uma das superfícies da placa e a captura da evolução temporal da temperatura da outra superfície com uma câmera infravermelha. A formulação do
problema direto foi resolvida com o método das diferenças finitas e com o comando NDSolveValue
do Mathematica. O problema inverso foi resolvido numa abordagem estatístico bayesiana, com o
método de Monte Carlo com Cadeias de Markov, que foi implementado através do algoritmo de
Metropolis-Hastings com prioris Gaussiana e Total Variation. Para demonstrar a capacidade e a
robustez da abordagem proposta, foram utilizadas medidas experimentais simuladas considerando
a solução do modelo direto com a adição de ruído a partir de uma distribuição normal com desvio padrão constante e medidas experimentais reais, obtidas a partir do experimento realizado. A
técnica proposta foi robusta em relação aos erros de medição, sendo capaz de detectar a função do
fluxo de calor com variações espaciais a partir de medições não intrusivas.
palavras-chave: Problema inverso; Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC); Fluxo de calor de
contorno

In this work, an inverse heat conduction problem of boundary heat flux estimation with
spatial variation was solved. In many industrial applications the previous knowledge of the boundary heat flux is essential for the design and proper operation of systems and equipment, such as in
electronics, microreactors, detection of tumors, just to name a few. Regarding very recent technological applications, the continuous demands of new methods for identifying defects in composite
materials generally need prior knowledge about the associated boundary heat flux. More recently,
with the propagation in engineering applications of efficient sampling methods, such as the estimation of boundary heat fluxes with spatial and/or temporal variation via Markov Chain Monte
Carlo Method (MCMC) within a Bayesian approach. This work is thus aimed at the boundary heat
flux estimation in a plate, based on a partial lumped formulation assuming the plate is sufficiently
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thin. The physical problem involves the heating of one of the plate’s surface and capturing the
temporal evolution of the other surface with an infrared camera. The direct problem formulation
was solved using the finite-differences method and the Mathematica command NDSolveValue.
The inverse problem was solved in a Bayesian statistical approach with the Markov Chain Monte Carlo method, which was implemented through the Metropolis-Hastings algorithm with the
Gaussian and Total Variation prioris. In order to demonstrate the feasibility and robustness of the
proposed approach, simulated measures were used considering the solution of the direct model
with the addition of noise from a normal distribution with constant standard deviation and real
experimental measurements, obtained from the experiment. The proposed technique was robust
in relation to measurement errors, being able to detect the heat flux function with spatial variation
from non-intrusive measurements.
keywords: Inverse problem; Markov Chain Monte Carlo method; Boundary Heat Flux
Apoio Financeiro:
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MAPEAMEANDO COM ROBÔS Aluno: Gabriel Alves Machado Orientador: Angelo
Mondaini Calvão INTRODUÇÃO: A construção de robôs simples a preços acessíveis já é uma
realidade. É fácil encontrar diversos módulos para facilitar a construção de pequenos robôs, no
entanto, ainda que tenha se tornado mais acessível a construção da parte física, a programação
de tarefas básicas, que possibilitem os robôs realizarem tarefas interessantes e úteis, ainda não é
simples e acessível. Sendo assim, nosso trabalho apresenta algoritmos para mapeamento de regiões
desconhecidas com robôs de baixo custo. OBJETIVO: Desenvolver algoritmos que permitam a
um robô simples, feito com equipamentos baratos, mapear automaticamente uma região desconhecida. MÉTODOS: Usando simulação computacional, implementamos diferentes estratégias de
mapeamento e obtivemos informações sobre como cada estratégia se sairia mapeando um simples quadrado. Adotamos duas estratégias: a de um caminhante aleatório e a de um caminhante
balístico. Com base nas informações das simulações, é possível definir grandezas para comparar
a efetividade de cada estratégia. RESULTADOS: Os resultados das simulações mostram que, em
certas condições, o caminhante balístico é muito mais efetivo para mapear o espaço que os demais.
Apesar de ser uma estratégia simples, é eficiente em termos de tempo de mapeamento e consegue
mapear toda a área. CONCLUSÃO: Os resultados mostram que robôs simples e acessíveis podem
ser usados para mapear espaços desconhecidos com algoritmos simples, tarefa essencial para que
seja possível desenvolver aplicações mais sofisticadas, por exemplo, criar robôs que conseguem se
localizar e navegar automaticamente numa região já mapeada. Palavras-chave: Mapeamento; Localização; Robôs; Algoritmos; Simulações. Financiamento: FAPERJ
palavras-chave: Mapeamento; Localização; Robôs

MAPPING WITH ROBOTS Student: Gabriel Alves Machado Advisor: Angelo Mondaini
Calvão INTRODUCTION: The construction of simple commodities at prices is already a reality.
Handbook of typing exercises for small gurus, however, although it has made the construction of
the physical part more accessible, the programming of basic tasks, which make the work faster and
more useful, is not yet accessible. Thus, our work presents algorithms to map the regions with the
same characteristics of the low cost. PURPOSE: To develop algorithms that allow a simple, made
with inexpensive equipment, to automatically map an unknown region. METHODS: Using computational simulation, implementing several mapping strategies and obtaining information about
how each strategy would start by mapping a simple square. We adopted two strategies: a random
walk at the same time and a ballistic walker. Based on the simulation information, it is possible to
define the magnitudes to compare the effectiveness of each strategy. RESULTS: The results of the
simulations show that, under certain conditions, the leader is much more effective at mapping the
space than the others. Although it is a simple strategy, it is efficient in terms of mapping time and
being able to map the entire area. CONCLUSION: The results can be simple and simple, but they
can be used to map unknown spaces with simple algorithms, essential tasks to become graphic

1466

and sophisticated, for example, to create a file that automatically locates and navigates in an already mapped region. Keywords: Mapping; Location; Robots; Algorithms;Simulations. Financing:
FAPERJ
keywords: Mapping; Location; Robots
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Introdução: A tecnologia cada vez mais nos traz mais conforto e segurança. Visando isso, um
exemplo de local de trabalho que muitas das vezes é exaustivo é a arrumação de armazéns e também
a coleta de produtos dentro desses armazéns. E sendo assim, é importante desenvolver maquinas
que possam realizar esses trabalhos exaustivos. O robô será de pequeno porte, mas caso seja desejável a construção de um robô de grande porte, que seja capaz de organizar um depósito real, a análise
de requisitos poderá ser feita com base neste pequeno protótipo. Objetivos: Construir um protótipo de robô que seja capaz de gerenciar os itens de um depósito, utilizando uma câmera para que ele
tenha autonomia. Utilizar peças de baixo custo na construção, de maneira que o projeto possa ser
replicado facilmente por instituições que tenham interesses didáticos, como escolas de engenharia,
ou por pequenas empresas. Além disto, o protótipo terá em vista escalabilidade e flexibilidade, de
forma que possa ser facilmente adaptado para diversas situações de interesse prático da industria
e comércio. Metodologia: A parte mecânica será projetada em um modelador paramétrico 3D e
de licença aberta. Atualmente há vários modelos 3D de braço robóticos disponíveis na “internet”.
Inicialmente pretendemos analisar estes modelos para identificar os pontos fortes e fracos de cada
um, e assim iniciar o projeto mecânico aproveitando as suas experiências. Para movimentação das
partes, usaremos pequenos servomotores, que são baratos e razoavelmente precisos. Para a parte
de controle e inteligência, usaremos um Arduino para fazer a interface entre o computador e os
servomotores. E a parte de visão computacional, será implementada com uma simples câmera web
e a biblioteca de visão computacional, que é de licença aberta, OpenCV. Usando estes programas de
licença aberta, será possível alcançar o objetivo de forma eficiente, pois são de graça, não onerando
o projeto. Resultados esperados: Obter um protótipo de modelo 3D e um programa de controle de
robô, implementado com peças baratas e programas de licença aberta, capaz de identificar, analisar
e organizar produtos em prateleiras de depósito. O foco é aumentar a segurança e eficiência da
logística e gestão de depósitos.
palavras-chave: Automatização; Segurança; Eficiência

Introduction: Technology increasingly brings us more comfort and safety. Aiming at this,
an example of a workplace that is often exhaustive is the storage of warehouses and the management of these products within these warehouses. Therefore, it is important to develop machines
that can perform these exhaustive jobs. The robot will be small, but if it is desirable to build a large
robot that is capable of organizing a real warehouse, the requirements analysis can be done based
on this small prototype. Objectives: To construct a robot prototype that is able to manage the
items of a warehouse, using a camera so that it has autonomy. Use low-cost parts in construction
so the project can easily be replicated by institutions that have interests in using it for educational
purposes, such as engineering schools, or small businesses. In addition, the prototype will aim at
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scalability and flexibility, so that it can be easily adapted to various situations of practical interest
in industry and commerce. Methodology: The mechanical part will be designed in a 3D parametric
modeler and open license. Currently there are several 3D robotic arm models available on the internet. Initially we intend to analyze these models to identify the strengths and weaknesses of each
one, and thus initiate the mechanical design taking advantage of their experiences. For moving
the parts, we will use small servomotors, which are cheap and reasonably accurate. For the control
and intelligence part, we will use an Arduino to interface between the computer and servomotors.
In addition, the part of computer vision, will be implemented with a simple web camera and the
library of computer vision, which is open license, OpenCV. By using these open license programs,
you can achieve the goal efficiently as they are free, not burdening the project. Expected results:
Obtain a 3D model prototype and a robot control program, implemented with cheap parts and
open license programs, capable of identifying, analyzing and organizing products on deposit racks.
The focus is on increasing the safety and efficiency of logistics and warehouse management.
keywords: Automation; Safety; Efficiency
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Hoje em dia, a maioria dos dispositivos de arrefecimento encontrada em computadores pessoais e datacenters usam ar ou sistemas de refrigeração hidráulicos. Com o crescente aumento na
capacidade de processamento, e por consequência o aumento no desempenho de microprocessadores, o controle da temperatura em um chip de computador tornou- se uma função extremamente
importante e necessária para se garantir um funcionamento preciso e eficiente, além de melhorar
a vida útill dos componentes eletrônicos. Além disso, o aumento notável do número de processadores por placas mãe tende a direcionar-se pilhas multi-camada desses componentes com canais
de refrigeração internos, já que os recursos computacionais mais elevados são continuamente necessários. Sabe-se que a troca de calor é altamente dependente da natureza do escoamento presente no sistema em estudo. Para o arrefecimento simultâneo de dois ou mais microprocessadores
empilhados, propoem-se o uso de fluidos refrigerantes que não trazem danos ao meio ambiente,
e que devem escoar através de canais com diferentes geometrias de seção reta entre as camadas de
processadores. Apesar de técnicas experimentais de ponta disponíveis, uma profunda visão sobre
o campo de velocidade do escoamento em microescala é extremamente necessária. No entanto,
para acessar tal escala de comprimento com precisão, diferentes técnicas são necessárias. Neste
contexto, a análise numérica tornou-se uma ferramenta útil para simular o comportamento desses campos devido ao rápido crescimento da recursos computacionais e a redução significativa de
custo em comparação com os de instalações experimentais. Este projeto utilizar-se-á do Método de
Elementos Finitos (MEF) para simular escoamentos monofásicos em geometrias complexas. Uma
formulação do tipo corrente-vorticidade acoplada à equação de energia será utilizada neste projeto
para a solução de problemas de transferencia de calor conjugado. Malhas triangulares serão empregadas para discretização das equações que governam o escoamento em duas dimensões.
palavras-chave: Método de Elementos Finito; Geometrias Complexas; Arrefecimento de componentess eletrônicos

Nowadays, most of the cooling devices found in personal computers or datacenters work
with air or an hydraulic system. With the large increase in processing power and, therefore, performance enhencement of microprocessors, the temperature control of a computer chip became
an extremely important and necessery task to ensure a precise and efficient operation, and moreover it improves the working life of those electronic components. Furthermore, the growing
number of processors in each motherboard implicates in the assembly of multi-layer stacks of
those components with internal refrigeration channels, as higher computational resources are required. It is known that heat transfer is highly dependent on the nature of the flow contained in
the observed system, and in this sense, some researchers have studied the multi microchannel
two-phase refrigerant evaporation for the simultaneous cooling of two or more stacked microprocessors. The usage of greenhouse refrigerant fluids that don’t bring harm to the environment is an
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advantage to the method. The two-phase flow approach comes with greater difficulty in designing
and modeling the cooling systems. On the other hand, as the flow uses the latent energy of the
fluid substance to remove heat, it is observed a greater increase in the heat transfer coefficient that
make the usage of microchannel evaporators a viable choice. The Finite Element Method (FEM)
formulation proposed uses the Galerkin method to discretize the spatial terms of the differential
equation that model the heat transfer, together with a forward finite difference approximation to
discretize the time derivatives. The resulting system of equations was solved using a direct method.
In this project we numericaly implement an experiment using different cross section geometries
in the ducts that stay between the layers of processors, and as a first approach, calculating only the
temperature distribution in the evaporator solid region and using a convection heat flux condition
on the ducts boundary. In spite of cutting edge experimental techniques available, the numerical
analysis has become an useful tool to simulate the behavior of the fluid flow and the heat transffer
that occur in the proposed system due to the fast growth of computacional resources and its significant price reduction in comparison with experimental facilities.
keywords: Finite Element Method; Complex Geometries; Eletronic Components Cooling
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O aumento considerável do volume de pesticidas utilizados na agricultura resultou em um
grande número de desordens e modificações no meio-ambiente. Na frente da linha de pesquisa
para a solução deste problema está o desenvolvimento de sensores usando nanotecnologia. Neste
sentido, o uso de Microscopia de Força Atômica (MFA) combinado com Espectroscopia de Força
Atômica (EFA) pode servir como uma alternativa para a detecção de agroquímicos. Com a MFA
é possível identificar interações intermoleculares específicas utilizando cantilevers quimicamente
modificados, dessa forma o nanobiossensor é altamente seletivo na sondagem superficial na hora
de identificar moléculas de interesse. Estes nanobiossensores estão baseados na detecção e medição
de propriedades físico-químicas. Na detecção de agrotóxicos se faz uso de uma enzima como elemento sensorial do sistema que deve ser imobilizada na ponta da sonda. A sonda com a enzima em
sua extremidade é aproximada de uma superfície que contém o analito de interesse (agrotóxico) até
fazer contato físico, e depois afastada. Se uma arquitetura molecular bem-sucedida for construída,
com a molécula sensorial adequadamente posicionada e ancorada na ponta da sonda, assim como
as moléculas do analito ancorados na superfície inferior, forças de adesão são observadas e medidas
a partir de curvas força-distância que permitem definir e medir a intensidade desta interação molecular. Para uma melhor análise e confirmação da eficiência do nanobiossensor diversos ciclos de
aproximação/retração são realizados para construir um embasamento estatístico necessário para
validar a técnica, assim como para determinar o valor mais preciso da força de adesão. Com o
presente estudo, observa-se que há presença de uma pequena força de adesão quando feito os testes com a ponteira não-funcionalizada interagindo com a superfície da mica. O mesmo acontece
quando se realizou o teste com a ponteira funcionalizada com albumina, apresentou uma curva de
aproximação-retração característica já notada por Da Silva et al (2013; 2014). Os resultados obtidos são satisfatórios mostrando que há uma interação entre a albumina e o glifosato. Porém ainda
não é possível inferir o valor da força de adesão entre as moléculas sonda e o agrotóxico, pois são
necessários diversos ensaios para a elaboração do histograma de força.
palavras-chave: Nanobiossensores; Microscopia de Força Atômica; Espectroscopia de Força Atômica

The considerable increase in the volume of pesticides used in agriculture has resulted in a
large number of disorders and modifications in the environment. In front of the line of research for the solution of this problem is the development of sensors using nanotechnology. In this
sense, the use of Atomic Force Microscopy (AFM) combined with Atomic Force Spectroscopy
(AFS) can serve as an alternative for the detection of agrochemicals. With the AFM it is possible
to identify specific intermolecular interactions using chemically modified cantilevers, in this way
the nanobiosensor is highly selective in surface probing to identify molecules of interest. These
nanobiosensors are based on the detection and measurement of physicochemical properties. In the
detection of pesticides, an enzyme is used as a sensorial element of the system that must be immo-
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bilized at the tip of the probe. The probe with the enzyme at its end is approached from a surface
containing the analyte of interest (pesticide) until it makes physical contact, and then removes it. If
a successful molecular architecture is constructed, with the sensory molecule properly positioned
and anchored at the tip of the probe, as well as the analyte molecules anchored on the lower surface, adhesion forces are observed and measured from force-distance curves that allow define and
measure the intensity of this molecular interaction. For a better analysis and confirmation of the
efficiency of the nanobiosensor several approximation/retraction cycles are performed to build a
statistical base necessary to validate the technique, as well as to determine the most accurate value
of the adhesion force. With the present study, it is observed that a small adhesion force is present
when the tests are performed with the non-functionalized tip interacting with the surface of the
mica. The same happens when the albumin functionalized tip test was performed, presenting a
characteristic approximation-retraction curve already noticed by Da Silva et al (2013; 2014). The
results obtained are satisfactory showing that there is an interaction between albumin and glyphosate. However, it is not yet possible to infer the value of the adhesion force between the probe
molecules and the pesticide, since several tests are required to compute the force histogram.
keywords: Nanobiosensors; Atomic Force Microscopy; Atomic Force Spectroscopy
Apoio Financeiro: CNPQ
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Os hidratos de gás são compostos cristalinos não-estequiométricos, formados por água e
pequenos compostos apolares. Consistem em uma tecnologia com potenciais aplicações práticas
na captura de gases do efeito estufa, transporte ou armazenamento de gás natural e, ainda, como
tecnologia de dessalinização de água do mar. O processo difusivo envolvido na formação dos hidratos é estudado computacionalmente, contribuindo para um melhor entendimento da cinética
do processo de formação, que ainda hoje, permanece pouco compreendida na literatura. Além
disso, o modelo computacional proposto permitirá a caracterização otimizada de diferentes tipos
de hidratos, facilitando a análise experimental, em escala laboratorial, de sua aplicação no setor
energético. O foco desse estudo consiste na implementação de um modelo computacional para a
equação da formação cinética de hidratos de gás a partir do gelo, estabelecida por Vlasov em 2016,
que é baseada na equação clássica da difusão. Empregando uma equação diferencial que descreve o
andamento da formação de hidratos, através do crescimento da camada de hidrato, é possível obter
a taxa de formação de hidratos em função do tempo. Neste trabalho, com o auxílio do programa
Scilab v.5.5.2, encontra-se a solução numérica, via modelo computacional, da equação de formação de hidratos de gás. A partir do método de Newton-Raphson, é possível determinar o raio do
núcleo de gelo, ξ(t), e o raio de crescimento da camada de gelo, R(t), através do modelo computacional implementado. A comparação dos dados calculados via modelo computacional com os dados
experimentais disponíveis na literatura foi realizada, inicialmente, apenas para a temperatura de
245K. Esses resultados comprovam que o modelo computacional utilizado no estudo da formação
do hidrato de metano, a partir do gelo, está em concordância com a literatura. A determinação
desses parâmetros contribui para o entendimento do processo da formação cinética dos hidratos.
Além disso, a simulação se torna uma alternativa econômica para esse estudo, uma vez que reduz o
número de experimentos necessários.
palavras-chave: Formação de Hidratos de gás; Difusão; Modelagem computacional

Gas hydrates are non-stoichiometric crystalline compounds, formed by water and small apolar compounds. They consist of a technology with potential practical applications in the capture
of greenhouse gases, transportation or storage of natural gas and as seawater desalination technology. The diffusive process involved in the formation of hydrates is studied computationally,
contributing to a better understanding of the kinetics of the formation process, which remains
poorly understood in the literature. In addition, the proposed computational model will allow the
optimized characterization of different types of hydrates, facilitating the experimental analysis, in
laboratory scale, of its application in the energy sector. The focus of this study is the implementation of a computational model for the equation of the kinetic formation of gas hydrates from ice,
established by Vlasov in 2016, which is based on the classical diffusion equation. Using a differen-
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tial equation that describes the progress of hydrate formation through the growth of the hydrate
layer, it is possible to obtain the rate of hydrate formation as a function of time. In this work, with
the aid of the program Scilab v.5.5.2, is the numerical solution, via computational modelling, of
the equation of formation of gas hydrates. From the Newton-Raphson method, it is possible to
determine the ice core radius, ξ(t), and the ice sheet growth radius, R(t), through the implemented
computational model. The comparison of the calculated data using the computational model with
the experimental data available in the literature was initially performed only for the temperature
of 245K. These results confirm that the computational model used in the study of the formation of
methane hydrate from ice is in agreement with the literature. The determination of these parameters contributes to the understanding of the process of kinetic formation of hydrates. In addition,
simulation becomes an economical alternative to this study, since it reduces the number of experiments required.
keywords: Formation of gas hydrates; Diffusion; Computational modelling
Apoio Financeiro: CNPQ
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Com o avanço do desenvolvimento tecnológico no setor de processadores e circuitos, houve
um aumento na capacidade de processamento de dados em conjunto com a sua diminuição física.
O efeito Joule dita que a corrente elétrica que circula pelos processadores e transistores gera calor,
aquecendo os componentes eletrônicos. Com isso, observou-se um aumento na temperatura de
operação do conjunto, que ocasiona maior consumo energético, aumento de falhas e redução da
vida útil. O desenvolvimento de equipamentos capazes de auxiliar a dissipação de calor em microprocessadores tornou-se necessário para que a evolução tecnológica na área possa continuar
a crescer. Uma das soluções em desenvolvimento consiste na fabricação de microcanais para passagem de fluido refrigerante. A modelagem computacional do problema nos permite solucionar
esse problema de maneira mais efetiva. Para modelar o problema bidimensional de transferência
de calor envolvendo condução no sólido e convecção forçada do fluido no interior do microcanal, foi utilizado o modelo de parâmetros concentrados. Neste projeto, uma potencial aplicação
é o emprego da análise inversa, de modo a identificar parâmetros do modelo, como propriedades
termofísicas, parâmetros geométricos, localização e variação temporal de termos fonte. Através da
solução numérica dos problemas, a modelagem de uma grande gama de problemas conjugados é
possível de ser realizada. A modelagem do problema de convecção interna do escoamento do fluido
no interior dos microcanais e o problema de difusão que ocorre na matriz do microdissipador, pode
ser denominada problema conjugado de convecção-condução. Uma formulação por parâmetros
concentrados para o problema de transferência de calor é aplicável, e a solução numérica do problema direto será obtida através da implementação da subrotina NDSolve disponível na plataforma
de computação Mathematica 7.0. Uma formulação simplificada será desenvolvida para o problema.
Será feita a verificação da solução a partir da comparação dos resultados obtidos com diferentes
métodos. Será formulado, então, o problema inverso para a estimativa do coeficiente de troca térmica por convecção. Inicialmente, o mesmo método usado para a solução do problema direto será
usado para a solução do problema inverso, o que caracteriza o crime inverso. Posteriormente serão
empregadas abordagens visando evitar o crime inverso.
palavras-chave: Transferência de calor; Modelagem Computacional; Microcanais

With the technological development in the processors and circuits department, there was
a increase in the computational capacity and a shrink in their physical dimensions. The Joule Effect says that the electric current that flows through processor and transistors generates heat, increasing the work temperature of the electronic components. This causes a increase in energetic
consumption and a reduction in the lifespan of the component. The development of equipments
that are able to assist in the heat dissipation in microprocessors is a must so the technologic evolution can continue to grow. One of the solutions in development consists in the fabrication of
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microchannels so cooling fluid can flow through. The computational modeling of the problem
allow us to solve this problem in a effective way. To solve the bidimensional heat transfer problem,
involving conduction in the solid part and forced convection in the fluid inside the microchannel,
the concentrated parameters approach was used. In this project, one potential application is the
usage of the inverse analysis of the problem, so we can identify parameters as thermophysics properties, geometric parameters, localization and temporal variation in the source terms. Through
the numeric solution of the problems, the modeling of a wide range of conjugated problems can
be achieved. The modeling of the internal convection problem of the fluid flow inside the microchannel and the diffusion problem that occurs in the core of the micro heatsink can be named
combined convection-conduction problem. A concentrated parameter formulation for the heat
transfer problem is applicable, and the numeric solution of the direct problem will be acquired
through the implementation of the NDSolve subroutine, available in the computational software
Mathematica 7.0. A simplified formulation will be developed for the problem. The solution will be
verified by comparing the results obtained with different methods. The inverse problem will then
be formulated for the estimation of the coefficient of thermal exchange by convection. Initially,
the same method used to solve the direct problem will be used to solve the inverse problem, which
characterizes reverse crime. Subsequently, approaches will be employed to avoid reverse crime.
keywords: Heat Transfer; Computational Modeling; Microchannels
Apoio Financeiro: ; PIBIC VOLUNTÁRIO
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A clarificação é uma etapa crucial de filtração na fabricação de cervejas, uma vez que está
diretamente relacionada à qualidade do produto e à eficiência de produção. Este é um processo
com alto consumo de tempo e energia, baseado em uma separação sólido-líquido na qual o mosto é filtrado das cascas residuais através da formação de um leito de grãos que permite um fluxo
em meio poroso. Assim, esse trabalho apresenta o desenvolvimento de um modelo simplificado
que pode descrever adequadamente a análise matemática da transferência de massa para diferentes
condições de operação. Neste cenário, o problema foi descrito usando a equação linear transiente
de advecção-difusão unidimensional com condições de contorno homogêneas de Neumann e Dirichlet e uma condição inicial bem definida. Para aproximar a formulação matemática do modelo
físico, a isoterma linear de Freundlich foi aplicada para representar a extração adicional de açúcar
dos maltes de cevada, também definida como função de retardo. A equação governante foi resolvida numericamente usando um procedimento tradicional baseado em discretização com esquemas
de diferenciação central, o método das linhas (MOL), através de implementações computacionais
visando desenvolver um código sob uma estrutura de diferenças finitas capaz de performar diferentes simulações numéricas para realizar aproximações entre os resultados obtidos e os encontrados na literatura e ilustrar a precisão e confiabilidade dos esquemas. As simulações comparativas
mostraram boa concordância entre si e até mesmo fora do domínio do tempo estudado, provando
que o código é capaz de descrever esse tipo de problema. As comparações e perfis de resultados
mostraram boa performance para representar os processos de clarificação. As simulações numéricas foram calculadas para diferentes números de Péclet e valores de retardo. Os resultados mostram
que as técnicas aqui apresentadas são adequadas e fáceis de aplicar. No entanto, esses resultados são
preliminares e estudos adicionais devem ser realizados.
palavras-chave: Problemas de Advecção-Difusão; Clarificação; Meio Poroso

Lautering is a crucial filtration step in brewing, since it is directly related to the product
quality and production efficiency. This is a very time and energy consuming process, based on a
solid-liquid separation in which the wort is filtered from the residual husks through the formation
of a grain bed that enables a flow in porous media. Thus, this work presents the development of
a simplified model which might properly describe the mathematical analysis of mass transfer for
different operation conditions. Under this scenario, the problem was described using the linear
transient one-dimensional advection-diffusion equation with both homogeneous Neumann and
Dirichlet boundary conditions and a well-defined initial condition. To approximate the mathematical formulation from the physical model, the linear Freundlich isotherm was applied to represent the additional sugar extraction from the barley malts, also defined as retardation function.
The governing equation was numerically solved using a traditional discretization-based procedure
with central-differencing schemes, the method of lines (MOL), through computational implemen-
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tations aiming at developing a code under a Finite-Differences framework capable of performing
different numerical simulations to carry out an approach between the obtained results and those
ones found in literature to illustrate the accuracy and reliability of the schemes. The comparative
simulations showed good accordance between each other and even out of the studied time domain,
proving that the code is capable of describing this type of problem. The comparisons and results
profiles showed good performance to represent the lautering processes. Numerical simulations
were calculated for different Péclet numbers and retardation values. The outcomes show that the
techniques introduced here are proper and easy to apply. However, these results are preliminary
and further studies must be carried out.
keywords: Advection-Diffusion Problems; Lautering; Porous Media
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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INTRODUÇÃO O intuito desse trabalho é usinar a câmara de combustão desenhada no
solidworks e utilizar os sensores do arduino para obter informações de temperatura e pressão da
combustão e avaliar também o deslocamento do pistão com sensor de posição. Obtendo essas informações de temperatura, pressão e posição pelos sensores do arduino na câmara de combustão,
que tem características similares com as presentes em motores, podemos comparar com os modelos cinéticos de combustão e valida-los. OBJETIVOS -Usinagem da câmara de combustão desenhada no solidworks; -Unir os programas de temperatura, pressão e posição do arduino; -Usar
a protoboard para unir os sensores de temperatura, pressão e posição; -Aperfeiçoar o sistema elétrico para a ignição; -Adaptar os sensores na câmara usinada; -Encontrar as válvulas corretas para
ocorrer a entrada e saída do gás e para o funcionamento correto da câmara de combustão. METODOLOGIA A câmara de combustão foi desenhada no solidworks e após isso foi feita a usinagem.
Para avaliar o funcionamento da câmara de combustão, os resultados obtidos a partir da simulação
do modelo de combustão do n-butano serão comparados com as medições feitas na câmara de
combustão. Após programado os códigos separadamente dos sensores de pressão, temperatura e
posição na plataforma arduino, foi feita a união desses códigos em um único programa e foi usada
uma protoboard para unir também os sensores de posição,temperatura e de posição. Para obter a
temperatura será usado um sensor de temperatura tipo K e um termopar modelo MAX6675, para
a pressão será usado um sensor de pressão diferencial modelo MPX5700 e para a posição do pistão
será usado um sensor ultrassônico HC-SR04. O sistema elétrico foi aperfeiçoado para melhorar a
ignição e também foi montada uma caixa para colocar e organizar todo o sistema elétrico, este é
composto por uma bobina de ignição bosh KW 12 V, um condensador de fusca, uma fonte 12V
5A , um cabo de vela e uma vela de ignição NGK de moto. RESULTADOS A câmara foi usinada
e todas as simulações da combustão do n-butano e programação dos sensores estão prontas e os
sensores também estão montados na protoboard, como também o sistema elétrico montado na
caixa. A parte final está sendo encontrar as válvulas que melhor se adapta ao sensor de pressão e
também que melhor funcione para a entrada e saída do gás butano e que além disso tudo suporte
a combustão. CONCLUSÃO O projeto está em fase final e gerou um grande aprendizado tanto na
parte acadêmica de programação de arduino, da mecânica da câmara de combustão, do sistema de
ignição automotivo, como também na parte humana de trabalhar em equipe.
palavras-chave: Combustão; câmara de combustão; arduino

INTRODUCTION The purpose of this work is to machine a combustion chamber drawn
in solidworks and to use arduino sensors to online measurements of temperature and pressure
during the combustion and also to evaluate the displacement of a piston using a position sensor.
The combustion chamber has similar characteristics to the automotive pistons and will be used to

1480

validate kinetic models of combustion. OBJECTIVES -Develop a combustion chamber drawn in
solidworks; -To code arduino sensors to measure temperature, pressure and position; -Use a protoboard to join the temperature, pressure and position sensors; -Improve the electrical system of
ignition; -To adapt the sensors in the combustion chamber; -Find the correct valves for gases inlet
and outlet and the valves necessary to the correct functioning of the combustion chamber. METHODOLOGY The combustion chamber was drawn in solidworks and after that the machining
was done. In order to evaluate the operation of the combustion chamber, the results obtained from
the simulation of the combustion model of n-butane will be compared with the measurements
made in the combustion chamber. After codes were programmed separately from pressure, temperature and position sensors on the Arduino platform, these codes were combined into a single
program and a protoboard was used to join all sensors. The temperature measurements will be
performed by a sensor type K and a thermocouple model MAX6675. The pressure will be monitored by a differential pressure sensor model MPX5700. The position of the piston will followed by
an ultrasonic sensor HC-SR04. The electrical system has been optimized to improve the ignition
and also has been fitted in a box to organize the entire electrical system. The electrical system consists of a Bosh KW 12 V ignition coil, a beetle condenser, a 12V 5A power supply, a sail cable and
a NGK motorbike spark plug. RESULTS The chamber has been machined, all sensors are working
and simulations of n-butane combustion were performed. The final part is to find the valves to fit
the pressure sensor in the chamber and the valves for the gases inlet and outlet. CONCLUSION
The project is in the final phase and has generated a great learning in both the academic part of
arduino programming, the combustion chamber mechanics, the automotive ignition system, and
also the human part of teamwork.
keywords: Combustion; combustion chamber; arduino
Apoio Financeiro:
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Quando se estuda a queda de pressão através de leitos fixos, um fenômeno que é notório e
deve ser estudado é o efeito de parede. Este se caracteriza por aumentar o escoamento na região entre a parede e o leito, devido a efeitos como o aumento da porosidade e diminuição do fator de atrito nessa região. Este comportamento vem sendo estudado por diversos autores que propuseram
seus próprios modelos com o objetivo de corrigir o efeito de parede, modificando os coeficientes
viscoso e inercial da equação de Ergun, visto que a queda de pressão é dada por perdas de atrito e
inércia, caracterizadas pela dependência linear e quadrática da velocidade do fluxo, respectivamente, que foi apresentada pela equação de Ergun. O propósito do dado trabalho, foi estudar o processo
de escoamento em leito fixo de um fluido gasoso através de um meio poroso formado por partículas de carvão mineral e determinar a influência da razão D/dp na queda de pressão através do leito.
Verificar quais correlações matemáticas propostas na literatura representam melhor a queda de
pressão durante o escoamento e estudar o efeito da porosidade, regime de escoamento e coeficiente
de atrito no efeito de parede. Para isso foram realizados testes em um sistema de escoamento em
leito fixo formado por uma coluna, medidor de vazão, medidor de pressão, compressor e partículas
de carvão mineral. Três diferentes razões D/dp (17,75; 21,42 e 26,3), foram utilizadas e os testes
consistiram em preencher a coluna com uma altura definida de partículas de carvão previamente
classificadas por granulometria, permitir o escoamento de ar dentro da coluna de baixo para cima
e medir para uma determinada vazão, a queda de pressão no leito. Por fim Foi verificado que dentro das razões D/dp estudadas, a queda de pressão é menor quando esta razão foi menor para uma
mesma altura de leito. Os modelos de Ergun e McDonald não se mostraram adequados para prever
a queda de pressão quando o efeito de parede foi pronunciado. Os modelos de Mehta, Foumeny e
Eisfield mostraram melhor ajuste quando o efeito de parede foi mais pronunciado. Apesar da porosidade diminuir com a diminuição da razão D/dp, a permeabilidade aumentou devido ao efeito de
parede e o coeficiente de atrito mostrou uma diminuição em razões também baixas de D/dp, indicando que o efeito de parede é um aspecto relevante no escoamento em leito fixo em determinadas
condições. Pode-se intuir então que o efeito de parede é evidente e predominante em baixas razões
D/dp. Os modelos matemáticos estudados não preveem corretamente o efeito de parede devido a
que os coeficientes viscoso e inercial não são constantes em diferentes razões D/dp.
palavras-chave: escoamento em leito fixo; efeito de parede; modelos matemáricos

When studying the pressure drop across fixed beds, a phenomenon that is notorious and
must be studied is the wall effect. This is characterized by increasing the flow in the region between
the wall and the bed, due to effects such as the increase of porosity and decrease of the friction factor in this region. This behavior has been studied by several authors who proposed their own models with the objective of correcting the wall effect, modifying the viscous and inertial coefficients
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of the Ergun equation, since the pressure drop is given by friction and inertia losses, characterized
by the linear and quadratic dependence of the flow velocity, respectively, which was presented by
the Ergun equation. The purpose of the work was to study the fixed bed flow of a gaseous fluid
through a porous medium formed by coal particles and to determine the influence of the D / dp
ratio on the pressure drop across the bed. To verify which mathematical correlations proposed in
the literature best represent the drop of pressure during the flow and to study the effect of porosity,
flow regime and coefficient of friction in the wall effect. For this, tests were carried out on a fixed
bed flow system consisting of a column, flow meter, pressure gauge, compressor and coal particles.
Three different D / dp ratios (17.75, 21.42 and 26.3) were used and the tests consisted of filling the
column with a defined height of charcoal particles previously sorted by granulometry, allowing
air flow within the column from the bottom up and measure for a certain flow, the pressure drop
in the bed. Finally it was verified that within the ratios D / dp studied, the pressure drop is lower
when this ratio was lower for a same bed height. The models of Ergun and McDonald were not
adequate to predict the pressure drop when the wall effect was pronounced. The models of Mehta,
Foumeny and Eisfield showed better adjustment when the wall effect was more pronounced. Although the porosity decreased with the D / dp ratio decrease, the permeability increased due to the
wall effect and the coefficient of friction showed a decrease in also low ratios of D / dp, indicating
that the wall effect is a relevant aspect in the flow fixed bed under certain conditions. It can then
be intuited that the wall effect is evident and predominant at low D / dp ratios. The mathematical
models studied do not predict correctly the wall effect because the viscous and inertial coefficients
are not constant in different ratios D / dp.
keywords: flow in fixed bed; wall effect; mathematical models
Apoio Financeiro:
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O motor Stirling é uma máquina térmica de ciclo fechado, inventado por Robert Stirling
em 1816, onde seu funcionamento ocorre pela obtenção de energia de uma fonte externa de calor,
convertendo este gradiente de temperatura em trabalho. Buscou-se transformar o conhecimento
tático em conhecimento científico. A pesquisa busca aplicar os conhecimentos das disciplinas gráficas no que se refere a desenho técnico de peças, técnicas de ilustração e transmissão de informação
através de imagens/desenhos, onde estes irão compor a transmissão de dados do manual para o seu
leitor. O método aplicado compreende quatro fases: coleta de dados e posterior organização, escrita
do manual e validação. Sendo as principais atividades envolvidas: observar a montagem do motor
Stirling e anotar todas as informações possíveis; identificar e analisar cada etapa de montagem e
sua relação com o funcionamento do motor; elaboração de esboços, desenhos técnicos e imagens
virtuais; produção de um Manual de Procedimento prático e didático; testar se sua utilização e
compreensão são eficientes; publicação de um artigo sobre o projeto em uma revista científica.
Após a montagem de três protótipos do motor Stirling, cada processo de montagem foi separado
em etapas. Então criou-se um layout como modelo padrão para o manual. Todas as peças foram
geradas num software chamado SketchUp. A participação de voluntários para leitura do manual e
execução dos processos de montagem serviram como parâmetro para o ajuste e validação do manual. O conhecimento da estrutura e funcionamento do motor Stirling possibilita a consolidação
de conceitos importantes aplicados em diversas áreas do conhecimento, como na Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de Produção (cursos presentes na FAT-UERJ). O motor
Stirling é uma importante ferramenta para ser aplicado em salas de aula, pois o seu custo de produção é barato, e este permite ao aluno abstrair o conhecimento da teoria e aprofunda-lo na prática.
O manual para confecção do motor Stirling, e o seu baixo custo de produção, é o que gera acessibilidade a todos a uma importante ferramenta de estudo, onde possui diversas áreas de aplicação.
palavras-chave: Motor Stirling; Manual de procedimento; Validação

The Stirling engine is a closed cycle thermal engine, invented by Robert Stirling in 1816,
where its operation occurs by obtaining energy from an external source of heat, converting this
temperature gradient into work. The aim was to transform tactical knowledge into scientific
knowledge. The research seeks to apply the knowledge of the graphic disciplines as regards technical drawing of parts, techniques of illustration and transmission of information through images
/ drawings, where these will compose the transmission of data from the manual to your reader.
The applied method comprises four phases: data collection and subsequent organization, manual
writing and validation. Being the main activities involved: observe the assembly of the Stirling
engine and write down all the possible information; identify and analyze each assembly stage and
its relationship with the operation of the engine; elaboration of sketches, technical drawings and
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virtual images; production of a practical and didactic Procedural Manual; test if their use and understanding are efficient; publication of an article about the project in a scientific journal. After assembling three Stirling engine prototypes, each assembly process was separated in stages. A layout
was then created as the default template for the manual. All the pieces were generated in a software
called SketchUp. The participation of volunteers to read the manual and execution of the assembly
processes served as a parameter for the adjustment and validation of the manual. Knowledge of
the structure and operation of the Stirling engine enables the consolidation of important concepts
applied in several areas of knowledge, such as Mechanical Engineering, Chemical Engineering
and Production Engineering (courses at the FAT). The Stirling engine is an important tool to be
applied in classrooms because its cost of production is cheap, and this allows the student to abstract
the knowledge of the theory and deepen it in practice. The Stirling engine manufacturing manual,
and its low cost of production, is what generates accessibility for all to an important study tool,
where it has several application areas.
keywords: Stirling engine; Procedure manual; Validation
Apoio Financeiro:
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770. O CAMINHO ALEATÓRIO DOS ÁTOMOS E MOLÉCULAS
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O movimento browniano é o fenômeno responsável por analisar o percurso aleatório de
partículas de soluto imersas no solvente. A descrição matemática para essa questão surgiu no ano
milagroso de 1905 no qual o jovem Albert Einstein (1879-1955) expôs sua tese. Ele obteve uma
expressão para o coeficiente de difusão. Isso permitiu conciliar a teoria e a prática por meio de
experimento envolvendo a determinação do número de Avogadro ou o raio atômico por exemplo
que posteriormente foram realizados por Jean Perrin (1870-1942). Um problema de probabilidade,
o ”andar do marinheiro bêbado” é uma forma didática de explicar essa questão. Nele, um homem
sobre o efeito do álcool parte de um poste demarcado como a origem. Uma consideração é que a rua
não é inclinada, ou seja, a chance de o marinheiro ir para a direita como para a esquerda, nesse caso
unidimensional é equivalente e vale um meio. Assim, a posição mais provável após N passos é em
torno do poste. Esse estudo é realizado por meio da distribuição binomial. Ao aumentar o número
de passos, o gráfico da posição pela função de distribuição se aproxima da gaussiana que é a mais
famosa de uma variável aleatória contínua. O que a distingue das demais é o formato da curva sino.
Assim, o objetivo é estabelecer vínculos entre o problema do andar do bêbado e o caminho randômico das moléculas. O equivalente do álcool para o as partículas seria o aumento da temperatura já
que esta proporciona maior energia ao sistema. A confecção da tábua de Galton possibilitou obter
a curva sino experimentalmente. Nele, bolinhas são armazenadas na parte superior e dispostas a
passar por uma fileira de pregos que no final são alocadas em recipientes. Os resultados provam que
vários parâmetros influenciam a precisão do formato da curva na prática, como a disposição dos
obstáculos e a elasticidade das esferas empregadas. Portanto, o movimento browniano por Einstein
foi um marco na ciência pois consolidou a teoria atômica no início do século XX.
palavras-chave: Movimento browniano; Andar do marinheiro bêbado; Tábua de Galton

The brownian motion is a phenomenon responsable for analyse the random walk of solute
particles imersed in solvent. The matematical description for this question come on the 1905 fabalous year when the Young Albert Eisntein (1879-1942) exposed his thesis. He got an expression for
the diffusion coefficient. This allowed the conciliation between the theory and practice by means
of experiments involving the Avogadro`s number or atomic ratio for example wich was obtained
by Jean Perrin (1870-1942). One problem of probability, “the walk of the drunken sailor” is a didactic form for explain this question. In this, a man with the alcohol effect starts from a pole was
demarkedas origin. One consideration is that the street is not inclinated, in other words, the chance of the sailos goes to the right asn the left in this onedimensional case is the the same and results
on one half. So, the most probable position after N steps is around the pole. This study is realised
by the binomial distribution. When increasing the number of steps, the graphic of the posotion
versus the distribution function approach to de gaussian which is the most famous for continuous
random variable. What distinguishes it from the others is the shape of the bell curve. Thereby, the
objective is establish links between the problems of the drunken sailor with the random walk of the
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molecules. The equivalent of alcohol for the particles would be the rise of temperature since this
provides more energy for the system. The confection of Galton board enabled to obtain the bell
curve experimentally. In this, little balls are stored on the superior part and organized for passing
through a row of pins, which in the end are allocated at recipients. The results proves that many
parameters influence the shape of the curve on practice as the disposition of the pins and elasticity
of the used balls. Therefore, the brownian motion by Einstein was a goal in science because it consolidated the atomic theory on the beginning of the XX century.
keywords: Brownian motion; The drunken sailor walk; Galton board
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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771. PRODUÇÃO DE VITROCERÂMICAS COM RECICLAGEM DE PARABRISA
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Considerando a necessidade de novos materiais, destacam-se as vitrocerâmica, que é composta de cristais dispersos em uma matriz vítrea. A maior parcela do custo para produção de vitrocerâmica ocorre na obtenção de pó de vidro, que requer elevada temperatura para a fusão de
minerais industriais ou técnicas complexas para a síntese de pós amorfos. Portanto, utilizar rejeitos
de vidro de para-brisa elimina a etapa da produção do pó amorfo, além de dar outra finalidade a
rejeitos que iriam para aterros sanitários. Este projeto de iniciação científica visa à melhora nas
propriedades mecânicas de vitrocerâmicas produzidas com pó de vidro reciclado de para-brisa. No
grupo de pesquisa, já se utiliza pó de vidro reciclado em diferentes temperaturas de sinterização,
porém é necessário continuar os estudos para melhorar as propriedades mecânicas e a reprodutibilidade dos resultados. Logo, neste projeto há o estudo do processo de produção das peças, que
engloba a determinação das condições ótimas de moagem e conformação, e a adição de agente
nucleante.- Foram produzidos trinta peças para cada temperatura de sinterização, adicionando-se
óxido de nióbio para nucleação. Todos com a mesma composição (pó de vidro de para-brisa) e mesma faixa de distribuição granulométrica. O pó de vidro foi conformado unixialmente, em matriz.
As temperaturas de sinterizações são de 800, 850 e 900 ºC. A distribuição granulométrica do pó
foi determinada a laser, como também a difração de raios X das peças moídas após a sinterização.As densidades dos corpos de prova foram definidas pelo princípio de Arquimedes. A resistência à
flexão biaxial foi determinada através de ensaios, onde foram obtidas a variáveis necessárias para
que junto com equações fosse possível a analise da resistência e os resultados encontrados foram
validados pelo método de Weibull. Para avaliar a dureza do material foi empregado o método da
Micro Dureza Knoop. Os dados obtidos na caracterização têm desvios padrões relativamente baixos, com boa reprodutibilidade, porém um pouco diferentes do esperado. Este ultimo fato faz com
que seja necessário o avanço da pesquisa no processo de reciclagem do material para identificar os
possíveis fatores que irão melhorar as características das peças ensaiadas.
palavras-chave: Caracterização; Para-brisa; Vitrocerâmica

Considering the need for new materials, we highlight the glass-ceramic, which is composed
of crystals dispersed in a glassy matrix. The largest part of the cost for glass-ceramic production
occurs in the production of glass powder, which requires high temperature for the melting of industrial minerals or complex techniques for the synthesis of amorphous powders. Therefore, using
windshield glass tailings eliminates the production stage of amorphous powder, as well as giving
utility to tailings that would go to landfills. This scientific initiation project aims to improve the
mechanical properties of vitroceramics produced with recycled glass powder of windshield. In the
research group, recycled glass powder is already used at different sintering temperatures, but it is
necessary to continue the studies to improve the mechanical properties and the reproducibility of
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the results. Therefore, in this project there is the study of the process of production of the pieces,
which includes the determination of the optimal conditions of milling and conformation, and the
addition of nucleating agent. Thirty pieces were produced for each sintering temperature, adding
niobium oxide for nucleation. All with the same composition (windshield glass powder) and the
same range of granulometric distribution. The glass powder was compacted unixially, in a matrix.
The sintering temperatures are 800, 850 and 900 ° C. The granulometric distribution of the powder was determined by laser, as well as the X-ray diffraction of the ground pieces after sintering.
The densities of the specimens were defined by the Archimedes principle. The biaxial flexural
strength was determined by means of tests, where variables were obtained so that together with
equations it was possible to analyze the resistance and the results were validated by the Weibull
method. In order to evaluate the hardness of the material, the Knoop Micro Hardness method was
used. The data obtained in the characterization have relatively low standard deviations, with good
reproducibility but a little different than expected. This last fact makes it necessary to advance the
research in the material recycling process to identify possible factors that will improve the characteristics of the pieces tested.
keywords: Characterization; Windshield; Glass-ceramic
Apoio Financeiro:
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772. SIMULAÇÃO DE CAVITAÇÃO EM BOMBA CENTRÍFUGA. PARTE I:
GEOMETRIA E MALHA
Autor:			
Orientador:		

Caroline Ribeiro Pereira
Livia Flavia Carletti Jatobá (CTC / IPRJ)

Bombas centrífugas são equipamentos utilizados no transporte de líquidos. Este tipo de turbomáquina é adotada em diversas aplicações. A técnica conhecida como Dinâmica dos Fluidos
Computacional (em inglês, “Computacional Fluid Dynamics”) consiste na solução numérica das
equações que governam o escoamento e substitui os modelos simplificados adotados no projeto
de bombas centrífugas. O desenvolvimento do projeto depende do domínio no aplicativo de simulação dinâmica dos fluidos e, portanto, de uma intensa etapa de capacitação. O principal objetivo deste projeto consiste em estudar o escoamento em uma bomba centrífuga, acrescentando o
fenômeno da cavitação, usando ferramenta de simulação dinâmica de fluidos de código livre. Para
a construção da geometria das partes que compõem a bomba centrífuga é necessária uma ferramenta de desenho assistido por computador (em inglês, “computer-aided design”). Neste caso, a
ferramenta utilizada foi o “Freecad”. A construção do projeto após a concepção da geometria será a
partir das principais etapas de uma simulação do escoamento de fluidos: etapa de pré-processamento (construção da geometria, malha e escolha dos modelos matemáticos), etapa de solução (solução
do sistema algébrico até convergência) e etapa de pós-processamento (análise dos resultados). A
ferramenta de simulação adotada é o “Openfoam”. Um dos resultados obtidos foi a construção da
geometria da bomba que será utilizada para a construção da malha do caso de validação e posteriormente a obtenção da malha. A concepção da geometria e malha do caso é de grande complexidade, pois existem muitas superfícies arredondadas que dificultam a criação de células uniformes e
com refinamento adequado para descrever o problema físico. Além disso, a malha de uma bomba
centrífuga é do tipo rotor-estator, ou seja, uma determinada região é móvel e gira em torno de um
eixo e o restante do domínio é fixo. Desta forma, é preciso incluir na solução ferramentas do openfoam que envolvam elemento rotativo. A obtenção da malha da bomba com elemento rotativo é
o resultado mais recente, e será utilizada, posteriormente, para estudo de convergência de malha
do caso de validação, que ainda será definido após novas revisões da literatura. Após a análise de
convergência serão gerados resultados da simulação do escoamento em uma bomba centrífuga e
então adicionado fenômeno de cavitação para novas análises de convergência.
palavras-chave: dinâmica dos fluidos computacional; bomba centrífuga; cavitação

Centrifugal pumps are equipment used to transport liquids. This type of turbomachinery is
used for several applications. The technique known as Computational Fluid Dynamics consists of
the numerical solution of the equations that govern the flow and substitutes the simplified models
adopted in the design of centrifugal pumps. The development of the project depends on the knowledge of fluid dynamics simulation applications and, therefore, an intense stage of qualification.
The main goal of this project is to study the flow in a centrifugal pump, adding the phenomenon
of cavitation, using a free software for fluid dynamics simulation For the construction of the geometry of the parts that make up the centrifugal pump, a computer-aided design tool is required.
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In this case, the tool used was Freecad. The construction of the project after the design of the geometry will be from the main steps of a fluid dynamics simulation: pre-processing step (build the
geometry, mesh and choose the mathematical models), solution step (solution of the algebraic system until convergence) and post-processing step (results analysis). The fluid dynamics simulation
tool adopted is the Openfoam. One of the results obtained was the construction of the geometry
of the pump that will be used for the construction of the mesh of the validation case and later the
obtaining of the mesh. The design of the geometry and mesh of the case is of great complexity,
since there are many rounded surfaces that hinder the creation of uniform cells and with adequate
refinement to describe the physical problem. In addition, the mesh of a centrifugal pump is of the
rotor-stator type, that is, a certain region is movable and rotates about one axis and the rest of the
domain is fixed. In this way, it is necessary to include in the solution tools that involve rotating
zone. Obtaining the pump mesh with rotating zone is the most recent result, and will be used later to validate the mesh convergence study, which will be defined after further literature reviews.
After the convergence analysis, results of the simulation of the flow in a centrifugal pump will be
generated, and then a cavitation phenomenon will be added for further analysis of convergence.
keywords: computational fluid dynamics; centrifugal pump; cavitation
Apoio Financeiro:
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DE EULER-BERNOULLI E IDENTIFICAÇÃO DE DANOS ESTRUTURAIS
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O presente trabalho apresenta uma metodologia, baseada na Técnica da Transformada Integral Generalizada, para a simulação numérica do comportamento dinâmico de uma viga de Euler-Bernoulli, amortecida. Nessa formulação, foi incorporado o parâmetro de coesão, que representa
uma medida da integridade local da estrutura, de modo a se obter também a resposta do sistema
na presença de danos estruturais. O objetivo deste trabalho é a formulação e solução do problema
inverso de identificação danos estruturais, a partir da resposta impulsiva. O problema inverso é
formulado com base nos conceitos de máxima verossimilhança e inferência bayesiana, definindo-se uma função objetivo. A solução do problema inverso de identificação de danos, aqui posto
como um problema de minimização, é obtida considerando-se o método de otimização estocástico Luus-Jaakola. Simulações numéricas foram realizadas considerando-se diferentes cenários de
dano, diferentes níveis de ruído e número de sensores. Foi mostrada a eficácia na identificação de
danos estruturais em vigas do tipo Euler Bernoulli, com um e dois danos, com utilização de um
e dois sensores, mostrando ao final a viabilidade do método utilizado na identificação de danos
estruturais.
palavras-chave: Identificação de danos; Problemas inversos; Resposta impulsiva

The present work presents a methodology, based on the Technique of the Generalized Integral Transformation, for the numerical simulation of the dynamic behavior of a damped Euler-Bernoulli beam. In this formulation, the cohesion parameter, which represents a measure of the
local integrity of the structure, was incorporated in order to obtain also the response of the system
in the presence of structural damages. The objective of this work is to formulate and solve the
inverse problem of identifying structural damage, from the impulsive response. The inverse problem is formulated based on the concepts of maximum likelihood and Bayesian inference, defining
an objective function. The solution of the inverse problem of damage identification, here put as a
minimization problem, is obtained considering the Luus-Jaakola stochastic optimization method.
Numerical simulations were performed considering different damage scenarios, different noise
levels and number of sensors. Efficacy in the identification of structural damage in Euler Bernoulli
type beams with one and two damages was demonstrated using one and two sensors, showing the
feasibility of the method used to identify structural damages.
keywords: Damage identification; Inverse problems; Impulsive response
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Em geral, um sistema de produção de óleo e/ou gás é formado por reservatório, poço, linha
de fluxo, separadores, bombas/compressores e dutos para transporte. Em todas estas etapas modelos para o escoamento auxiliam a indústria em decisões tendo em vista o aumento de lucros, às
normas de segurança e a preservação do meio ambiente. A exceção do reservatório, nas demais etapas ocorre o escoamento em tubulações. O principal objetivo deste projeto é estudar o escoamento
em dutos de produção e transporte de gás natural usando dinâmica dos fluidos computacional.
Almeja-se no curto prazo o desenvolvimento de rotinas computacionais usando métodos numéricos no contexto mais clássico, para que, com desenvolvimentos posteriores, seja possível propor
novas estratégias para a determinação de pressão, velocidade e temperatura no escoamento de gás
natural em dutos de produção, instalações de superfícies e/ou gasodutos. Estuda-se primeiramente
o escoamento isotérmico de gás natural em um duto. Considera-se um conjunto fundamental de
equações dado pela conservação de massa, o balanço da quantidade de movimento e uma equação de estado para gás real. Utiliza-se a hipótese de um escoamento predominantemente unidimensional, tendo em vista o pequeno raio comparado com o comprimento do duto. Por meio da
substituição das equações de estado e do balanço da quantidade de movimento na conservação de
massa, obtém-se uma equação para a pressão, sendo esta e a velocidade as variáveis independentes.
Aplica-se, então, o método de diferenças finitas, uma formulação totalmente implícita, linearização e métodos iterativos para a obtenção da solução numérica. Correlações explícitas para o fator
de compressibilidade e para o fator de atrito foram codificadas, de forma a tornar os cálculos mais
rápidos, sem perda de acurácia. Tem-se no momento os resultados para um problema teste em termos apenas da variação de pressão, com resultados consistentes e avaliações coerentes para dados
trechos do código (correlações para propriedades de fluido, por exemplo). Os resultados para o caso
particular até o momento são satisfatórios e com módulos novos do código atualmente em testes,
acredita-se que em três semanas resultados para o problema pressão-velocidade serão alcançados,
já para um problema de escoamento em gasoduto simplificado.
palavras-chave: Gasodutos; Dinâmica dos fluidos computacional; Formulação totalmente implícita

Generally, an oil and/or gas production system is composed by reservoir, well, flow lines,
separators, pumps/compressors and pipelines. In all of these stages, the computational flow modeling is applied in order to choice production decisions in order to increase profits, safety standards
and the environmental preservation. Except for the reservoir, in the other stages, the flow in pipes
occurs. The main objective of this project is a study concerning natural gas production and transportation in ducts using computational fluid dynamics. It is expected in a short term the development of computational routines using classical numerical methods. Later, with more progress, it
will possible to propose new strategies in order to determine pressure, velocity and temperature
on the natural gas flow in production ducts, surface installations and/or gas pipelines. First of all,
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we have been studied the isothermal natural gas flow in a pipe. It is considered a fundamental set of
equations given by mass conservation, the momentum balance and a real gas equation of state. We
use a predominantly one-dimensional flow hypothesis, considering the small radius compared to
the pipe length. By means of the substitution of the equations of state and the momentum balance
in mass conservation, a non linear partial differential equation for unknown pressure is obtained.
Pressure and velocity, thus, are the independent unknowns in the final set of equations. Velocity
is obtained from momentum balance equation. Then, the finite difference method, a totally implicit formulation, linearization and iterative methods are applied in order to obtain the numerical
solution. Explicit correlations for compressibility and friction factors were coded in order to make
computations faster, without accuracy loss. We now have results for a test problem in terms of
pressure variation, with consistent results and correct data evaluations (verification of correlations
for fluid properties, for example). The results for the particular case are satisfactory and with new
code modules which are currently being tested, we believe that in three weeks results for the pressure-velocity problem will be obtained, already for a simplified pipeline flow problem.
keywords: gas pipeline; ; Computational fluid dynamics; Totally implicit formulation
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Atualmente, a simulação numérica de reservatórios de petróleo é uma das principais ferramentas dos engenheiros da indústria de óleo e gás. Ela tem como principal objetivo a predição do
desempenho de reservatórios de hidrocarbonetos sob diferentes cenários de produção, tendo-se
em vista a tomada de decisões para o gerenciamento de reservatórios. Nesse contexto, observa-se
que o acoplamento das complexas interações entre o poço e o reservatório tem sido motivo de
vários estudos. O chamado artefato numérico acarreta uma perda de acurácia dos resultados para
a pressão no poço obtidos para os tempos iniciais. Tal artefato possui um comportamento qualitativo análogo ao da estocagem do poço, razão pela qual este fenômeno também é conhecido como
estocagem numérica. Ele está associado ao cálculo do raio equivalente, na técnica de acoplamento
poço-reservatório, devido à consideração do escoamento em regime permanente, como proposto
originalmente por Peaceman. A fim de se eliminar a influência desse artefato, implementou-se
uma extensão para o cálculo do índice de produtividade (IP), incorporando os efeitos transientes do
escoamento. Considerou-se, na modelagem físico-matemática, o escoamento isotérmico de óleo
em meio poroso, ambos ligeiramente compressíveis, em reservatório contendo um poço produtor
horizontal. Utilizando-se a conservação da massa, a lei de Darcy e relações para as compressibilidades do fluido e da rocha, se obteve uma equação diferencial parcial para a variável pressão. A
pressão no poço é obtida mediante o uso do “Transient Well Index” (TWI), extensão da técnica do
Peaceman. Este cálculo é realizado empregando-se o método de Newton-Raphson para a determinação do raio equivalente e de uma expressão polinomial para a aproximação da função exponencial integral. Mediante o uso da derivada de Bourdet, foram obtidos os gráficos para se avaliar, sob
diversos cenários de produção, os regimes de escoamento, comparando-os com as soluções obtidas
via o uso da técnica clássica de Peaceman. Os valores da pressão no poço não apresentaram mais o
efeito numérico do artefato. Portanto, conclui-se que o uso do índice de produtividade transiente
contribuiu para que os resultados numéricos estivessem de acordo com o comportamento físico
observado na prática.
palavras-chave: acoplamento poço-reservatório; índice de produtividade transiente; simulação de
reservatórios

Numerical reservoir simulation is currently one of the main tools of engineers in the oil
and gas industry. It has as main objective the prediction of the performance of hydrocarbon reservoirs under different production scenarios, with a view to making decisions for management of
reservoirs. In this context, it has been the reason for several studies the coupling of the complex
interactions between the well and the reservoir. The so-called numerical artifact results in a loss
of accuracy of the results for the wellbore pressure obtained for the initial times. Such an artifact
has a qualitative behavior analogous to that of well storage, and this phenomenon is also known
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as numerical storage. It is associated with the calculation of the equivalent radius in the well-reservoir coupling technique, due to the consideration of steady-state flow as originally proposed by
Peaceman. In order to eliminate the influence of this artifact, an extension was implemented to
calculate the productivity index (IP) incorporating the transient flow effects. It was considered, in
the physical-mathematical modeling, the isothermal flow of oil in a porous medium, both slightly
compressible, in a reservoir containing a horizontal producer well. A partial differential equation
for the pressure variable was obtained using mass conservation, Darcy’s law and relations for compressibility of the fluid and rock. Wellbore pressure is obtained by using the Transient Well Index
(TWI), an extension of the Peaceman technique. This calculation is carried out using the Newton-Raphson method for the determination of the equivalent radius and a polynomial expression for
the approximation of the integral exponential function. Through the use of the Bourdet derivative,
graphs were obtained to evaluate, under different production scenarios, the flow regimes, comparing them with the solutions obtained through the use of the classic Peaceman technique. The
wellbore pressure values did not present the numerical effect of the artifact. Therefore, the use of
transient IP contributed to the results to be in agreement with the physical behavior observed in
practice.
keywords: well-reservoir coupling; transient well index; reservoir simulation
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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A poluição atmosférica é um dos problemas ambientais da humanidade que tem se agravado
e provocado efeitos prejudiciais ao ambiente e à saúde da população. Sabe-se que a biosfera terrestre vem sofrendo ação direta das atividades do homem (perda e/ou fragmentação de habitats)
e indireta, como consequência das mudanças climáticas decorrentes do tráfego urbano, atividades
industriais, queima de combustível, indústria de construção civil/demolição, que liberam enormes
somas de gases causadores do efeito estufa. Estudos afirmam que esse tipo de poluição está ligado à
ocorrência de algumas doenças nos seres humanos, tais como: irritação na pele, doenças cardíacas,
infecções respiratórias, câncer e mutações genéticas. É importante lembrar que os vegetais absorvem os gases da atmosfera através de estruturas denominadas estômatos durante os processos de
respiração e fotossíntese. Desta forma, os poluentes atmosféricos, em forma de gases, também são
absorvidos pelas plantas podendo causar tanto alterações morfológicas quanto distúrbios fisiológicos em seu crescimento e no número de folhas. Estudos sobre a contaminação atmosférica frequentemente têm sido limitados pelo alto custo dos instrumentos de monitoramento e dificuldades
na realização de uma ampla amostragem no espaço e no tempo. Partindo desse princípio, algumas
espécies vêm sendo utilizadas como bioindicadores de poluição local. Dentre estas se destaca a Licania tomentosa, popularmente conhecida como oiti. Trata-se de uma planta nativa de Mata Atlântica conhecida no paisagismo urbano, de bela copa com raízes de pouca agressividade e altamente
tolerante aos efeitos nocivos da poluição automotiva. Neste trabalho de pesquisa foram coletadas
folhas de Licania tomentosa em quatro diferentes áreas da Cidade do Rio de Janeiro, incluindo uma
área que será considerada como controle, buscando aferir a presença de metais pesados, nocivos à
saúde humana e ao meio ambiente. A análise multielementar das amostras coletadas foi realizada
por meio da Técnica de Fluorescência de Raios X por Dispersão em Energia nas instalações do
Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Técnicas Analíticas do Instituto de Física Armando
Dias Tavares da UERJ. As informações obtidas com os resultados deste trabalho foram comparadas
aos dados de índices de poluição, principalmente, por poluentes liberados pela descarga de veículos
automotores dessas mesmas regiões e serviram de parâmetro para se estabelecer um paralelo entre
tais níveis no ar atmosférico, folhas de oiti e a sua relação com indicadores de biomonitoramento e
com algumas doenças desenvolvidas em sua estrutura.
palavras-chave: Fluorescência de Raios X; Licania tomentosa; Poluição Atmosférica

Air pollution is one of the environmental problems of humanity which has worsened and
caused detrimental effects on the environment and the health of the population. It is known that
the terrestrial biosphere has been directly affected by man’s activities (loss and / or fragmentation
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of habitats) and indirect, as a consequence of the climatic changes due to urban traffic, industrial
activities, fuel burning, construction industry / demolition, which release huge sums of greenhouse gases. Studies indicate that this type of pollution is linked to the occurrence of some diseases
in humans, such as: skin irritation, heart disease, respiratory infections, cancer and genetic mutations. It is important to remember that plants absorb gases from the atmosphere through structures called stomata during the respiration and photosynthesis processes. In this way, atmospheric
pollutants, in the form of gases, are also absorbed by plants, causing both morphological changes
and physiological disturbances in their growth and number of leaves. Studies on atmospheric contamination have often been limited by the high cost of monitoring instruments and difficulties in
carrying out ample sampling in space and time. Based on this principle, some species have been
used as bioindicators of local pollution. Among these is Licania tomentosa, popularly known as
Oiti. It is a native plant of Atlantic Forest known in urban landscape, a beautiful canopy with roots
of low aggressiveness and highly tolerant to the harmful effects of automotive pollution. In this
research, leaves of Licania tomentosa were collected in four different areas of the City of Rio de
Janeiro, including an area that will be considered as control, seeking to verify the presence of heavy
metals, harmful to human health and the environment. The multi-element analysis of the collected
samples was carried out by means of the X-ray Fluorescence Technique by Dispersion in Energy
in the facilities of the Laboratory of Electronic Instrumentation and Analytical Techniques of the
Institute of Physics Armando Dias Tavares of UERJ. The information obtained with the results of
this work was compared to the data of pollution indexes, mainly by pollutants released by the discharge of motor vehicles from these same regions and served as a parameter to establish a parallel
between such levels in the atmospheric air, and its relationship with indicators of biomonitoring
and with some diseases developed in its structure.
keywords: X-ray fluorescence; Licania tomentosa; Atmospheric pollution
Apoio Financeiro: FINEP ;
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Estudo inicial das soluções (análise espectral) das equações de transporte de nêutrons na
formulação de ordenadas discretas (SN) estacionárias, em geometria unidimensional, um grupo de
energia, espalhamento linearmente anisotrópico considerando meios homogêneos e heterogêneos
com fonte fixa. Essa pesquisa nos proporcionou a construção das equações do Método espectral determinístico (MED). Os resultados do método MED são comparados com o tradicional método de
malha fina DD, cf., Diamond Difference, num aplicativo computacional desenvolvido em linguagem de programação JAVA (NetBeans 8.1), com o intuito de mostrar sua funcionalidade e consistência através de uma interface gráfico de uso fácil e rápido, em uma plataforma utilizada em larga
escala e facilmente aceita nos mais diversos sistemas operacionais. Pode ser conferido no simulador
resultados numéricos, gráficos e comparações entre os métodos citados de forma dinâmica e totalmente interativa, possibilitando ao usuário a obtenção de resultados com boa otimização de tempo
quando relacionados a outras plataformas de desenvolvimento. Em relação ao Método Espectral
Determinístico, puderam ser constatados bons resultados no que diz respeito à precisão nos fluxos
escalares obtidos, e alta velocidade na obtenção de resposta, uma vez que foram utilizadas bibliotecas otimizadas para a solução dos diversos artifícios matemáticos na modelagem do problema, na
sua maior parte através da álgebra linear e o calculo diferencial e integral numérico. Pode, ainda,
ser conferido no simulador um gerador de raízes e pesos da quadratura de Gauss-Legendre, através do Polinômio de Rodriguez. Gerador este que possibilitou a solução das integrais envolvidas
na equação de transporte de nêutrons. O projeto visa a criação e otimização de um aplicativo leve
e rápido que não necessite de uma plataforma de programação computacional para ser executada,
de forma que o aplicativo seja facilmente acessado nas diferentes situações de sua aplicação. Até o
momento, resultados satisfatórios foram obtidos utilizando o protótipo do simulador, o qual, ainda
serão implementadas diversas funções que possam melhorar ainda mais o desempenho na obtenção de resultados sólidos e condizentes com a solução analítica do problema.
palavras-chave: Transporte de partículas neutras; Modelagem computacional determinística; Física
de reatores nucleares

Initial studies of the solution for the neutron transport equations (spectral analysis) in the
discrete ordinates formulation (SN) in its stationary form, with unidimensional geometry, one
energy group and linear anisotropic scattering considering homogeneous and heterogeneous media with fixed-source. This research provided the construction of the Método Espectral Determinístico (MED) equations. The results obtained with the method MED were compared with the
traditional fine mesh DD, c.f. Diamond Difference, in a computational application developed in
the language JAVA (Netbeans 8.1), inorder to show its functionalities and consistency through a
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fast and easy-to-use graphic interface, in a plataform used on a large scale and easily accepted in
many operational systems. It can be seen in the simulator numerical results, charts and comparisons between the methods described above, in a dinamic and interactive way, enabling to the user
the obtaining of results with good time optimization when related to other developing plataforms.
About the method MED, good results were found with respect to the precision of the scalar fluxes
obtained and the high speed in calculating them, once optimized external libraries were used to
solve the many mathematical schemes to model the problem, in its major part, through linear algebra and numerical calculus. It can be also seen in the simulator a roots and weights generator for
the Gauss-Legendre quadrature, using Rodriguez polynomial. This generator provided the solution for the integrals presented in the neutron transport equation. The project heads to the criation
and optimization of a light and fast application that won`t need an integrated developing ambient
to be executed, so that the application can be easily accessed in the different forms of usage. Until
now, satisfactory results were obtained using the simulator prototype, which, will be implemented
with many functions that can enhance its performance in the obtaining of solid and consistent
results with the analitic solution of the problem.
keywords: Neutral particle transport; Determinist computational modelling; Nuclear reactor physics
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Neste trabalho apresentamos uma nova abordagem nodal numérica visando o desenvolvimento de um método da classe dos espectro-nodais, partindo da solução analítica (análise espectral) das equações de transporte de nêutrons na formulação de ordenadas discretas (SN) para a
solução de problemas em geometria unidimensional, uma velocidade, espalhamento isotrópico e
considerando meios homogêneos e heterogêneos com fonte fixa. Esses resultados são comparados
com o tradicional método de malha fina DD, cf., Diamond Difference. Os algoritmos de solução
dos problemas modelados foram implementados num simulador computacional em linguagem
MatLab, o mesmo que foi utilizado para gerar os resultados dos método DD.
palavras-chave: Modelagem computacional determinística; Teoria de transporte de nêutrons; Ordenadas discretas

In this work we present a new numerical approach for the development of a method of the
spectral-nodal class, starting from the analytical solution (spectral analysis) of the neutron transport equations in the formulation of discrete ordinates (SN) for solving problems in geometry one-dimensional, one-speed, isotropic scattering and considering homogeneous and heterogeneous
media with fixed source. These results are compared with the traditional DD fine mesh method,
cf. Diamond Difference. The solution algorithms of the modeling problems were implemented in
a computer simulator in MatLab languageand was created an user interface for make easy the understanding of the problem and its variables that nade then up, The same that was used to generate
the results of the DD method.
keywords: Deterministic computational modeling; Theory of neutron transport; Discreet ordinates
Apoio Financeiro: CNPQ
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Estudos na área do transporte de partículas neutras têm contribuído de forma relevante para
a construção de aplicações e dispositivos utilizados em diversos campos da ciência. Terapia de captura de nêutrons pelo boro na área da física médica, desenvolvimento de reatores nucleares, ensaios
não destrutivos e perfilagem de poços de petróleo são apenas alguns exemplos de aplicações relacionadas a esta área de estudo. Com o avanço na área da computação, simulações computacionais
são cada vez mais atrativas, pois apresentam geralmente baixo custo de realização e elevada acurácia nos resultados. A modelagem computacional de problemas do tipo fonte-detector visa a estimar
o valor do fluxo escalar de nêutrons medido através de detectores posicionados em determinados
pontos de um material. O objetivo deste trabalho é desenvolver um aplicativo computacional na
plataforma Matlab® que realize esta tarefa, tendo como entrada os parâmetros materiais do meio
e o posicionamento dos detectores no domínio. Para atingir este objetivo, o modelo matemático
utilizado consiste na equação unidimensional e estacionária do transporte de nêutrons monoenergéticos em meios não-multiplicativos e sua respectiva equação adjunta. Ambas as equações foram
trabalhadas na formulação das ordenadas discretas (SN) e o convencional método de malha fina
Diamond Difference (DD) foi utilizado para resolver numericamente os problemas (SN) físicos e
adjuntos de transporte.
palavras-chave: Equação de transporte; Problema adjunto; Ordenadas discretas

Studies on the transport of neutral particles have contributed in a relevant way to the construction of applications and devices used in various fields of science. Boron neutron capture therapy in medical physics, development of nuclear reactors, non-destructive testing and oil well logging are few examples of applications related to this area of study. With progressive advances in
computer science, computational simulations have become increasingly attractive, since they can
generally present low cost of realization and high accuracy of results. Computational modeling of
source-detector problems aims at estimating the neutron flux profile measured by detectors located at certain points within the domain. The objective of this work is to develop a computational
code in the Matlab® platform that accomplishes this task, taking as input the material parameters
and the positions of the detectors in the domain. In order to achieve this goal, the mathematical
model used consists of the time-independent, slab-geometry, one-speed neutron transport equation in non-multiplying media and its corresponding adjoint equation. Both equations were used
in the discrete ordinates (SN) formulation and the conventional Diamond Difference (DD) method was used to numerically solve the forward and the adjoint (SN) problems.
keywords: Transport equation; Adjoint problem; Discrete Ordinates
Apoio Financeiro: CNPQ
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Segundo dados do INEA e da CETESB, mais de ¾ das emissões de poluentes das regiões
metropolitana de Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente, são oriundas de fontes móveis, pela
queima dos variados combustíveis usados pela frota veicular, tais como gasolina, etanol, diesel,
biodiesel e gás natural. Por isso, com o objetivo de fazer a estatística multivariada destes poluentes,
o projeto avaliou as emissões para atmosfera de poluentes legislados e não legislados, oriundas de
um motor operando com misturas diesel e biodiesel em diferentes proporções. As amostragens
foram realizadas nas emissões de um motor típico da frota vans das cidades brasileiras, operando
em um dinamômetro de bancada sob condições de uso que simulam um percurso representativo
da frota em uso. As emissões foram coletadas em uma câmara de Teflon FEP de 4 m3 e irradiadas
com luz ultravioleta e visível, simulando deste modo a luz do sol. As espécies químicas emitidas e
formadas pelas reações térmicas e fotoquímicas foram acompanhadas antes e depois da irradiação.
Foram desenvolvidas e testadas metodologias para o monitoramento de monóxido de carbono,
óxidos de nitrogênio, ozônio, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, gases do efeito estufa, compostos orgânicos voláteis e material particulado. Os resultados serviram de base para avaliar o
impacto na formação do ozônio troposférico em função do uso do biodiesel, assim como espécies
secundárias formadas na atmosfera. Também foi acompanhada a formação de material particulado
de diferentes tamanhos, desde as nano partículas, partículas ultrafinas e partículas finas e as espécies associadas a cada fração. Além do potencial formador de ozônio das emissões estudadas ser
medido experimentalmente, os resultados serviram para a validação de um modelo de qualidade
do ar utilizando o modelo de trajetórias OZIPR com o modelo químico SAPRC, que possibilitou o
estudo de cenários para diferentes misturas diesel-biodiesel, reduzindo desta forma o número de
experimentos.
palavras-chave: Poluentes; Diesel; Biodiesel

as mobile energy sources, are the burning of the various nutrients used by the vehicle fleet,
such as gasoline, ethanol, diesel, biodiesel and natural gas. Therefore, in order to make a policy
multivariate, the project evaluated the advantages to the atmosphere of legislated and non-legislated pollutants from an engine operating with mixtures of diesel and biodiesel in various proportions. The samples were separated in some of the Brazilian fleets by a bench dynamometer under
conditions of use simulate a representative route of the fleet in use. The particles were collected
in a 4 m³ Teflon FEP chamber and irradiated with visible and ultraviolet light, thus simulating
sunlight. Species that emit the particles and digital photos are monitored before and after irradiation. Methods for the monitoring of carbon monoxide, nitrogen oxides, ozone, polycyclic aromatic hydrocarbons, greenhouse gases, volatile organic compounds and particulate matter have been
developed and tested. The services served as a basis for evaluating the impact on the formation of
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tropospheric ozone in the function of using biodiesel, as well as the species in the atmosphere. It
was also accompanied by a formation of particulate material of different sizes, such as nano particles, ultrafine particles and fine particles and as the associations associated with each fraction. In
addition to the ozone-producing potential of the outputs, as measured experimentally, the results
served to validate an air quality model or the OZIPR trajectory model with the standard SAPRC
model, which enabled the study of scenarios for different diesel-biodiesel blends , reducing in this
way the number of experiments.
keywords: Pollutants; Diesel; Biodiesel
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Um dos problemas relacionados ao crescimento populacional é a elevada taxa de produção
de resíduos e a escassez de água para consumo. O consumo demasiado de água na irrigação agrícola tem gerado diversas discussões devido à limitada disponibilidade de água doce. Sabe-se que a
agricultura consome maior parte da água que existe no planeta, sendo assim, o reuso de água para
a produção de mudas florestais pode ser uma das alternativas possíveis para diminuição deste impacto ambiental. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo avaliar os impactos ambientais do
uso de chorume como fonte de água de irrigação para produção de mudas florestais. Ensaios em
coluna de lixiviação utilizando diferentes substratos para cultivo de muda (Orgânico, Comercial
e Convencional) foram lixivadas com diferentes soluções: teste controle com água deionizada e
testes com diluição (12,5%, 25% e 50%) do lixiviado de chorume em água deionizada. Após doze
semanas (4 meses), o lixiviado recolhido foi caracterizado quimicamente visando avaliar o potencial de lixiviação de cada elemento. As amostras de lixiviado foram submetidas à digestão ácida
assistida por micro-ondas caseiro (Electrolux) e analisadas por Espectrometria de Absorção Atômica em chama da marca Varian, modelo AAS-240. Os resultados obtidos demonstraram que os
íons sódio, potássio, cálcio e magnésio são lixiviados. Foram também observadas no lixiviado, mas
em pequenas quantidades, os íons zinco e ferro. Contudo, o controle feito em todos os substratos,
revela que apenas zinco e ferro foram carreados em pequenas quantidades no composto orgânico,
além de traços de ferro na última semana do convencional. Em todos os substratos a concentração
de alguns íons do lixiviado pós-coluna era maior que o encontrado nas diluições, confirmando a
retirada de nutrientes dos solos. Além disso, o substrato comercial apresenta perda total de potássio
e cálcio. Para os tratamentos utilizando as diluições do chorume, foram identificados que todos os
solos perdem cálcio e magnésio além de absorverem sódio, ressaltando que somente o substrato
convencional foi capaz de reter potássio.
palavras-chave: Chorume; irrigação; ecotoxidade

One of the problems related to population growth is the high rate of waste production and
the scarcity of water for consumption. The consumption of too much water in agricultural irrigation has generated several discussions due to the limited availability of fresh water. It is known
that agriculture consumes most of the water that exists on the planet, and thus, the reuse of water
for the production of forest seedlings may be one of the possible alternatives to reduce this environmental impact. Thus, this work aims to evaluate the environmental impacts of the use of
slurry as a source of irrigation water for the production of forest seedlings. Leaching column tests
using different substrates for seedling cultivation (Organic, Commercial and Conventional) were
leached with different solutions: control test with deionized water and dilution tests (12.5%, 25%
and 50%) of leachate leachate in deionized water. After twelve weeks (4 months), the collected
leachate was chemically characterized in order to evaluate the leaching potential of each element.
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The samples of leachate were submitted to the homemade acid-assisted acid digestion (Electrolux) and analyzed by Varian brand Atomic Absorption Spectrometry model AAS-240. The results
showed that the sodium, potassium, calcium and magnesium ions are leached. The zinc and iron
ions were also observed in leachate, but in small amounts. However, control on all substrates reveals that only zinc and iron were carried in small amounts in the organic compound, in addition
to traces of iron in the last week of the conventional. In all substrates the concentration of some
post-column leachate ions was higher than that found in the dilutions, confirming the removal of
nutrients from the soils. In addition, the commercial substrate presents total loss of potassium and
calcium. For the treatments using leachate dilutions, it was identified that all soils lose calcium and
magnesium in addition to absorb sodium, noting that only the conventional substrate was able to
retain potassium.
keywords: slurry; irrigation; ecotoxicity
Apoio Financeiro: CNPQ
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782. AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DOS METAIS ANTES A APÓS O
TRATAMENTO DA ÁGUA UTILIZANDO UMA SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
Autor:			
Orientador:		

Isabela Barcellos Bernardes de Souza
Carin Von Mühlen (CTC / FAT)

O Campus Regional de Resende da UERJ utiliza uma solução alternativa de tratamento de
água, constituído por um poço artesiano, uma cisterna e uma caixa elevada. A desinfecção foi realizada por cloração em um tanque de adição. As amostras para determinação de níquel e manganês
foram coletadas em um ponto antes do tratamento de água, um ponto após o tratamento e dois
pontos em bebedouros do Campus. Adicionalmente, foram determinados ferro e zinco nos pontos
coletados após o tratamento. As análises foram realizadas em um equipamento de absorção atômica
em chama modelo AAnalyst 400, fabricado pela PerkinElmer. Os limites de detecção e quantificação obtidos foram de 0,003777 e 0,01259 mg L-1 para níquel, 0,06993 e 0,2331 mg L-1 para ferro,
0,005521 e 0,01840 mg L-1 para zinco e 0,008465 e 0,02822 para manganês, respectivamente. A
faixa de linearidade considerada foi de 0,02 a 0,045 mg L-1 para níquel, 0,005 a 0,5 mg L-1 para
ferro, 0,02 a 0,64 mg L-1 para zinco e 0,03 a 0,48 para manganês, com coeficientes de determinação
superiores à 0,9889. A concentração do níquel em todos os pontos coletados foi de 0,020 mg L-1. A
concentração de ferro na amostra da cisterna foi de 0,0500 mg L-1 , já nos bebedouros foi de 0,044
mg L-1. O Zinco apresentou uma concentração de 0,011 mg L-1 na cisterna, de 0,046 mgL-1 na
amostra do bebedouro do terceiro andar e 0,14 mg L-1 do bebedouro da portaria do Campus. A
concentração de manganês ficou abaixo do limite de detecção para todos os pontos amostrados. As
concentrações estabelecidas na portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde para níquel, ferro, zinco
e manganês são, respectivamente, 0,07 mg L-1, 0,3 mg L-1 , 5,0 mg L-1 e 0,4 mg L-1 . Os resultados
indicam que as concentrações dos metais determinados estão abaixo dos limites estabelecidos nessa
portaria. Adicionalmente, foi realizada a determinação de níquel em três amostras de águas superficiais da região. Um ponto de coleta foi localizado no Rio Sesmaria e dois pontos no Rio Paraíba
do Sul, em Resende. A concentração de níquel ficou abaixo do limite de quantificação do método.
palavras-chave: Metais; Espectrofotômetro de absorção; concentração do metal

The UERJ Regional Resende Campus uses an alternative water treatment solution, consisting of an artesian well, a cistern and a raised box. Disinfection was performed by chlorination
in an addition tank. Samples for nickel and manganese determination were collected at one point
before treatment of water, one point after treatment and two points at Campus drinking fountain.
In addition, iron and zinc were determined at the points collected after treatment. The analyzes
were performed on an AAnalyst 400 flame atomizer, manufactured by PerkinElmer. The limits
of detection and quantification obtained were 0.003777 and 0.01259 mg L-1 for nickel, 0.06993
and 0.2331 mg L-1 for iron, 0.005521 and 0.01840 mg L-1 for zinc and 0.008465 and 0.02822 for
manganese, respectively. The range of linearity considered was 0.02 to 0.045 mg L-1 for nickel,
0.005 to 0.5 mg L-1 for iron, 0.02 to 0.64 mg L-1 for zinc and 0.03 to 0, 48 for manganese, with
determination coefficients above 0.9889. The concentration of nickel at all points collected was

1507

0.020 mg L-1. The iron concentration in the sample of the cistern was 0.0500 mg L-1, already in
the drinking fountain was of 0.044 mg L-1. Zinc presented a concentration of 0.011 mg L-1 in the
cistern, of 0.046 mgL-1 in the sample of the third floor drinking fountain and 0.14 mg L-1 of the
drinking fountain of the Campus desk. The concentration of manganese was below the limit of
detection for all the points sampled. The concentrations established in ordinance 2914/2011 of the
Ministry of Health for nickel, iron, zinc and manganese are respectively 0.07 mg L-1, 0.3 mg L-1,
5.0 mg L-1 and 0, 4 mg L-1. The results indicate that the concentrations of the determined metals
are below the limits established in this ordinance. In addition, nickel was determined in three
samples of surface water from the region. One collection point was located on the Sesmaria River
and two points on the Paraíba do Sul River in Resende. The concentration of nickel was below the
limit of quantification of the method.
keywords: metals; Absorption spectrophotometer; metal concentration
Apoio Financeiro: CNPQ
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783. AVALIAÇÃO DE MORINGA OLEIFERA NA INIBIÇÃO DA CORROSÃO
DO AÇO CARBONO 1020 EM MEIO ÁCIDO
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:

Ariane Varella da Silva
Dalva Cristina Baptista do Lago (CTC / QUI)
Lilian Senna

O aço carbono possui uma grande aplicabilidade industrial devido à sua alta resistência mecânica e seu baixo custo. Os processos corrosivos estão relacionados à baixa nobreza do aço carbono e, quando associado a meio ácido, há a potencialização da degradação. Sendo assim, o uso de
substâncias que protegem o substrato de processos corrosivos se faz necessário. O presente trabalho tem como objetivos avaliar o processo de corrosão do aço carbono em meio ácido, na ausência e
presença de extratos aquosos e liofilizados de Moringa oleifera, obtidos em diferentes temperaturas
de extração; e determinar o teor de fenóis totais nos extratos aquosos. A metodologia consistiu no
preparo do extrato de Moringa empregando-se cerca de 5 g de folhas em 150 mL de água destilada, nas temperaturas de extração de 60°C, 80°C e 100°C, durante 30 minutos. Para a realização dos
ensaios eletroquímicos de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) e Polarização Potenciodinâmica (PP) foi empregada uma solução de HCl 1 mol/L contendo ou não 40 mL do extrato
aquoso. Na melhor temperatura de extração, um novo extrato foi preparado e em seguida liofilizado. Com o produto liofilizado foram preparadas soluções de HCl 1 mol/L contendo diferentes
concentrações do produto (500, 1000, 1500 e 2000 ppm), e em seguida foram realizados os mesmos
ensaios eletroquímicos acima mencionados. Adicionalmente, o teor de fenóis totais nos extratos
aquosos, obtidos em diferentes temperaturas, foi determinado por Espectroscopia UV-Visível. Os
resultados dos ensaios de EIE e PP para os extratos aquosos mostraram que a maior eficiência de
inibição (90,54 % - EIE e 92,67 % - PP) foi obtida para 100°C. A análise de fenóis totais mostrou
um aumento no teor destes compostos com o aumento da temperatura de extração, sendo o maior
valor obtido igual a 720,98 mg EAG/100 g de extrato. Para o extrato liofilizado verificou-se que a
melhor concentração para inibição da corrosão foi de 1000 ppm. Os ensaios de PP com os produtos
liofilizados mostraram que a Moringa agiu como inibidor misto, atuando mais na inibição da reação catódica do que na anódica, sendo a maior eficiência de inibição obtida igual a 92,58%.
palavras-chave: Inibidores Verdes; Aço Carbono 1020; Moringa Oleifera

Carbon steel has great industrial applicability due to its high mechanical strength and low
cost. The corrosive processes are related to the reactivity of carbon steel and, when associated to
an acidic medium, the degradation is potentialized. Therefore, the use of substances that protect
the steel from corrosive processes is necessary. The present work aims to evaluate the corrosion
process of carbon steel in acidic medium with and without aqueous and lyophilized extracts of Moringa oleifera, obtained at different extraction temperatures; and to determinate the total phenol
content in the aqueous extracts. The methodology consisted in the preparation of the moringa extract using about 5 g of leaves in 150 mL of distilled water at the extraction temperatures of 60 °C,
80 °C and 100 °C for 30 minutes. A 1 mol/L HCl solution containing or not 40 mL of the aqueous
extract was used to perform the electrochemical tests, Electrochemical Impedance Spectroscopy
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(EIS) and Potentiodinamic Polarization (PP). At the best extraction temperature, a new extract was
prepared and then lyophilized. With the lyophilized product, 1 mol/L HCl solutions containing different product concentrations (500, 1000, 1500 and 2000 ppm) were prepared, and then the same
electrochemical tests mentioned above were carried out. Additionally, the total phenol content in
the aqueous extracts obtained at different temperatures was determined by UV-Visible Spectroscopy. The results of the EIS and PP tests for aqueous extracts showed that the greater inhibition
efficiency (90.54 % - EIS and 92.67 % - PP) was obtained at 100 °C. The analysis of total phenols
showed an increase in the content of these compounds with the increase of the extraction temperature, with the highest value obtained equal to 720.98 mg EAG/100 g of extract. While evaluating
the different concentrations of lyophilized extract, it was concluded that the best concentration
for corrosion inhibition was 1000 ppm. The PP tests with lyophilized products showed that the
Moringa acted as a mixed inhibitor, acting more on the inhibition of the cathodic reaction than of
the anodic reaction, with the highest inhibition efficiency obtained 92.6%.
keywords: Green Inhibitors; Carbon Steel; Moringa Oleifera
Apoio Financeiro: CNPQ
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784. DEGRADAÇÃO E DESCOLORAÇÃO DE CORANTES ALIMENTÍCIOS
ARTIFICIAIS POR FOTODEGRADAÇÃO UV/H2O2 E BIODEGRADAÇÃO
Autor: 		
Orientador:		

Rebeca Agra Aquino
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Os corantes alimentícios artificiais vêm sendo utilizados para compensar a perda de cor
durante a fabricação dos produtos alimentícios, tornando-os mais atrativos aos consumidores. Os
resíduos industriais gerados pelo uso dos corantes são potenciais poluentes dos corpos hídricos.
Sistemas de tratamento biológico e a exposição à luz UV são alternativas interessantes para tratamento de efluentes diluídos com característica basicamente orgânica. Objetivo deste trabalho
é realizar uma comparação entre a eficiência de degradação e descoloração de corante artificial
alimentício através das técnicas: fotodegradação e biodegradação. Para os testes de fotodegradação, os corantes crepúsculo, tartrazina e verde rápido foram expostos à luz UV considerando-se
os seguintes fatores: pH 3,0 e 5,0; sem H2O2 e na presença de H2O2 (300 e 600 mg/L) e tempo de
exposição à luz (30 e 120min para soluções sem H2O2 e 5 e 20min para soluções com H2O2). Nos
testes de biodegradação, as colônias bacterianas isoladas de ETE foram inoculadas em meio mineral contendo apenas o corante como única fonte de carbono. A taxa de crescimento bacteriano e
a concentração restante de corante foram analisadas em espectrofotômetro UV/VIS por 13 dias.
Nos testes realizados sem H2O2 (120min), as taxas de degradação para crepúsculo, tartrazina e
verde rápido foram de 91%, 66% e 61%, respectivamente, e na presença de H2O2 (20min), as taxas
foram 95%, 88% e 94%, respectivamente. Baseado na análise de superfície de resposta, as melhores
condições de fotodegradação foram: crepúsculo e tartrazina: pH 5,0, e verde rápido: pH 3,0, todos
com 300mg/L de H2O2 e 20 min de exposição à luz. Nos testes de biodegradação com crepúsculo
e verde rápido pode-se observar um rápido crescimento do consórcio em torno de 3 dias. Já para a
tartrazina, inicialmente houve queda da taxa microbiana e crescimento a partir do 5° dia de incubação. Os corantes crepúsculo, tartrazina e verde rápido apresentaram eficiência de remoção de 98%,
31% e 79%, respectivamente. Os resultados mostram que as duas técnicas foram eficientes para
degradação dos corantes. Porém, a fotodegradação na presença de H2O2 ainda se destacou devido
a rapidez e a pequena quantidade de corante restante ao final do experimento.
palavras-chave: Degradação; Corantes alimentícios artificiais; Biodegradação

Artificial foods dyes have been used to compensate color losses during food manufacturing
making the products more attractable to consumers. The industrial wastes due to dyes utilization
are potential pollutants of hydric bodies. Effluent treatment systems using biological systems and
exposure to UV light seems to be a good alternative to the management and treatment of liquid
effluent contend diluted organic compounds. The objective of the present work is to compare the
removal and discoloration efficiency to manage effluents containing artificial food dyes: photodegradation and biodegradation. The photodegradation was conducted exposing solutions of sunset
yellow, tartrazine and fast green to UV light in distinct conditions: pH 3,0 and 5,0, in the absence
and presence of H2O2 (300 e 600 mg/L) and exposition period (30 and 120min for the solutions
without H2O2 and 5 and 20min for the solutions containing com H2O2). The bacterial colonies
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were isolated from water treatment plant and inoculated in mineral medium containing only the
dye as the sole source of carbon. The bacterial growth rate and dye concentration was followed by
UV/VIS absorption spectrometry during 13 days. The degradation rate of Sunset yellow, tartrazine and fast green in absence of peroxide were 91%, 66% and 61%, respectively, during 120 min
of experiment. At 20 min of experiment, in the presence of peroxide, degradation rate of sunset
yellow, tartrazine and fast green were 95%, 88% e 94%, respectively. Based on the response surface
analysis the best photodegradation conditions were: sunset yellow and tartrazine: pH 5,0, e fast
green: pH 3,0, H2O2 = 300mg/L and 20 min of light exposure. The bacterial consortium quick
grow up in 3 days in the presence of sunset yellow and fast green. Tartrazine led to the decrease of
microbial population and the grow up after five days of incubation. The removal efficiency of sunset yellow, tartrazine and fast green was 98%, 31% e 79%, respectively. Both techniques are efficient
for dyes removal from liquid effluent. However, the photodegradation in the presence of H2O2 is
better due to its rapidness and higher degradation rate.
keywords: Degradation; artificial foods dyes; biodegradation
Apoio Financeiro: ; UERJ
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785. DESENHO DE ISOMÉTRICOS DE TUBULAÇÃO DE PLANTAS
INDUSTRIAIS VIA INTEGRAÇÃO DA ÁLGEBRA LINEAR COM DESENHO
TÉCNICO EM SCILAB/MATLAB
Autor:			
Orientador:		

Marcelo Pereira Guimaraes Junior
André Luis Alberton (CTC / QUI)

As disciplinas de Álgebra Linear e Desenho Técnico são importantes disciplinas do ensino
de Engenharia Química, geralmente ambas alocadas no ciclo básico das grades curriculares. Infelizmente, muitos alunos não percebem a importância de tais disciplinas pela falta de integração com o
curso, ou a falta de ferramentas e aplicações associadas à tais disciplinas. Este trabalho propõe uma
integração entre tais disciplinas para desenho 3D, especialmente aplicável com uso de softwares
de computação numérica como Matlab ou Scilab (embora VBA/Excel também possa empregado).
Elaboração de linhas de código em Scilab/Matlab para o desenho de isométrico de plantas industriais, expondo a ligação entre disciplinas teóricas da grade curricular e suas aplicações no campo da
engenharia química. As disciplinas abrangidas pelo trabalho são: desenho técnico, álgebra linear e
programação. Elaboram-se códigos em Scilab/Matlab que são constituídos de algoritmos com rotinas, sub-rotinas, estruturas de repetição e condicionais, que juntos ao tratamento matemático adequado, constroem desenhos tridimensionais na interface do software. Esses tratamentos têm por
princípios artifícios da álgebra linear para a projeção dos objetos 3D, no plano, que constituem o
desenho técnico do isométrico de tubulação uma planta industrial. Artifícios como produto escalar,
produto vetorial, matriz de rotação, matriz de projeção são utilizados para este fim. Foi possível até
o momento a geração de um isométrico de tubulação com os seguintes sistemas: linhas de processo, TAG’s, válvulas e, tanques, vasos e reatores de geometria cilíndrica, sendo possível a alteração
em suas quantidades, dimensões e posicionamento do desenho a ser gerado. A forma apresentada
permite a elaboração de isométricos de tubulação, integrando conhecimentos de Álgebra Linear e
Desenho Técnico, usando softwares comuns de computação numérica, como o Scilab e o Matlab.
palavras-chave: Isométrico; Álgebra linear; Matlab

The subjects of Linear Algebra and Technical Drawning are important disciplines of the
teaching of Chemical Engineering, generally both allocated in the basic cycle of curricular grades.
Unfortunately, many students do not realize the importance of such disciplines for lack of integration with the course, or the lack of tools and applications associated with such disciplines. This
work proposes an integration between such disciplines for three - dimensional drawing, especially
applicable with the use of numerical computation software such as Matlab or Scilab ( although
VBA / Excel can also be employed ). Elaboration of Scilab / Matlab code lines for the isometric
drawning of industrial plants, exposing the connection between theoretical disciplines of the curricular grid and its applications in the field of chemical engineering. The disciplines covered by the
work are: technical drawing, linear algebra and programming. Scilab / Matlab codes are elaborated
that are made up of algorithms with routines, subroutines, repetition structures and conditionals
structures, which, together with the appropriate mathematical treatment, construct three - dimensional drawings in the interface of the software. These treatments are based on principles of linear
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algebra for the projection of three - dimensional objects in the plane, which constitute the technical drawing of the pipe isometric an industrial plant. Artifications such as scalar products, vectorial
products, rotational matrices, projection matrices are used for this purpose. Up to now, it has been
possible to generate an isometric piping with the following systems: process lines, TAG’ s, valves
and, cylindrical tanks, vessels and reactors, being possible to change their quantities, dimensions
and positioning of the drawning to be generated. The form presented allows the elaboration of
piping isometrics, integrating knowledge of Linear Algebra and Technical Drawning, using common numerical computation software such as Scilab and Matlab.
keywords: Matlab; Linear Algebra; Isometric
Apoio Financeiro:
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786. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE FERRO EM ÁGUA
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Orientador:		
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O presente trabalho teve como objetivo determinar a concentração de ferro em água potável utilizando a técnica de absorção atômica em chama. Foi coletada uma amostra de água potável
proveniente do tratamento de água superficial de uma residência na cidade de Resende e outra
amostra de água proveniente do tratamento de água subterrânea, coletada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Campus Regional de Resende). A detecção do ferro é importante porque o
excesso desse metal na água para consumo humano deixa lavatórios e vasos sanitários amarelados;
mancha tecidos e deixa sabor metálico na água, comidas e bebidas. Além disso, propicia a proliferação de bactéria, prejudicial a processos industriais de fabricação de bebidas, tinturaria e papel,
além de favorecer incrustações nos canos, máquinas de lavar roupa e chuveiros. Para determinar a
concentração de ferro nas amostras de água, o projeto foi dividido em coleta das amostras, preparo
das amostras (concentrar as águas a partir da evaporação das mesmas), obtenção da curva analítica
e análise das amostras por absorção atômica em chama, usando um equipamento da marca Perkinelmer (AAnalyst 400). A curva analítica foi obtida para a faixa de concentração da solução padrão
de ferro (Fluka Analytical) de 0,100 à 1,200 mg L-1, com coeficiente de determinação de 0,9972. A
concentração de ferro na amostra de água da residência foi de 0,038 mgL-1, enquanto a da Universidade foi de 0,107 mg L-1. Concluiu-se que a concentração de ferro nas amostras coletadas estava
dentro da faixa permitida pela Portaria MS nº 2.914/2011, a qual determina que a concentração
máxima de ferro em água potável deve ser de 0,300 mg L-1.
palavras-chave: Ferro; Absorção Atômica; Curva padrão

The purpose of this research is to determine the concentration of iron in drinking water
by using the technique Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS). Two samples of drinking
water were collected from different sources: one of them was taken from the surface water treatment in Resende City and the other one from groundwater treatment collected at Universidade
Estadual do Rio de Janeiro – Resende Campus. The presence of excess iron in drinking water can
lead to stained laundry, yellowish toilets and lavatories, besides leaving a metallic flavor in water,
food and drink. In addition, it promotes the proliferation of bacteria that is harmful to industrial
processes of production of drinks, dyeing and paper production. Furthermore, the excess of iron
can also lead to incrustations in pipes, washing machines and showers. In order to determine the
iron concentration in the different samples of water, it was necessary to divide the work into four
distinct stages: collecting the surface water and groundwater samples; preparing the samples (concentrating the water samples, starting from their evaporation); obtaining the analytical curve; and
analyzing the samples by FAAS using the Perkinelmer brand (AAnalyst 400). The analytical curve
was obtained for the concentration range of the standard iron solution (Fluka Analytical) from
0.100 to 1.200 mg L-1, with determination coefficient of 0.9972. The iron concentration in the
residence water sample was 0.038 mgL-1, while in the University water sample it was 0.107 mg
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L-1. It was concluded that the concentration of iron in the samples collected was within the range
allowed by Ordinance MS No. 2,914/2011, which determines the maximum concentration of iron
in drinking water should be of 0.300 mg L-1.
keywords: Iron; Atomic Absorption; Analytical Curve
Apoio Financeiro:
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Este trabalho descreve o início do desenvolvimento de um titulador de fases automático
para equilíbrio ternário líquido-líquido, utilizando o microcontrolador Arduino como ponto central de digitalização de dados e controle. Nesta primeira etapa serão abordadas as construções de: 1)
um sistema de bomba pistonada utilizando uma seringa com êmbolo e um motor de passo, ligados
por meio de um sistema contendo um eixo espiralado; 2) um sistema com feixe de laser e um sensor fotovoltaico para detecção de alternância entre limpidez e turbidez. A execução dessa primeira
etapa compreende a escolha de materiais, construção e realização de testes de capacidade mecânica
e técnica dos sistemas. O sistema ternário de testes será constituído de ciclohexano, água e etanol,
onde os dois primeiros são os componentes imiscíveis e a adição do terceiro promove a mistura
desses, com a consequente passagem de um sistema com fase dispersa em outra para um sistema
monofásico. Para a adição de etanol ao sistema bifásico até a limpidez, o microcontrolador Arduino
atuará no sistema de bomba pistonada; para a detecção da transição do número de fases, utilizar-se-á o sistema laser-sensor fotovoltaico para quantificar a difração da luz exercida pela fase dispersa
na fase contínua. Os dados de luminosidade captados pelo sensor serão recebidos pelo microcontrolador Arduino, que os enviará a um computador para armazenamento e processamento secundário. Os dados de dispersão da luz somados à capacidade de um ajuste fino de adição pelo sistema
de bomba pistonada permitirão ao microcontrolador Arduino uma atuação precisa sobre o sistema,
auxiliado pelo uso do computador para armazenamento de dados e interface com o usuário. Para
tal atividade, será utilizado um programa escrito em Python (versão 2.7.13), sendo capaz de se comunicar com o microcontrolador Arduino por meio da porta USB, permitindo assim o uso de uma
interface de uso mais amigável que o ambiente de programação padrão do microcontrolador, bem
como adicionar a capacidade de armazenamento sobre informações geradas e das atuações realizadas pelo microcontrolador no sistema no decorrer de uma ampla faixa de tempo, como valores de
luminosidade, volume adicionado, passos dados pelo motor e ações de controle. Com esses dados
disponibilizados e armazenados em forma digital, torna-se possível tanto a construção de gráficos
pelo usuário quanto uma análise melhorada desses dados. Testes preliminares com a interface e
armazenamento de dados já permitiram a obtenção e filtragem de dados (por média móvel) de
dispersão de luz para correção de flutuações do sinal devido à impedância do sensor fotovoltaico.
palavras-chave: titulador; sistema ternário; arduino
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This work describes the begining of the development of a automatic phases titulator for
liquid-liquid ternary equilibrium, utilizing an Arduino microcontroller as a central point of data
digitalization and control. In this first step will be addressed the construction of: 1) a system of
piston pump utilizing a syringe with piston and a stepper motor, connected by a system containing
a spiral axis; 2) a system with a lazer and a photovoltaic sensor for alternation detection between
clarity and turbity. The execution of this first step comprises the choice of materials, building and
realization of mecanical and technical capacity tests of the systems. The ternary test system will be
made of cyclohexane, water and etanol in which the first two are the immiscible componentes and
the additicion of the third one promote their mixture, with the consequently passage from a system
with a phase dispersed in another to a monophasic system. For the addition of etanol to a biphasic
system until it reaches the clarity, the Arduino microcontroller will act on the piston pump system; for the transition detection of the phases number, will be used a photovoltaic lazer-sensor
system to quantify the light difraction exerted by the dispersed phase on the continous phase. The
luminosity data cought by the sensor will be received by the Arduino microcontroller, which will
send them to a storage computer and further processing. The light dispertion data added up to the
capacity of a fine addition adjustment by the piston pump system will allow the Arduino microcontroller to have an precise acting on the system aided by the use of a data storage computer and user
interface. For such activity, a Python (2.7.13 version) programm will be used, being able to communicate with the Arduino microcontroller by a USB port, allowing that way the use of a more
friendly interface than the standart programming environment of the microcontroller, as well add
storage capacity about generated information and performed actions by the microcontroller on the
system over a wide range of time, as luminosity values, added volume, steps taken by the motor
and control actions. With this data made available and stored in digital form, it becomes possible to
construct grafics by the user and to have na enhanced analise of this data. Preliminary tests with the
interface and data storage had already allowed for obtaining and filtering light dispertion data (by
moving media method) for signal flutuations correction caused by photovoltaic sensor impedance.
keywords: titrator; ternary system; arduino
Apoio Financeiro: CNPQ
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Ligas de Cu-Sn são largamente usadas na indústria como revestimentos metálicos, que conferem resistência à corrosão e resistência mecânica a diversas peças e equipamentos. A eletrodeposição pode ser usada para produzir esses revestimentos, a partir de banhos eletrolíticos contendo
íons Cu2+ e Sn2+. Devido à diferença de comportamento eletroquímico dos elementos da liga
durante a redução, faz-se necessário o uso de um complexante, o qual deve ser preferencialmente
não agressivo ao meio ambiente, como é o caso citrato de sódio (Na3C6H5O7), usado no presente
projeto. Industrialmente, a produção do revestimento é geralmente feita utilizando corrente contínua (DC) ou pulsada (PC). Nesse trabalho, a eletrodeposição de revestimentos de ligas Cu-Sn foi
realizada sobre aço carbono, a partir de um banho eletrolítico contendo uma solução aquosa composta por CuCl2 (0,20 mol L-1), SnCl2 (0,02 mol L-1) e Na3C6H5O7 (0,50 mol L-1) com pH de
6,0, usando PC. Os revestimentos foram produzidos empregando um pontenciostato/galvanostato
e uma célula eletroquímica de três eletrodos: o eletrodo de trabalho (aço-carbono, com área de 4,9
cm2), o eletrodo de referência de calomelano saturado (ECS) e um fio de platina como contra-eletrodo. Foram aplicadas ao sistema diferentes densidades de corrente (j), com velocidade de agitação
de 300 rpm, em temperatura ambiente (25°C). Os valores da frequência de pulso (F) e do ciclo de
trabalho (γ) foram mantidos constantes. Os revestimentos foram caracterizados quimicamente,
usando espectrometria de emissão óptica por plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), avaliados morfologicamente, utilizando um microscópio eletrônico de varredura (SEM) e analisados
eletroquimicamente, por espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). Os resultados mostraram que ligas contendo Sn foram produzidas apenas a partir de j = 50 Am-2, não havendo diferença
significativas entre os teores de Sn encontrados. Observou-se que o uso de corrente pulsada promoveu refinamento dos grãos, com destaque para os filmes produzido em j = 50A m-2, onde um
revestimento compacto e com poucos poros foi produzido. Esse revestimento apresentou o melhor
desempenho anticorrosivo, com maior valor de resistência à transferência de carga e menor valor
de capacitância da dupla camada elétrica. Assim, revestimentos de ligas de Cu-Sn com proteção
anticorrosiva foram obtidos a partir do banho eletrolítico proposto e utilizando PC.
palavras-chave: Eletrodeposição; Ligas Cu-Sn; Citrato de sódio

Cu-Sn alloys are widely used in the industry as metal coatings, conferring corrosion and
mechanical resistance to different parts and equipments. Electrodeposition can be used to produce
these coatings from electrolytic baths containing Cu2+ and Sn2+ ions. Due to the difference in
the electrochemical behavior of the alloying elements during the reduction, it is necessary to use a
complexing agent, which should preferably be non-aggressive to the environment, such as sodium
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citrate (Na3C6H5O7), used in the present project. Industrially, the production of the coating is
usually made using direct (DC) or pulsed (PC) current. In this work, the electrodeposition of CuSn alloy coatings was carried out on carbon steel from an electrolytic bath containing an aqueous
solution composed of CuCl2 (0.20 mol L-1), SnCl2 (0.02 mol L-1) and Na3C6H5O7 (0.50 mol L-1)
at pH 6.0, using PC. The coatings were produced using a potentiostat/galvanostat and a three-electrode electrochemical cell: the working electrode (carbon steel, with 4.9 cm2 area), a saturated calomel reference electrode (ECS) and a platinum wire as a counter electrode. Different current densities (j) and a stirring speed of 300 rpm were applied to the system, at room temperature (25°C).
The values of pulse frequency (F) and duty cycle (γ) were kept constant. The coatings were chemically characterized, using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES),
morphologically evaluated, using a scanning electron microscope (SEM) and electrochemically
analyzed, by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The results showed that Sn-containing alloys were produced only from j = 50 Am-2 on, with no significant difference concerning the
Sn contents. It was observed that the use of pulsed current promoted grain refinement, especially
the filme produced at j = 50 A m-2, where a compact coating with few pores was produced. This
coating presented the best anticorrosive performance, with a higher value of charge transfer resistance and lower value of electrical double layer capacitance. Therefore, Cu-Sn alloy coatings with
anticorrosive protection were obtained from the proposed electrolytic bath and using PC.
keywords: Electrodeposition; Cu-Sn alloys; Sodium Citrate
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Os aparatos para desinfecção por luz solar (SODIS) em linha são em sua maioria caros e
de difícil aquisição. Diante disso, foi construído e testado, em trabalhos anteriores, um protótipo
de baixo custo alta praticidade e adaptabilidade que visa tornar viável a desinfecção SODIS para a
escala doméstica. Segundo os testes realizados o protótipo se mostrou promissor, sendo capaz de
desinfectar a água sem a utilização de desinfectantes químicos. O principal objetivo do trabalho
foi estudar as implicações da adaptação do protótipo desenvolvido para a escala doméstica, como a
possibilidade de seu uso aliado a outras tecnologias, como a captação de água de chuva, e a viabilidade do método de avaliação dos parâmetros de potabilidade no contexto residencial. Para tal será
empregado um método de comparação entre a eficácia da desinfecção recomendada (cloro ativo)
e a eficácia da SODIS, e será estudada uma maneira de se analisar a qualidade dessa desinfecção
que possa ser operada por leigos no contexto doméstico. Para o estudo da eficácia da SODIS foram
isoladas colônias de E.coli. Essas amostras isoladas foram testadas quanto a sua atividade sendo
inoculadas em meio seletivo para Escherichia Coli e reservadas de maneira adequada para prevenir
imprevistos. Essa amostra será inoculada em água destilada para o teste de eficácia da desinfecção
solar em comparação com o cloro ativo. Concomitantemente ocorreu o estudo do melhor método
de quantificação da atividade da E.coli no contexto residencial. As colônias de E.coli. foram isoladas com êxito, e apresentaram atividade em Ágar EC. Pudemos concluir que o protótipo é capaz
de ser aliado a outras tecnologias, mas apesar dos resultados promissores do protótipo de SODIS
em linha, ante a não idealidade das condições ambientais, faz-se necessário o desenvolvimento de
um método de avaliação da eficácia da desinfecção que seja de simples observação e fácil aplicação
no contexto pretendido. A parte final do estudo não foi concluída, visto que não foram realizados
todos os testes pretendidos, limitando as conclusões do trabalho.
palavras-chave: água; SODIS; desinfecção

In-line solar disinfection apparatus (SODIS) are mostly expensive and difficult to acquire.
In view of this, a prototype of low cost, high practicality and adaptability has been constructed and
tested, in order to make viable SODIS disinfection for the domestic scale. According to the tests
carried out the prototype was promising, being able to disinfect the water without the use of chemical disinfectants. The main objective of this work was to study the implications of adapting the
prototype developed to the domestic scale, such as the possibility of its use in combination with
other technologies, such as rainwater harvesting, and the feasibility of the method of evaluating
potability parameters in the residential context. A method of comparing the effectiveness of the
recommended disinfection (active chlorine) with the effectiveness of SODIS will be used and a way
of analyzing the quality of this disinfection that can be operated by non-specialists in the domestic
context will be studied. Colonies of E. coli were isolated for the study of the efficacy of SODIS.
These isolated samples were tested for their activity by being inoculated in Escherichia coli-selec-
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tive medium and adequately reserved to prevent unforeseen events. This sample will be inoculated in distilled water for the solar disinfection efficacy test in comparison to the active chlorine.
Concomitantly, the study of the best method of quantification of E.coli activity in the residential
context was carried out. Colonies of E. coli. were successfully isolated and showed activity in EC
Agar. We could conclude that the prototype is able to be linked to other technologies, but despite
the promising results of the online SODIS prototype, in view of the non-ideality of environmental
conditions, it is necessary to develop a method of evaluating the effectiveness of disinfection that
be simple observation and easy to apply in the intended context. The final part of the study was
not completed, as all the intended tests were not performed, limiting the conclusions of the study.
keywords: water; SODIS; desinfection
Apoio Financeiro:
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Introdução: O uso de fertilizantes de liberação controlada retarda a liberação do nutriente
no solo de forma a aumentar a produtividade do cultivo. O objetivo deste trabalho foi utilizar diferentes sólidos como matriz de ureia a fim de obter agente de liberação lenta de ureia, para tal a realizou-se as seguintes etapas: impregnação de ureia nas biomassas de palha e bagaço de cana-de-açúcar; síntese de biocarbonizados a partir destas biomassas pelo processo de pirólise; caracterização
dos biocarbonizados; impregnação da ureia por fusão nos biocarbonizados; e estudo de liberação de
ureia dos materiais preparados. Na pirólise foram variadas as condições de temperatura (400,600 e
800 °C) e tempo (0.5, 1, 2h), posteriormente a ureia foi fundida na superfície dos biocarbonizados
a 133 °C por 1h. Para a caracterização, foram determinados: o teor de voláteis; grupos superficiais
pelo método FTIR; e propriedades texturais por fisissorção de nitrogênio a -196 K. O estudo de
liberação foi realizado através de sucessivos ciclos de lixiviação com gotejamento randômico. Durante os testes de liberação de ureia impregnada na biomassa pura, percebeu-se que houve a extração de um corante natural amarelo presente na palha e no bagaço impossibilitando o monitoramento da ureia, por isso foram substituídos por amostra de madeira de reflorestamento (Lignocel)
moída. Os resultados mostraram que o material a base de biomassa retardou a liberação de ureia,
contudo o agente a base do biocarbonizado P/400/0,5 apresentou o melhor comportamento frente
a todos os materiais, por ter o menor percentual de liberação no primeiro ponto, cerca de 27,6%. A
investigação de seu comportamento pode ser explicada devido à presença de grupamentos ácidos
em sua superfície. Entretanto, conclui-se que mesmo apresentando bom resultado frente a outros
materiais, o valor obtido está aquém de valores referenciados na literatura (15-20%). Dessa forma,
sugere-se a realização de estudos que visem à melhoria do processo de impregnação
palavras-chave: ureia; biomassa; biocarbonizados

Introduction: The use of controlled release fertilizers slows the release of nutrients into the
soil so as to increase crop productivity. The objective of this work was to use different solids as urea
matrix in order to obtain a slow release agent of urea. For this purpose were made the following
steps: impregnation of urea in straw and bagasse of sugarcane; synthesis of biochars from these
biomasses by the pyrolysis process; characterization of these biochars; impregnation of the urea
by melting in the biochars and urea release study of the prepared materials. In the pyrolysis, the
temperature (400.600 and 800 ° C) and time (0.5, 1, 2h) conditions were varied. The urea was melted on the surface of the biochars at 133 ° C for 1h. In characterization step, the following analyses
were made: volatile content; surface groups by FTIR method and textural properties by nitrogen
physisorption at -196 K. The release study was carried out through successive leaching cycles with
random dropping. During the release tests of urea impregnated in the pure biomass, it was noticed
that there was the extraction of a natural yellow dye present in the straw and the bagasse, making
it impossible to monitor the urea reason why they were replaced by a sample of reforestation wood
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(Lignocel). The results showed that the biomass-based material delayed the urea release, however,
the P/400/0.5 biochar-based agent showed the best performance against all materials because it
had the lowest release percentage at the first point, about 27.6%. The investigation of its behavior
can be explained due to the presence of acidic groups on its surface. However, it can be concluded
that even though the result was good compared to other materials, the value obtained is higher
than the values reported in the literature (15-20%). In this way, it is suggested to carry out studies
aimed at improving the impregnation process.
keywords: urea; biomass; biochar
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Introdução: Uma das grandes preocupações da atualidade é a redução da qualidade do ar e
seus efeitos à saúde humana. Um grande contribuinte a esse problema são os meios de transporte.
A utilização de catalisadores no escapamento de veículos vem sendo uma alternativa para converter NOx, CO e hidrocarbonetos em compostos menos nocivos como CO2 e N2. Óxidos mistos
derivados de hidrotalcita à base de cobre vêm sendo estudados como uma alternativa. O método
convencional de produção em laboratório da hidrotalcita de Cu-Al é um processo em batelada. Este
processo tem suas desvantagens em relação à limitação da quantidade produzida e ao acompanhamento rigoroso. Objetivos: Desenvolver e implementar um método de produção contínua de hidrotalcita Cu-Al e analisar sua repetitividade. Metodologia: O método de obtenção da hidrotalcita
utilizado foi o da coprecipitação em pH constante. Utilizaram-se dois pHmetros para controlar o
pH na faixa de 9. A solução ácida contendo cobre e alumínio foi obtida a partir da solubilização dos
sais Cu(NO3)2.3H2O e Al(NO3)3.9H2O. Para o preparo da solução básica, foram utilizados os sais
Na2CO3 e NaOH. Os sólidos obtidos foram secos em diferentes condições e analisados por difratometria de raios x para identificação das fases cristalinas. Resultados: O método desenvolvido consiste na alimentação das soluções básica e ácida no reator utilizando um dos pHmetros e retirada
simultânea do produto para filtração. O controle da vazão de saída foi realizado por um artefato de
uso medicinal denominado equipo. Foram realizados dezessete experimentos no total, dos quais:
três foram para o desenvolvimento do método; quatro, para o estudo da repetitividade; oito, para o
estudo das condições de secagem; um, para a influência do papel-filtro na cor; e um, aumentando as
proporções de reagentes para obtenção de maior quantidade de sólido. A fase hidrotalcita pura foi
constatada em dois experimentos na fase inicial (Experimentos II e V), no estudo da secagem (Experimentos B, C e D) e nos últimos dois estudos anteriormente citados. Nos outros experimentos,
foi observada a presença de malaquita, uma formação cristalina indesejada. Conclusão: Constatou-se que é possível obter a hidrotalcita de Cu-Al na sua forma mais pura por um processo contínuo.
Recomenda-se a utilização dos sólidos obtidos pelo processo contínuo em reações catalíticas para
comparação com outros obtidos por batelada.
palavras-chave: Hidrotalcita Cu-Al; Processo contínuo; Coprecipitação

Introduction: One of the major concerns nowadays is the reduction of the air quality and its
effects on human health. A major contributor for this problem are vehicular emissions. Catalysts
have been used to convert NO¬x, CO and hydrocarbons in less harmful compounds as CO2 and
N2. As an alternative for conventional catalysts, the studies of mixed oxides based on copper derivate from hydrotalcites are promising. The conventional production method of Cu-Al hydrotalcite
in laboratory scale is a batch process. This process has some disadvantages as the restriction on the
amount of the solid produced and the strict monitoring. Objectives: Develop and implement a me-
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thod of continuous production of Cu-Al hydrotalcite, with focus on repeatability. Methodology:
The hydrotalcite production method is based on coprecipitation at constant pH. Two pHmeters
were used to control the pH in the range of 9. A solution with copper and aluminum was obtained
from the solubilization of Cu(NO3)2.3H2O and Al(NO3)3.9H2O salts. Na2CO3 and NaOH salts
were used to prepare the basic solution. The solid product was dried under different conditions
and analyzed by X-ray diffraction to identify the main crystalline phases. Results: The method was
based on the simultaneous addition of the basic and acid solutions with pH control in a continuous
stirred tank with inlet and outlet. The output flow control was performed by a special tool. The
output stream was then filtered. Seventeen experiments were carried out, which the first three
intended to develop the continuous method. The four subsequently were studied the repeatability
of the synthesis. Eight of them were analyzed the drying conditions. One was studied the influence
of the filter paper in the color. Finally, the last one intended to increase the reagents proportions to
obtain greater amounts of solid per day. The formation of pure hydrotalcite was observed in two
experiments at the initial phase (Experiments II and V), at the drying study (Experiments B, C e
D) and the last two synthesis mentioned before. On the other samples, the presence of malachite,
an undesired crystalline formation, was observed. Conclusion: It was possible to obtain a Cu-Al
hydrotalcite in its purest form by a continuous process. Further studies are recommended to compare the reaction results with catalyst obtained by this method and the ones obtained by the batch
method.
keywords: Cu-Al Hydrotalcite; Continuous process ; Coprecipitation
Apoio Financeiro:
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É de suma importância contar com um calçado que possua uma estrutura adequada e um
excelente suporte palmilhar para evitar as consequências imediatas em longo prazo em todas as
partes do corpo. Desta forma, desenvolver uma palmilha que possua elevada absorção de impactos torna-se necessário. E dentre os diversos materiais utilizados para o desenvolvimento desse
material, o poliuretano é o material que tem sido usado com maior frequência, além disso, pode
ser reforçado com fibras naturais. O uso de fibras naturais como reforço em materiais poliméricos vem sendo de grande interesse nas pesquisas, pois essas são provenientes de fonte renovável,
biodegradáveis, recicláveis e não tóxicas e apresentam baixo custo. O objetivo desse trabalho foi
desenvolver biocompósitos derivados do óleo de mamona reforçados com fibras da casca de noz
macadâmia e com fibras provenientes da palmeira para aplicação em palmilhas. As fibras foram
secas em estufa à 60ºC e peneiradas na granulometria 35 mesh e os biocompósitos foram preparados por moldagem por compressão e obtidos pela mistura em massa, do poliol com o diisocianato,
conforme a relação estequiométrica 1:0,8, em massa, e reforçados com fibras naturais de 5 a 30%
m/m.Os componentes foram misturados em um recipiente plástico utilizando palito de madeira
e vertidos em um molde de silicone juntamente com placas de vidro e deixados em repouso. Para
avaliar a capacidade de sorção em água, foi realizado o ensaio de adsorção em função do teor de
fibra em 8 períodos de tempo diferentes e em triplicata. A densidade dos biocompósitos também
foi avaliada, a fim de analisar o volume de poros. Os ensaios de módulo elástico por frequência de
vibração longitudinal foram realizados empregando a técnica de excitação por impulso (Impulse
Excitation Technique) utilizando o aparelho Sonelastic® Stand Alone. Os ensaios de impacto foram realizados usando a máquina de impacto com capacidade de 1J, avaliando a energia absorvida
ao impacto e a resistência.A morfologia dos materiais foi analisada por microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e a análise de porosidade foi analisada através de um microscópio óptico, com aumento de 4x/0.10. A quantidade de fibras inseridas nos biocompósitos influenciou nos resultados
obtidos. Conclui-se, portanto, que em uma maior quantidade de fibras inseridas, maior é a rigidez
e a resistência ao impacto do material. Devido à heterogeneidade e aglomeração das fibras, os materiais apresentaram tamanhos de poros distintos e, além disso, poros abertos e interconectados. No
entanto, os biocompósitos reforçados com fibra da palmeira foram os que obtiveram os melhores
resultados, em geral.
palavras-chave: Biocompósitos; Fibras vegetais ; Poliuretano

It is very important to have a footwear that has a suitable structure and an excellent support
to tread to avoid the immediate consequences in the long term in all parts of the body. In this
way, developing an insole that has high absorption of impacts becomes necessary. And among the
various materials used for the development of this material, polyurethane is the material that has
been used most frequently, and can be reinforced with natural fibers. The use of natural fibers as
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reinforcement in polymeric materials has been of great interest in the research, since these are
from renewable sources, biodegradable, recyclable and non-toxic and present low cost. The objective of this work was to develop biocomposites derived from castor oil, reinforced with fibers from
the macadamia nut shell and with fibers from the palm tree for application in insoles. The fibers
were oven dried at 60 ° C and sieved in the 35 mesh size and the biocomposites were prepared by
compression molding and obtained by mass mixing the polyol with the diisocyanate according to
the stoichiometric ratio 1: 0.8 by mass, and reinforced with natural fibers of 5 to 30% m / m. The
components were mixed in a plastic container using wooden toothpick and poured into a silicone
mold together with glass plates and allowed to stand. To evaluate the sorption capacity in water,
the adsorption test was carried out as a function of the fiber content in 8 different time periods
and in triplicate. The density of the biocomposites was also evaluated in order to analyze the pore
volume. The longitudinal vibration frequency elastic modulus tests were performed employing the
Impulse Excitation Technique using the Sonelastic® Stand Alone apparatus. Impact tests were performed using the impact machine with a 1J capacity, evaluating the energy absorbed to the impact
and the resistance. The morphology of the materials was analyzed by scanning electron microscopy (MEV) and the porosity analysis was analyzed by a optical microscope, with a magnification of
4x / 0.10. The amount of fibers inserted in the biocomposites influenced the obtained results. It is
concluded, therefore, that in a greater quantity of inserted fibers, the greater the rigidity and the
resistance to the impact of the material. Due to the heterogeneity and agglomeration of the fibers,
the materials presented distinct pore sizes and, in addition, open and interconnected pores. However, the biocomposites reinforced with palm fiber were the ones that obtained the best results in
general.
keywords: Biocomposites; Plant fibers; Polyurethane
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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POLI(ÁCIDO METACRÍLICO) RETICULADAS COM DIVINILBENZENO E COM
PROPRIEDADES MAGNÉTICAS
Autor: 		
Orientador:		
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Marcos Antonio da Silva Costa (CTC / QUI)

A importância do estudo de partículas poliméricas se reflete em diversos campos, desde a
área biomédica, onde utilizam-se as mesmas a fim de potencializar o efeito de fármacos até a área
ambiental, onde busca-se utilizá-las de diferentes formas de reduzir o impacto causado ao meio
ambiente por processos industriais, por exemplo. Para isso, estudos que melhoram o tamanho,
uniformidade e morfologia dos polímeros têm sido desenvolvidos. Neste projeto, propõe-se um
estudo sobre a preparação e a caracterização de partículas poliméricas à base de poli(ácido metacrílico-co-divinilbenzeno) por polimerização por precipitação. Foram avaliadas algumas condições
experimentais sobre a reprodutibilidade das polimerizações. Primeiramente, o ácido metacrílico
(MAA) e o divinilbenzeno (DVB) foram dissolvidos em acetonitrila/tolueno. Posteriormente, a
solução foi tratada durante 5 minutos com ultrassom, para depois ser adicionado o AIBN (5,0%
molar). A solução foi deixada sob fluxo de nitrogênio durante 5 minutos e o frasco foi hermeticamente fechado, com o meio reacional em atmosfera de nitrogênio. Depois a solução foi aquecida
sob agitação constante, durante 24 horas. As partículas resultantes foram separadas do meio reacional e lavadas com 100 mL de solução de ácido acético/metanol (15/85 em volume), e depois
lavadas com 100 mL de metanol puro. Os polímeros obtidos foram caracterizados principalmente
por FTIR, cujas análises revelaram as bandas de absorção características dos monômeros e por
microscopia que mostraram o formato esférico das partículas obtidas. Embora tenham sido utilizados os mesmos parâmetros de reação que vinham sendo feitos anteriormente no laboratório,
os resultados obtidos não foram constantes: inicialmente o produto desejado foi obtido conforme
o esperado, porém com um baixo rendimento. Das vezes seguintes, apesar de terem sido feitas
diversas modificações nas condições reacionais como temperatura do banho de silicone, no tempo
de purga de nitrogênio, na pureza do iniciador, bem como no solvente empregado nas lavagens, o
resultado era ora sim, ora não, de modo que não foi possível determinar a causa exata daqueles que
não deram certo. Experimentos continuam sendo realizados visando identificar as causas.
palavras-chave: Polimerização; Precipitação; Iniciador

The importance of polymeric particles study reflects in many fields, from the biomedical
area, which uses them to potencialize the effect of medications, to the biological area, that seek to
produce particles in order to reduce the impact caused to the environment by industrial processes,
for example. Thus, studies that improve the size, uniformity and morphology of the polymers
have been developed. In this project, a study on the preparation and characterization of polymer
particles based on (methacrylic-co-divinylbenzene) by precipitation polymerization is proposed.
Some experimental conditions on the reproducibility of the polymerization were evaluated. First,
methacrylic acid (MAA) and divinylbenzene (DVB) were dissolved in acetonitrile / toluene ). Subsequently, the solution was treated for 5 minutes with ultrasound, then the AIBN (5.0% molar)
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was added. The solution was left under nitrogen flow for 5 minutes and the flask was hermetically
sealed, with the reaction medium under nitrogen atmosphere. The solution was then heated under
constant stirring for 24 hours. The resulting particles were separated from the reaction medium
and washed with 100 mL of acetic acid/methanol solution (15/85 by volume), and then washed
with 100 mL of pure methanol. The obtained polymers were characterized mainly by FTIR, whose analyzes revealed the absorption bands characteristic of the monomers and by microscopy that
showed the spherical shape of the obtained particles. Although the same reaction parameters were
used as were previously done in the laboratory, the results obtained were not constant: initially
the desired product was obtained as expected, but at a low yield. In other experiments, although
various modifications were made to the reaction conditions such as the temperature of the silicone
bath, the nitrogen purge time, the purity of the initiator, as well as the solvent used in the washes,
the results were not reproducible, so that it was not possible to determine the exact cause of this
behavior. Experiments are still being carried out to identify the causes.
keywords: Polymerization ; Precipitation ; Initiator
Apoio Financeiro: CNPQ
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A síntese de materiais nanoestruturados altamente ordenados permite projetar materiais
com propriedades diferenciadas, nas quais são empregadas metodologias de preparo que possibilitem o controle cuidadoso da deposição de partículas com dimensões nanométricas. Os supercapacitores são condensadores eletroquímicos com extraordinária capacidade de armazenamento de
energia relativa a seu tamanho, apresentando menor tempo de carregamento e vida mais longa em
comparação às baterias tradicionalmente utilizadas. Atualmente os supercapacitores são apontados
como um dos dispositivos de armazenamento de energia mais promissores como fornecedores de
energia para produtos digitais, veículos e outros dispositivos eletrônicos portáteis. A utilização
do grafeno na composição desses materiais tem sido estudada, visto sua elevada área específica
(~2630m2/g, valor teórico), estabilidade química, alta condutividade elétrica, resistência mecânica e térmica e flexibilidade, propriedades atraentes para a obtenção de eletrodos de alta potência.
Assim, o presente trabalho tem como objetivo preparar eletrodos formados por nanofolhas de
grafeno reduzidas em substratos de cobre eletrolítico e avaliar sua potencial aplicação como supercapacitores. Algumas variáveis inerentes a este preparo foram determinadas após testes, como
tempo de pulverização do óxido de grafeno (GO), temperatura de redução e concentração da solução de GO. As análises de caracterização dos eletrodos por microscopia eletrônica de varredura
(SEM) e difração de raios-X (XRD) permitiram comprovar a formação de filmes finos e uniformes
de grafeno na superfície dos eletrodos e, também, que o processo de deposição e redução do GO
não favoreceu a formação de óxido de cobre na interface substrato/grafeno, conforme observado
em outros processos, como a síntese hidrotérmica. Os testes eletroquímicos por voltametria cíclica (CV) em meio alcalino mostraram diferenças mais significativas entre as amostras analisadas,
onde para uma das amostras foi observada a influência do substrato de cobre, indicando que o recobrimento do substrato não foi uniforme. Portanto, verifica-se um avanço no entendimento das
condições necessárias para o preparo de eletrodos à base de grafeno; porém, ainda são necessários
estudos adicionais para alcançar uma boa sistematização do processo de preparação de eletrodos
dessa natureza.
palavras-chave: Grafeno; Supercapacitor; Eletrodos

The synthesis of highly ordered nanomaterials allows for the design raw materials with distinct properties, upon which methodologies of preparation that would enable the careful control
of the deposition of particles with nanometer size are employed. Supercapacitors have an extraordinary energy storage for their size, with shorter charging time and greater longevity compared to
the traditionally used batteries. Nowadays, supercapacitors are pointed out as the most promising
energy storage devices, especially for vehicles and electronic portable devices. The use of graphene
in these kinds of materials has been studied, since its high specific surface area (~ 2630m2/g, theoretical value), chemical stability, high electrical conductivity, mechanical and thermal strength and
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flexibility are attractive properties for production of a high power electrode. Thus, the present study aims to prepare electrodes formed by graphene nanosheets reduced in copper foil and evaluate
their potential application as supercapacitors. Some synthesis parameters were determined after
tests, such as the spraying time of the GO solution, reduction temperature and GO solution concentration. Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-Ray Diffraction (XRD) analyses allowed
us to prove that thin and uniform films were formed in the substrates’ surfaces and, also, that the
GO deposition and the reduction process didn’t favor copper oxide formation on the substrate/
graphene interface, as observed on other processes such as hydrothermal synthesis. Electrochemical tests by cyclic voltammetry (CV) in alkaline solution showed more significant differences
between the analyzed samples, as it was possible to observe the copper substrate’s influence on
one of the samples, indicating that coverage was not uniform. Therefore, we obtained a better understanding of the conditions to prepare graphene-based electrodes; however, further studies are
required to achieve a great systematization of the preparation process of these electrodes.
keywords: Graphene; Supercapacitor; Electrodes
Apoio Financeiro:
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Os ácidos orgânicos são metabólitos de interesse da indústria por causa de suas amplas aplicações. Estes ácidos podem ser produzidos por processos fermentativos utilizando biomassas residuais como fonte de carbono e nutrientes. O principal ácido de interesse neste trabalho é o ácido
glucônico (AG) que é encontrado nas plantas, frutas, arroz, carne, vinho e vários outros alimentos,
e ele e seus sais são amplamente utilizados por diversas indústrias, tais como a farmacêutica, alimentícia, detergente, têxtil, couro etc. O AG pode ser obtido através da biotransformação de glicose pelo Aspergillus niger, através de uma reação de desidrogenação simples que não envolve vias
metabólicas complexas. Este processo pode ter seu custo reduzido no caso do emprego de resíduos
que contenham açúcares fermentáveis. O objetivo deste estudo foi avaliar a produção de ácido glucônico por fermentação submersa tendo como agente uma linhagem mutante de Aspergillus niger
10V10. Primeiramente, realizou-se a propagação do fungo em meio básico e, em seguida, em meio
de sabugo de milho. O ensaio preliminar de fermentação foi conduzido em “shaker” de bancada a
150 rpm e 30°C, com o meio de fermentação contendo 150 g/L de glicose e pH variando de 5,5 a
6,0. Os resultados obtidos mostraram um consumo pequeno de substrato e produção dos ácidos
glucônico e oxálico. Em seguida, foram realizados ensaios em biorreator com controle de agitação
(200 rpm), temperatura (32°C) e pH (6,5), mantendo as condições ideias de produção do ácido. O
meio de fermentação foi esterilizado em autoclave junto com o biorreator, visando manter a condição de esterilidade para o fungo. Nestes ensaios o consumo de substrato foi ainda pequeno, cerca
de 20%, mas ocorreu um aumento na produção do ácido glucônico, provavelmente devido a um
maior controle das condições operacionais. A identificação e quantificação dos ácidos produzidos
(glucônico, lático e oxálico) só foi possível com a implementação de uma nova metodologia de
análise por CLAE.
palavras-chave: ácido glucônico; Aspergillus niger; fermentação submersa

Organic acid production by submerged fermentation using a mutant of Aspergillus niger
Organic acids are metabolites of interest to the industry because of its wide applications. These
acids can be produced by fermentative processes using residual biomass as a source of carbon and
nutrients. The main acid of interest in this work is gluconic acid (GA) which is found in plants,
fruits, rice, meat, wine and various other foods, and it and its salts are widely used by various industries such as pharmaceutical, food, detergent, textile, leather, etc. The GA can be obtained by
the biotransformation of glucose by Aspergillus niger, through a simple dehydrogenation reaction
that does not involve complex metabolic pathways. This process can be reduced in cost in the case
of waste job containing fermentable sugars. This process can have its cost reduced If use fermentable sugars. The objective of this study was to evaluate the production of gluconic acid by sub-
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merged fermentation using a mutant of Aspergillus niger 10V10. First, the fungus was cultivated
in basic medium and then in corncob medium. The fermentation preliminary test was conducted
in shaker at 150 rpm and 30°C, with the medium containing 150g/L of glucose and pH ranging
from 5.5 to 6.0. The results showed a small consumption of substrate and production of gluconic
and oxalic acids. Then, tests were conducted in stirred bioreactor with agitation control (200 rpm),
temperature (32°C) and pH (6.5), maintaining the ideal condition for acid production. The fermentation medium was sterilized in an autoclave together with the bioreactor, to maintain the sterility
condition for the fungus. In these tests the substrate consumption was still small, about 20%, but
there was an increase in the production of gluconic acid, probably due to a greater control of the
operating conditions. The identification and quantification of the acids produced (gluconic, lactic
and oxalic) was only possible with the implementation of a new analysis methodology by HPLC.
keywords: gluconic acid; Aspergillus niger; submerged fermentation
Apoio Financeiro: ; PIBIC
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A preocupação com o meio ambiente e com a manutenção de recursos para futuras gerações têm incentivado desenvolvimentos tecnológicos que buscam minimizar os impactos causados ao planeta pela sociedade. Neste contexto, os materiais poliméricos sintéticos são colocados
muitas vezes como alvos de debates no meio científico quanto ao seu destino pós-consumo e de
que formas o seu mau uso e descarte irregular afetam o meio ambiente. A celulose é uma macromolécula de origem natural que possui ótimas propriedades mecânicas devido ao seu alto grau
de polimerização e orientação molecular aliado à presença de inúmeros grupamentos hidroxila
em sua estrutura. Tais grupamentos também permitem que a celulose possa sofrer modificações
químicas, reduzindo sua polaridade, hidrofilicidade, melhorando assim a interação entre a fibra e
a matriz polimérica e favorecendo a sua aplicação em diversos compósitos. O processo industrial
de beneficiamento da celulose visa aumentar a conformação e uniformidade da fibra, melhorando
assim a resistência física do papel e aumentando a qualidade do produto final obtido. Nesta etapa,
a polpa de celulose é submetida a um tratamento mecânico dentro de um equipamento chamado
“refinador”. A polpa passa entre os discos e é submetida a forças de cisalhamento e compressão que
promovem alterações na sua morfologia. O processo de refino permite atribuir melhor resistência
a um determinado grupo de fibras, acarretando em modificações morfológicas, aumentando a concentração de fibras menores, favorecendo a formação de microfibrilas superficiais que atuam como
elementos ligantes preenchendo espaços vazios entre as fibras. Este trabalho visa contribuir para o
desenvolvimento sustentável de novos materiais poliméricos à base de polipropileno reciclado e fibra de celulose com propriedades análogas ao respectivo polímero virgem. Realizando as seguintes
etapas: refino da celulose, mistura com látex nitrílico e natural, secagem, moagem, caracterização
das matérias-primas através de análises como TGA, FTIR e MEV e posteriormente, aplicação deste
material como carga para compósitos poliméricos.
palavras-chave: sustentável; celulose; polipropileno

Concern for the environment and the maintenance of resources for future generations have
encouraged technological developments that seek to minimize the impacts caused to the planet by
society. In this context, synthetic polymeric materials are often put to the forefront of scientific
debate about their post-consumer fate and how their misuse and irregular disposal affect the environment. Cellulose is a macromolecule of natural origin that has excellent mechanical properties
due to its high degree of polymerization and molecular orientation combined with the presence
of numerous hydroxyl groups in its structure. Such clusters also allow the cellulose to undergo
chemical modifications, reducing its polarity, hydrophilicity, thus improving the interaction between the fiber and the polymer matrix and favoring its application in several composites. The
industrial pulp processing process aims to increase the conformation and uniformity of the fiber,
thus improving the physical strength of the paper and increasing the quality of the final product
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obtained. In this step, the cellulose pulp is subjected to a mechanical treatment inside an equipment
called “refiner”. The pulp passes between the discs and is subjected to shear and compression forces
that promote changes in its morphology. The refining process allows to assign a better resistance
to a specific group of fibers, resulting in morphological changes, increasing the concentration of
smaller fibers, favoring the formation of superficial microfibrils that act as binder elements filling
empty spaces between the fibers. This work aims to contribute to the sustainable development
of new polymeric materials based on recycled polypropylene and cellulose fiber with properties
analogous to the respective virgin polymer. The following steps were carried out: cellulose refining, mixing with nitrilic and natural latex, drying, grinding, characterization of the raw materials
through TGA, FTIR and MEV analysis and later application of this material as a filler for polymer
composites.
keywords: sustainable; cellulose; polypropylene
Apoio Financeiro:
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Uma das reações que ocorrem em catalisadores automotivos do tipo de três vias (TWC –
“Three-Way Catalyst”) é a redução do NO pelo CO. Na busca de substitutos aos metais nobres
adequados a esses conversores, foi observado que tratamentos térmicos a altas temperaturas (900
°C) de catalisadores Cu-Al conduziu à formação de espinélio e a melhora nos desempenhos catalíticos. Neste contexto, foi proposto para esse trabalho a síntese de catalisadores tipos espinélios,
especificamente aluminatos Mg-Al e Cu-Al para avaliá-los frente à reação de redução do NO pelo
CO; a fim de elucidar o papel da estrutura espinélio no comportamento catalítico. Foram sintetizados precursores para aluminatos puros e misturas dos metais bivalentes Mg-Cu pelo método de
coprecipitação, utilizando hidróxido de amônio como agente precipitante e nitrato de cobre, magnésio e alumínio. Também se misturou aluminato de cobre com CuO, nas proporções de 25%, 50%
e 75%. Os precipitados formados foram calcinados a 750 °C e 900 °C, caracterizados (por difração
de raios X e fisissorção de N2) e submetidos a testes catalíticos. Estes apresentaram elevadas áreas
superficiais e a fase aluminato puro quando calcinados a 750 °C, mas o aumento da temperatura de
calcinação para 900 °C decorreu na formação da fase alumina e perda de área específica. Os catalisadores contendo cobre calcinados a 750 °C se mostraram promissores na reação e seletivos a N2. A
mistura Mg-Cu para obtenção do espinélio combinado levou a melhora da estabilidade térmica do
catalisador e apresentaram melhores atividades catalíticas entre os catalisadores testados sob fluxo
de He, alcançando conversões de 91% e 96% para NO a 500 °C, apesar do aluminato de magnésio
puro não ser ativo à reação. A combinação do aluminato de cobre com óxido de cobre II também
resultou em melhora no desempenho catalítico. O pré tratamento ao teste catalítico sob fluxo de
H2 levou a conversões máximas de 99% - CO e 100% - NO em apenas 388 °C, sendo a melhor conversão catalítica à reação de estudo.
palavras-chave: Espinélio; Magnésio; Cobre

One of the reactions that occur in automotive catalysts of the three-Way type (TWC –
“Three-ways catalyst”) is the reduction of the NO by CO. In the search for substitutes for the noble
metals suitable for these converters, it was observed that heat treatments at high temperatures (900
° C) of Cu-Al catalysts led to the formation of spinel and the improvement in catalytic performance. In this context, the synthesis of catalyst types spinels, specifically aluminates Mg-Al and Cu-Al
was proposed for this work to evaluate them in the face of the reduction reaction of the NO by CO;
to elucidate the role of the spinel structure in catalytic behavior. Precursors were synthesized for
pure aluminates and mixtures of bivalent Mg-Cu metals by the method of coprecipitation, using
ammonium hydroxide as precipitating agent and nitrate of copper, magnesium and aluminium. It
also mixed copper aluminate with CuO, in the proportions of 25%, 50% and 75%. The formed precipitates were calcined at 750 °C and 900 °C, characterized (by X-ray diffraction and fisistion of N2)
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and subjected to catalytic testing. These showed high surface areas and the pure aluminate phase
when calcined at 750 °C, but the increase in the calcined temperature to 900 °C took place in the
formation of the alumina phase and loss of specific area. The catalysts containing copper calcined
at 750 °C were shown to be promising in the reaction and selective to N2. The Mg-Cu mixture to
obtain the combined spinel led to improved thermal stability of the catalyst and presented better
catalytic activities among the catalysts tested under He flow, achieving conversions of 91% and 96%
for at 500 °C, despite the pure magnesium aluminate to not be active to the reaction. The combination of copper aluminate with copper II oxide also resulted in improved catalytic performance.
Pre-treatment to catalytic test under H2 flow led to maximum conversions of 99%- CO and 100%in at only 388 °C, the best catalytic conversion to the study reaction.
keywords: Spinel; Magnesium; Copper
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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O cromo é um metal que no ambiente aquático existe como Cr(III), e Cr(VI). O Cr(VI) é
considerado perigoso para a saúde pública devido às suas propriedades mutagênicas e carcinogênicas, sendo 0,05 mg L -1 , a concentração máxima permitida em águas destinadas ao consumo humano. Hidróxidos duplos lamelares (HDLs) são também conhecidos como argilas aniônicas. Uma
das propriedades dos HDL’s é a capacidade de troca iônica na qual possibilita a adsorção através da
troca do ânion interlamelar. O estudo trata da síntese de Hidróxidos duplos lamelares (HDL) do
tipo hidrotalcita baseados em Mg/Fe e Mg/Al usados na remoção do Cr (VI) a partir de soluções
aquosas. Foram sintetizadas (HDL) baseados em Mg/Fe por coprecipitação (razão molar 2,5; 4 e 6)
e Mg/Al por precipitação homogênea (razão molar [ureia]/[NO3-] de 2, 4 e 8). Ambas as condições de síntese influenciaram nas propriedades texturas e estruturais das amostras. Os padrões de
difração de raios-X das amostras foram característicos da fase hidrotalcita. Menores razões Mg/Fe
favoreceram a formação de cristalitos menores. Não houve importantes diferenças na capacidade
de remoção do Cr (VI) nestas amostras. Amostras preparadas por coprecipitação homogênea baseadas em Mg/Al apresentaram uma alta cristalinidade e uma maior capacidade de remoção do Cr
(VI). O método de precipitação homogênea permite a formação de partículas de tamanho homogêneo e menores que o método de coprecipitação.
palavras-chave: Hidrotalcitas; Remoção de Cr (VI); Precipitação Homogênea

Chromium is a metal which in the aquatic environment exists as Cr (III), and Cr (VI). Cr
(VI) is considered to be hazardous to public health due to its mutagenic and carcinogenic properties, with 0,05 mg L -1 being the maximum concentration permitted in waters intended for
human consumption. Lamellar double hydroxides (HDLs) are also known as anionic clays. One of
the properties of the HDL’s is the ion exchange capacity in which it allows the adsorption through
the exchange of the interlamellar anion. The study deals with the synthesis of Mg / Fe and Mg /
Al based lamellar double hydroxyl (HDL) of hydrotalcite type used for the removal of Cr (VI) from
aqueous solutions. Mg / Fe-based (HDL) based on co-precipitation (molar ratio 2.5, 4 and 6) and
Mg / Al were obtained by homogeneous precipitation (molar ratio [urea] / [NO3-] of 2,4 and 8).
Both conditions of synthesis influenced the textures and structural properties of the samples. The
X-ray diffraction patterns of the samples were characteristic of the hydrotalcite phase. Lower Mg /
Fe ratios favored the formation of smaller crystallites. There were no significant differences in Cr
(VI) removal capacity in these samples. Samples prepared by homogeneous coprecipitation based
on Mg / Al showed a high crystallinity and a higher Cr (VI) removal capacity. The homogeneous
precipitation method allows the formation of particles of homogeneous size and smaller than the
coprecipitation method.
keywords: Hydrotalcite; Removal of Cr (VI); homogeneous precipitation
Apoio Financeiro:
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As zeólitas são materiais cristalinos com propriedades importantes, permitindo seu uso em
diferentes áreas, com destaque para sua aplicação como catalisador e adsorvente. A presença de microporos, no entanto, limita sua atividade difusional. Atualmente, diferentes estratégias de síntese
de zeólitas mesoporosas têm surgido na tentativa de contornar essa limitação. É nesse contexto que
surge a síntese de nanofolhas de zeólitas tipo MFI usando um surfactante cuja cabeça hidrofílica é
um grupo diquaternário de amônio. A partir dessa idéia, o trabalho visa sintetizar duas amostras
de zeólita mesoporosa com estrutura MFI multilamelar usando agentes direcionadores de estrutura (ADE) baseados no 1-bromo-octadecano (C18H37Br) e no 1-bromohexadecano (C16H33Br),
e, a partir dessas amostras, realizar o estudo das características estruturais e texturais, definindo
as principais etapas de síntese e outros aspectos importantes na síntese da zeólita. A síntese pode
ser dividida em duas etapas principais que consistem na síntese do ADE e na síntese das nanofolhas de zeólita. O ADE foi obtido misturando o 1-bromo-octadecano e o N,N,N’,N’-tetrametil1,6-diamino-hexano numa solução de acetonitrila e tolueno (1:1 vol/vol). A mistura foi aquecida
a 70 °C durante 10h. Depois, o produto foi filtrado, lavado com éter dietílico e secado numa estufa
a 50 °C. O sólido formado foi dissolvido com 1-bromohexano e acetonitrila e refluxado durante
10h. O produto foi então filtrado, lavado com éter dietílico e secado a 50 °C. Na etapa posterior
foram misturados uma solução de silicato de sódio, Al2(SO4)3.18H2O, NaOH, ADE, H2SO4 e água
destilada para se obter uma composição do gel de 30Na2O:1Al2O3:100SiO2:10C18-6-6Br2:18H2SO4:4.000H2O. O gel resultante foi transferido para uma autoclave de aço inoxidável e aquecido a
150 °C durante 5 dias sem agitação. O produto final foi filtrado, lavado com água destilada e secado
a 70 °C. O produto foi calcinado a 550 °C durante 4 h sob o fluxo de ar. Os mesmos procedimentos
foram seguidos para o 1-bromohexadecano. A caracterização das amostras indicou a formação de
material mesoporoso, com um pico em baixo ângulo nos difratogramas, presença de volume de
micro e mesoporos e área específica esperada na análise textural, isotermas de fisissorção indicando mesoporosidade e faixa de diâmetro de poro dentro de mesoporos. Portanto, conclui-se que foi
possível obter material mesoporoso a partir dos ADE’s utilizados.
palavras-chave: Zeólita Mesoporosa; Nanofolhas de Zeólita; Agentes Direcionadores de Estrutura

Zeolites are crystalline materials with important properties, allowing its use in different
areas, with emphasis to its application as adsorbents and catalysts. The microporos presence, however, limits its difusional activity. Nowadays, different strategies of synthesis of mesoporous zeolites
have been appearing in the attempt to outline that limitation. It is in this context that the synthesis
of nanosheets of MFI-type zeólitas appears using as structure directing agent a surfactant which
head hydrophilic is diquaternary ammonium group. Based on this idea, this work seeks to synthesize two samples of mesoporous zeolites with with multilamellar MFI using Structure Directing
Agents (SDA) based on 1-bromooctadecane (C18H37Br) and on 1-bromohexadecane (C16H33Br),
and, from these samples, carry out the study of the structural and textural characteristics, defining
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the main stages of synthesis and other important aspects in zeolite synthesis. The synthesis can
be divided in two main stages that consist of the ADE synthesis and in the zeolites nanosheets
synthesis. The SDA was obtained mixing the 1- bromooctadecane and N,N,N’,N’-tetramethyl-1,6diaminohexane in a solution of acetonitrile and toluene (1:1 vol/vol). The mixture was heated at
70 °C for 10h. The solid was then filtered, was hed with diethyl ether and dried in an oven at 50 °C.
The solid formed was dissolved with 1-bromohexane and acetonitrile and refluxed for 10h. The
product was then filtered, washed with diethyl ether and dried at 50 ° C. In second stage, a solution
of sodium silicate, Al2(SO4)3.18H2O, NaOH, SDA, H2SO4 and distilled water was mixed to give
a gel composition of 30Na2O:1Al2O3:100SiO2:10C18-6-6Br2:18H2SO4:4,000H2O. The resulting
gel was transferred to a stainless steel autoclave and heated at 150 °C for 5 days without stirring.
The final product was filtered, was hed with distilled water and dried at 70 °C. The product was
calcined at 550 °C for 4 h under the airstream. The same procedures were followed for 1-bromohexadecane. The characterization of the samples indicated the formation of mesoporous material,
with a low angle peak in the diffractograms, presence of micro and mesopore volume and specific
area expected in the textural analysis, isotherms indicating mesoporosity and pore diameter within
mesopore range.
keywords: Mesoporous Zeolite; Zeolites Nanosheets; Structure Directing Agents
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O método convencional de produção de biodiesel é a catálise química alcalina, que consiste
na transesterificação de óleos vegetais com álcoois de cadeia curta na presença de catalisador básico
homogêneo. No entanto, esse processo possui algumas desvantagens, como o uso de óleo vegetal
refinado com baixo teor de ácidos graxos livres. Neste processo, o custo da matéria-prima responde
por cerca de 60 a 80% do custo total da produção de biodiesel. O objetivo deste trabalho foi estudar
a síntese de biodiesel a partir de óleos ácidos, catalisada por lipases comerciais imobilizadas em
sistema contínuo utilizando reator de leito fixo. O uso de lipases permite a catálise simultânea da
reação de transesterificação de triglicerídeos e de esterificação de ácidos graxos nos óleos ácidos
formando ésteres alquílicos. As lipases escolhidas para este estudo foram a Novozym 435, Lipozyme RM IM e Lipozyme TL IM, todas da Novozymes Latin America Ltda. Visando diminuir o custo
do biocatalisador, investigou-se também a reação de síntese de biodiesel empregando a lipase não
comercial de Yarrowia lipolytica. A síntese de biodiesel a partir da transesterificação do óleo de soja
com diferentes índices de acidez (IA de 8,5; 50 e 90) com etanol foi avaliada em sistema contínuo,
com um reator de leito fixo de 10 mm, preenchido por uma mistura de duas lipases comerciais
(0,3g de cada). O maior teor de biodiesel foi obtido com a combinação das enzimas Lipozyme RM
IM e Novozym 435, porém a concentração de biodiesel caiu significativamente durante o tempo
de reação (24h). As reações conduzidas com a lipase de Y.lipolytica resultaram em um teor de biodiesel menor que 2% após 24 h.
palavras-chave: biodiesel; óleo ácido; lipase imobilizada

The conventional process of biodiesel production is the transesterification of refined vegetable oils with short carbon-chain alcohols in the presence of homogeneous basic catalysts. However, these catalytic systems have some technological problems. They require the use of refined
vegetable oils in order to have low free fatty acids. As consequence, the high cost of these raw material accounts for 60-80% of the total biodiesel production cost. The aim of this work was to study
the synthesis of biodiesel from acid oils catalyzed by commercial lipases immobilized in a fixed bed
reactor. The lipases chosen for this study were Novozym 435, Lipozyme RM IM and Lipozyme
TL IM. The use of lipases allows simultaneous esterification of FFAs and transesterification of
triglycerides present in acid oil forming alkyl esters. In order to reduce the cost of the biocatalyst,
the reaction of biodiesel synthesis using non-commercial lipases of Yarrowia lipolytica, was also
investigated. The biodiesel synthesis from the transesterification of soybean oil with different acid
values (AV of 8.5, 50 and 90) with ethanol was evaluated in a continuous system, with a fixed bed
reactor of 10mm, filled by a mixture of two commercial lipases (0.3 g each). The highest biodiesel
content was obtained in the reaction carried out with the mixture of Lipozyme RM IM and Novozym 435. However, the biodiesel content decreased significantly during the reaction time (24h).
The biodiesel content in the reactions carried out with lipase of Y. lipolytica were lower than 2%.
keywords: biodiesel; acid oil; immobilized lipase
Apoio Financeiro:
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Introdução: O uso da tecnologia de membranas para a separação de misturas constitui uma
tecnologia compacta e muitas vezes mais econômica comparada à tecnologias tradicionais de separação. Um exemplo dessa aplicação seria a remoção de certos ácidos da corrente de gás natural em
uma plataforma de petróleo, que exige tecnologias compactas. Para fins de projeto e otimização, é
conveniente a escolha de técnicas numéricas robustas e idealmente com baixo tempo computacional. Objetivos: este trabalho tem como objetivo estudar métodos de resolução de EDOs aplicadas a
membranas. Metodologia: Depois de termos já estudado o método de diferença finitas para resolução das EDOs, primeiro aplicamos o método de elementos finitos, considerando que no último
ponto ocorria transferência normalmente e depois não ocorreria transferência de massa, em outras
palavras a derivada do fluxo seria zero. Após isso implementamos o conceito de fluxo difuso para
ambos os métodos. Resultados: Comparamos os dois métodos utilizando tanto o conceito de fluxo
difusivo quanto a condição de derivada zero no último ponto e coletamos tanto os resultados obtidos como o tempo de processamento para diferentes condições de Permeabilidade, Espessura da
Membrana, Diferença de Concentração, Vazão de Permeado e número de pontos de cada método.
Conclusão: Com a comparação dos métodos conseguimos ver que o método de elementos finitos
se estabilizava mais rapidamente em relação ao número de pontos quando comparado ao método
de diferença finitas, observamos também que ao utilizarmos a condição de derivada zero no último
ponto o tempo de processamento de ambos os métodos diminuía, principalmente o de diferença
finitas
palavras-chave: membrana; modelagem; métodos numéricos

Introduction: The use of membrane technology for separation of mixtures constitutes a
compact technology and several times more economic compared to the traditional technologies of
separation. Na example of the application of this technology would be the removal of certain acids
from the natural gas stream on an oil platform that requires compact technologies. For design and
optimization purposes it is convenient to choose robust numerical techniques and ideally with low
computational time. Goals: This work has as objective to study methods of resolution of ODEs
applied to membranes.Methodology: After having already studied the finite difference method for
solving the ODEs. We first applied the finite elements method considering that at the last point
would occur normally transference and after would not have mass transference. In other words the
derivative of the flow would be zero. After this we implemented the difuse flow concept for both
methods. Results: We compared the two methods using both the diffusive flow concept and the
zero derivative condition at the last point. We collected both the results obtained and the processing time for different Permeability conditions, Membrane Thickness, Concentration Difference,
Permeate Flow and number of points of each method. Conclusion: With the comparison of the
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methods we could observe that the finite elements method stabilized more quickly in relation to
the number of points when compared to the finite difference method. We also saw that when used
the zero derivative condition at the last point, the processing time of both methods decreased, especially the one of finite differences
keywords: membrane ; modeling; numerical methods.
Apoio Financeiro: CNPQ
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O látex de borracha natural é matéria prima utilizada na produção de diversos produtos devido a sua alta elasticidade e flexibilidade. As borrachas sintéticas existentes no mercado atualmente, não são capazes de substituir a natural em algumas aplicações. A alta elasticidade da borracha é
devido à presença de ligações existentes entre as cadeias poliméricas. Essas ligações são formadas
com o emprego de agentes de vulcanização, normalmente o enxofre, e este processo é conhecido
como vulcanização. O enxofre é adicionado em conjunto com vários outros aditivos do sistema de
vulcanização: óxidos metálicos inorgânicos que atuam como ativadores e produtos químicos orgânicos que agem como aceleradores da reação. De acordo com a dosagem dos aditivos para vulcanização é possível obter diferentes estruturas de rede, e com isso, variar as propriedades mecânicas
da borracha. Os parâmetros de vulcanização de diferentes composições incluem o tempo ótimo de
vulcanização (t90), os torques máximo (MH) e mínimo (ML), e são obtidos por meio de reometria.
Poucos estudos estão disponíveis na literatura sobre a avaliação da vulcanização de formulações do
látex de borracha natural preparadas em fase líquida. Neste trabalho, foram avaliadas as características reométricas e melhores condições para vulcanização de formulações de látex de borracha
natural com diferentes combinações de enxofre, aceleradores (Zdec e TMTD) e óxido de zinco. As
formulações de látex de borracha natural foram preparadas com aditivos para vulcanização em fase
líquida (mistura em agitador mecânico) e em fase sólida (misturador fechado tipo Haake). Após o
preparo das formulações, os parâmetros reométricos foram determinados em reômetro de disco
oscilatório utilizando a temperatura de 140°C, de acordo com a ASTM D5289. Conforme esperado,
o tempo ótimo para vulcanização e os parâmetros reométricos para as diferentes formulações apresentaram valores distintos de acordo com a variação do teor de enxofre e acelerador. Foi observado
um aumento do torque com o tempo para todas as amostras, o que indica a ocorrência da vulcanização. Através dos parâmetros reométricos foram definidas as condições ótimas para vulcanização
das diferentes formulações do látex de borracha natural em estufa.
palavras-chave: Látex de borracha natural; Vulcanização ; Reômetro

Study of the vulcanization of natural rubber latex Natural rubber latex is a raw material
used in the production of various products due to its high elasticity and flexibility. The synthetic
rubbers on the market today are not able to replace the natural rubber in some applications. The
high elasticity of the rubber is due to the presence of bonds between the polymer chains. Such
bonds are formed with the use of vulcanizing agents, usually sulfur, and this process is known
as vulcanization. Sulfur is added in conjunction with several other additives in the vulcanization
system: inorganic metal oxides act as activators and organic chemicals that act as reaction accelerators. According to the dosage of the additives for vulcanization it is possible to obtain different
net structures, and with this, to vary the mechanical properties of the rubber. The vulcanization
parameters of different compositions include the optimum vulcanization time (t90), the maxi-
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mum (MH) and minimum (ML) torques and are obtained by means of rheometry. Few studies
are available in the literature on the evaluation of the vulcanization of formulations of natural
rubber latex prepared in liquid phase. In this work, the rheometric characteristics and the better
conditions for vulcanization of natural rubber latex formulations with different combinations of
sulfur, accelerators (Zdec and TMTD) and zinc oxide were evaluated. Natural rubber latex formulations were prepared with vulcanization additives in liquid phase (mechanical stirrer mix) and in
solid phase (Haake type mixer). After preparation of the formulations, the rheometric parameters
were determined on an oscillatory disk rheometer using the temperature of 140 ° C according to
ASTM D5289. As expected, the optimum vulcanization time and the rheometric parameters for
the different formulations presented different values according to the variation of the sulfur and
accelerator content. An increase in torque over time was observed for all samples, indicating the
occurrence of vulcanization. Through the rheometric parameters the optimum conditions for vulcanization of the different formulations of natural rubber latex in an oven were defined.
keywords: natural rubber latex; vulcanization; rheometer
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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O crescente aumento na produção de biodiesel torna o coproduto glicerol disponível em
grandes quantidades e a preços reduzidos. Dentre os produtos químicos obtidos a partir do glicerol
e que possuem interesse comercial estão o carbonato de glicerol e o glicidol, os quais são matérias-primas para a preparação de poligliceróis, glicidil-éteres, poliuretanos e produtos farmacêuticos.
Uma das vias mais promissoras para a obtenção do carbonato de glicerol e do glicidol é a transesterificação do glicerol com o dimetilcarbonato, catalisada por sólidos básicos. Nesta etapa do
trabalho foi investigada a influência das condições experimentais (temperatura de reação e razão
molar DMC/glicerol) sobre a produção de carbonato de glicerol e glicidol através da reação de
transesterificação de glicerol e dimetilcarbonato (DMC), utilizando um óxido misto de ZnAl com
propriedades básicas como catalisador. O precursor do catalisador foi preparado por coprecipitação
e a forma cataliticamente ativa foi obtida por calcinação sob corrente de ar seco, a 550 ºC. A reação
foi estudada em fase líquida, sob pressão autógena, em um mini-reator batelada de aço inox, dotado
de agitação magnética e aquecido por meio de banho de óleo de silicone. As condições experimentais empregadas foram: temperatura de reação = 50 oC a 130 ºC, razão molar DMC/Glicerol = 2 a
8, concentração de catalisador 10 % e tempo de reação 180 min., sendo os produtos quantificados
por cromatografia em fase gasosa. O catalisador ZnAl50.550 mostrou-se ativo para a formação
de carbonato de glicerol e para a posterior descarbonilação deste formando glicidol. As condições
experimentais mais promissoras para a obtenção simultânea destes produtos a partir da transesterificação do glicerol foram a reação conduzida a 100 oC, empregando-se uma relação DMC glicerol
igual a 4/1. Os resultados obtidos confirmaram a viabilidade da produção do carbonato de glicerol
e do glicidol pela rota reacional proposta.
palavras-chave: Glicerol; Carbonato de glicerol; Glicidol

The growing increase in biodiesel production makes the co-product glycerol available in
large amounts and at reduced prices. Among the chemicals obtained from glycerol that has a commercial interest, there are glycerol carbonate and glycidol, which are raw materials for the preparation of polyglycerols, glycidyl ethers, polyurethanes, and pharmaceuticals. One of the most promising routes to obtain glycerol carbonate and glycidol is the transesterification of glycerol with
dimethyl carbonate catalyzed by basic solids. In this work, the influence of the experimental conditions (reaction temperature and DMC / glycerol molar ratio) on the production of glycerol carbonate and glycidol through the transesterification reaction of glycerol and dimethylcarbonate was
investigated using a ZnAl mixed oxide with basic properties as a catalyst. The catalyst precursor
was prepared by coprecipitation, and the catalytically active form was obtained by its calcination
under dry air at 550 ° C. The reaction was studied in the liquid phase, under autogenous pressure,
in a stainless steel mini batch reactor equipped with magnetic stirring and heated using a silicone
oil bath. The experimental conditions used were: reaction temperature = 50 oC to 130 oC, DMC /
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Glycerol molar ratio = 2 to 8, catalyst concentration 10 % and reaction time 180 min, the products
being quantified by gas chromatography. The ZnAl50.550 catalyst was active for the formation of
glycerol carbonate and its subsequent decarbonylation forming glycidol. The most promising experimental conditions for the simultaneous production of these products were the reaction being
conducted at 100 °C, using a DMC/glycerol ratio equal to 4/1. The results obtained confirmed the
viability of the production of glycerol carbonate and glycidol by the proposed reaction route.
keywords: Glycerol; Glycerol carbonate; Glycidol
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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Com o excesso de chuva há necessidade de procurar medidas governamentais parara controlá-la. Já com a seca, há a necessidade de armazenar a água pluvial, para que a mesma possa ser
usada futuramente. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é comparar os dados de um pluviômetro
automático com um manual. Para isso, foi preciso confeccionar um pluviômetro manual. A primeira etapa foi adquirir a garrafa pet de 2 litros e cortar a parte superior. Depois o cimento foi colocado para que a garrafa não caísse e corrigir as imperfeições do fundo do recipiente. Em seguida
a régua com 15 centímetros foi colada com cola quente verticalmente para que a medição pudesse
ser feita, com 0 cm sobreposto na linha horizontal do cimento. Após isso, foi colocada uma rede
de ferro na parte superior do pluviômetro para que não entrasse folhas, pedras ou qualquer outro
contaminante que atrapalhasse a medição. E por último, o pluviômetro manual foi colocado no
terraço do Bloco A do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (Cap-UERJ) situado
no bairro do Rio Comprido. Então, as medições foram feitas duas vezes na semana no período de
março a junho de 2018, e os dados medidos eram comparados com o pluviômetro automático da
Prefeitura do Rio De Janeiro (estação pluviométrica da Tijuca). Foi observado que os dados medidos no pluviômetro manual ficaram bem próximos dos dados da estação Tijuca. Das 12 medições
realizadas, cerca de 30% apresentaram chuvas acumuladas. Conclui-se que o pluviômetro manual
obteve resultados semelhantes ao registrado pelo pluviômetro automático, com diferenças no custo do equipamento e na operação dos dados.
palavras-chave: Pluviômetro manual; Chuva; Medição

With the excess of rain there is need to look for governmental measures to control it. With
drought, there is a need to store the rainwater, so that it can be used in the future. Thus, the objective of this work is to compare the data of an automatic rain gauge with a manual. For this, a
manual rain gauge had to be made. The first step was to get the 2-liter pet bottle and cut the top.
Then the cement was placed so that the bottle did not fall and to correct the imperfections of the
bottom of the container. Then the 15 cm ruler was glued with hot glue vertically so that the measurement could be made, with 0 cm superimposed on the horizontal line of the cement. After that,
an iron net was placed in the upper part of the rain gauge so that no leaves, stones or any other
contaminants could enter that would disrupt the measurement. And finally, the manual rain gauge
was placed on the terrace of Block A of the Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira
(Cap-UERJ) located in the Rio Comprido neighborhood. Measurements were then made twice a
week in the period from March to June 2018, and the measured data were compared to the automatic rain gauge of Prefeitura do Rio de Janeiro (Tijuca rainfall station). It was observed that the
data measured in the manual rain gauge were very close to the Tijuca station data. It was concluded
that the manual rain gauge obtained results similar to those recorded by the automatic rain gauge,
with differences in the cost of the equipment and the operation of the data.
keywords: Manual Rain Gauge; Rain; Measurement
Apoio Financeiro: FAPERJ ; FINEP ; CNPQ
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O aumento da demanda e da produção de compostos químicos tem levantado a atenção
para a incidência de contaminantes emergentes no meio, como micropoluentes. Um exemplo são
os desreguladores endócrinos, substâncias exógenas com capacidade de mimetizar uma substância
hormonal e causar efeito adverso ao sistema endócrino de seres vivos. Tais substâncias podem ser
encontradas em diversas matrizes ambientais, como solo, sedimentos, águas superficiais e subterrâneas, bem como nos efluentes, evidenciando-se como objeto de relevância sanitária e ambiental.
O comportamento e destino destes compostos está diretamente relacionado às suas propriedades
físico-químicas, que indicam maior afinidade com partículas sólidas e orgânicas e sugerem um inerente mecanismo de fracionamento entre as fases dissolvida e particulada de matrizes ambientais
aquosas. Contudo, poucos estudos consideram esse fato ao quantificar esses poluentes e seus efeitos
através de bioensaios. Neste trabalho foi avaliada a atividade estrogênica total das águas do rio Maracanã com o ensaio in vitro YES (Yeast Estrogen Screen), com o uso da levedura Saccharomyces
cerevisiae geneticamente modificada. Foram consideradas três frações da amostra para análise: a
fase dissolvida, os sólidos suspensos maiores que 0,7 µm e os sólidos suspensos com diâmetro entre
0,45 e 0,7 µm. Foram observados valores de equivalente estradiol (EQ-E2) total na faixa de 29,07
ng.L-1 a 64,89 ng.L-1, dos quais 35% a 62% estavam associados à fase particulada da amostra. A
maior parte da estrogenicidade ficou associada às partículas menores que 0,70 µm, enquanto que a
citotoxicidade foi induzida pelos estratos das partículas superiores a 0,70 µm. Os resultados demostraram a importância da análise das frações sólidas para a quantificação da atividade estrogênica
total de matrizes ambientais aquosas, bem como a relevância do controle de sólidos suspensos finos
em efluentes de estação de tratamento de esgoto, no que concerne ao controle de desreguladores
endócrinos no meio.
palavras-chave: Desreguladores endócrinos; Partição; Sólidos suspensos

The increased demand and production of chemical compounds has raised attention to the
incidence of emerging contaminants in the environment, such as micropollutants. An example are
endocrine disrupting chemicals (EDCs), exogenous substances that have the potential to mimic a
hormonal substance and cause an adverse effect on the endocrine system of living beings. These
substances can be found in several environmental matrices, such as soil, sediment, surface and
groundwater, as well as in wastewaters, standing out as an object of sanitary and environmental
relevance. The behavior and fate of these compounds is directly related to their physico-chemical
properties, which indicate major affinity for solid and organic particles and suggest an inherent
mechanism of fractionation between dissolved and particulate phases of aqueous environmental
matrices. However, few studies have been considering this fact when quantifying these pollutants
and their effects through bioassays. In this work, the total estrogenic activity of the Maracanã
River was evaluated with the Yeast Estrogen Screen (YES) assay, using the genetically modified
Saccharomyces cerevisiaet. Three fractions of the sample were considered for analysis: the dissolved phase, the suspended solids larger than 0.7 μm and the suspended solids with a diameter
between 0.45 and 0.7 μm. Total estradiol equivalent (E2-EQ) values were observed in the range
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of 29.07 ng.L-1 to 64.89 ng.L-1, of which 35% to 62% were associated with the sample particulate
phase. Most of the estrogenicity was associated with particles smaller than 0.70 μm, whereas cytotoxicity was induced by extracts of particles greater than 0.70 μm. The results demonstrated the
importance of solid fractions analysis towards the quantification of total estrogenic activity from
aqueous environmental matrices. Besides, it is highlighted the relevance of controlling fine suspended solids in sewage treatment plant effluents, regarding the control of endocrine disrupters in
the environment.
keywords: Endocrine disruptors; Partitioning; Suspended solids
Apoio Financeiro: CNPQ
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806. AVALIAÇÃO DA ECOTOXICIDADE DE LIXIVIADOS BRUTOS DE
ATERROS DO ESTADO RIO DE JANEIRO
Autor: 		
Orientador:		

Gabrielly Pessanha de Araujo
Daniele Maia Bila (CTC / FEN)

O lixiviado bruto é um líquido escuro resultante da decomposição dos resíduos sólidos dispostos em aterros sanitários. Devido a sua composição complexa, com alta concentração de matéria
orgânica recalcitrante, amônia e compostos tóxicos, o lixiviado é uma das principais fontes de poluição do solo e da água, uma vez que pode infiltrar-se e atingir o lençol freático. Por esse motivo,
torna-se relevante a presente pesquisa sobre a avaliação da ecotoxicidade desse efluente. Deste
modo, foram utilizados organismos-teste de três níveis tróficos: Daphnia Smilis (microcrustáceo),
Aliivibrio Fisheri (bactéria) e Danio rerio (peixe), em conjunto com parâmetros físico-químicos
como DQO, amônia e cloreto. Os lixiviados brutos analisados foram oriundos de cinco aterros
sanitários localizados no estado do Rio de Janeiro - Rio das Ostras, Macaé, Seropédica, Gramacho
e Nova Iguaçu, além do lixão desativado de Marambaia -. O ensaio agudo com a bactéria bioluminescente Aliivibrio fischeri foi realizado segundo a NBR 15411-3 (ABNT 2012), no qual a toxicidade é avaliada pelo decréscimo da luminescência após um período de exposição de 15 minutos.
O resultado foi expresso em CE50(%) e calculado pelo software “Microtox Omni 4.1”. Os ensaios
agudos com Daphnia similis e Danio rerio foram realizados segundo a NBR 12713 (ABNT 2016) e
NBR 15088 (ABNT 2016), respectivamente. Ambos os ensaios consistiram na exposição dos organismos-teste ao lixiviado em diferentes concentrações por um período de 48h, sendo a toxicidade
avaliada através da inibição natatória (microcrustáceo) e da letalidade (peixe). Os resultados foram
expressos em CE50(%) e CL50(%) e foram calculados pelo software “Trimmed Spearman-Karber”
com intervalo de confiança de 95%. Verificou-se, após a análise dos parâmetros e dos resultados
expressos da toxicidade, que há potencial tóxico de lixiviado bruto em todos os casos, baixas concentrações de amostra causaram efeitos deletérios aos organismos-teste. O lixiviado de Seropédica
mostrou-se o mais tóxico, com valores de 3,57%, 1,98% e 1,1% de CE50(%) para Allivibrio fischeri,
Daphnia similis e Danio rerio, respectivamente. Isso corrobora a relevância da correta operação de
aterros sanitários, com coleta e tratamento do lixiviado.
palavras-chave: Lixiviados; Toxicidade; Aterro

Leachate is a dark liquid resulting from the decomposition of the solid waste disposed in
landfills. Due to its complex composition with high concentration of recalcitrant organic matter,
ammonia and toxic compounds, the leachate is one of the main sources of soil and water pollution
since it can seep into and reach the groundwater. For this reason, the present work on the evaluation of this effluent ecotoxicity becomes so relevant. Three trophic levels of test organisms were
used: Daphnia Smilis (microcrustaceous), Aliivibrio Fisheri (bacterium) and Danio rerio (fish),
and physical-chemical parameters such as COD, ammonia and chloride. The raw leachates were
colletedfrom five landfills located in the state of Rio de Janeiro - Rio das Ostras, Macaé, Seropédica, Gramacho and Nova Iguaçu, as well as the deactivated dump of Marambaia. The acute assay
with the bioluminescent bacterium Aliivibrio fischeri was carried out according to NBR 15411-3
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(ABNT 2012), in which the toxicity is evaluated by the decrease of the luminescence after a period
of exposure of 15 minutes. The result was expressed in EC50 (%) and calculated by the software
Microtox Omni 4.1. Acute tests with Daphnia similis and Danio rerio were performed according
to NBR 12713 (ABNT 2016) and NBR 15088 (ABNT 2016), respectively. The both assays consisted in exposing the test organisms to the leachate at different concentrations for a period of 48
hours, and the toxicity was evaluated through immobility (microcrustacean) and lethality (fish).
The results were expressed as EC50 (%) and LC50 (%) and calculated by the software Trimmed
Spearman-Karber with 95% confidence interval. After evaluating the parameters and toxicity results, it was found that there is a toxic potential of raw landfill leachate in all cases, in other words,
low sample concentrations caused deleterious effects on the test organisms. Seropédica’s landfill
leachate was the most toxic, with EC50 (%) values of 3.57%, 1.98% and 1.1% for Allivibrio fischeri,
Daphnia similis and Danio rerio, respectively. Thus, this corroborates the importance of the correct operation of landfills, with collection and leachate treatment.
keywords: Leachate; Toxicity; Landfill
Apoio Financeiro: ; PIBIC-UERJ
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807. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO REUSO POTÁVEL NO BRASIL E
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Autor: Maíra Araújo de Mendonça Lima Orientador: Ana Silvia Pereira Santos (CBI / NUT)
A escassez de água potável vem crescendo no mundo, o crescimento populacional e as mudanças
climáticas só aumentam a pressão sobre os recursos hídricos com o decorrer dos anos. Em 2016 o
documento denominado “The Global Risks Report” elaborado no Fórum Econômico Mundial em
Genebra, Suíça afirmou que nos próximos 10 anos a crise na água será o problema mundial mais
preocupante (WEF, 2016). Portanto se faz cada vez mais necessário aumentar as matrizes hídricas
visando assegurar a disponibilidade futura, a prática do reuso vem ganhando espaço como uma
dessas matrizes, diversos países já utilizam o reuso potável na forma direta e indireta como uma
fonte segura e sustentável de água. Nesse estudo buscou-se analisar as práticas de reuso potável
atualmente em operação no mundo, suas principais características e as diferentes regulamentações,
através de extensa revisão bibliográfica sobre o tema. O estudo foi desenvolvido em duas etapas: a
primeira etapa consistiu na identificação de leis, guias e orientações de reuso potável no mundo e
a segunda etapa foi a identificação e apresentação das principais características de plantas de reuso
potável em operação. De acordo com as principais plantas de reuso potável de água estudadas,
observou-se que devido a indisponibilidade hídrica enfrentadas em algumas regiões do mundo, o
reuso potável se iniciou há muitos anos atrás. Hoje diversos fluxogramas de tratamento de reuso
são empregados, alcançando altos padrões de qualidade de água e sendo capaz de atender demandas cada vez maiores. Pode-se observar que a inclusão da água de reuso como fonte alternativa na
matriz hídrica demonstra uma significativa instrumento de gestão, promovendo água de qualidade,
resiliência hídrica e segurança hídrica do seu país.
palavras-chave: Esgoto sanitário; Reuso de Efluentes; Tratamento de esgoto

Autor: Maíra Araújo de Mendonça Lima Orientador: Ana Silvia Pereira Santos (CBI / NUT)
The shortage of drinking water is growing in the world, population growth and climate change
only increase the pressure on water resources over the years. In 2016, the document entitled “The
Global Risks Report” published by the World Economic Forum in Geneva, Switzerland, said that
in the next 10 years the water crisis will be the most worrisome global problem (WEF, 2016).
Therefore, it is increasingly necessary to increase water matrices in order to ensure future availability, reuse practice has been gaining ground as one of these matrices, several countries already use
reuse directly and indirectly as a safe and sustainable source of water. This study aimed to analyze
the reuse practices currently in operation in the world, its main characteristics and the different
regulations, through an extensive literature review on the subject. The study was accomplish out
in two stages: the first stage consisted in the identification of laws, guidelines and guidelines for
drinking reuse in the world and the second stage was the identification and presentation of the
main characteristics of reuse drinking water plants in operation. According to the main water
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reuse plants studied, it was observed that due to the water unavailability faced in some regions of
the world, drinking reuse began many years ago. Today, several reuse treatment flowcharts are
employed, reaching high standards of water quality and being able to meet increasing demands.
It can be observed that the inclusion of reuse water as an alternative source in the water matrix
demonstrates a significant management tool, promoting quality water, water resilience and water
security of its country.
keywords: Sanitary sewage; Reuse of effluents; sewage treatment
Apoio Financeiro:
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808. AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE MONITORAMENTO E
INDICADORES OPERACIONAIS DE SANEAMENTO OBJETIVANDO O
AUMENTO DA EFICIÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Autor:			
Orientador:		
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Marcelo Obraczka (CTC / FEN)

Introdução: O déficit de saneamento pelas carências de coleta e tratamento de esgotos é
um dos principais responsáveis pela situação ambiental precária de muitos corpos hídricos em regiões urbanas do país, como a Baía de Guanabara, principal corpo receptor da RMRJ. Mesmo em
áreas providas de sistemas de esgoto, o problema persiste pela grande ociosidade das redes e pelas
conexões de aguas pluviais que acabam, prejudicando o bom funcionamento sistemas. Objetivos:
Pesquisar o estado da arte da coleta/tratamento de esgoto em relação a legislação estadual vigente;
Avaliar a pertinência de atuais parâmetros de projeto e indicadores operacionais de saneamento;
Proposição de melhorias para atingimento de maior eficiência de funcionamento, monitoramento
e dimensionamento do sistema; melhorar condição ambiental dos corpos hídricos. Metodologia:
Levantamento de referências bibliográficas e legislação pertinente; Levantamento/ análise do histórico de dados de parâmetros de monitoramento nos afluentes e efluentes de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) na AP5, Zona Oeste, no período de 2015/16; Comparação dos limites
estabelecidos pelas legislações Federal (Resolução Nº 430 - Dispõe sobre as condições e padrões
de lançamento de efluentes) e Estadual (DZ-215.r-4–Diretriz de controle de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária); Resultados: Constata-se que muitos casos
os parâmetros de entrada nas ETE’s - como por exemplo a DBO Afluente - são inferiores aos recomendados pela literatura técnica bem como daqueles utilizados em projetos. Isso demonstra a
diluição por aporte indevido de águas não servidas ao sistema e ainda a existência de ociosidade das
redes. Conclusão: Em muitos casos, o efeito da diluição já seria suficiente para o atendimento das
restrições e limites estabelecidos pela legislação pertinente. Há necessidade de se analisar e eventualmente se rever parâmetros convencionais de dimensionamento, por exemplo, a DBO afluente,
o que poderia redundar em sistemas de tratamento mais eficientes e econômicos. Além da expansão do atendimento, há uma urgente necessidade de melhoria da eficiência dos sistemas existentes,
através da redução de entrada de águas pluviais e de infiltração nas redes, da implementação de
ações para aumento da interligação das residências e adesão dos moradores ao sistema separador.
palavras-chave: Efluentes; Saneamento; Indicadores

Introduction: The sanitation deficit due to the lack of collection and treatment of sewage
and one of the main responsible for the precarious environmental situation of many water bodies
in urban regions of the country, such as Guanabara Bay, the main RMRJ recipient. Even in areas
provided with sewage systems, the problem persists due to the great idleness of the networks and
the connections of rainwater that end up, damaging the good functioning systems. Objectives: To
search the state of the art of sewage collection / treatment in relation to the current statistical legislation; Evaluate a pertinence of current project and operational indicators of sanitation; Proposition of improvements for the operation of greater efficiency of operation, monitoring and sizing of
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the system; better environmental condition of water bodies. Methodology: Survey of bibliographic
references and relevant legislation; Survey / analysis of the data history of the control of our tributaries and effluents from Sewage Treatment Stations (STS’s) in AP5, West Zone, in the period
2015/16; Comparison of limits established by federal legislation (Resolution Nº430 - Provides for
the conditions and standards for effluent release) and State (DZ-215.r-4-Biodegradable organic
load control directive for liquid effluents of sanitary origin). Results: It is observed that many cases
the input parameter in the STS’s - such as the Affluent BOD - are lower than those recommended
by the technical literature as well as applications in projects. This demonstrates a dilution by undue
contribution of unsatisfied water to the system and still the existence of idleness of the networks.
Conclusion: In many cases, the effect of dilution is already difficult to meet the restrictions and
limits established in the relevant legislation. The need to analyze and eventually revise the orthodox sizing, for example a BOD of 240 mg/ l, which could result in more efficient and economical
treatment systems. In addition to service expansions, there is an urgent need for efficiency of
existing systems, through the reduction of rainwater infiltration and infiltration in the networks,
implementation of actions to increase the interconnection of residences and adhesion of residents
to the separator system.
keywords: Effluents; Sanitation; Indicators
Apoio Financeiro: CNPQ
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809. BIORREMEDIAÇÃO DE SOLOS CONTAMINADOS POR DERIVADOS DE
PETRÓLEO: OTIMIZAÇÃO DE CONDIÇÕES
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Orientador:		
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O desenvolvimento industrial aumenta a qualidade de vida da sociedade e facilita o acesso
a diversos produtos, mas em contrapartida o meio ambiente é afetado diretamente com o despejo de resíduos tóxicos cada vez mais complexos. Entre esses resíduos, os efluentes de indústrias
têxteis são carregados com corantes, moléculas orgânicas com alta carga inorgânica e de difícil
biodegradabilidade, que são tóxicos e alteram a coloração do efluente. O projeto tem como finalidade encontrar microrganismos que sejam capazes de consumir os corantes pela ação enzimática,
reduzindo a coloração do efluente e a concentração do composto tóxico. Além disso, aumentar o
banco de micro-organismos no laboratório para serem utilizados posteriormente no tratamento
de efluentes da faculdade. Até o atual momento foram realizadas três etapas durante o projeto, a
primeira consistiu no cultivo e no isolamento de colônias retiradas de amostras do solo da faculdade, em seguida foi feito a medição da cinética de crescimento radial dessas colônias em placa de
Petri em dois ambientes de cultivo diferentes, um em meio de cultivo ‘Ágar Sabouraud’ o e outro
no ‘Ágar Sabouraud’ com adição de 1% do corante Laranja Ácido 7, as colônias foram medidas a
cada 24h com auxílio de um paquímetro. Com a segunda etapa, foram selecionadas as duas colônias
que tiveram a melhor velocidade de crescimento no ambiente contaminado para serem utilizadas
na terceira etapa. A última parte realizada do projeto consistiu na preparação de uma solução para
simular o efluente contaminado, este foi inoculado com os fungos selecionados e a cada 4 em 4 dias
os inóculos eram levados para a medição da absorvência do espectro em um espectrofotômetro
para acompanhar a degradação da coloração do efluente durante um período de 45 dias. Com a
realização das três etapas, foram obtidas duas colônias que, de acordo com o espectrofotômetro,
reduziram a coloração do inóculo, mas visivelmente não foi notado uma grande alteração na cor
pois os micro-organismos selecionados escureceram a solução e se tornou impossível comparar
com o controle. Foi possível concluir que a concentração do corante diminuiu, mas a terceira etapa
será refeita para um resultado mais conclusivo.
palavras-chave: laranja ácido sete; biodegradação; fungos

The industrial development raises the society’s quality of life and facilitates the access of
several products; on the other hand, the environment is directly affected by the disposal of toxic
residues with increasingly complexity. Between theses residues, the effluents of the textile industry
are loaded with dyes, organic molecules with a high inorganic weight and low degradability, who
are toxics and change the effluent’s coloration. The project has the purpose of find microorganisms
capable of consume dyes by the enzymatic activity, reducing the effluent’s coloration and the toxic
compound’s concentration. Besides that, raise the microorganism’s database in the laboratory, for
future effluents treatment. Until the current moment where realized three stages. The first one
was the cultivation and isolation of colonies extracted from the university’s soil. On the next stage
were made measurements of the radial grow kinetics from these colonies on Petri dishes using two
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distinct culture medium, the first with Ágar Sabouraud as the growth medium and the second with
the same growth medium plus 1% of the dye Orange II. The colonies were measured every 24 hours using a pachometer. In the second stage were selected two colonies with the best grow speed in
the contaminated environment to use in the third stage. The last realized phase were composed by
the production of solutions that simulates contaminated effluents. The solutions were inoculated
with the selected fungi. Every four days during 45 days these inoculums were measured on spectrophotometer for monitor the dye’s degradation. After the conclusion of the three stages were
obtained two colonies who, according the spectrophotometer, reduces the inoculum’s coloration,
but with bare eyes the alteration was not noticed a great alteration, because the microorganisms
change the solution’s color, making them darker and becoming impossible the comparison with
the control solution. It was possible to conclude that the dye’s concentration was reduced, but the
third stage needs to be remake for better conclusions.
keywords: orange II; biodegradation; fungi
Apoio Financeiro:
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A destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos para que se possa evitar ou
minimizar a contaminação dos recursos hídricos e do solo. Apesar dos aterros sanitários serem a
opção mais viável e popularmente conhecida em muitos municípios brasileiros, os seus subprodutos gerados são de alto impacto ao meio ambiente, sendo um deles o lixiviado que é resultante
da biodegradação parcial da matéria orgânica em conjunto com a solubilização de componentes
orgânicos e inorgânicos. O lixiviado é um composto altamente toxico ao meio ambiente, dentre os
componentes presentes no lixiviado, o nitrogênio amoniacal apresenta-se altamente resistente aos
tratamentos comumente empregados. O biocarvão vem a ser um material promissor para ser utilizado como uma etapa para o tratamento do lixiviado, podendo vir a ser empregado em larga escala,
pois apresenta relativa economia e sustentabilidade em sua produção. O biocarvão é um produto
proveniente da carbonização de biomassa em condições de baixas concentrações de oxigênio. Suas
propriedades variam de acordo com o tipo de biomassa utilizada e as condições de sua produção,
para o ensaio em equilíbrio em lote foram realizados ensaios de equilíbrio em lote para verificar as
interações da sorção do íon amônio nos biocarvões estudados em função do tipo de biomassa utilizada (banana e laranja) e em função da temperatura de pirólise (400 e 600 °C), utilizando monosoluções preparadas em laboratório e lixiviado bruto proveniente do aterro sanitário de Seropédica
localizado no estado do Rio de Janeiro. Foi utilizado cloreto de amônio para a preparação da solução, Essas amostras foram alocadas em mesa agitadora a 120 rpm por 48 horas. Após foi realizada
a medição da concentração de nitrogênio amoniacal das amostras antes do ensaio de sorção e após
o ensaio para quantificar o quanto foi sorvido por cada tipo de biochar utilizado. Em termos de
capacidade de sorção, o biochar de casca de banana 600ºC apresenta cerca de 12 mg/g enquanto o
biochar de bacaço de laranja 600ºC tem metade, cerca de 6 mg/g, para o lixiviado. Verificou-se que
a temperatura de pirólise e a biomassa utilizada na carbonização da matéria-prima influenciam na
capacidade de adsorção do material.
palavras-chave: Sorção; Biochar; Lixiviado

Environmentally sound final disposal of solid waste so that contamination of water resources and soil can be avoided or minimized. Although landfills are the most viable option and popularly known in many Brazilian municipalities, their byproducts are of high environmental impact,
one of them being the leachate that results from the partial biodegradation of organic matter together with the solubilization of components organic and inorganic. The leachate is a compound
highly toxic to the environment, among the components present in the leachate, the ammoniacal
nitrogen is highly resistant to the commonly used treatments. Biocarbon is a promising material
to be used as a step for the treatment of leachate, and can be used on a large scale, because it pre-
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sents relative economy and sustainability in its production. Biocarbon is a product derived from
the carbonization of biomass under conditions of low oxygen concentrations. Its properties vary
according to the type of biomass used and the conditions of its production. For the batch equilibrium assay, batch equilibrium assays were carried out to verify the interactions of the ammonium
ion sorption in the studied biocharones as a function of the type of biomass (400 and 600 ° C) using
laboratory solutions and crude leachate from the Seropédica landfill located in the state of Rio de
Janeiro. Ammonium chloride was used for the preparation of the solution. These samples were
allocated on a shaker table at 120 rpm for 48 hours. After the measurement of the concentration
of ammoniacal nitrogen of the samples before the sorption test and after the test was carried out
to quantify how much was sorbed for each type of biochar used. In terms of sorption capacity, the
banana bark biochar 600 ° C has about 12 mg / g while the orange barrel biochar 600 ° C has half,
about 6 mg / g, for the leachate. It was verified that the pyrolysis temperature and the biomass used
in the carbonization of the raw material influence the adsorption capacity of the material.
keywords: sorption; biocarbon; leachate
Apoio Financeiro:
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Introdução: Em função da escassez hídrica causada pelo aumento do consumo, por problemas ambientais e em alguns casos pela gestão inadequada de recursos hídricos, o Reuso de efluentes
passou a desempenhar uma relevante função socioambiental e econômica em muitos países, funcionando ainda como uma importante alternativa de fonte de água. Objetivos: O presente projeto
tem como objetivo geral estudar e avaliar o estado da arte do Reuso de águas servidas e residuárias,
tendo como foco a RMRJ, gerando maior conhecimento e indicando possíveis alternativas para
sua implementação. Objetiva ainda contribuir para a conscientização da população com relação ao
tema Água e a necessidade de racionalizar e gerir seu uso. Metodologia: A metodologia de trabalho
se baseia em levantamento de artigos, estudos, e demais referências disponíveis na bibliografia
quanto ao estado da arte, conceitos, normatização, aplicações e outros aspectos referentes ao tema.
Foi desenvolvida uma rede de parcerias incluindo órgãos e empresas públicas e particulares tais
como Inea, Cedae, FIRJAN para levantamento de dados e troca de experiências e informações.
Resultados: Foi gerado um mapa georrefenciado identificando as principais demandas por água
de Reuso e os volumes/vazão disponíveis, sendo priorizados em um 1º momento as ETE’s como
potenciais geradores e o sistema de transporte como consumidores de agua de Reuso para lavagem. Foram desenvolvidas planilhas demostrando a viabilidade econômica do emprego de água
de Reuso a partir do efluente tratado das maiores ETE’s na RMRJ, mesmo utilizando o sistema de
caminhões pipa. Conclusões: A partir do levantamento de informações e do desenvolvimento do
presente estudo, foi possível avaliar a situação atual da RMRJ no que tange ao Reuso, identificando
as potencialidades e os impedimentos que dificultam sua implementação em nossa realidade. Entre
as potencialidades destaca-se a existência de grandes vazões de efluente tratado de ótima qualidade em pontos específicos (ETE’s) que poderiam ser utilizados para usos menos nobres como para
sistemas de lavagens de frotas de veículos e outros empregos similares. Como impedimentos, identificou-se pincipalmente a carência de maior conhecimento e de legislação especifica para agua de
Reuso, bem como a inexistência de incentivos e politicas públicas para implementação do Reuso.
palavras-chave: Escassez de água; gestão de recursos hídricos; reuso de efluentes domésticos

Introduction: Due to the water shortage caused by increased water consumption, environmental problems and in some cases by inadequate management of water resources, effluent reuse
has played an important socio-environmental and economic role in many countries, also functioning as an important alternative water source. Objectives: The objective of this project is to study
and evaluate the condition of the wastewater reuse art, focusing on RMRJ. Generating greater
knowledge, besides indicating possible alternatives for its implementation. The objective is also to
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contribute to the population awareness about the theme Water and the necessity to rationalize and
manage its use. Methodology: The work methodology is based on a survey of articles, studies, and
other references available in the bibliography, regarding the state of the art, concepts, standards,
applications and other aspects related to the theme. A network of partnerships has been developed,
including public and private agencies and companies such as: Inea, CEDAE and FIRJAN, for data
collection and exchange of experiences and information. Results: A georeferenced map was generated, identifying the main demands for reuse water and the volumes / flows available, prioritizing
in a first moment the TEE’s as potential generators and the transport system as consumers of Reuse water for washing. Spreadsheets have been developed demonstrating the economic feasibility
of using reuse water from the treated effluent from the larger ETE’s in the RMRJ, even using the
water truck system. Conclusions: Based on the information gathering and the development of the
present study, it was possible to evaluate the current situation of RMRJ in relation to Reuse, identifying the potentialities and impediments that make its implementation difficult. Among them
is the existence of large volumes of treated effluent of good quality at specific points (TEE’s) that
could be used for less noble uses such as vehicle fleet washing systems and other similar uses. As
impediments, the lack of greater knowledge and specific legislation for Reuse water was identified,
as well as the lack of incentive and public policies to implement reuse.
keywords: water shortage; Wastewater reuse and reclamation; water resources management
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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812. GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM BASE EM
INDICADORES DE SANEAMENTO: O ESTUDO DE CASO DA AP5
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Orientador:		
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A DZ-215 apresenta as restrições de concentração de carga orgânica nos despejos e lançamentos de efluentes expressas em DBO e RNFT (ou SST), diferenciados a partir da carga orgânica
bruta afluente aos sistemas de tratamento. Segundo o item 7.18 da referida DZ 215, o lançamento
de efluentes líquidos deverá atender, ainda, aos critérios e padrões estabelecidos pela NT-202, Portaria SERLA 567 e pela Resolução CNRH nº 65. Devem ser mencionados ainda os aspectos intrínsecos ao próprio licenciamento ambiental do sistema e da ETE, para o qual não se obteve maiores
dados a respeito de possíveis/eventuais restrições especificas quanto a demandas referentes à eficiência e a qualidade do efluente tratado. Em um estudo do total de 13 ETES’ s que se localizam no
entorno do RJ, 5 delas não estão recebendo a quantidade de matéria orgânica que deveriam receber
de acordo com o objetivo que elas foram projetadas, ou seja, a DBO está muito abaixo do que foi
pensado. Portanto, estão superdimensionadas e como consequência há um excesso no tratamento
da rede de esgoto de modo que estão utilizando mais recursos do que o necessário. Por exemplo, em
uma delas, recebe apenas um terço de carga orgânica, isto é, o esgoto já chega na ETE muito diluído
e ele é tratado não levando em consideração tal diluição. Logo, em um breve momento é necessário
à redução de insumos lançados no tratamento dos efluentes. É importante considerar um grave
problema que há muito tempo ocorre: Muitas residências que ficam próximas as ETE’s não estão
ligadas nas suas redes coletoras. Desse modo, muitos dejetos são lançados diretamente em corpos
hídricos sem nenhum tipo de tratamento e a população não possui consciência da importância de
procurar identificar esses lançamentos e também iniciar o processo de ligação de suas moradias à
rede coletora de esgoto. Caso tais locais fossem conectados, reduziria ou até mesmo resolveria o
problema que algumas ETE’s estão sofrendo, equilibrando então a quantidade de matéria orgânica
direcionada entrando na ETE. Além disso, interromperia a contaminação e poluição dos corpos
hídricos.
palavras-chave: Superdimensionamento da rede; Carência de rede coletora; Estação de tratamento de
Esgoto

The DZ-215 presents the organic load concentration restrictions in the effluents and effluent releases expressed in BOD and RNFT (or SST), differentiated from the raw organic load
affluent to the treatment systems. According to item 7.18 of said DZ 215, the discharge of liquid
effluents must also meet the criteria and standards established by the NT-202, SERLA 567 and
CNRH Resolution 65. It should also be mentioned the intrinsic aspects of the environmental licensing itself of the system and of the ETE, for which no further data regarding possible / specific
restrictions on the efficiency and quality of the treated effluent were obtained. In a study of the
total of 13 ETEs that are located in the RJ Environment, 5 are not receiving an amount of organic
matter that has received the agreement according to what they were designed, that is, a BOD is
far below the that was thought. So they are oversized and like that there is a little bit higher than
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necessary. For example, in one of them, the ETE seen is very diluted and has the same weight as the
dilation equation. Therefore, in the first place, we need to reduce the inputs to effluent treatment.
It’s a serious problem that has been around for a long time: Many homes that hide like those in ETE
are in their collecting networks. In this way, many wastes are released directly into water bodies
without any type of treatment and the population has no awareness of the importance of seeking
to identify these releases and also to initiate the process of linking their houses to the sewage collection network. If the standards were linked, could be solved and resolved, the ETE is suffering,
balancing a quantity of raw material directed to the ETE. In addition, it would stop contamination
and pollution of water bodies.
keywords: Overdimensioning the network; Lack of collecting network; Sewage treatment station
Apoio Financeiro:
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IDENTIDADE PLUVIOMÉTRICA DE DETERMINADAS REGIÕES DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO Autores: Giovana Proença Bastos Orientador: Alfredo Akira Ohnuma Junior
A identidade pluviométrica é uma representação gráfica em pixel das características da precipitação quanto ao comportamento de padrões da distribuição da chuva em determinadas áreas. Este
trabalho teve objetivo representar a identidade pluviométrica de determinadas regiões da cidade
do Rio de Janeiro-RJ a partir de dados obtidos no Sistema Alerta Rio. Para análise de dados foram
consideradas cinco regiões administrativas da cidade, cujas estações encontram-se identificadas
como: Saúde, Rocinha, Anchieta, Recreio dos Bandeirantes e Santa Cruz. A seleção das estações
pluviométricas utilizou critérios técnicos, como: (a) estação pluviométrica inserida na área administrativa; (b) disponibilidade de série histórica no intervalo entre 1997 e 2017, (c) menor número
de falhas de dados disponíveis de precipitação e (d) maior intensidade pluviométrica anual dentre
as estações pertencentes a cada região administrativa. A série histórica é organizada anualmente
em colunas, representada pelo eixo X e diariamente em linhas pelo eixo Y. Dias chuvosos são representados pela cor azul escuro e dias secos pela cor amarelo claro, a média de longo termo (MLT)
da precipitação de cada dia por barras ou colunas, obtidos por meio do cálculo da precipitação
média diária de cada dia do ano, e os eventos extremos por uma matriz diferenciada por cores distintas, conforme o tempo de recorrência (TR) da chuva (TR > 20 anos em vermelho; 10 < TR < 20
anos em amarelo; TR < 10 anos em verde). Observa-se uma maior concentração da distribuição das
chuvas nos períodos entre novembro e março, e um período mais seco no intervalo entre abril e
outubro. A estação pluviométrica da Rocinha apresenta um perfil mais homogêneo de distribuição
da precipitação durante todo o ano, já as estações Saúde e Anchieta, apresentam comportamento
contrario. Logo encontramos divergência na identificação e ocorrência de eventos extremos de
precipitação em cada uma das estações pluviométricas.
palavras-chave: Pluviometria; Precipitação; Identidade pluviométrica ID

PLUVIOMETRIC IDENTITY OF DEFINE REGIONS OF THE CITY OF RIO DE JANEIRO Authors: Giovana Proença Bastos Advisor: Alfredo Akira Ohnuma Junior The rainfall identity
is a pixel graphic representation of precipitation characteristics regarding the behavior of rainfall
distribution patterns in certain areas. This work had the objective of representing the rainfall identity of certain regions of the city of Rio de Janeiro-RJ from data obtained in the Alerta Rio System.
For data analysis, five administrative regions of the city were identified, whose stations are identified as: Health , Rocinha, Anchieta, Recreio dos Bandeirantes and Santa Cruz. The selection of pluviometric stations used technical criteria, such as: (a) rainfall station inserted in the administrative
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area; (b) the availability of a historical series in the interval between 1997 and 2017, (c) the lowest
number of available precipitation data failures and (d) the highest annual rainfall intensity among
the stations belonging to each administrative region. The historical series is organized annually
in columns, represented by the X axis and daily in lines by the Y axis. Rainy days are represented
by dark blue color and dry days by light yellow color, the long term average (MLT) of each day’s
precipitation by bars or columns, obtained by calculating the mean daily precipitation of each day
of the year, and the extreme events by a matrix differentiated by different colors, according to the
time of recurrence (TR) of rain (TR> 20 years in red; 10
keywords: Rainfall; Precipitation; Pluviometric ID
Apoio Financeiro: CNPQ
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814. MAIOR SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
EM PRÉDIOS PÚBLICOS: RACIONALIZAÇÃO E DIMINUIÇÃO DO
DESPERDÍCIO VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA NO USO DA ÁGUA - O
ESTUDO DE CASO DO CAMPUS MARACANÃ DA UERJ
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Colaborador(es):
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A partir do recente histórico de escassez de água no mundo e inclusive no Brasil, adequar
a gestão dos recursos hídricos a essa realidade se reveste da maior importância e urgência. Sendo
as instituições e prédios de uso público notoriamente grandes consumidores de água, este projeto
objetiva avaliar a alternativa de redução desse consumo basicamente por intermédio de medidas
de gestão e demais intervenções que racionalizem esse uso para atendimento das demandas, sem a
necessidade de aumento da vazão de adução. Espera-se conhecer mais a fundo e caracterizar a demanda de água em seus vários pontos de consumo no campus, identificando inclusive pontos frágeis como vazamentos e desperdícios e dessa forma podendo contribuir para redução do consumo
de água e da própria conta. Objetiva-se demonstrar a viabilidade técnica e econômica do presente
projeto, uma vez que somente os ganhos financeiros bancariam a implantação e manutenção dos
novos equipamentos em substituição aos antigos. Além da expansão para as demais dependências
do campus Maracanã, a pesquisa poderá fornecer os subsídios necessários para sua aplicação em
outros campi da UERJ e instituições públicas do estado do RJ. Espera-se ainda implementar a formação de uma cultura e um novo paradigma de sustentabilidade, com base na racionalização do uso
da água e na gestão sustentável dos recursos naturais. O projeto deve incentivar a implementação
de outras linhas de pesquisa de gestão de recursos hídricos com base na maior eficiência dos sistemas de abastecimento e distribuição de água, tanto na UERJ e em outras instituições parceiras, gerando e difundindo conhecimento técnico e científico. Com base nos resultados já levantados, somente a economia de água e redução da conta com base na simples troca de válvulas das descargas
dos banheiros dos dois prédios principais da universidade amortizaria todo o investimento ainda
no primeiro ano após a substituição. Com as torneiras, o raciocínio é similar, embora a amortização só deva ocorrer por volta do 5º ano. É de suma importância também a inovação tecnológica,
especialmente em instituições de pesquisa, voltados para racionalização no uso de recursos naturais
vitais, como a água; A conscientização e educação ambiental da população acadêmica; A divulgação
de uma iniciativa de pesquisa e de trabalho voluntário dos próprios alunos e em parceria com pesquisadores e professores; E espera-se que essa pesquisa e seus resultados divulguem e contribuam
de forma prática para uma maior utilização desses sistemas pela população em geral, gerando tanto
uma redução de custos e economia de recursos para as famílias como pela própria divulgação do
conceito de maior sustentabilidade e da importância necessidade do uso mais racional da água e dos
demais recursos naturais.
palavras-chave: desperdício; recursos naturais; racionalização

Since the recent history of water scarcity in the world and even in Brazil, adapting the
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management of water resources to this reality is of the utmost importance and urgency. Since the
institutions and buildings of public use are notoriously large consumers of water, this project aims
to evaluate the alternative of reducing this consumption basically through management measures
and other interventions that rationalize this use to meet the demands, without the need to increase
the flow of adduction. It is expected to know more in depth and characterize the demand of water
in its various points of consumption on campus, identifying fragile points such as leaks and wastes
and thus contributing to reduce water consumption and the account itself. The objective is to demonstrate the technical and economic feasibility of this project, since only the financial gains will
bank the implantation and maintenance of the new equipment replacing the old ones. In addition
to the expansion to the other dependencies of the Maracanã campus, the research may provide the
necessary subsidies for its application in other UERJ campuses and public institutions in the state
of Rio de Janeiro. It is also hoped to implement the formation of a culture and a new paradigm
of sustainability, based on the rationalization of water use and the sustainable management of
natural resources. The project should encourage the implementation of other water resource management research lines based on the greater efficiency of water supply and distribution systems,
both at UERJ and other partner institutions, generating and disseminating technical and scientific
knowledge. Based on the results already presented, only water saving and account reduction based
on the simple valve exchange of the toilet discharges of the two main buildings of the university
would amortize the entire investment even in the first year after the replacement. With the taps,
the reasoning is similar, although the amortization should only occur around the 5th year. Also
of great importance is technological innovation, especially in research institutions, aimed at rationalizing the use of vital natural resources, such as water; The environmental awareness and education of the academic population; The dissemination of a research initiative and volunteer work
of the students themselves and in partnership with researchers and teachers; It is hoped that this
research and its results will disseminate and contribute in a practical way to a greater use of these
systems by the population in general, generating both a reduction of costs and savings of resources
for the families as well as the dissemination of the concept of greater sustainability and of the importance of the more rational use of water and other natural resources
keywords: waste; natural resources; rationalization
Apoio Financeiro:
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815. MONITORAMENTO DA FASE DE ACLIMATAÇÃO DE UM REATOR
MBBR PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS REAIS: ANÁLISE DE SÓLIDOS,
DQO E NITROGÊNIO AMONIACAL
Autor:			
Orientador:		

Tais Almeida Pinto
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Monitoramento da Fase de Aclimatação de um Reator MBBR para tratamento de esgotos
reais: Análise de Sólidos, DQO e Nitrogênio Amoniacal Taís Almeida Pinto Orientadora: Marcia
Marques Gomes Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente, Faculdade de Engenharia, UERJ RESUMO O tratamento de esgotos urbanos no Brasil e, particularmente no Estado
do Rio de Janeiro é insuficiente, o que gera riscos para a saúde humana e ambiental. Há, portanto,
demanda para aperfeiçoamento dos sistemas de tratamento de esgotos para maior eficiência e baixo
custo. O reator de leito móvel com biofilme (MBBR) consiste em um sistema de tratamento biológico onde os microrganismos encontram-se aderidos a um meio suporte móvel sob a forma de
biofilme. Com o reator MBBR procura-se reunir as melhores características dos processos de lodos ativados, incrementando as melhores características do processo. Ao contrário da maioria dos
reatores com biofilme, o MBBR utiliza todo o volume reacional do reator para o crescimento de
biomassa. O reator também se caracteriza por apresentar maior facilidade operacional. Ao contrário do sistema convencional de lodos ativados, o MBBR não necessita de reciclo de lodo. Com isso,
o crescimento de biomassa se dá sobre o suporte imerso no volume reacional. O presente trabalho
envolveu o acompanhamento do período de aclimatação de um MBBR projetado, construído e instalado pelo grupo de pesquisa BioProcess da UERJ em uma estação de tratamento na elevatória de
esgoto municipal da Companhia Estadual de Água e Esgotos (CEDAE) localizada no bairro Cidade
Nova, cidade do Rio de Janeiro. Durante o período, foram coletadas amostras e realizadas análises
in loco com sonda multiparâmetro e, em laboratório foram analizadas a série de sólidos, amônia
e DQO. As análises foram feitas de acordo com Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). Durante o período de aclimatação, algumas alterações foram
feitas no sistema para a melhoria da eficiência do mesmo. Amostras foram coletadas na saída das
seguintes câmaras ou tanques que compõem o MBBR: Tanque de equalização, anaeróbio, anóxico
1, aerado, anóxico 2 e sedimentação. O resultado das análises para os parâmetros monitorados,
apesar da flutuação esperada em períodos de aclimatação de tratamento biológico de esgotos, os
parâmetros monitorados mostraram haver uma eficiência satisfatória de tratamento, com remoção
significativa da quantidade de sólidos, de amônia e de carga orgânica. No segundo semestre de 2018
está sendo iniciada a etapa de monitoramento p.d. e análise de remoção de fármacos pelo MBBR.
Palavras-chave: MBBR, tratamento biológico, esgotos urbanos.
palavras-chave: MBBR; tratamento biológico; esgotos urbanos

Monitoring of the Acclimation Phase of a MBBR Reactor for treatment of real sewage:
Analysis of Solids, COD and Ammoniacal Nitrogen Taís Almeida Pinto Advisor: Marcia Marques Gomes Department of Sanitary Engineering and Environment, Faculty of Engineering, UERJ
ABSTRACT The treatment of urban sewage in Brazil and, particularly in the State of Rio de Ja-
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neiro is insufficient, which creates risks for human and environmental health. There is therefore
a demand for improved sewage treatment systems for greater efficiency and low cost. The biofilm
mobile bed reactor (MBBR) consists of a biological treatment system where the microorganisms
are adhered to a mobile medium in the form of a biofilm. With the MBBR reactor it is sought to
gather the best characteristics of the activated sludge processes, increasing the best characteristics
of the process. Unlike most biofilm reactors, the MBBR uses the entire reaction volume of the
reactor for biomass growth. The reactor is also characterized by greater operational ease. Unlike
the conventional activated sludge system, MBBR does not require sludge recycling. With this,
the biomass growth occurs on the support immersed in the reaction volume. The present work
involved the monitoring of the acclimation period of an MBBR designed, built and installed by the
research group BioProcess of UERJ in a treatment plant in the municipal sewage treatment plant
of the State Water and Sewage Company (CEDAE) located in the Cidade Nova neighborhood , city
of Rio de Janeiro. During the period, samples were collected and in situ analyzes were performed
with multiparameter probe and, in the laboratory, the series of solids, ammonia and COD were
analyzed. The analyzes were done according to Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater (APHA, 2005). During the acclimatization period, some changes were made to
the system to improve its efficiency. Samples were collected at the outlet of the following chambers or tanks that make up the MBBR: Equalization tank, anaerobic, anoxic 1, aerated, anoxic 2
and sedimentation. The results of the analyzes for the monitored parameters, despite the expected
fluctuations in acclimation periods of biological treatment of sewage, the monitored parameters
showed a satisfactory treatment efficiency, with a significant removal of the solids, ammonia and
organic load. In the second half of 2018 the monitoring stage is being started p.d. and analysis of
drug withdrawal by MBBR.
keywords: MBBR; biological treatment; urban sewage
Apoio Financeiro: ; PIbic
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ATERROS SANITÁRIOS COM VISTAS AO USO FUTURO DA ÁREA APÓS
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Tendo em vista a atual necessidade brasileira de encontrar áreas para construção de aterros
sanitários, principalmente nos centro urbanos e a altura cada vez maior dos mesmos e a evidente
necessidade de se investigar a compressibilidade tanto da massa de resíduos, como da fundação,
com vistas a preservar a estabilidade dos taludes e garantir a segurança do investimento o objetivo
geral do projeto é investigar o comportamento compressivo dos resíduos sólidos urbanos a longo
prazo, através de um programa de monitoramento in situ dos recalques no aterro sanitário de
Nova Iguaçu. Com base nos resultados dos ensaios realizados, se fará uma análise da compressibilidade do aterro empregando os modelos de compressibilidade, Sowers (1973), Ling et al. (1998),
e Meruelo (1995) e Oweis (2006). A primeira fase do projeto consistiu da seleção da área para o
desenvolvimento do estudo da compressibilidade dos resíduos e da instalação dos marcos superficiais destinados à campanha de auscultação. A segunda fase consistirá na realização das seguintes
etapas: realização do ensaio de composição para identificação gravimétrica, fazer análise dos dados,
fazer a previsão da compressibilidade do aterro em 20 anos através de modelos de compressibilidade. Espera-se com o término desse trabalho, entre outros objetivos, conhecer o comportamento
compressivo dos resíduos sólidos e do aterro de Nova Iguaçu em particular, contribuindo para o
entendimento do comportamento compressivo dos resíduos sólidos; Realizar uma análise comparativa com dados obtidos em outros aterros brasileiros, com vistas a conseguir tendência de
comportamento compressivo de caráter universal; Previsão dos recalques a longo prazo usando
modelos de compressibilidade; Consolidação de estudos para garantir a estabilidade de taludes de
aterros sanitários; Promoção do conhecimento e o progresso técnico-científico da proposta se darão através da publicação dos resultados em relatórios, revistas e congressos científicos.
palavras-chave: Compressibilidade; Aterro Sanitário; Resíduos Sólidos

In view of the current brazilian need to find areas for landfill construction, mainly in the
urban center and the increasing height of the same and the clear need to investigate both the compressibility of the mass of waste, as the Foundation, in order to preserve the stability of the slopes
and ensure the safety of the investment the overall objective of the project is to investigate the
compressive behavior of municipal solid waste in the long term, through a monitoring program in
situ of repressions in the landfill of Nova Iguaçu. Based on the results of the tests, will be an analysis of the compressibility of the landfill using the models of compressibility, Sowers (1973), Ling
et al. (1998), and Meruelo (1995) and Oweis (2006). The first phase of the project consisted of the
selection of the area for the development of the study on the compressibility of the waste and the
installation surface landmarks intended for auscultation campaign. The second stage will consist in
carrying out the following steps: completion of composition for gravimetric identification, do data
analysis, make the prediction of compressibility of the landfill in 20 years through compressibility
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models. It is expected with the completion of this work, among other objectives, meet the compressive behavior of solid waste and the landfill of Nova Iguaçu in particular, contributing to the
understanding of compressive behavior of solid waste; Perform a comparative analysis with data
obtained in other Brazilian landfills, in order to achieve trend of compressive behavior of universal character; Prediction of long-term repressions using compressibility models; Consolidation to
ensure slope stability of landfill sites; Promoting knowledge and technical and scientific progress
of the proposal are going through the publication of results in reports, magazines and scientific
congresses.
keywords: Compressibility; Landfills; Solid wastes
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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Objetivo: Este trabalho visa analisar a qualidade da água da chuva de amostras obtidas de 2
(dois) sistemas de captação e armazenamento de águas pluviais instalados no CAp-UERJ (CAP1) e
na UERJ (CAP2), ambos localizados na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Metodologia: A metodologia
incluiu coletas mensais de amostras de água armazenadas coletadas nos sistemas de descarte inicial intitulados first-flush 1 (FF1) e reservatório 1 (RR1), instalado no CAp-UERJ (CAP1), bairro
Rio Comprido, e first-flush 2 (FF2) reservatório 2 (RR2), instalado na UERJ, bairro Maracanã
(CAP2). As análises realizadas compreendem o período entre janeiro de 2017 e junho de 2018 de
parâmetros físico-químicos, como: pH, sólidos totais dissolvidos (STD), obtidos por sonda multiparâmetro, e turbidez realizadas no Laboratório de Engenharia Sanitária (LES-UERJ). Resultados:
Os resultados indicam as médias do pH no: FF1 de 5,97 ± 0,11, FF2 de 7,03 ± 0,22, RR1 de 6,41 ±
0,12 e RR2 de 6,85 ± 0,12. Os resultados médios obtidos de pH nos quatro pontos estudados apresentaram conformidade com a legislação da USEPA (2002), que estabelece a faixa de pH de 6,5 a
8,5. Os STD’s obtiveram médias para o: FF1 de 64,79 ± 15,19 mg.L-1, FF2 de 65,56 ± 7,17 mg.L-1,
RR1 de 27,47 ± 2,89 mg.L-1 e RR2 de 45,54 ± 5,19 mg.L-1. Os resultados de STD’s nos 4 pontos
deram inferiores à legislação USEPA (2002), que estabelece o limite de 500 mg.L-1. Os valores de
turbidez encontrados no: FF1 de 30,84 ± 9,19 UNT, FF2 de 26,63 ± 8,48 UNT, RR1 de 0,38 ± 0,05
UNT e RR2 de 0,53 ± 0,10 UNT. Cerca de 60% e 45% das amostras de FF1 e FF2, respectivamente,
apresentaram desconformidade por estarem acima do estabelecido pela legislação USEPA (2002),
que apresenta limite de 5 UNT. Conclusão: Pode-se concluir que os valores observados no sistema
CAP1 encontram-se superiores aos do CAP2, em relação à desconformidade na turbidez, sobretudo devido ao volume de descarte inicial do first-flush FF1 ser superior em 0,5 mm do instalado no
sistema FF2, localizado no CAP2.
palavras-chave: qualidade de água de chuva; reservatório; “first-flush”

Objective: This study aims to analyze the quality of rainwater samples obtained from 2
(two) capture systems and rainwater storage installed on CAp-UERJ (CAP1) and UERJ (CAP2),
both located in the city of Rio de Janeiro-RJ. Methodology: The methodology included monthly
collections of stored water samples collected in the initial disposition systems titled first-flush 1
(FF1) and reservoir 1 (RR1), installed in the CAp-UERJ (CAP1), Rio Comprido neighborhood,
and first-flush 2 (FF2) reservoir 2 (RR2), installed at UERJ Maracanã neighborhood, (CAP2). The
analyzes carried out included the physico-chemical parameters of january 2017 and june 2018, such
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as: pH, total dissolved solids (TDS) obtained by multiparameter probe and turbidity carried out at
the Laboratory of Sanitary Engineering (LES-UERJ). Results: The results indicate the mean pH
at: FF1 of 5.97 ± 0.11, FF2 of 7.03 ± 0.22, RR1 of 6.41 ± 0.12 and RR2 of 6.85 ± 0.12. The average
pH results obtained at the four points studied were in compliance with USEPA (2002) legislation,
which establishes the pH range of 6.5 to 8.5. The TDS obtained averages for the: FF1 of 64.79 ±
15.19 mg.L-1, FF2 of 65.56 ± 7.17 mg.L-1, RR1 of 27.47 ± 2.89 mg.L-1 and RR2 of 45.54 ± 5.19
mg.L-1. The results of TDS in the 4 points were lower than USEPA (2002), which establishes the
limit of 500 mg.L-1.The turbidity values found in the: FF1 of 30.84 ± 9.19 NTU, FF2 of 26.63 ±
8.48 NTU, RR1 of 0.38 ± 0.05 NTU and RR2 of 0.53 ± 0.10 NTU. Approximately 60% and 45% of
the FF1 and FF2 samples, respectively, presented discomfort because they were above the USEPA
(2002), which has a limit of 5 NTU. Conclusion: It can be concluded that the values observed in the
CAP1 system are higher than those of the CAP2, in relation to turbidity non-compliance, mainly
because the initial discard volume of the first flush FF1 is 0.5 mm higher than that installed in the
first flush system located in CAP2.
keywords: Quality of rain water; rainwater storage; first flush
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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ARTES
818. A ACADEMIA ANTES DA ACADEMIA: DIÁLOGOS A PARTIR DO
ACERVO DA BIBLIOTECA NACIONAL
Autor: 		
Orientador:		

Ana Clara Ribeiro Simoes Lopes
Alexandre Ragazzi (CEH / ART)

A Fundação Biblioteca Nacional preserva, atualiza e divulga uma coleção de mais de oito
milhões de peças. Em meio a seu imponente acervo, encontra-se a Coleção de Gravuras, a qual é
constituída por aproximadamente trinta mil itens. Dentre os mestres da gravura italiana presentes
neste acervo, destacam-se Enea Vico e Agostino Veneziano. A partir da pesquisa nos acervos de
gravuras italianas da FBN, propus-me a analisar duas representações da “Academia de Baccio Bandinelli” executadas por Agostino Veneziano e Enea Vico. Nesse processo, também procurei identificar a significativa influência das composições de Albrecht Dürer sobre a gravura de Veneziano,
assim como a influência de ambos sobre a obra de Vico. Em um primeiro momento, dei início a
uma pesquisa diretamente nos arquivos pertencentes à Seção de Iconografia da FBN e ao Instituto
Italiano de Cultura, com a intenção de angariar a bibliografia necessária para, na etapa seguinte,
desenvolver uma análise mais aprofundada acerca de cada uma das gravuras e suas subsequentes
interpretações. Após longa análise iconográfica das composições de cada artista, foi possível delimitar os pontos em que as mesmas se assemelham e dialogam. Através da pesquisa, tornou-se
clara a grande influência das composições de Dürer sobre as gravuras de Agostino Veneziano, que
se apropriou de aspectos e elementos da obra “São Jeronimo em seu estúdio”, do gravador alemão,
para a construção da sua própria interpretação da “Academia de Baccio Bandinelli”. Uma investigação mais profunda explicitou, ainda, certa analogia entre a gravura de Veneziano e uma reinterpretação posterior da mesma cena executada por Vico. Esta gravura de Vico, por sua vez, estabelece
ainda um diálogo enfático com elementos característicos das composições de Dürer, evidenciados
na interpretação robusta da cena.
palavras-chave: Academias de arte; Agostino Veneziano; Enea Vico

The National Library of Brazil preserves, updates and discloses a collection of over eight
million pieces. Featured amongst this imposing estate is the Prints Collection, constituted by nearly thirty thousand items. Amid the great Italian engraving masters contained in this collection,
names such as Enea Vico and Agostino Veneziano must be noted. Starting from research at BNL
print collection, I have proposed to analyse two representations of “The Academy of Baccio Bandinelli”, rendered by Agostino Veneziano and Enea Vico. During this process, I also aimed to
identify the purposeful influence of Albrecht Dürer’s compositions over Agostino’s plate, as well
as the influence of those both on the one realized by Vico. I initially began researching in the BNL
Iconography Section archives as well as those belonging to the Italian Culture Institute, with the
intention of gathering bibliography so as to, in the next step, develop a more in-depth analysis
about each one of the engravings and their subsequent interpretations. After long iconographic
analysis of the specificities contained in each artist’s compositions, it was possible to determine the
exact points in which those intersect, resemble and allude to each other. Throughout the research,
the great influence of Dürer’s compositions over Veneziano’s “The Academy of Baccio Bandinelli”
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became clear. Agostino appropriated and resignfied aspects and elements of one of the German
master’s print, “St. Jerome in his study” for his own interpretation of the academy scene. Further
investigation also revealed a certain analogy between Agostino’s engraving and a later reinterpretation of the scene, executed by Enea Vico. Vico engraving, on the other hand, establishes an
emphatic dialogue with characteristic elements of Dürer’s compositions, made clear in the robust
interpretation of the scene.
keywords: Art academies; Agostino Veneziano; Enea Vico
Apoio Financeiro: ; IC UERJ
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ARTES
819. A ARTE DOS JARDINS DE ERVAS - O JARDIM DA CURA E O ESPAÇO
DO BEM VIVER
Autor:			
Orientador:

Maristela Santos Marinho
Isabela Nascimento Frade (CEH / ART)

A ARTE DOS JARDINS DE ERVAS – O JARDIM DA CURA E O ESPAÇO DO BEM VIVER Autor: Maristela Marinho Orientador: Isabela Frade A pesquisa teve como objetivo observar
o modo como as pessoas da comunidade Mangueirense lidam com o meio ambiente local, especialmente o trato com a terra. O propósito da segunda fase (2017/2018) foi identificar a diversidade
de plantas medicinais presentes na comunidade e observar como são cultivadas e manipuladas nas
práticas de cura e quais os modos de preservar e transmitir esses saberes, entendendo-os como práticas educativas. Fizemos uso do método qualitativo de cunho etnográfico, utilizando técnicas de
entrevistas semiestruturadas e não estruturadas, em conversas livres. Foram entrevistadas pessoas
de 13 residências da Mangueira que cultivam algum tipo de erva medicinal. Em algumas casas, entrevistamos mais de um membro familiar, em outras casas, somente um morador, em um quadro
variável de contatos em distintas zonas da comunidade. Observamos que as plantas mais cultivadas
nos jardins Mangueirense são: Babosa (Aloe vera), Boldo (Plectranthus barbatus), Erva Cidreira
(Melissa officinalis), Capim limão (Cymbopogon citratus), Mangericão (Ocimum basilicum). As
famílias entrevistadas relataram que as ervas apresentam o trato para cura de doenças como gripe, resfriado, problemas estomacais, inflamações, infecções bacterianas e dores musculares, assim
como para tratamentos de problemas crônicos como diabetes, hipertensão e câncer. Cultivamos
um jardim na UERJ com mudas das ervas que recebemos dos moradores da comunidade, no registro das formas de manipulação desde seu cultivo até a fase final de cuidado com a saúde. Proporcionar encontros relacionais para troca de saberes sobre essas “artes da cura” foi uma das metas
da pesquisa. Promovemos oficinas de “Artes da Terra” para proporcionar troca de saberes sobre
os usos das ervas. Ao longo da pesquisa, várias pessoas foram envolvidas no trato com o jardim:
alunos, professores e funcionários de distintos cursos e formação. Em contínuos atos relacionais,
através de trocas de mudas e atuação conjunta no cuidado com o jardim, fomentamos seguidamente o estar junto. Em produção colaborativa, vivenciando experiências em coletivo, geramos intensa
produção de sentido pelas vias relacionais, fundando novas subjetividades. Palavras chaves: Saberes
Comunitários, Plantas Medicinais, Arte Relacional.
palavras-chave: Saberes Comunitários; Plantas Medicinais; Arte Relacional

THE ART OF THE HERB GARDENS - THE GARDEN OF HEALING AND THE SPACE
OF GOOD LIVING The investigation had, as main objective, to observe how people of Mangueira community deal with local environment, especially regarding the direct care with the soil. The
purpose of the second phase (2017/2018) was to identify the diversity of medicinal plants present
in the community, to observe how they are cultivated and manipulated in healing practices and
what are the ways of preserving and transmitting these knowledges, understanding them as educational practices. We developed an ethnographic aproach, using semi structured and unstructured
interview techniques, in free conversations. We interviewed people from 13 houses of Mangueira
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that cultivate some type of medicinal herb. In some houses, we interviewed more than one family
member, in other houses, only one resident, in a variable framework of contacts at different areas
of the community. We observed that the most cultivated plants in Mangueira gardens are: Babosa (Aloe vera), Boldo (Plectranthus barbatus), Melissa (Melissa officinalis), Capim Limão (Cymbopogon citratus), Manjericão (Ocimum basilicum). The interviewed families reported of treating
diseases with herbs such as flu, cold, stomach problems, inflammations, bacterial infections and
muscle pain, as well as treatments for chronic problems such as diabetes, hypertension and cancer.
We cultivate a garden in university, at UERJ campus Maracanã, with seedlings that we received
from the residents, analyzing the form of manipulation from its cultivation to the final phase of the
healing process. Providing relational encounters to exchange knowledge about these “healing arts”
was one of our goals. We promoted three “Art of Gardening” workshops to exchange practices
about herb medicines. Throughout a series of encounters, several people were involved in dealing
with the garden: students, teachers and staff from different courses and degrees. In continuous
relational acts, through exchanges of seedlings and collective care of the garden, we promote a
space of well-being. We proceed by collaborative work, generating intense production of meaning
through relational paths, founding new individual and aggregate subjectivities. Keywords: Community Knowledge, Medicinal Herbs, Relational Art.
keywords: Community Knowledge; Medicinal Herbs; Relational Art
Apoio Financeiro: CNPQ
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ARTES
820. AD REINHARDT E ÂNGELO AGOSTINI: O CARTOON E A CRÍTICA DE
ARTE
Autor:			
Orientador:		

Luiz Arthur Bittencourt Ribeiro
Vera Beatriz Cordeiro Siqueira (CEH / ART)

A pesquisa busca, através de uma comparação anacrônica entre as charges de Ad Reinhardt
e Angelo Agostini, entender a motivação pedagógica e política que une suas obras. Começando por
uma breve introdução da história dos quadrinhos no final do século XIX, são evidenciadas suas influências no modernismo e toda sua potência didática. Angelo Agostini, foi um dos mais relevantes
artistas gráficos do Segundo Reinado. Sua obra publicada abrange desde ficções em quadrinhos,
à ilustrações de notícias jornalísticas. Constitui um valioso documento de seu tempo não só por
tratar com comicidade questões da arte que lhe eram pertinentes em um meio de ampla divulgação,
como também por seu poder contestatório, engajado e polêmico. Em os “Salões populares”, publicado na revista ilustrada em 1876, em sua visita a exposição tece comentários ácidos sobre as obras
e os artistas. Ad Reinhardt, pintor abstrato americano mais conhecido por seus quadros monolíticos, possui uma pesquisa que é de grande influência no pensamento de artistas da contemporaneidade. Publicou uma série de quadrinhos em um jornal novaiorquino em 1946, entitulada ‘’How
to look at’’, em que desvendava questões populares da pintura moderna e norte americana. Ambos
artistas são percursores ao exercer uma crítica de arte através de recursos gráficos explicativos. Na
tentativa de localizar a produção artística da época, para o leitor e na história, os trabalhos analisados se caracterizam pela forma direta e acessível como explicam o funcionamento dos sistemas de
arte. Com o desenho e a colagem, apropriam-se das obras de outros artistas, seja como homenagem
ou provocação. A ironia tem um papel fundamental em seus trabalhos, ao mesmo tempo em que
se elucidam conceitos, é sempre provocado um questionamento do que é dado como arte, desconstruindo definições e estimulando uma leitura crítica. Possuem assim uma potência anticonstitucional muito observada em obras contemporâneas que satirizam da própria instituição artística.
Através da trajetória e a contextualização de suas obras é apresentado um propósito transformador
e educativo que estimulou cada artista.
palavras-chave: quadrinhos; didática; crítica

The project aims, with an anacronic comparison between the cartoons of Ad reinhardt and
Angelo Agostini, understand the pedagogic and politic motivation of their work. Beginning with a
short introduction in comics history on the end of the XIX century, the influences on modernism
and all his didactic potential are evidenced. Angelo Agostini was one of the most relevant graphic
artists of the Second Kingdom . His published works goes from from comics fictions to illustrations from everydays newspapers .They are a precious archive from his time not only to threat
with comicity questions from the art which were relevant in a mean of widespread disclosure but
also for their contestative power, engaged and polemic. In ‘’Salões Populares’’ published in “Revista
Ilustrada’’ in 1876, in his graphic review for the exposition, full of acid commentaries on the works
and artists .Ad Reinhardt, american abstract painter most known by his monolithic pieces, got an
extended research which has a big influence on the thinking of contemporary artists. His series
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of comics, published in a new york newspaper in 1946, entitled ‘’How to look at’’, tries to solve
popular question of modern and North American painting. Both the artists are precursors on the
exercise of a critic of art within explicative graphic sources. With the aim to locate the artistic
production of their time, to the reader and the history, the works analyzed are characteristized by
the directness and accessible way that they explain the functioning of the art systems. Through
drawing and collage, they appropriate from others artists work, being as a homage or a parody.
The irony has a fundamental function in the their work. Some concepts are clarified, a provocative
question on what is given as art its always made, deconstructing definitions and encouraging a critical reading. They all have an anti-constitutional potential a lot seen in contemporary works that
satirize their own artistic institutions. Through their path and the contextualization of their work,
a transformative and educative proposit that stimulate each artist work is presented .
keywords: comics; didactic; critic
Apoio Financeiro: CNPQ
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ARTES
821. A ICONOGRAFIA DA NINFA NOS ESTUDOS HISTORIOGRÁFICOS DE
ABY WARBURG
Autor: 		Heloize Amaro
Orientador:		
Maria Cristina Louro Berbara (CEH / ART)

Em 1893 o historiador da arte hamburguês Aby Warburg, redigiu sua tese de doutorado
para a Universidade de Estrasburgo versando sobre duas pinturas mitológicas de Botticelli durante o Quattrocento italiano: “O Nascimento de Vênus” e “A Primavera”. Durante sua investigação
Warburg descobre a Ninfa através dos acessórios em movimento dos quadros – figura que ocupa
uma posição protagonista no contexto de seus estudos sobre o resgate da Antiguidade pagã durante
o Renascimento florentino. O propósito dessa pesquisa era compreender como a iconografia da
ninfa atuou no desenvolvimento da historiografia de Warburg. De início, fiz um levantamento dos
escritos do próprio historiador que tratavam da Ninfa, para então buscar autores contemporâneos
que discorriam sobre o tema, como Giorgio Agamben e Georges Didi-Huberman, até chegar aos
pesquisadores brasileiros que estudam a historiografia de Warburg e ajudam na disseminação e
tradução de seus escritos. Através de um exame historiográfico, conceitos primordiais de seu pensamento como as “Pathosformeln” (fórmulas de páthos) e a “Nachleben der Antike” (vida-póstuma)
apresentam como pano de fundo a tensão descoberta na iconografia em movimento da ninfa, isso
é observado pelo próprio historiador e principalmente por seus interpretes. O que ocorreu durante as manifestações da mesma, foi uma consonância entre a vontade de ampliar as análises da
disciplina e a necessidade de identificar nos vestígios de memória, vida, mais precisamente, uma
vida-póstuma. Com base na pesquisa, foi possível compreender a atuação da Ninfa na historiografia warbuguiana que atravessa o tempo desde sarcófagos greco-romanos até os ateliês florentinos,
às pranchas de seu Atlas Mnemosyne e chega na contemporaneidade. Ela sintetiza as questões de
uma história da arte proposta por Warburg que dialoga com o conceito de imagens em movimento
e um tempo de anacronismos.
palavras-chave: Warburg; Ninfa; Botticelli

In 1893 the Hamburg-born art historian Aby Warburg wrote his doctoral thesis for the
University of Strasbourg of two mythological paintings of Botticelli during the Italian Quattrocento: “The birth of Venus” and “The Allegory of Spring.” During his research process Warburg
discovers the Nymph through the moving accessories of the scene – a figure that occupies a leading position in the context of his studies on the re-use of pagan Antiquity during the Florentine
Renaissance. The purpose of this research was to understand how the iconography of the nymph
acted in the development of the historiography of Warburg. At first, I did a review of the historian’s own writings about the nymph, then later, a research about contemporary writers that
deal with the subject such as Giorgio Agamben and Georges Didi-Huberman, down to Brazilian
researchers who study Warburg’s historiography and helps in dissemination and translation of his
writings. Through a historiographical examination, main elements of his thoughts like “Pathosformeln” (pathos formula) and “Nachleben der Antike” (afterlife) presents in the background of the
tension in the studies of the nymph in movement, that is observed by the historian himself and his
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readers. What happened during the discovery of the Nymph was a convergence between the will
to broaden the analysis of the discipline and the need to identify in the vestiges of memory, life,
more precisely, an afterlife. Based on the research, it was possible to understand the nymph’s performance in the warbugian historiography that crosses the time from Greco-Roman sarcophagi to
the Florentine studios, to the panels of the Atlas Mnemosyne and arrives in the contemporaneity.
It synthesizes the questions of a history of art proposed by Warburg that dialogues with the idea of
images in movement and a time of anachronisms.
keywords: Warburg; Ninfa; Botticelli
Apoio Financeiro:
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ARTES
822. ANO DE EXÚ
Autor: 		
Orientador:		

Ismael David de Paulo
Regina Celia de Paula (CEH / ART)

Introdução: Ano de Exu resultou em série de trabalhos partindo de questões que perpassam
simbolicamente e materialmente o universo do orixá Exu e minha ancestralidade. Exu é um orixá
do panteão africano. Exu liga os humanos ao mundo dos orixás. Sem ele nenhuma comunicação
com o mundo espiritual é possível. Exu atua nas encruzilhadas. Exú atua em qualquer tempo e
lugar. O objeto que representa a força de Exu é o falo, além dos metais, que são confeccionados os
tridentes, representam a ligação de Exu com o céu e a terra. Instrumentos de defesa, pontiagudos e
cortantes, representam a força De Exú. O vergalhão é matéria central nos trabalhos desta série. É
matéria e símbolo. dele tridente, elemento. Este material é usado na construção civil. Só se revela
nas construções quando está em processo de construção ou destruição. Objetivo: O objetivo do
trabalho é pensar a relação da ancestralidade afro em relação à cidade e os fluxos urbanos. Metodologia: Realizei uma pesquisa teórica sobre os orixás, em especial Exu, objeto específico da pesquisa. Concomitantemente, experimentei materiais, em especial o vergalhão. Em seguida, empreendi
estudos formais para fazer a escala, a fixação e a distância entre os tridentes. Resultados: Participei
de exposições com obras da pesquisa. Possibilitou uma expansão de apresentação e concepção dos
trabalhos, pois o espaço está sempre incluído na obra. Iniciei o ano apresentando uma instalação
intitulada Exu, na exposição Bela Maré com artistas periféricos. Finquei cem tridentes de diferentes
tamanhos na parede para sugerir a existência de outro plano, além do espaço. Como se os tridentes
viessem de um lugar outro, entrando no espaço. Testei diferentes configurações desses tridentes fiz
a intervenção Maré Exu com cinco lanças na beira do mar, local onde o mar avança e recua, ou seja,
um espaço “entre” por excelência. Conclusão: A paisagem urbana do Rio de Janeiro passou e passa
por intensos processos de grandes construções. A cidade recebeu dois eventos mundiais na década
e virou um grande canteiro de obras. Essa paisagem nos afeta diariamente. Convivo há tempos com
o cenário de obras. Obra, é algo passível de ressignificações.
palavras-chave: Exú; Cidade; Espaço-entre.

Introduction: Year of Exu resulted in a series of works starting from questions that symbolically and materially pervade the universe of the Orixá Exu and my ancestry. Exu is an orixd of
the African pantheon. Exu connects humans to the world of orixás. Without it no communication
with the spiritual world is possible. Exu acts at the crossroads. Exú acts in any time and place. The
object that represents the force of Exu is the phallus, besides the metals, which are made tridents,
represent the connection of Exu with the sky and the earth. Defense instruments, pointed and
sharp, represent the strength of Exú. Rebar is central to the work of this series. It is matter and
symbol. his trident, element. This material is used in construction. It only reveals itself in buildings
when it is in the process of being built or destroyed. Objective: The objective of this work is to
think about the relation of the Afro ancestry in relation to the city and the urban flows. Methodology: I carried out a theoretical research on the orixás, in particular Exu, specific object of the research. At the same time, I experimented with materials, especially rebar. Next, I undertook formal
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studies to scale, fix, and distance tridents. Results: Participated in exhibitions with research works.
It has allowed an expansion of presentation and design of the works, because space is always included in the work. I started the year presenting an installation entitled Exu, in the exhibition Bela
Maré with peripheral artists. I taped a hundred tridents of different sizes on the wall to suggest the
existence of another plane, beyond space. As if the tridents came from somewhere else, entering
into space. I tested different configurations of these tridents. I made the intervention Exé Maré
with five spears at the edge of the sea, place where the sea advances and retreats, that is, a space
“between” par excellence. Conclusion: The urban landscape of Rio de Janeiro passed through intense processes of great construction. The city hosted two world events in the decade and became
a major construction site. This landscape affects us daily. I have been living with the works scene
for a long time. Work, it is something that can be redefined.
keywords: Exú; City; Space-Between
Apoio Financeiro: CNPQ
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ARTES
823. ARTE, LIBERDADE & NOMADISMO
Autor: 		
Orientador:		

André Camello Costa
Sheila Cabo Geraldo (CEH / ART)

Resumo O cerne da pesquisa “Arte, Liberdade & Nomadismo” é a questão da liberdade na
arte; a liberdade possível da obra e do artista em relação ao próprio tempo do qual faz parte, ao
cenário artístico e às conjunturas políticas de sua época. Partindo da liberdade na arte como tema
central, examinaremos a arte que se faz hoje no Oriente Médio, no atual cenário de guerra; a
arte dos guerreiros nômades em eternos conflitos étnicos-religiosos, a zona autônoma temporária,
comparando com a poética brasileira dos anos 1960 e 70 e suas reverberações no contemporâneo.
Introdução Giorgio Agamben, em “O que é o contemporâneo”, diz que “a contemporaneidade é uma
singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias;
mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um
anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a
esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem
vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela”. Objetivos Arte, Liberdade & Nomadismo tem
como objetivos analisar de que forma, no tempo de hoje, a arte ainda é capaz de escapar da esfera do
espetáculo e do entretenimento – tão imanente à nossa época - e conseguir estremecer e produzir
impacto no campo das ideias e da sociedade, tal qual se passou, em tempos outros, com os Desastres
de guerra de Goya ou com uma Guernica de Picasso; em que medida um trabalho consegue se debruçar sobre questões sociais do seu tempo e simultaneamente dele tomar distância, ultrapassando
assim uma conotação ativista ou panfletária; e como uma obra pode conter em si a própria história
da arte, como sendo sua própria história pessoal? Justificativas Vivemos em tempos de ruído, de
excesso e de banalização de sons e de imagens. Qual o grau de interesse e de impacto, nesse contexto de excesso, que uma imagem pode ter, neste momento em que vivemos agora? Metas A pesquisa
tem como metas os seguintes tópicos de interesse: 1. a arte que se faz hoje no mundo árabe – e fora
dele – e que dialoga com seu próprio tempo; a questão liberdade / segurança na arte, por considerar
ser o oriente médio, hoje, o cenário ideal para uma reflexão sobre nosso próprio tempo; e a arte
dos guerreiros nômades e dos guerreiros tuaregs e seus conflitos étnicos-religiosos no deserto (esse
último item, especificamente, na atualidade). Conclusão Como resultado, elaborei o texto de um
projeto com vistas ao desenvolvimento de uma futura dissertação de mestrado.
palavras-chave: Arte; Liberdade; Nomadismo

Abstract The core of the research “Art, Freedom & Nomadism” is the question of freedom
in art; the possible freedom of the work and the artist in relation to the very time of which it is
part, the artistic scene and the political conjunctures of his time. Starting from freedom in art as a
central theme, we will examine the art that is being done today in the Middle East, in the current
scenario of war; the art of the nomadic warriors in eternal ethnic-religious conflicts, the temporary
autonomous zone, comparing with the Brazilian poetics of the 1960s and 70s and their reverberations in the contemporary. Introduction Giorgio Agamben, in “What is the contemporary”, says
that “contemporaneity is a singular relation with time itself, which adheres to it and, at the same
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time, it takes distances; more precisely, this is the relation with time that it adheres to through a
dissociation and anachronism. Those who coincide very fully with the epoch, who in all respects
perfectly adhere to it, are not contemporaries because, precisely because of this, they can not see
it, they can not keep a fixed eye on it. “ Goals Art, Freedom & Nomadism aims to analyze how, in
today’s time, art is still capable of escaping from the realm of entertainment and entertainment - so
immanent in our time - and to shake and impact the field of ideas and of the society, as it happened, in other times, with the Disasters of war of Goya or with a Guernica of Picasso; the extent to
which a work is able to address social issues of its time and simultaneously distance itself from it,
thus overcoming an activist or pamphletary connotation; and how can a work contain within itself
the history of art itself as its own personal history? Justifications We live in times of noise, excess
and trivialization of sounds and images. What is the degree of interest and impact, in this context
of excess, that an image can have at this moment in which we live now? Goals The research aims
at the following topics of interest: 1. the art that is done today in the Arab world - and outside it and that dialogues with its own time; the issue of freedom / security in art, considering the Middle
East to be the ideal setting for a reflection on our own time; and the art of the nomadic warriors
and the Tuareg warriors and their ethnic-religious conflicts in the desert (the latter, specifically,
today). Conclusion As a result, I developed the text of a project for the development of a future
master’s thesis.
keywords: Art; Freedom; Nomadism
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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ARTES
824. AS REVISTAS ACADÊMICAS DE ARTES VISUAIS NO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO: REVISTA CONCINNITAS
Autor: 		
Orientador:		

Anna Corina Gonçalves da Silva
Alexandre Sá Barretto da Paixão (CEH / ART)

O presente relatório relata as atividades de pesquisa da aluna Anna Corina Gonçalves da Silva que colaborou com os estudos deste projeto de iniciação científica. Esse projeto faz parte do grupo de pesquisa A arte contemporânea e o estádio do espelho que se desenvolve na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro e conta com a colaboração do Instituto de Artes e da Revista Concinnitas
(PPGARTES - UERJ). O Projeto de Pesquisa As revistas acadêmicas de Artes Visuais no Estado do
Rio de Janeiro teve início em agosto de 2016. Seu objetivo principal é mapear as Revistas Acadêmicas de Artes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, em especial, a Concinnitas (PPGARTES-UERJ).
Nossa proposta é investigar as emergências propostas por essa revista nos campos de discussão artístico, cultural e acadêmico, sua trajetória através de seu levantamento bibliográfico, a quantidade/
qualidade de edições, os profissionais envolvidos, o apoio institucional, suas respectivas durações,
o eixo norteador de cada uma delas e a relevância para o debate crítico. O material coletado consiste em todo o acervo impresso e virtual da Revista Concinnitas (http://www.e-publicacoes.uerj.
br/index.php/concinnitas/index). E as transcrições do Seminário Artes em Revista, realizado em
2017, organizado pela Revista Concinnitas e o Instituto de Artes (UERJ), que resultou na transcrição e publicação do material na edição 31 da Revista http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/
concinnitas/issue/view/1757/showToc Durante a pesquisa percebemos várias transformações estruturais na revista analisada, como por exemplo, demandas da versão impressa, do corpo editorial,
do debate teórico e institucionais. Percebamos que o material coletado no Seminário com a fala dos
antigos e novos editores foi de grande valia para essa pesquisa, pois podemos ter acesso ao percurso
de cada Revistas e as das transformações necessárias para sua permanência, a partir da experiência/
relato de seus editores e colaboradores. Assim, pretendemos destacar como a transição do formato
impresso para o digital influenciou não somente na diagramação, mas também no debate crítico,
como também, nas transformações que cada uma sofreu com as mudanças do corpo editorial, a
participação dos Programas de Pós-Graduação (corpo docente e discente) no processo de construção/idealização de uma edição, mas principalmente, como cada Revista respondeu e responde aos
critérios avaliativos das agências de fomento à pesquisa.
palavras-chave: Revistas Acadêmicas de Artes Visuais; Debate Crítico; Revista Concinnitas

This report reports on the research activities of the student Anna Corina Gonçalves da Silva
who collaborated with the studies of this project of scientific initiation. This project is part of the
research group Contemporary art and the mirror stage that is developed at the State University
of Rio de Janeiro and has the collaboration of the Institute of Arts and Concinnitas Magazine
(PPGARTES - UERJ). The Research Project The academic journals of Visual Arts in the State of
Rio de Janeiro began in August 2016. Its main objective is to map the Academic Journals of Visual
Arts of the State of Rio de Janeiro, especially Concinnitas (PPGARTES-UERJ ). Our proposal is
to investigate the emergencies proposed by this journal in the fields of artistic, cultural and acade-
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mic discussion, its trajectory through its bibliographic survey, the quantity / quality of issues, the
professionals involved, institutional support, their respective durations, the guiding axis of each
of them and the relevance to the critical debate. The collected material consists of all the printed and virtual collection of the Concinnitas Magazine (http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.
php/concinnitas/index). And the transcriptions of the Seminar “Artes em Revista”, held in 2017,
organized by Concinnitas Magazine and the Institute of Arts (UERJ), which resulted in the transcription and publication of the material in issue 31 of Revista http: //www.e-publicacoes.uerj .br
/ index.php / concinnitas / issue / view / 1757 / showToc During the research we noticed several
structural transformations in the analyzed journal, such as the demands of the printed version, the
editorial body, the theoretical and institutional debate. We realized that the material collected in
the Seminar with the speech of the old and new editors was of great value for this research, since
we can have access to the journals of each journal and those of the transformations necessary for
its permanence, based on the experience / and collaborators. Thus, we intend to highlight how the
transition from print to digital influenced not only the diagramming, but also the critical debate, as
well as the transformations that each one underwent with the editorial changes, the participation
of the Graduate Programs ( faculty and student) in the process of constructing / idealizing an edition, but mainly, how each journal answered and responds to the evaluation criteria of the research
promotion agencies.
keywords:  Visual Arts Academic Magazines; Critical Debate; Concinnitas Magazine
Apoio Financeiro: ; IC/UERJ
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ARTES
825. AS SIBILAS DE LIMOUSIN NA COLEÇÃO EVA KLABIN
Autor: 		
Orientador:		

Aline Beatriz Seixas de Souza
Maria Cristina Louro Berbara (CEH / ART)

A figura da bruxa é marcante no contexto ocidental e dentre suas representações estão as
Sibilas. Buscando analisar a iconografia da mesma, selecionei a presente na Coleção Eva Klabin do
artista Leonard Limousin (1505-1577). Assim, além da leitura sobre a relação da figura da bruxa
e da mulher na sociedade, pesquisei sobre a iconografia específica das Sibilas desde sua origem e
sobre a vida de Limousin e análise desta obra, objetivando descobrir as escolhas feitas por ele na
representação. As doze sibilas que se apresentam na coleção Eva Klabin foram feitas em esmalte de
Limoges por Limousin, famoso esmaltador francês. O ateliê dos Limoges detinham o monopólio
desta produção de esmaltaria e Limousin foi o mais famosos da família, sendo chamado para servir
como artista da corte, permanecendo durante o reinado de Henrique II. Já a figura das sibilas são
provenientes da mitologia Greco-Romana e foram utilizadas pelo cristianismo como forma de
validar os ideais cristãs, em que foram ditas como anunciadoras da vinda de Jesus Cristo, além de
prever outros acontecimentos. Inicialmente postuladas com o número de 10 por Varrão (I a.c.),
foram aumentadas para 12 por Barbieri (séc. XV) para que se igualassem ao número de profetas
do antigo testamento. Nesta obra, as roupas das sibilas foram adaptadas à moda da época e as cores
utilizadas são cores que o artista costumava usar, não estando, portanto, ligada às sibilas particularmente. Apesar de as informações sobre a história de cada sibila serem esparsas e confusas, cada uma
segura um objeto que representaria uma das suas predições e seu nome está ligado à cidade onde
profetizava. A 12º sibila que se apresenta nesta obra de Limousin é a Erigia, no entanto esta sibila
não existiria e seria uma repetição da sibila Frigia, graças a um erro de escrita (seus objetos, inclusive, são os mesmos). Pela listagem das sibilas falta a Sanne, que aparece em outra série de metal
esmaltado feito pelo próprio Limousin. Portanto, a figura das Sibilas foi atualizada pelo artista ao
se utilizar de vestimentas da época ao passo que perpetua com a mitologia criada pelo catolicismo.
palavras-chave: Bruxas; Sibilas; Limousin

The figure of the witch is remarkable in the Western context and one of its representations
are the Sibyls. Seeking to analyze its iconography, I selected the present in the Collection Eva Klabin of the artist Leonard Limousin (1505-1577). Thus, in addition to reading about the relation
of witch’s figure and the woman in society, I researched the Sibyl’s origin and the life of Limousin
with the purpose of discovering about his choices in the representation. The 12 sibyls that appear
in the Eva Klabin collection were made in Limoges enamel by Limousin, a famous French enamel. The Limoges atelier owned the monopoly of this enameling production and Limousin was
the most famous of the family, being called to serve as court artist, remaining during the reign of
Henry II. Already the figure of the sibyls come from Greco-Roman mythology and were used by
Christianity as a way of validating the Christian ideals, in which they were said to announce the
coming of Jesus Christ, in addition to predicting other events. Initially postulated as 10 by Varro
(I b.c.), they were increased to 12 by Barbieri (15th century) to match the number of prophets in
the Old Testament. In this work, the clothes of the sibyls were adapted to the fashion of the time
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and the colors used are colors that the artist used to use, being therefore not related to the Sibyls in
particular. Although the information on the history of each sybil is confused, each holds an object
that would represent one of its predictions and its name is linked to the city where it prophesied.
The 12th Sibyl that appears in this work of Limousin is the Erigia, however this Sibyl would not
exist and would be a repetition of the Sibyl Phrygia, thanks to a writing error (their objects are the
same). From the list of sibyls Sanne is missing, which appears in another series of enamelled metal
made by Limousin. Therefore, the figure of the Sibyls was updated by the artist wearing clothing
of the time while perpetuating with the mythology created by Catholicism.
keywords: Witch; Sibyl; Limousin
Apoio Financeiro:
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ARTES
826. CARCAÇAS
Autor:			
Orientador:		

Bruno Matos de Almeida
Regina Celia de Paula (CEH / ART)

Após as tiragens gráficas Paisagens Urbanas, apresentadas no SEMIC 2017, meu trabalho
teve desdobramentos a partir de novas visitas aos locais das fotografias que foram origem destas
paisagens. O intuito foi acompanhar as alterações dos lugares fotografados, seja por alterações do
tempo, abandono, descaso ou modificações nos locais. As novas produções gráficas dividiram-se
em duas frentes. A primeira deu-se pela comparação do trabalho atual com as primeiras gravuras,
iniciadas em dezembro de 2017. Revisitei ambientes urbanos fotografados em 2017 para realização
de serigrafias e percebi que não houve grandes modificações na arquitetura, enquanto os objetos
móveis, tais como placas de sinalização, carros abandonados, estacionamentos irregulares, que chamo de “partículas”, foram removidos ao longo do tempo. Dentre os mais de 40 locais registrados
fotograficamente, um me chamou atenção por uma característica misteriosa: uma casa em uma importante avenida do subúrbio, aparentemente abandonada - datada em seu frontão de 1930, ao lado
de outra construção também abandonada. Além da existência de algo a mais entre os dois imóveis:
o que talvez no passado pudesse ser uma entrada de garagem, ou talvez um muro, completamente
fechado, expõe agora um grande buraco que guia o olhar mais atento às características da cidade-subúrbio, estimula o imaginário, a curiosidade. O segundo método de produção consistiu dentro
da manutenção uma rotina diária de produção gráfica no ateliê de gravura do Instituto de Artes,
na pesquisa das relações de impressões de carcaças de animais e partes isoladas do corpo humano
– como uma fotografia de uma mão caída no chão. Criando relações geométricas em torno de um
eixo central, uma movimentação centrífuga destas impressões em cores das imagens das carcaças,
as impressões se confundem, aludindo à transformação dos corpos, a formas desconhecidas, amorfas. Daí a divagação: que transformações os corpos passam para se tornarem outros corpos? Ao
desfigurarem-se, transformam-se, gerando possibilidades de novas relações, alimentos de muitas
outras cadeias. Como resultado, refleti que a presença física deste buraco, que chama sempre meu
olhar mais para interior do seu desconhecido, me ativa a pensá-lo como uma presença. O que por
outro lado não atingia este pensamento quando a imagem era impressa; pois a forma era plana, fazendo o buraco ser apenas uma forma sem profundidade. Assim para ativá-lo, produzi uma ausência de imagem nas impressões, e incluí dois quadrados idênticos como um jogo de encaixes, onde
estes quadrados são subpostos a outras duas imagens distintas: uma mão caída no chão, e outra uma
carcaça. O lugar agora possibilita em cada impressão duas alternativas para a imaginação.
palavras-chave: carcaças; desconhecido; imaginação

After the production of prints named Urban Landscapes, presented at SEMIC 2017, my
work developed from new field trips to the sites where the photographs were taken, originating
these landscapes. The visits aim was to monitor changes in the sites that were photographed, either with the time, by abandonment or neglect. The new production of prints was divided into
two forefronts. The first one was done by comparing the current work with the first prints, began in December 2017. I reviewed the urban environments which I photographed in 2017 for
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screen-printing and realized that there were no major changes in the architecture, while movable
objects, such as traffic signs, abandoned cars, irregular parking lots, that I call ‘particles’, have been
removed across the time. Among over 40 photographically registered sites, one drew my attention
due to a mysterious feature: a house on an important suburban avenue, apparently abandoned, its
pediment dating from 1930, sided with another building also abandoned. Besides being something
else between the two buildings: what might in the past have been a garage entrance, or perhaps a
completely enclosed wall, now exposes a large hole that guides the closer look to the characteristics
of the suburban city, stimulates the imaginary, the curiosity. The second production method consisted of maintaining a daily graphic production routine in the Institute of Arts engraving studio,
researching for correlations on impressions of animal carcasses and isolated parts of the human
body - such as a photograph of a hand lying on the ground. By building geometric relations around
a central axis in a centrifugal movement, these carcasses images’ color prints become confusing,
alluding to the bodies transformation, into unfamiliar, amorphous forms. Hence the digression:
what transformations do the bodies go through to become another bodies? When they become
disfigured, they transform, creating possibilities for new relations, feed to many other chains. As
result, I considered that the physical presence of this hole, which always calls my gaze deeper into
its unknown, activates me to think of it as a presence. On the other hand, that didn’t reach this
thought when the image was printed; because the shape was flat, making the hole only a form without depth. So to activate it, I produced an image absence in the prints, and included two identical
squares as a set of fittings, where these squares are sub posed to two other distinct images: one
hand lying on the floor, the other a carcass. The place now allows for each impression two alternatives to the imagination.
keywords: carcasses; unknown; imagination
Apoio Financeiro:
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ARTES
827. CONCINNITAS E AS REVISTAS ACADÊMICAS DE ARTE NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
Autor:			
Orientador:		

Andre Fernandes Leite da Luz
Alexandre Sá Barretto da Paixão (CEH / ART)

O projeto em questão iniciou-se com um mapeamento das revistas acadêmicas de arte que
se destacaram no cenário brasileiro ao longo dos últimos quarenta anos. Um seminário foi organizado pela equipe editorial da revista do Instituto de Artes da UERJ, a “Concinnitas”, da qual faço
parte. No seminário, os responsáveis pelas principais revistas acadêmicas de arte no estado do Rio
de Janeiro discorreram sobre as histórias e sobre o funcionamento dessas revistas. Além deles, criadores de revistas de invenção independentes e ligadas às artes visuais também participaram. Todos
falaram de como surgiram tais revistas e quais eram os desejos norteadores de tais publicações.
Foram pesquisadas quais revistas estão disponíveis “on-line” e as razões por alguma eventualmente
não estar; foi debatido como suas formas gráficas foram adequadas aos meios virtuas e as questões,
modos e dificuldades relacionadas a essa transposição entre meios. Também foram abordadas quais
as relações que se estabelecem entre tais publicações e as universidades que as abrigam. Está sendo
feita a pesquisa a respeito das imbricadas relações entre a produção artística, a crítica de arte, a
editoração e o processo de diálogo com o universo acadêmico no âmbito da arte contemporânea.
palavras-chave: Revistas de arte; Revista Concinnitas; Arte contemporânea

The project in question began with a mapping of the academic art journals that have stood
out in the Brazilian scenario over the last forty years. A seminar was organized by the editorial
team of the UERJ Institute of Arts magazine, Concinnitas, of which I am a member. In the seminar,
those responsible for the main academic art journals in the state of Rio de Janeiro discussed the
stories and the workings of these magazines. In addition, creators of independent invention and
visual arts magazines also participated. They all talked about how these magazines came about and
what were the guiding wishes of such publications. We researched which magazines are available
on-line and the reasons why some might not be; it was debated how their graphic forms were
suited to the virtuous media and the issues, modes and difficulties related to this transposition between means. Also discussed were the relations that are established between such publications and
the universities that shelter them. Research is being carried out on the intertwined relationships
between artistic production, art criticism, publishing and the process of dialogue with the academic universe within contemporary art.
keywords: Art magazines; Concinnitas magazine; Contemporary Art
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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ARTES
828. CRÍTICA DE ARTE, CURADORIA, INSTITUIÇÃO E MERCADO COMO
INSTRUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO DA OBRA DE ARTE
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Vitoria Beatriz de Almeida
Marcia do Socorro Santos Milome
Fernanda Pequeno da Silva (CEH / ART)

A pesquisa foi caracterizada como investigativa a fim de entender e analisar quatro instâncias que fazem parte do sistema artístico: crítica de arte, curadoria, instituições e mercado de arte,
compreendendo a sua atuação, sua história e importância desde suas particularidades até a sua atuação em conjunto. Os objetivos foram a elaboração de um mapeamento dos críticos em atuação no
Brasil desde os anos 1950 até os anos 2000, a partir de um levantamento bibliográfico e documental;
compreensão da atuação curatorial em suas diversas formas; análise das instituições artísticas além
de seus espaços expositivos; e estudos acerca da atuação do mercado de arte como uma instância
valorativa do trabalho de arte. A pesquisa foi desenvolvida através de levantamento bibliográfico
de textos, artigos e periódicos, análise de textos teóricos, visita a exposições e entrevistas, buscando
compreender a atuação dos agentes legitimadores da arte. Os resultados alcançados proporcionaram a elaboração de um mapeamento dos críticos de arte em atuação desde os anos 1950 até os dias
atuais, a problematização da figura curatorial visando à ética e à autoria de exposições, o aprofundamento sobre colecionismo, seja a partir da figura institucional ou privada e individual, e a análise
de textos sobre a fragilidade do mercado de arte no Brasil. A partir desses resultados tornou-se
possível a realização de entrevistas com pessoas atuantes no sistema artístico contemporâneo. Os
agentes legitimadores da arte atuam em comunhão, atualmente no sistema de arte contemporânea.
Dissociar um agente do outro não é tão fácil pois, além da troca de informação, as suas atuações não
são excludentes, mas codependentes. O processo de valor artístico não pode ser explicado por uma
única via, não existe uma fórmula para isso, seja valor financeiro ou simbólico. O discurso em relação à obra de arte não está apenas nas mãos do artista, do crítico ou do curador, mas na existência
paralela desses agentes do campo da arte e através da relação arte – público.
palavras-chave: legitimação; institucionalização; valor

The research was characterized as investigative in order to understand and analyze four
instances that are part of the artistic system: art criticism, curatorship, institutions and art market,
understanding its performance, its history and importance from its particularities to its performance in set. The objectives were the elaboration of a mapping of the critics in action in Brazil
from the 1950s to the 2000s, based on a bibliographical and documentary survey; understanding
of curatorial action in its various forms; analysis of artistic institutions beyond their exhibition
spaces; and studies about the performance of the art market as an evaluative instance of the work
of art. The research was developed through a bibliographical survey of texts, articles and periodicals, analysis of theoretical texts, visits to exhibitions and interviews, seeking to understand the
performance of the legitimating agents of art. The results achieved provided a mapping of the art
critics in action from the 1950s to the present day, the problematization of the curatorial figure
aiming at ethics and the authorship of exhibitions, the deepening of collecting, whether from the
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institutional figure or private and individual, and the analysis of texts on the fragility of the art
market in Brazil. From these results it became possible to conduct interviews with people working
in the contemporary artistic system. The legitimating agents of art act in communion, currently in
the contemporary art system. Dissociating one agent from the other is not so easy because, besides
the exchange of information, its actions are not exclusive, but codependent. The process of artistic
value can not be explained by a single path, there is no formula for this, be it financial or symbolic
value. The discourse in relation to the work of art is not only in the hands of the artist, the critic
or the curator, but in the parallel existence of these agents of the field of art and through the art public relationship.
keywords: legitimation; institutionalization; value
Apoio Financeiro:
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ARTES
829. DOS HABITANTES INHUMANOS DE UM ESPAÇO ANTROPOCÊNTRICO
(OU COMO OS GATOS VIVEM EM MEIO AO CONCRETO)
Autor: 		
Orientador:		

Ananda Muylaert Avelar
Maria Luiza Fatorelli (CEH / ART)

A universidade, como corpo concreto, habitat de infinitos fluxos e trocas sociais, espaciais
e intelectuais, é recheada de espaços vazios. Este espaço “vazio”, imperceptível aos que não necessariamente se recusam a abrir, mas acabam por fim não abrindo os olhos para a existência de vidas
complexas fora da espécie humana, chave dessa pesquisa. Este trabalho busca analisar, registrar
e compreender a diferença entre dois espaços: o habitado pelo homem e o habitado pelos gatos,
dentro de uma mesma estrutura arquitetônica. O vazio como espaço negativo “ma”, fundamento
crucial da cultura japonesa – tanto na arquitetura quanto nas artes e na linguística – é utilizado
como base para essa análise entre essas diferentes percepções de um mesmo ambiente sólido. Desta
maneira, pode-se obter uma nova forma de observar o ambiente e de habitá-lo, horizontalmente,
respeitando as formas de vida animais e vegetais que dividem o espaço com o corpo discente, docente, técnico e os que apenas atravessam a UERJ. A UERJ, especificamente, é um ambiente onde
há muitos animais. No entanto, apesar da frequente presença dos animais ao redor do campus,
eles são colocados em posições subalternas; isso não é dizer que não haja interação com os bichos,
claro, mas demonstrar o quão hegemônico é o antropocentrismo não só dentro da academia em
termos físicos, mas no mundo como um todo. Assim, apresento uma nova visão dos fluxos dentro
do vazio do campo universitário, por meio da análise da vida de outros seres vivos. Para este fim,
foram registradas fotos dos animais que vivem no campus, naturalizando suas vidas: afinal, é o que
eles compreendem como “lar”. Canteiros, cantos e escadas, apesarem de inertes, são recheados de
movimentos promovidos pelos corpos que por ali circulam. Estes corpos, por si só, se movem de
formas diferentes: os gatos veem o mundo de um ângulo inferior, metros abaixo da linha dos olhos
humanos, e a flexibilidade no movimento dos animais é uma nova forma de se habitar um lugar
tão impossível de ser alterado. E não é necessariamente o ambiente em si que precise ser alterado,
mas sim a forma de percebê-lo.
palavras-chave: arquitetura; gatos; espaço negativo

The University, thought of as a concrete body, the habitat of innumerous social, spacial
and intelectual tradings, is compassed by empty spaces. This empty space, unknown to those who
not necessarily refuse to open their eyes but end up not ever opening them to the existence of
the complex lives of beings of other species, is the key. This work aims to analyse, register and
comprehend the difference between two spaces: the inhabited by mankind and the one inhabited
by cats, inside of the same architectonical structure. The emptiness, under the name of negative
space “ma”, crucial to Japanese culture - not only architectonically speaking, but artistically and
linguistically as well - is used as a base to this analysis between the different perception of a same
solid immobile ambient. With this, you’re able to reach a new way to watch and cohabit their surroundings, in a horizontal manner, respecting equally all life forms that live alongside the students,
teachers, technical bodies and the passerbys. UERJ, specifically, is a place fulfilled with domestic
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cats. Although their presence is pretty common, they’re frequently put in undermined positions;
this, of course, isn’t saying that people don’t interact with them at all, but it’s more in the sense of
demonstrating how hegemonic the anthropocentric thought is, not only inside the university but
in the world as a whole. Therefore, I aim to present a new sight on the emptiness inside of the
university by means of the analysis of other living beings. As means to this end, photographs were
taken to show the natural, domestic life of the animals that live there: it’s what they call “home”,
after all. Flowerbeds, corners and stairs, although inerts, are crossed by movements caused by the
bodies that pass by them. These bodies, by themselves, move in distinct manners: cats see the world from downlow, meters under the human eyes, and their flexibility shows a new way of living in
such an unflexible place. And it’s not necessarily the place, in itself, that needs to be turned into a
flexible thing, but the way to perceive it.
keywords: architecture; cats; negative space
Apoio Financeiro:

1598

ARTES
830. EM CADA TEMPO E ESPAÇO
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

William Araujo Barreto de Souza
Aline Beatriz Seixas de Souza
Maria Luiza Fatorelli (CEH / ART)

Tomo como ponto de partida uma posição inerente ao Projeto Arquitetura de Artista, que
estimula a produção e a investigação de trabalhos que apresentem a questão do espaço relacionada
a prática de ateliê, ao assumir como tema, observatório e lugar de trabalho, o Campus da UERJ.
Pretendo seguir com os estudos referentes a obra de autoria própria, intitulada “Traçado Exclusivo/Desenho Publico”. “Traçado Exclusivo/ Desenho Publico” foi uma performance/instalação/intervenção realizada no Campus da UERJ, em 2017 quando a crise que assombra a educação pública
assume um de seus pontos mais críticos. O trabalho consistiu em uma linha textual transcrita a giz
no chão da universidade, no percurso entre a porta do instituto de artes e uma das principais saídas
do Pavilhão João Lyra Filho, composta por frases retiradas de comunicados e notas oficiais da universidade, que relatam a crise enfrentada pela comunidade da UERJ. Aos poucos a linha foi apagada
pelos passantes, intensificando o caráter publico da proposta e trazendo a destruição e o apagamento como parte do processo de composição. O objetivo dessa pesquisa é investigar os vestígios da
obra enquanto processo continuado. O propósito dessa próxima etapa foi experimentar os efeitos
do deslocamento de uma poética vinculada ao espaço, a medida em que essa obra é reconfigurada.
A nova configuração é composta por duas fotografias, uma com a imagem da entrada do Instituto
de Artes imediatamente após a proposta ter sido realizada, com o traçado completamente nítido e
uma outra com a entrada do Instituto de Artes na ausência de qualquer interferência visual da obra,
sem deixar perceptível se a imagem foi produzida antes da realização ou após o apagamento do
traçado. A composição das fotografias também volta-se para a questão de continuidade e traz como
critica politica o estado cíclico da crise. A possível definição do registro da obra como suporte para
a continuidade da obra, dialoga com estruturas do evento primário de “traçado Exclusivo/Desenho
Publico”, pois gera atrito entre os limites relativos ao processo, obra e vestígio.
palavras-chave: Arte contemporânea ; Processo; Espaço

I take as a starting point an inherent position in the Artist Architecture Project, which stimulates the production and investigation of works that present the issue of space related to studio
practice, by assuming as a theme, observatory and work place, the UERJ Campus . I intend to
continue with the studies referring to the work of own authorship, titled “Exclusive Trace / Public
Design”. “Exclusive Trace / Public Design” was a performance / installation / intervention held at
the UERJ Campus in 2017 when the crisis that haunts public education is one of its most critical
points. The work consisted of a textual line transcribed in chalk on the floor of the university, in
the path between the door of the institute of arts and one of the main exits of the João Lyra Filho
Pavilion, composed of phrases taken from official communiqués and notes of the university, crisis
faced by the UERJ community. Gradually the line was erased by passers-by, intensifying the public
character of the proposal and bringing destruction and erasure as part of the composition process.
The objective of this research is to investigate the traces of the work as a continuous process. The
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purpose of this next stage was to experience the effects of the displacement of a space-bound poetic, as this work is reconfigured. The new configuration is composed of two photographs, one with
the entrance image of the Institute of Arts immediately after the proposal has been made, with the
layout completely clear and another with the entrance of the Institute of Arts in the absence of any
visual interference of the work , without making it noticeable if the image was produced before the
realization or after the erasure of the trace. The composition of the photographs also turns to the
question of continuity and brings as political criticism the cyclical state of the crisis. The possible
definition of the record of the work as a support for the continuity of the work, dialogues with
structures of the primary event of “Exclusive Trace / Public Design”, because it creates friction
between the limits related to the process, work and trace.
keywords: Contemporary art; Process; Space
Apoio Financeiro:
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ARTES
831. GAUTHEROT: VIAGEM AO RIO DE JANEIRO
Autor: 		
Orientador:		

Vanessa Freitas Mendes Callado
Maria Cristina Louro Berbara (CEH / ART)

Gautherot: viagem ao Rio de Janeiro A cidade como topos do imaginário europeu Autor:
Vanessa Callado Orientador: Maria Berbara (ART/ DTHA) Com a proposta de trabalhar com
acervos cariocas, foi escolhida a obra de Marcel Gautherot, que hoje pertence ao Instituto Moreira
Salles. Gautherot, de origem francesa, foi um importante fotógrafo do século XX para a discussão
das práticas de formação da identidade nacional brasileira no período. Vindo para o Brasil em 1940,
ele logo se insere, na sua prática, dentro dessa crescente discussão ao ir trabalhar para o Iphan.
Escolhemos trabalhar com as suas fotografias do Rio de Janeiro para fazer algum recorte em sua
imensa obra e por entender que a cidade litorânea sempre foi o lugar do imaginário sobre o Brasil
para os estrangeiros e é ainda hoje. O Rio de Janeiro é uma pequena cidade portuária em uma baía
de paisagem paradisíaca que serviu a diversos propósitos, além de ter sido o maior porto de escravos do mundo. Era impossível que a cidade que vive entre as tentativas de modernização e os índices de barbárie, não despertasse o interesse dos viajantes. Os relatos de viagem foram uma forma
de dar a conhecer o resto do mundo à Europa. O objetivo da pesquisa é comparar alguns relatos,
as imagens de Gautherot e os livros: Viagem Pitoresca Através do Brasil de Rugendas (1835) e
Pequena Viagem ao Brasil de Stefan Zweig (1936) e questionar a pretensa imparcialidade do meio.
A metodologia utilizada é a de trabalhar diretamente com os acervos conservados no Ims e com
fontes bibliográficas diversas. Assim, podemos observar que houve uma mudança na iconografia
da cidade, desde as imagens de Rugendas carregadas dos conceitos europeus de “civilização” e “raça”
à cidade “moderna” de Gautherot. Entendemos que ela veio acompanhada de uma mudança de pensamento com o relato de Zweig, que coloca o Rio de Janeiro como esperança e alternativa à Europa,
onde o conceito de “civilização” tinha se esgotado e levado à guerra. Portanto, concluímos que as
imagens do Rio de Janeiro, feitas de pontos de vista diferentes, vêm mais do próprio imaginário
europeu de cada época, sendo parciais. Tentamos entender o que visões de uma cidade distante dizem sobre a Europa pela lente desses viajantes. Palavras-chave: Rio de Janeiro, Gautherot, viajantes
palavras-chave: Rio de Janeiro; Gautherot; Viajantes

Gautherot: Travelling to Rio de Janeiro The city and the European imaginary In a proposition to work with carioca’s archives, we chose Marcel Gautherot’s works, today hold by Moreira
Salles Institute. Gautherot, born in France, was an important photograph of twenty century to
understand the discussion of the process in forming Brazilian national identity during this time.
Arriving in Brazil in 1940, he was inserted, by his practice, in the arising discussion as he worked
for Iphan. We chose to work with his Rio de Janeiro images to framework somehow his huge production and to the understanding that the seaside city always was the place for Brazil’s imaginary
to foreigners and still is. Rio de Janeiro is a small port city in a paradisiac bay that served for many
purposes and was also the slavery biggest port in the world. It was not possible that the city that
lives between modernizations plans and barbaric numbers do not raise the curiosity of travelers.
The travelers’ tales were a way to show the rest of the world to Europe. The research objective is
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to compare some of these writings, Gautherot’s photos and the books: “Voyage Pittoresque dans
le Brésil” from Rugendas (1835) and “Kleine Reise Nach Brasilien” from Stefan Zweig (1936). And
challenge genre’s impartiality. The methodology used has been work directly with the archives
preserved by Ims and with ample bibliography. So, we could see that there was a shift in the
city iconography, since Rugendas images which were attached to European concepts of “race” and
“civilization” to Gautherot “modern” city. We could understand that it was followed for a shift in
thought through Zweig tale, which puts Rio de Janeiro as a hope and an alternative from Europe
where the concept of “civilization” has exhausted itself, outcoming in the war. Therefore, we conclude that Rio de Janeiro images, made from many points of view, originate more from the European imaginary at each time, being partial. We try to understand how visions of a so far city can tell
us about Europe through this travelers lens. Keywords: Rio de Janeiro, Gautherot, travelers-tales
Apoio Financeiro: Cnpq
keywords: Rio de Janeiro; Gautherot; travelers-tales
Apoio Financeiro: CNPQ
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ARTES
832. GRAVAR ONDAS
Autor: 		
Orientador:		

Maria Clara Soares Monteiro de Barros
Inês de Araujo (CEH / ART)

Em minha pesquisa procuro falar sobre meu processo artístico, relatando a importância da
viagem que fiz a praia de Dois Rios (em 2016, junto com o grupo de extensão do projeto “Experiências Indiciais”) para meu trabalho, além de citar artistas importantes para o desenvolvimento
do mesmo, sempre abordando a questão da sinestesia na arte; conceito também presente em minhas obras. “Gravar Ondas” é o título, pois abrange significações múltiplas, sinestésicas: gravar no
sentido de gravura e captura de sons; e ondas no sentido de ondas do mar e sonoras. O trabalho
resultante deste processo foi uma o desenvolvimento de uma monotipia, prensada pelas minhas
mãos, impressa em papel de arroz chinês que obtive a partir da maior matriz de areia que fiz. Isso
veio a culminar em uma instalação de formatura realizada no Centro Municipal Hélio Oiticica no
Rio de Janeiro (2018). Nela, uma monotipia de 2,20m x 0,88m foi instalada no chão, sobre pedras
portuguesas, acompanhadas por sons de ondas do mar. A visão que se cria a partir do contato com
a instalação é algo que remete as visões que tive na praia de Dois Rios: resíduos pretos sendo arranjados na areia pelo movimento das ondas do mar. As manchas que nascem a partir desse fenômeno
são as que se relacionam com minhas gravuras, e o som de ondas do mar na instalação permite a
possibilidade de associar os sentidos da visão e audição, criando assim, uma experiência sinestésica
ao se entrar em contato com a minha instalação.
palavras-chave: Sinestesia; gravura em areia; som

In this work I write about my artistic process. I report the importance of travelling to the
beach of Dois Rios (in 2016, with the extension gruop of the project “Experiências Indiciais”) to
my work, besides I quote important artists to its development always approaching the synesthesia
issue, concept also present in my artworks. “Gravar Ondas” is the title because it covers multiple
significations (in Portuguese), synesthesical ones: “gravar” means engrave (the art technique) and
record (to capture sounds) at the same time; whereas “ondas” refers to waves of the sea and the
radio ones. The resulting work of this procces was the development of a monotype, pressed by
my hands, printed in chinese rice paper obtained by the bigger sand matrix I did. This became a
installation of graduation done in Centro Municipal Hélio Oiticica in Rio de Janeiro (2018). In the
installation a monotype of 2,20m x 0,88m was intalled on the ground in Portuguese stones with
sounds of sea waves. The picture that happens by getting in touch with the installation is something that relates to the visions I had on Dois Rios beach: black residues being arranged on the sand
by the movements of sea waves. The stains that borned from this phenomenon are the ones that
relates to my prints, and the sound of sea waves in the installation allows the possibility of associate
the sight and hearing senses creating then a sinesthesycal experience when getting in touch with
my installation.
keywords: Synesthesia; sand engraving; sound
Apoio Financeiro:
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ARTES
833. “GRIOTS” E O UNIVERSO AFRICANO: A TRADIÇÃO ORAL AFRICANA
POR MEIO DA HISTÓRIA EM QUADRINHO
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:

Ariadne Jourdan Fayão
Mariana Silva Oliveira (CEH / CAP)
Fernanda Ferreira Rabelo

Este resumo busca descrever o terceiro módulo do projeto “A história do teatro através da
imagem: pesquisando, construindo e experimentando materiais didáticos”, sob orientação da professora Mariana Silva Oliveira (Teatro/CAp- UERJ) e coorientação da professora Fernanda Ferreira Rabelo (Artes Visuais/CAp-UERJ), que tem como objetivo construir material de referência
visual e histórica acerca do teatro. Os módulos anteriores do projeto trataram das temáticas “commedia dell’arte” e Martins Pena. Já o atual visa a cultura africana, focando na prática de contação de
histórias de maneira oral na África ocidental por meio da figura do “griot”. As etapas percorridas
pela pesquisa buscaram, inicialmente, a construção de um conhecimento acerca dessas práticas,
num enfrentamento à falta de informações que temos dessa cultura. Lemos e discutimos textos
sobre os “griots” e a cultura africana extraídos da obra “Encontros com o griot Sotigui Kouyaté”, do
pesquisador e encenador teatral Isaac Bernat (2013). Lançamos um olhar investigativo sobre uma
possível visualidade em torno do tema da pesquisa, assistindo ao filme “Keita: l’héritage du griot”
(1996) e observando imagens reunidas em pesquisa iconográfica acerca do Mali. Em seguida, lemos
sete contos oriundos da tradição oral africana, escolhendo um para ilustrar. O processo de preparação para o trabalho de ilustração exigiu a análise do conto (listagem de personagens e ambientes
“cenográficos”, escrita de sinopse da história e levantamento de seus temas, divisão em unidades
de ação), a seleção dos textos e falas que seriam adotados e o estudo gráfico dos personagens e suas
vestimentas. Por fim, alcançamos o resultado de dezenove páginas de ilustração, no formato de
história em quadrinhos, do conto “Djinna Nabara”, fornecido pelo pesquisador Isaac Bernat, que o
obteve por meio do “griot” e ator Sotigui Kouyaté, numa forma escrita, mas aberta a modificações
no caso de sua transposição oral. Em nossa pesquisa, experimentamos uma transposição visual,
através da ilustração, criando material de divulgação sobre a cultura do oeste africano.
palavras-chave: África; Tradição oral; História em quadrinho

This abstract seeks to describe the third module of the project “The history of theater through image: researching, building and experimenting with didactic materials”, under the guidance
of teacher Mariana Silva Oliveira (Theater / CAp- UERJ) and coorientation of teacher Fernanda
Ferreira Rabelo (Visual arts / CAp- UERJ), which aims to build visual and historical reference
material about theater. The previous modules of the project dealt with the themes “commedia
dell’arte” and Martins Pena. The current one focuses on African culture, focusing on the practice
of oral storytelling in West Africa through the figure of the “griot”. The steps taken by the research
initially sought to build a knowledge about these practices, in a confrontation with the lack of information that we have of this culture. We read and discussed texts about the “griots” and African
culture extracted from the work “Encontros com o griot Sotigui Kouyaté”, by researcher and theater director Isaac Bernat (2013). We took an investigative look at a possible visuality around the
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theme of the research, watching the movie “Keita: l’héritage du griot” (1996) and observing images gathered in an iconographic research about Mali. Then we read seven tales from the African
oral tradition, choosing one to illustrate. The process of preparation for the work of illustration
required the analysis of the story (listing of characters and scenographic environments, writing
a synopsis of the story and surveying its themes, division into units of action), the selection of
texts and lines that would be in the work, and the graphic study of the characters and their dress.
Finally, we reached the result of nineteen pages of illustration in comic book format of the tale
“Djinna Nabara”, provided by the researcher Isaac Bernat, who obtained it through the “griot” and
actor Sotigui Kouyaté, in a written form, but open to changes in case of oral transposition. In our
research, we experienced a visual transposition through illustration, creating material on the West
African culture.
keywords: Africa; oral tradition; comic book
Apoio Financeiro:
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ARTES
834. “GRIOTS” E O UNIVERSO AFRICANO..O PROCESSO DE ILUSTRAÇÃO
DE UM CONTO AFRICANO
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:		

Clara Vargas de Oliveira
Mariana Silva Oliveira (CEH / CAP)
Fernanda Ferreira Rabelo

O terceiro módulo da pesquisa “A história do teatro através da imagem: pesquisando, construindo e experimentando materiais didáticos”, sob orientação da professora Mariana Silva Oliveira (Teatro/CAp-UERJ) e coorientação da professora Fernanda Ferreira Rabelo (Artes Visuais/
CAp-UERJ), tratou do tema dos “griots” e o universo africano. Nesse contexto, analisamos e ilustramos um conto africano passado de geração em geração de forma oral por meio dos “griots”.
Tínhamos como base e objetivo mostrar a tradição e um pouco da cultura africana através da arte,
desenhando, ilustrando e mostrando nosso ponto de vista sobre o conto. No processo, tivemos a
oportunidade de analisar vários contos e escolher um para ilustrar. Passamos por algumas etapas
metodológicas, tais como a adaptação do conto escolhido, com seleção dos momentos a serem
ilustrados e dos textos que os acompanhariam, além do estudo gráfico dos personagens, que exigiu
uma série de pesquisas iconográficas. Contamos ainda com o auxílio do professor José Roberto da
Silva Rodrigues (História/CAp-UERJ), especializado em África, para construirmos imagens do
oeste africano antigo. Trabalhamos com liberdade na escolha da técnica de ilustração a ser adotada,
assim como dos materiais, entre eles, tinta, lápis de cor, giz de cera, nanquim, corretivo líquido e
recursos de computador. Como resultado final, dezenove páginas de ilustração do conto “Anansi
e o presente de Deus”, adaptado do texto publicado na obra “Contos do baobá: 4 contos da África
Ocidental”, de Maté (2017). Além disso, verificamos a expansão de nosso conhecimento sobre o
continente abordado e de novas técnicas para o desenho. A conclusão dessa pesquisa ganha importância no contexto de dificuldades que o CAp-UERJ tem enfrentado, mostrando seu potencial de
investigação e construção de novos conhecimentos. Deixamos o material de ilustração produzido
como fonte de novas pesquisas e meio de divulgação de uma narrativa pertencente à cultura africana e à tradição dos “griots”.
palavras-chave: ilustração; conto; África

The third module of the research “The history of theater through image: researching, constructing and experimenting didactic materials”, under the guidance of Professor Mariana Silva
Oliveira (Teatro / CAp-UERJ) and coorientation of the teacher Fernanda Ferreira Rabelo (Visual
Arts / CAp- UERJ), dealt with the theme of the griots and the African universe. In this context,
the researches and concepts of an African tale passed from generation to generation through the
griots. We had as a base and show a tradition and a bit of African culture through art, drawing,
illustrating and showing our point of view on the tale. In the process, I had the opportunity to several books and select one to illustrate. We went through some methodological steps, such as the
adaptation of the chosen book, with the selection of moments to be illustrated and the texts that
accompany them, besides the graphic class of the characters, which required a series of iconographic researches. We also had the help of Professor José Roberto da Silva Rodrigues (History / CAp-

1606

-UERJ) in Africa to construct the images of the old African. Work with the choice of illustration
technique how to be adopted, as well as materials, among them, ink, crayons, crayons, ink, netting
and computer resources. As a final result, nineteen pages of illustration of the tale “Anansi and the
gift of God”, adapted from the text published in the book “Tales of the Baobab: 4 Tales of West
Africa”, by Maté (2017). In addition, we see the expansion of knowledge about the new approach
and new techniques for design. A has to become a context of difficulties that may have faced the
potential of research and the construction of new knowledge. We left the material of illustration
as source of new researches and the means of spreading a narrative referring to the African culture
and the tradition of the griots.
keywords: illustration; tale; Africa
Apoio Financeiro:
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ARTES
835. MAPEANDO MONOGRAFIAS DO INSTITUTO DE ARTES UERJ: UM
ESTADO DO CONHECIMENTO
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:		

Mayhara Sheylla Pinto Cardoso
Ana Valéria de Figueiredo da Costa (CEH / ART)
Isabel Almeida Carneiro

Uma pesquisa, até que se ponha em efetivo exercício, é uma incógnita. Nesse sentido, ao iniciarmos o levantamento dos dados tínhamos no projeto, delimitado como período da pesquisa, os
trabalhos dos anos 2010 a 2016. Recorremos primeiro à biblioteca e não encontramos e, logo após a
essa primeira busca, encontramos os arquivos na secretaria do Instituto de Artes UERJ . Posteriormente a esse intenso processo na busca pelo nosso material de pesquisa, tivemos acesso em arquivo
físico aos trabalhos a partir de do ano 2012.1 até 2016.1. O desencontro de informações sobre o
local de arquivamento dos arquivos/monografias foi o que mais atrasou o início do recolhimento e
prévia categorização do material da pesquisa. Nessa fase qualitativa da pesquisa usaremos os dados
coletados nas diferentes tabelas para traçar um parâmetro dos temas e das metodologias desenvolvidas pelos três departamentos: história da arte, licenciatura e bacharelado em artes visuais e ver
como aspectos de vizinhança de temas conferem ou não uma unidade sistêmica do curso, abrangendo temas semelhantes que se coadunam com as pesquisas dos professores dos departamentos do
instituto de artes. Trabalharemos com o método da cartografia em que a análise qualitativa é mais
importante que a quantitativa e é realizada no processo de execução do trabalho em que se formam
mapas com linhas de errância e convergência em que os dados qualitativos se aproximam de forma
não-hierárquica e constroem sistemas rizomáticos e horizontalizados na apreensão dos dados coletados. Esse método cartográfico será elaborado juntamente com a apreensão dos dados coletados
para conferir sentido às informações acumuladas tendo em vista que não saberemos exatamente
onde esses dados nos levarão, a pesquisa será construída durante a própria elaboração do processo
e que a noção de experiência se faz necessária para a emergência do trabalho. Como as diferentes
formas de escritas das monografias definem e diferem de uma construção de pesquisas baseadas nas
artes e podem gerar reflexões de como essa escrita pode estar mais próxima do trabalho artístico/
intelectual e de que forma podem contribuir para o campo do pensamento contemporâneo das
artes.
palavras-chave: ensino e artes; pesquisa; artes visuais

A research, until it is put into effective exercise, is unknown. In this sense, when we started
to collect the data, we had the project, delimited as the research period, the works from the years
2010 to 2016. We first turned to the library and we did not find it, and soon after this first search we found the files in the secretariat of the Institute of Arts UERJ. Subsequent to this intense
process in the search for our research material, we had physical access to the works from the year
2012.1 until 2016.1. The mismatch of information about the filing location of the archives / monographs was what delayed the beginning of the collection and prior categorization of the research
material. In this qualitative phase of the research, we will use the data collected in the different
tables to trace a parameter of the themes and methodologies developed by the three departments:
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art history, bachelor’s and baccalaureate degree in visual arts and to see how neighborhood aspects
of subjects confer or not a systemic unit of the course, covering similar topics that are in line with
the research of teachers in the departments of the institute of arts. We will work with the mapping
method in which qualitative analysis is more important than quantitative and is performed in
the work execution process in which maps with errant and convergent lines are formed in which
the qualitative data approaches in a non-hierarchical way and they construct rhizomatic and horizontalized systems in the apprehension of the collected data. This cartographic method will be
elaborated together with the apprehension of the collected data to give meaning to the accumulated information, since we will not know exactly where these data will take us, the research will be
constructed during the elaboration of the process itself and that the notion of experience becomes
necessary for the emergence of work. How the different forms of writing of the monographs define and differ from a construction of researches based on the arts and can generate reflections of
how this writing can be closer to the artistic / intellectual work and in what form can contribute
to the field of the contemporary thought of the arts .
keywords: arts education; search; visual arts
Apoio Financeiro: ; bolsa UERJ
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ARTES
836. O DIREITO DE PROPRIEDADE E O AUTOR NAS ARTES: CINEMA
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:		

Ingrid de Oliveira Lemos
Jorge Luiz Cruz (CEH / ART)
Jorge Luiz Cruz

Na investigação sobre autoria das artes, nós identificamos uma grande e complexa discussão
sobre o tema, presente no Brasil e em Portugal, com predominância na área da música, mas com
demasiadas questões levantadas nas artes visuais e também no audiovisual. Iniciamos os estudos
tratando, tanto dos direitos de autoria e da propriedade material, propriedade imaterial e propriedade intelectual, quanto da circulação das artes no Brasil. Neste panorama, antes as obras não eram
assinadas e buscou-se autenticá-las atribuindo-as a algum autor, e depois, já visando o pagamento
dos direitos, as questões de autoria e de propriedade das obras artísticas apareceram com mais
frequência, e estas questões passaram a ser decididas fora do campo das artes, sendo decididas nos
tribunais. Nesta abordagem, iniciamos a pesquisa bibliográfica e documental na plataforma virtual
com as diversas ferramentas de busca disponíveis, principalmente de sentenças judiciais sobre o
tema. Com este material, pretendemos construir uma biblioteca virtual que será disponibilizada
para servir de referência para os investigadores e estudantes de graduação e de pós-graduação em
artes. Nós estamos também prestes a procurar pessoas que possam dar depoimentos que contribuam para determinada pesquisa. Assim, procurando entender o momento que a autoria passa a
ser considerada e como ainda estamos nos primeiros meses de desenvolvimento desta proposta,
estamos organizando evento científico para o segundo semestre de 2018, tematizando a questão da
autoria, como o primeiro resultado previsto. Por fim, cabe esclarecer que, com a nossa participação
no INCT Rede Proprietas, com a leitura dos textos e o estudo das questões apresentadas pelos seus
investigadores, podemos perceber como os trabalhos sobre este tema revelam a tensa relação entre
as artes, a história e o direito.
palavras-chave: arte; autoria; legislação/direito

On study about art’s authorship, we identify a big and complex discussion about the theme,
on Brazil and Portugal, with predominance in the musical area, but with very questions on visual
arts and audiovisual also. We started the studies dealing, as well about autorship’s law and the material property, immaterial property and intellectual property, as the art circulation on Brazil. In
this panorama, before the art pieces were not signed and sought to authenticate them by assigning
them to some author, and then, aiming at the payment of the rights, the authorship and ownership
issues of the works of art appeared more frequently, and these issues were decided outside the field
of the arts and decided in court. In this approach, we started the bibliographic and documentary
research in the virtual platform with the several available search tools, mainly of judicial sentences
on the subject. With this material, we intend building a virtual library that will be available to serve as a reference for researchers and undergraduate and graduate students in the arts. We are also
about looking for people who can give testimonials that contribute to our research. Therefore, we
are organizing a scientific event for the second semester of 2018, the authorizing theme, as the first
expected result, trying to understand the moment that authorship is considered and as we are still
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in the first months of development of this proposal. By the end, it should be clarified that, with our
participation in INCT Rede Proprietas, reading the texts and studying the questions presented by
its researchers, we can see how the works about this theme reveal the tense relationship between
the arts, history and the law.
keywords: art; autorship; legislation/law
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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ARTES
837. ORIGEM REGULAR
Autor:			
Orientador:		

Jônatas Conde Y Martin Puga
Rodrigo Gueron (CEH / ART)

O filme “Origem regular” se desenvolveu como parte desdobramento, uma derivação – do
projeto de pesquisa teórica e prática para o qual recebemos o apoio desta bolsa PIBIC: “A Partilha
do Sensível no Rio de Janeiro”. A relevância deste filme, propriamente dito, se dá não somente pelo
mapeamento do espaço público e coletivo – o Metrô, na forma como ele potencializa as relações
de dominação na circulação de pessoas pela cidade, mas também através do corpo-camelô que age
enquanto modo performer contra esta dominação; pela vida destes mesmo camelôs como obra de
arte, tendo a vitalidade dos encontros, pode-se irromper o alargamento dos campos da política e
da estética. Um devir-camelô. O documentário Origem Regular tem como objetivo apresentar o
cotidiano de três camelôs; falam e mostram os percursos e lutas da classe trabalhadora pelas suas
próprias vidas. Trabalho, vida e arte se misturam neste documentário; propondo o ato de existir,
a vida, como obra de arte. Em termos metodológicos, os encontros e afetos criados tiveram como
base a observação participante, criando zonas de contato entre o próprio espaço do Metrô/RJ e a
câmera em movimento. Tivemos como resultados: a satisfação mesma dos participantes/personagens contando suas histórias, a identificação de problemas em relação às políticas de emprego e renda no Estado e cidade do RJ, a coletividade da luta estético-política dos trabalhadores ambulantes
no Metrô/RJ, criando Atos Performativos de Porrância, e por fim, o documentário sendo utilizado
como peça de defesa dos camelôs contra as acusações levianas da empresa Metrô/RJ. Concluímos,
assim, que o filme gira em torno de uma potência micropolítica guerrilheira, operação própria da
ação artística; isto é, nos abalos sistêmicos de um comum partilhado junto a forma trabalho, a arte
e a vida (como obra de arte); que incide na experiência social: uma arte que estrategicamente toma
partido nos entremeios das relações sociais, que intercede dissensos e consensos, colocando a classe
trabalhadora em protagonismo.
palavras-chave: devir-camelô; cinema; estético-político

The film “Regular Origin” developed as an unfolding part, a derivation - of the theoretical
and practical research project for which we received the support of this scholarship/PIBIC: “Sharing the Sensible in Rio de Janeiro”. The relevance of this film is not only due to the mapping of public and collective space - the subway/RJ, in the way it enhances the relations of domination in the
movement of people through the city, but also through the street vendor-body that acts as a mode
performer against this domination; by the life of these same street vendor as a work of art, having
the vitality of the encounters, the widening of the fields of politics and aesthetics can be broken. A
becoming-peddler. The documentary “Regular Origin” aims to present the daily life of three street
vendors; speak and show the paths and struggles of the working class for their own lives. Work,
life and art are mixed in this documentary; proposing the act of existence, life as a work of art. In
methodological terms, the meetings and affections created were based on participant observation,
creating zones of contact between the space itself of the Subway/RJ and the camera in motion. The
results were: the satisfaction of the participants/characters telling their stories, the identification of
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problems in relation to employment and income policies in the State and city of RJ, the collectivity
of the aesthetic-political struggle of mobile workers in the Subway/RJ, creating Performative Acts
of “Porrância”, and finally, the documentary being used as a defense of the streets vendor against
the slight accusations of the company Subway/RJ. We conclude, therefore, that the film revolves
around a guerrilla micropolitical power, an operation proper to artistic action; that is, in the systemic commotions of a common shared together with the form of work, art and life (as a work of
art); which focuses on social experience: an art that strategically takes sides in the intersections of
social relations, which intercedes dissent and consensus, placing the working class in prominence.
keywords: becoming-peddler; cinema; aesthetics-politics
Apoio Financeiro: CNPQ
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ARTES
838. PRÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE NO COTIDIANO ESCOLAR FACE
ÀS CRIAÇÕES JUVENIS DE SI E DO MUNDO
Autor:			
Orientador:		

Breno Felipe Araujo de Oliveira Gomes
Aldo Victorio Filho (CEH / ART)

Introdução: Via o cotidiano escolar, e neste o protagonismo dos estudantes, tomamos o
corpo discente, individual e coletivo, como presença auto poética e de ação politica como fonte
para a pesquisa. Buscamos entender como o binômio ensinar-aprender, na especificidade do ensino das Artes, contribui com a formação das novas gerações via a relação estética com o mundo,
a relativização do gosto, a problematização dos aspectos que valorizam certas representações em
detrimento de outras e a expansão do conceito de beleza como força indispensável à vida social e
política contemporânea. Os objetivos em direção à atualização da formação docente, são de ordem
pedagógica e científica. O objetivo pedagógico é elucidar as criações e ações juvenis nas escolas
em prol de práticas educativas atualizadas, mais dialógicas e consequentemente mais produtivas.
O objetivo científico é analisar a produção estética/política dos jovens nas escolas, identificando o
que visam e como são construídas as relações dinamizadas pela arte, em diálogo com o horizonte da
Cultura Visual, e demais produções estéticas. Metodologia: identificar, coletar e analisar elementos
pertencentes, central e perifericamente, as produções estéticas, no âmbito do ensino das artes em
suas possibilidades didáticas e interfaces multidisciplinares. Resultados: a pesquisa já no segundo
período de seu processo, dá continuidade à identificação e registro, atendendo ao objetivo científico da pesquisa, narrativas visuais e textuais que refletem os anseios e movimentos afirmativos
dos estudantes. Reiterando as análises anteriormente realizadas que estas produções atravessam a
dimensão subjetiva e indiciam práticas cotidianas engendradoras de projetos de futuro. O material perscrutado leva à problematização da capacidade de subjetivação das juventudes em prol de
criações vitais às suas formações bem como fonte de atualização docente. Potencialidades a serem
consideradas na formação docente perspectivada em modos de ensinar-aprender em sintonia e
harmonia com a atualidade das vivências juvenis individuais e coletivas. Concluímos, ainda que
preliminarmente que a pesquisa feita na complexidade do cotidiano escolar, além de possibilitar
novos conhecimentos sobre o estado das artes da escola, nos permite devido à metodologia aplicada
que envolve oficinas e outras atividades dialógicas, aprimorar e enriquecer a formação do investigador e experiências positivas para a sua formação e dos colaboradores (estudantes das escolas
campo).
palavras-chave: Cotidiano ; Escola ; Formação

Introduction: Through school education, and in this case, the protagonism of students, the
student body, individual and collective, as the presence of self-poetic and political action as a source
of research. We seek the meaning or the spirit of teaching, in the specificity of the teaching of the
arts, with a formation of new generations through an aesthetic relationship with the world, a relativity of taste, a problematization of the ways that value certain representations to the detriment of
others and expansion of the concept of beauty as the indispensable force for contemporary social
and political life. The objectives for updating teacher education are pedagogic and scientific. The
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pedagogic is elucidated as creations and youth actions in schools for the sake of up-to-date educational, more dialogic and consequently more productive. The objective is to analyze the aesthetic /
political production of young people in schools, identifying what is and how they are constructed
as dynamic relations for art, in dialogue with the horizon of Visual Culture, and other aesthetic
productions. Methodology: identify, collect and export elements belonging, both centrally and
peripherally, as aesthetic productions, within the scope of teaching the arts in their own didactic
capacities and multidisciplinary interfaces. Results: a research already carried out in the second
year of its process, with registration in memory and registration, in the scientific context of the
research, visual and textual narratives that reflect students’ wishes and affirmations. Reiterating
as described in the data which they prodiments through the dimension subject and indiciam the
practised daily generators of future projects. The material perscrutated leads to capacity form of
subjectivation of youths in favor of creattions vital to their formations as well as source of educational updating. Potentialities in the teacher training of teaching-learning perspectives in harmony
with the actuality of individual and collective youth experiences. We conclude, albeit preliminarily,
in the discipline of everyday school, in addition to providing new knowledge about the state of the
arts of the school, allows us to be left out that are inside other activities, improve and enrich the
researcher’s training opportunities for training and employees.
keywords:  daily; School; formation
Apoio Financeiro: CNPQ
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ARTES
839. PRESENÇA E SUBJETIVIDADE
Autor: 		
Orientador:		

Ricardo Augusto Cerqueira Magalhães
Cristina Adam Salgado Guimaraes (CEH / ART)

O presente trabalho trata-se de uma produção artística visando a produção de escultura e
instalação e possíveis desdobramentos que serão resultado de uma investigação da relação entre
objetos encontrados em brechós e antiquários com concreto. São selecionados para esse trabalho
objetos de uso cotidiano e objetos com alto valor afetivo ou de memória, antigos ou desgastados. O
concreto que será posto em conversa com tais objetos terão a aparência de concreto armado, remetendo às construções de edifícios. Os objetos de arte resultantes da investigação terão a potência do
encontro dos sentimentos da humanidade com a rigidez do concreto armado, estrutural da cidade
moderna. O objetivo desse projeto é a produção artística de objetos que tange a escultura e a instalação. Por meio do contraste entre as características do concreto, como solidez e dureza bem como
as metáforas advindas dessa substância tão presente na modernidade, e os significados subjetivos
presente nos objetos de valor afetivo diante de cada espectador pretende-se construir um repertório de imagens/objetos artísticos com potência poética através dessa mistura. Dessas investigações
nenhuma conclusão com pretensão científica, nenhum resultado analítico será produto desse trabalho que terá apenas resultados artísticos. As atividades desse trabalho podem ser divididas em em
duas partes: O “garimpo”, que consiste em uma procura por objetos que expressam a ideia de valor
pessoal, afetivo e de memória. Essa procura é feita em brechós, antiquários e principalmente em
vendedores de rua. A outra parte dessa metodologia é a “fase do ateliê”, quando é feita a observação
dos objetos coletados, propõe-se então as possíveis interações com o concreto. Cerca de 20 esculturas/instalações foram concluídas durante a vigência desse projeto. Estas esculturas foram inscritas
em vários editais sendo aprovada para a exposição Olha Geral 2018 da COART-UERJ. O conteúdo
teórico produzido foi largamente utilizado na produção do trabalho final de graduação assim como
obras plásticas desse projeto foram expostas na exposição Formação no Centro Municipal de Artes
Hélio Oticica como projeto final de graduação. O projeto Presença e Subjetividade concluiu-se com
bons resultados, objetivos alcançados e grande potencial para futuros desdobramentos artísticos e
acadêmicos.
palavras-chave: presença; subjetividade; concreto-armado

The present research involves sculpting and installation experiments and possible unfolding
that will be the result of an investigation of the relationship between concrete and objects found
in thrift stores and antique dealers. Objects for daily use and objects with high affective or memory
value, old or worn, are selected for this work. The concrete used in conversation with such objects
has the appearance of reinforced concrete, referring to building constructions. The objects of art
resulting from the investigation will have the power of contact between humanity’s feelings and
the rigidity of the reinforced concrete - structural of the modern city. The objective of this project
is the artistic production of objects in relation to sculpture and installation. Through the contrast
between concrete characteristics such as solidity and hardness as well as the metaphors arising
from this substance so present in modernity and the subjective meanings raised in each spectator
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against each object of affective value - I intend to construct a repertoire of images / objects with
poetic power through this mixture. The activities of this work can be divided into two parts: The
“garimpo”, which consists of a search for objects that express the idea of personal,

affective and
memory value. This demand is made in thrift stores, antique stores and especially in street vendors.
The other part of this methodology is the “atelier phase”, when the objects collected are observed.
Possible interactions with concrete are then tested. About 20 sculptures / installations were completed during the duration of this project. These sculptures were inscribed in several edicts being
approved for the exhibition Olha Geral 2018 of COART-UERJ. The theoretical content produced
was widely used in the production of the final graduation work as well as plastic works of this
project were exhibited in the exhibition at the Municipal Center of Arts Hélio Oticica as final graduation project. The Presence and Subjectivity project was concluded with good results, objectives
achieved and great potential for future artistic and academic developments.
keywords: presence; subjectivity; concrete
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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ARTES
840. PROCESSOS CARTOGRÁFICOS
Autor:			
Orientador:		

Analu Zimmer Fagundes Afonso
Cristina Adam Salgado Guimaraes (CEH / ART)

O convite para participar da exposição Linhas Provisórias Exposição Permanente do Centro
Municipal de Artes Hélio Oiticica é fruto do IPEGA 2017, edital para o qual apliquei o trabalho
apresentado no último ano (Deriva e coleta: mapeamento afetivo). A proposta é desenvolver um
trabalho que reflita o processo de construção da memória na contemporaneidade. A coletiva, com
outros três artistas, conta durante seu processo com reuniões quinzenais, espaço de ateliê aberto
ao público e quatro oficinas. Mantendo o diálogo com a linha de pesquisa que vinha traçando,
penso o CMAHO enquanto estrutura para então partir para o seu entorno -perímetro da praça
Tiradentes ao SAARA, realizando deambulações e, partindo da reunião de informações e arquivos,
experimentando as potencialidades cartográficas e imagéticas do material enquanto dispositivo de
memória. Inicialmente faço um levantamento das plantas baixas, arquivos e documentações referentes à arquitetura do Centro. A primeira sobreposição parte de uma dessas plantas (que mapeia
as instalações elétricas da parte térrea do edifício) sobreposta ao mapa parcial do Rio de Janeiro,
que recorta o entorno do CMAHO. Com esse mapa-sobreposição cujos pontos são formados pelo
circuito elétrico do prédio, dá-se a proposta da oficina Caminhadas Urbanas: novas cartografias,
que aconteceu em 02/06, desdobrando outros dois mapas que ilustram os caminhos seguidos pelos
grupos. Com a reunião dos mapas, relatos e experiências, me dedico a investigar suportes e materialidades para registrar tais cartografias. Das experiências com a impressão a base de álcool -semelhante à heliografia, técnica que costumava ser usada para a impressão de plantas- sobre papel
vegetal e do mapa sobreposto à planta baixa do prédio, resulta a primeira montagem do trabalho.
Em formato de desdobramento de arquivo, o trabalho em processo compõe a exposição coletiva
de formandos da UERJ no CMAHO de 04 à 25 de agosto. Nesse momento pesquiso formas de
materializar a cartografia enquanto objeto. Estudando as soluções gráficas do mapa-sobreposição,
busco uma redução das linhas até atingir sua forma mais simples para então reproduzi-las no objeto que fará parte, junto a outras etapas do processo, da exposição Linhas Provisórias Exposição
Permanente em setembro de 2018.
palavras-chave: caminhada; memória; cartografia

The invitation to participate in the exhibition Provisional Lines Permanent Exhibition of
the Municipal Center of Arts Hélio Oiticica is the result of IPEGA 2017, for which I applied the
work presented in last year’s SEMIC (Derive and collection: affective mapping). The proposal is
to develop a work that reflects the process of memory construction in the contemporary world.
The exhibition, with three other artists, counts during its process with biweekly meetings, space
for atelier open to the public and four workshops. Keeping the dialogue with the line of research
that I`ve been drawing, I think of CMAHO in its structure to then go to its surroundings – from
the Tiradentes square to SAARA, walking and gathering information and reports, so then I can
explore the potentialities of this material as a memory device. Initially I make a survey of the floor
plans, archives and documentation related to the architecture of the Center. The first overlapping
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is one of these floor plans (the one which maps the electrical installations of the ground part of the
building) superimposed on the partial map of Rio de Janeiro, of the surroundings of the CMAHO.
With this overlapping map whose points are formed by the electrical circuit of the building, is
born the proposal of the workshop Urban Hiking: new cartography, which happened on 02/06,
bringing forth two other maps that illustrate the paths followed by the groups. With the gathering
of maps, reports and experiences, I dedicate myself to investigating media and materiality to register such cartographies. From experiments with alcohol-based printing - similar to heliography,
a technique used to print floor plans - on vegetable paper and the map superimposed on the floor
plan of the building, the first assembly of the work results. In a file format, the work in progress
comprises the collective exposure of UERJ’s graduates at the CMAHO from August 04 to 25. At
that moment I look for ways to materialize cartography as an object. Studying the graphical solutions of the map-overlapping, I look for a reduction of the lines until reaching its simplest form
and then reproduce them in the object that will be part, along with other stages of the process, of
the exhibition Provisional Lines Permanent Exhibition in September 2018.
keywords: cartography; memory; walking
Apoio Financeiro: CNPQ

1619

ARTES
841. SANTA ÁGATA, “MORTE E A DONZELA” E A CAÇA ÀS BRUXAS:
HISTÓRIAS ENTRELAÇADAS DA SUBJUGAÇÃO DO CORPO FEMININO
Autor:			
Orientador:

Paula Rodrigues Magalhaes Leite
Tamara Carneiro Quírico (CEH / ART)

O estudo inicial da pintura da Casa Museu Eva Klabin levou ao desdobramento da pesquisa
que ora é apresentado. A partir de representações da “Morte e a Donzela” de Hans Baldung Grien e
Niklaus Manuel, do século XVI, e posteriormente o “Martírio de Santa Ágata” de Francesco Cairo
(século XVII), tendo em vista o contexto histórico da Caça às Bruxas, as seguintes questões vieram
à tona: por que não estamos discutindo suficientemente figurações de mulheres em que essas são
nitidamente subjugadas? Por que justificamos essas representações como produtos do seu contexto histórico e não nos aprofundamos nos motivos dessa produção? O que a História da Arte tem
a nos dizer sobre a história de opressão das mulheres e de seus corpos? Essas indagações foram
necessárias como parte da discussão dessas imagens específicas e da condição do que foi e é ser mulher. Trazer essa discussão é essencial, para isso algumas ações são necessárias: pensar o contexto
de produção dessas imagens, especialmente o momento da Caça às Bruxas (que está intimamente
ligado com essas representações); traçar um paralelo com o atual contexto em que vivemos para
pensar como essas imagens são recepcionadas e podem perdurar sob diferentes formas e pretextos;
e a reflexão de como representações de subjugação, inferioridade e opressão das mulheres associadas a sua não discussão e contestação estimulam sua manutenção. Através de pesquisa de imagens
relacionadas ao tema, seu estudo e comparação, como também a análise de textos relacionados ao
contexto histórico das imagens, foi possível notar a relação e impacto das imagens nesse contexto,
mas também para além dele; e a manutenção da subjugação do corpo feminino através dos séculos
e a importância das imagens para que isso ocorresse. Tendo em vista que a subjugação das mulheres
é um processo histórico contínuo, que ainda hoje não é tão debatido e contestado quanto poderia e
deveria ser, e que os mecanismos de subalternização foram variados, é necessário considerar que a
Caça às Bruxas, e imagens específicas produzidas em seu contexto, podem ter relação com o enraizamento da subjugação das mulheres.
palavras-chave: representação; feminino; caça às bruxas

The initial study of the painting of the Eva Klabin’s House Museum led to the research
presented here. From representations of the “Death and the Maiden” by Hans Baldung Grien and
Niklaus Manuel, from the 16th century, and later the “Martyrdom of Saint Agatha” by Francesco
Cairo (17th century), in view of the historical context of the Witch Hunt , the following questions
have come to the fore: why are we not discussing sufficiently figurations of women in whom these
are clearly subjugated? Why do we justify these representations as products of their historical context and do not delve into the motives of this production? What does Art History have to tell us
about the history of oppression of women and their bodies? These inquiries were necessary as part
of the discussion of these specific images and the condition of what was and it is to be a woman.
Bringing this discussion is essential, for this some actions are necessary: think about the context of
production of these images, especially the moment of the Witch Hunt (which is closely linked with
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these representations); draw a parallel with the present context in which we live to think how these
images are received and can endure under different forms and pretexts; and the reflection of how
representations of subjugation, inferiority and oppression of women associated with their non-discussion and contestation stimulate maintenance of it. Through research of images related to
the theme, its study and comparison, as well as the analysis of texts related to the historical context
of the images, it was possible to note the relation and impact of the images in this context, but also
beyond; and the maintenance of the subjugation of the female body through the centuries and the
importance of the images for this to occur. Given that the subjugation of women is a continuous
historical process, which is still not as debated and disputed as it could and should be, and that the
mechanisms of subalternization have varied, it is necessary to consider that the Witch Hunt, and
specific images produced in their context, may be related to the rooting of women’s subjugation.
keywords: representation; feminine; witch hunt
Apoio Financeiro: CNPQ
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ARTES
842. WALTER BENJAMIN: UMA ESTÉTICA DA MELANCOLIA, UM MÉTODO
DO FRAGMENTO.
Autor: 		
Orientador:		

Adalgiso Pereira de Souza Junior
Sheila Cabo Geraldo (CEH / ART)

Conforme afirma Beatriz Sarlo em Walter Benjamin: Sete Ensaios e um Lampejo, um “método Benjamin é, essencialmente, um método do fragmento”. Seja pelo caráter altamente abrangente dos trabalhos, em campos tão variados quanto as artes, a crítica social, a literatura, a história e
a filosofia, bem como pelos exílios, fugas e suicídio que se dão a partir de seu embate com a ascensão
do nazi-fascismo, é possível detectar em sua produção uma metodologia que não apenas dá conta
de absoluta coerência entre obra e vida, como ainda, décadas após sua morte e especialmente no
que se costumou chamar “pós-moderno”, possua talvez uma aplicabilidade muito mais efetiva para
pensar nossa época quando analisamos, por exemplo, contemporâneos seus como Adorno e Brecht. Em uma tentativa de pensar essa aplicabilidade, talvez possamos identificar nas “constelações”
benjaminianas um descompromisso com a metodologia mais comumente adotada pela chamada
Escola de Frankfurt, a partir da junção de “marxismo e mística judaica”, como bem assinala Brecht
em críticas sobre o conceito de aura. Para evidenciar tais características, percorri no curso de alguns anos textos benjaminianos como as “Teses Sobre o Conceito de História”, seleções como “Rua
de Mão Única” e excertos diversos das Passagen-Werk, bem como obras de leitores seus como
Sheila Cabo Geraldo, Michael Löwy, Beatriz Sarlo, Marcelo Fonseca Alves e Márcio Selligman-Silva. Finalmente, em embates com a literatura latino-america, deparei-me no romance “A Invenção
de Morel” de Adolpho Bioy Casares com o mesmo tipo de pessimismo em relação a uma ideia de
“progresso”, atacada frontalmente por Benjamin especialmente nas “Teses” e que permeia todo o
corpo de sua obra. A nocão de “melancolia”, instituída já a partir de “Origem do drama barroco
alemão”, bem como o uso do fragmento enquanto prática de escritura, pareceram reforçados pelo
caráter visionário dos trabalhos observados. A despeito do período histórico em que são produzidas, que pode assumir para leitores como Löwy certo aspecto de “crítica moderna da modernidade”,
acreditamos muito mais em certa extemporaneidade observada especialmente nas teses 4-6, 9 e
15, que apontam para uma concepção e metodologia históricas de atualização crítica e constante
do passado a partir de um olhar das classes menos favorecidas de todas as épocas e que conduzam,
esperamos, a uma construção de um futuro cuja concretização seja, no projeto benjaminiano, a
materialização de um de “reino de Deus na terra” que só pode, nos trabalhos do pensador alemão,
dar-se através de uma revolução.
palavras-chave: Walter Benjamin; Metodologia; Estética

According to Beatriz Sarlo in Walter Benjamin: Seven Essays and a Flash, a “Benjamin method is essentially a method of the fragment”. Be it by the highly comprehensive character of the
works, in fields as varied as the arts, social criticism, literature, history and philosophy, as well as
the exiles, fugues and suicide that occur from its clash with the rise of the Nazi it is possible to detect in his production a methodology that not only gives an account of absolute coherence between
work and life, but also decades after his death and especially in what has been called “postmodern”,
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perhaps has a much more applicability effective to think of our time when we analyze, for example,
his contemporaries like Adorno and Brecht. In an attempt to think about this applicability, we may
perhaps identify in the Benjaminian “constellations” a disagreement with the methodology most
commonly adopted by the so-called Frankfurt School, from the junction of “Marxism and Jewish
mysticism”, as Brecht points out in concept of aura. In order to demonstrate such characteristics, I
have covered Benjaminian texts for a number of years, such as “Theses on the Concept of History”,
selections such as “Single Hand Street” and various excerpts from the Passagen-Werk, as well as
works by readers such as Sheila Cabo Geraldo , Michael Löwy, Beatriz Sarlo, Marcelo Fonseca
Alves and Márcio Selligman-Silva. Finally, in confrontations with Latin American literature, I
came across the novel “The Invention of Morel” by Adolpho Bioy Casares with the same kind of
pessimism about an idea of “progress”, attacked frontally by Benjamin especially in the “Theses
“And which pervades the whole body of his work. The notion of “melancholy,” already established
from “The Origin of German Baroque Drama,” as well as the use of the fragment as a practice of
writing, seemed reinforced by the visionary character of the works observed. Despite the historical
period in which they are produced, which may assume for readers such as Löwy a certain aspect
of “modern criticism of modernity,” we believe much more in a certain extemporality observed
especially in theses 4-6, 9 and 15, which point to a conception and historical methodology of a critical and constant updating of the past from a view of the less favored classes of all ages, as well as
leading, hopefully, a construction of a future whose realization is, in the Benjaminian project, the
materialization of one of “ kingdom of God on earth “, which can only, in the work of the German
thinker, take place through a revolution.
keywords: Walter Benjamin; Methodology; Aesthethics
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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LETR A S
843. A EXPLORAÇÃO DO SONETO NA COMPOSIÇÃO TRIPARTIDA “A
APARIÇÃO DA ROSA” DO LIVRO SIGNO ESTRELADO DE JOAQUIM
CARDOZO
Autor: 		
Orientador:		

Vinicius Esteves Ramos
Everton Barbosa Correia (CEH / ILE)

O plano de pesquisa “Os sonetos de Joaquim Cardozo” foi desenvolvido por Vinicius Esteves
Ramos sob a orientação do Professor Éverton Barbosa Correia no âmbito de um projeto maior,
intitulado “A obra de Joaquim Cardozo em perspectiva”, que direciona certa produção na graduação e na pós-graduação. Este trabalho se pautou prioritariamente pela apreciação dos sonetos
publicados pelo poeta Joaquim Cardozo em seu segundo livro Signo estrelado (1960). Para melhor
aproveitamento, o corpus deste trabalho foi delimitado na peça “A aparição da Rosa”, conjunto de
três sonetos dentro de um universo de dez publicados no livro com o objetivo de cotejar o soneto
como forma de expressão na poesia de Joaquim Cardozo. Foi utilizado como aporte teórico críticos
como Fernando Py (1982) e Maria Ribeiro Dantas (2003), que dedicaram alguns estudos à obra de
Joaquim Cardozo. Paulo Mendes Campos, que em sua antologia de sonetos, Forma e expressão
do soneto (1952), apresenta um dos três sonetos que compõem a peça “A Aparição da Rosa” como
um soneto individual, assim implicando a apreciação da peça. Ademais é possível acompanhar seu
percurso nas seguintes histórias literárias como a de Alfredo Bosi (2006), Carlos Nejar (2007) e
Luciana Stegagno-Piccho (2004), a fim de repercutir como Joaquim Cardozo é abordado nessas
obras e ali se dá sua valorização expressiva. A partir desta delimitação, procuramos destrinchar as
características do soneto cardoziano e suas particularidades que demonstrem a originalidade de expressão do poeta dentro de uma forma fixa tão consagrada na poesia como é a do soneto. A partir
da apreciação dos sonetos aventamos hipóteses sobre suas características individuas de produção
dessa forma fixa, seja nos aspectos formais, rítmicos e métricos que conduzam o poeta a um lugar
de relevância na história da literatura brasileira.
palavras-chave: Joaquim Cardozo; Literatura brasileira; Soneto

The research plan “Os sonetos de Joaquim Cardozo” was developed by Vinicius Esteves
Ramos under the guidance of Professor Éverton Barbosa Correia in the scope of a larger project,
entitled “A obra de Joaquim Cardozo em perspectiva”, which directs a certain production in the
undergraduate and in graduate school. This work was based primarily on the appreciation of the
Sonnets published by the poet Joaquim Cardozo in his second book Signo estrelado (1960). For
better use, the corpus of this work was delimited in the play “A Aparição da Rosa”, set of three
sonnets within a universe of ten published in the book with the objective of comparing the sonnet
as a form of expression in the poetry of Joaquim Cardozo. A theoretical contribution was taken by
Fernando Py (1982) and Maria Ribeiro Dantas (2003), who dedicated some studies on the work of
Joaquim Cardozo. Paulo Mendes Campos, who in his anthology of sonnets, Forma e expressão do
soneto (1952), presents one of the three sonnets that make up the play “A Aparição da Rosa” as an
individual sonnet, thus implying the appreciation of that play. In addition, it is possible to follow
the authoral course in the following literary histories as Alfredo Bosi (2006), Carlos Nejar (2007)
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and Luciana Stegagno-Piccho (2004), in order to reflect on how Joaquim Cardozo is inserted in
these works and how is considered their expression. From this delimitation, we try to unravel the
characteristics of the cardozian sonnet and its particularities that demonstrate the originality of the
poet’s expression within a fixed form as consecrated in poetry as the sonnet. From the appreciation
of the sonnets we hypothesize on their individual characteristics of production in this fixed form,
be it in the formal, rhythmic and metrical aspects that lead the poet to a place of relevance in the
history of Brazilian literature.
keywords: Joaquim Cardozo; Brazilian Literature; Sonnet
Apoio Financeiro:
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LETR A S
844. A MALIGNIDADE NOS CONTOS DE FADAS SOB O VIÉS DA BRUXA
Autor:			
Orientador:		

Tuane da Silva de Mattos
Regina Silva Michelli Perim (CEH / ILE)

O projeto pesquisa “Literatura Infanto-juvenil, narrativas de ontem e de hoje” articula diferentes discursos tendo, como eixo estruturador, a Literatura Infanto-juvenil e, como objetivo, o estudo de narrativas sob o prisma da análise da arquitetura narrativa, da configuração de personagens
e da presença do maravilhoso. Por corpus, contempla os contos da tradição em diálogo intertextual
com narrativas contemporâneas literárias, fílmicas, imagéticas, diálogo, na perspectiva comparativa, também com outras áreas do saber. O trabalho que aqui se intenta apresentar diz respeito ao
olhar sobre uma personagem feminina, no âmbito do maravilhoso: a bruxa. Por maravilhoso, via
Todorov, entende-se o gênero narrativo em que os eventos sobrenaturais ocorrem sem despertar
qualquer estranhamento em personagens, narrador e leitor, os acontecimentos são simplesmente
aceitos. Nas narrativas de Charles Perrault, não há menção à bruxa, apenas a fadas, algumas impetrando o mal. Como desdobramento da bruxa, há a ogra canibal, mãe do príncipe de “A Bela
Adormecida do Bosque”. Nos contos dos irmãos Grimm, a presença do mal, articulado por personagens femininas, encontra-se na bruxa (“Rapunzel”) e na figura materna da mãe má (“Um-Olho,
Dois-Olhos e Três-Olhos”) e da madrasta (“Branca de Neve”, “Gata Borralheira”), preenchendo, as
duas últimas, alguns atributos pertencentes à bruxa. No IV Congresso Internacional Vertentes do
Insólito Ficcional, será apresentado o trabalho “A bruxa canibal: uma imersão nas narrativas literária e fílmica do conto ‘João e Maria’, abordando a origem da bruxa, seu aspecto físico, psicológico e
comumente denominado “infernal e satânico”, usando como exemplo o conto “João e Maria”, dos
irmãos Grimm, e sua adaptação cinematográfica mais famosa: “João e Maria: Caçadores de Bruxas”
(2013). Para realizar a pesquisa foi utilizada a base comparatista, com o diálogo entre tempos, espaços, linguagens e saberes, fundamentando-se teoricamente a abordagem com obras de teoria literária, de história, com Robert Darnton, dos arquétipos junguianos pelo caminho de Marie-Louise
von Franz, da psicanálise, com os estudos de Bruno Bettelheim, e em trabalhos na área de literatura
infanto-juvenil, como os de Nelly Novaes Coelho e, sobre a bruxa, Eliana Calado. Espera-se, com a
pesquisa, contribuir para os estudos sobre a Literatura Infanto-juvenil na UERJ.
palavras-chave: Literatura para crianças e jovens; Maravilhoso; Bruxa

The research project “Children and juvenile Literature, narratives of yesterday and today”
articulates different discourses structured by Children juvenile Literature as its aims is to study
the narratives under the prism of the analysis of the architecture narrative, the configuration of
characters and the presence of the marvelous. The study contemplates the folk tales in intertextual
discussion with contemporary narrative as literary, filmic and imagery in comparative perspective
also with other areas of knowledge. The work we are trying to present here take a look at a female
character, in the scope of the marvelous: the witch. As marvelous, according to Todorov, is understood as a narrative genre in which supernatural events occur without arousing any strangeness
in characters, narrator and reader, events are simply accepted. In Charles Perrault’s narratives,
there is no mention of the witch, only the fairies, some intending the evil. As an outcome of the
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witch’s figure there is the Ogre mother-in-law, the prince’s mother in The Sleeping Beauty in the
Woods. At Grimm Brother’s tales, the presence of evil, articulated by female characters, is found
in the witch (Rapunzel) and in the maternal figure of the evil mother (One-Eye, Two-Eyes and
Three-Eyes) and stepmother (Snow White and Cinderella), filling in the last two, some attributes
belonging to the witch. At the IV International Congress of the Fictional Unusual will be presented the work “The cannibal witch: an immersion in the literary and film narratives of John and
Mary that will address the origin of the witch, its physical and psychological aspect using as an
example The Tale of John and Mary and its most famous adaptation: Hensel & Gretel: Witch Hunters (2013). In order to carry out the research the comparative base was used, with the dialogue
between time, space, language and knowledge, theoretically grounding the approach with literary
theory’s works, history’s works such as Robert Darnton, Jungian archetypes by Marie-Louise von
Franz, psychoanalysis by Bruno Bettelheim, children and juvenile’s works of Nelly Novaes Coelho
and witch’s works of Eliana Calado. It is hoped to contribute to the studies on Child and Youth
Literature at UERJ.
keywords: Child and youth literature; Marvelous; Witch
Apoio Financeiro: CNPQ
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LETR A S
845. ANÁLISE DOS ROMANCES DE JOSÉ DE ALENCAR EM PERIÓDICOS
Autor: 		
Orientador:		

Karen Cristina Schuler da Silva
Marcus Vinicius Nogueira Soares (CEH / ILE)

O presente trabalho procura resgatar as primeiras publicações dos romances de José de
Alencar. Elas aconteciam em periódicos, mais precisamente, no Diário do Rio de Janeiro. Através
da hemeroteca da Biblioteca Nacional, disponível virtualmente, pôde-se acessar os exemplares do
referido periódico. No caso, a partir de 1856, quando Alencar passou a publicar um capítulo por
folhetim do que se tornariam seus futuros romances. Dessa forma, tornou-se possível analisar a
forma como o autor em questão escreveu, em um primeiro momento, antes que seus escritos fossem editados para serem lançados como livros. O critério para escolha dos romances foi a ordem
cronológica dos periódicos. Assim, o primeiro deles analisado foi “Cinco minutos”, seguido por “O
Guarani”. O objetivo é fazer um estudo estilístico destas primeiras publicações, buscando distinções
e similaridades entre elas e edições posteriores. A ideia é perceber até que ponto a edição pode ter
transformado a essência inicial do texto. Isso além de buscar percepções acerca da época, com o
auxílio de outras informações igualmente disponíveis nos folhetins, como propagandas e notícias.
As mudanças encontradas foram executadas pelo autor para o lançamento dos mesmos escritos em
forma de livros e elas foram não somente no que concerne às questões ortográficas, mas sobretudo
em relação à adição e subtração de partes, à modificação de capítulos, ou ainda, à substituição de
um ou mais termos por outros. Especialmente é importante refletir sobre possíveis razões para tais
mudanças, o que ainda está em andamento no projeto. O que se notou, então, foi uma diferença
entre Alencar enquanto puramente autor e, depois, como editor de seu material. Além disso, pensa-se em dar continuidade e contemplar todos os romances de José de Alencar, mantendo o critério
cronológico.
palavras-chave: José de Alencar; Romances; Periódicos

The present work aims to rescue the first publications of José de Alencar’s novels. They
happened in periodicals, more precisely, in the Diário do Rio de Janeiro. Through the newspaper
library of the National Library, available virtually, it was possible to access the copies of this periodical. In the case, from 1856, when Alencar began to publish a chapter by leaflet of what would
become his future novels. In this way, it became possible to analyze how the author in question
wrote, at first, before his writings were edited to be released as books. The criterion for choosing
the novels was the chronological order of the periodicals. Then, the first one analyzed was “Five
minutes”, followed by “O Guarani”. The goal is to make a stylistic study of these first publications,
searching distinctions and similarities between them and later editions. It is important too searching insights about the time, with the aid of other information equally available in the serials,
such as advertisements and news. The changes made by the author to launch the same writings
in the form of books were not only with regard to orthographic questions, but especially addition
or subtraction of parts, modification of chapters, or substitution of a or more terms by others. It
is especially important to reflect on the reason for such changes. The idea is to realize to what extent the edition may have transformed the initial essence of the text. What was noticed, then, was
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a difference between Alencar as a pure author and then as editor of his material. In addition, to
give continuity and contemplate all the novels of José de Alencar, maintaining the chronological
criterion.
keywords: José de Alencar; Novels; Periodicals
Apoio Financeiro:
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LETR A S
846. “ANOITECER”: DA ESCRITA DE DRUMMOND À VOZ DE WISNIK
Autor:			
Orientador:		

Camila Novaes Maia
Leonardo Davino de Oliveira (CEH / ILE)

“Anoitecer” é um dos poemas que compõe o livro A Rosa do Povo (1945), em que se evidencia em seus versos a melancolia cética característica à lírica do poeta Carlos Drummond de
Andrade (1902-1987). Composto por quatro estrofes, com sete versos cada, o poema possui um
eu-lírico que demonstra medo do anoitecer e, no decorrer de sua fala, descreve ao leitor os motivos
de seus assombros. O eu-lírico faz isso armando um jogo sinestésico de sedução do leitor. Músico,
compositor, pianista, escritor e professor de Literatura Brasileira na Universidade de São Paulo,
José Miguel Wisnik, que em seu trabalho mantém como tema recorrente a relação entre música e
literatura, musicou “Anoitecer” e gravou a canção duas vezes. A primeira, em 2003 no CD Pérolas
aos Poucos, a segunda em 2011, no CD duplo Indivisível. Nossa análise consiste em comparar as
duas vocoperformances, observando os modos de Wisnik trabalhar com o jogo de sons e sensações
que o poema de Drummond transmite. Para a análise utilizamos as três categorias de classificação organizadas por Luiz Tatit, em O cancionista: Tematização, Passionalização e Figurativização.
Além de Tatit, foi utilizado o artigo: “Trevas e presságios: análise de ‘anoitecer’ de Drummond”, de
Edu Teruki Otsuka. Percebemos que há diferenças melódicas que trazem diferentes interpretações
do ouvinte para a mesma canção: enquanto na versão de Pérolas aos Poucos, a passionalização figurativiza o medo do sujeito cancional (eu-lírico no poema), fazendo com que ele esteja aterrorizado
e atormentado; na versão de Indivisível, a presença de ataques consonantais tematiza certa apatia e
desengano. Podemos afirmar como a manipulação de sons e de imagens são importantes na construção tanto de um poema escrito como na vocalização de um poema, o que revela que há mais de
um modo de cantar a canção. Wisnik soube em ambas as performances utilizar os jogos sinestésicos que o poema de Drummond transmite: a de um sujeito atormentado diante da desumanização
da sociedade e principalmente a sua própria desumanização.
palavras-chave: Poesia; Vocoperformance; Carlos Drummond de Andrade

“Anoitecer” is one of the poems that compose the book A Rosa do Povo (1945), in which
the melancholy skepticism characteristic of the poet Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)
is evident in his verses. Composed of four stanzas, with seven verses each, the poem has a poetic
persona that shows fear of dusk and, in the course of his speech, describes to the reader the motives
of his astonishment. The poetic persona does this by setting up a synaesthetic game of seduction
of the reader. José Miguel Wisnik, musician, composer, pianist, writer and professor of Brazilian
Literature at the University of São Paulo, who in his work maintains as a recurring theme the relationship between music and literature, sang “Anoitecer” and recorded the song twice. The first, in
2003 in the Pérolas aos Poucos CD, the second in 2011, in the double CD Indivisível. Our analysis
consists of comparing the two vocoperformances, observing Wisnik’s ways of working with the
set of sounds and sensations that Drummond’s poem conveys. For the analysis we used the three
classification categories organized by Luiz Tatit, in O cancionista: Thematization, Passionalization
and Figurativization. In addition to Tatit, the article was used: “ Trevas e presságios: análise de
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‘anoitecer’ de Drummond “, by Edu Teruki Otsuka. We perceive that there are melodic differences
that bring different interpretations of the listener to the same song: while in the version of Pérolas
aos Poucos, passionalization figurativizes the fear of the song subject (poetic persona in the poem),
causing him to be terrified and tormented; in the version of Indivisível, the presence of consonantal attacks thematizes certain apathy and disappointment. We can affirm how the manipulation of
sounds and images are important in the construction of both a written poem and in the vocalization of a poem, which reveals that there is more than one way of singing the song Wisnik knew in
both performances to use the synaesthetic games that Drummond’s poem conveys: that of a subject
tormented by the dehumanization of society and especially his own dehumanization.
keywords: Poetry; Vocoperformance; Carlos Drummond de Andrade
Apoio Financeiro:
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LETR A S
847. A PERFORMANCE VOCAL DE DOIS POETAS CONTEMPORÂNEOS:
ANGÉLICA FREITAS E ISMAR TIRELLI NETO
Autor: 		
Orientador:		

Ana Beatriz Rossini Teixeira Coelho
Lucas de Mello Cabral e Matos (CEH / CAP)

Nesse projeto de IC jr, fizemos uma contraposição da natureza e da concepção do objeto poético/literário a partir das noções das práticas poéticas letradas, escritas e estruturais, para mostrar
que a oralidade, ou seja, as diferentes leituras (que não as leituras silenciosas), devem ser incluídas
e validadas como parte da obra oficial de um autor. Pesquisamos as performances poéticas como
item que faz parte, não só da leitura de um poema, como da leitura dos performers – sendo autores
das obras lidas ou não. Com essas ideias em mente, escolhemos dois poetas (Ismar Tirelli Neto e
Angélica Freitas) para servirem de exemplo no momento de contrapor justamente as diferentes
identidades. Assim, observamos e recolhemos vídeos, principais características (físicas ou não) e
comparamos as performances desses autores em diversos locais, para, a partir da comparação de
texto para texto, de autor para autor e de ambiente para ambiente, aprofundarmos metodologica
e teoricamente a análise da performance vocal enquanto objeto estético específico. Os processos
usados, inicialmente, para levantar os primeiros dados da pesquisa foram basicamente construídos
a partir de ferramentas de busca online (redes como Google e YouTube). Num primeiro momento,
levantou-se dados acerca dos autores no sentido de verificar características corporais, socioculturais da sua voz, fisicalidade e figura podem estar relacionadas ao tipo de texto escrito e falado, à impostação da voz, postura e assuntos retratados em seus poemas. Além disso, juntamente com estas,
houve também a catalogação de performances destes autores em diversos locais, com a criação de
dados de arquivo, fazendo a manutenção de um blog que serve de acervo da performance vocal da
poesia contemporânea. Conseguiu-se, portanto, o delineamento de material de diferentes artistas
com possibilidade de estudos comparativos possibilitando a diferenciação entre procedimentos estéticos, concepções e elementos de performance, dentre outros dados relacionais de contexto. De
um modo geral, verifica-se, a partir da consideração dos materiais trabalhados, que nenhum texto
possui uma forma fixa, total e verdadeira de funcionar, prevalecendo a existência incompatível de
suas várias performances.
palavras-chave: Poesia Contemporânea; Performance vocal; Poesia Brasileira

In this IC Jr project, we have contrasted the nature and conception of the poetic / literary
object with ideas related to literate, written, and structural poetic practices to show that orality,
that is, the different readings (other than the silent readings), must be included and validated as
part of an author’s official work. We have searched for poetic performances as an item that is part
of, not only reading a poem, but also reading the performers –by the authors of the works or not.
With these ideas in mind, we have chosen two poets (IsmarTirelliNeto and Angélica Freitas) to
serve as examples by opposing their different identities. Thus, we have collected videos, main
characteristics (physical or not) and compared the performances of these authors in several places
so that, from the comparison of text to text, from author to author and from environment to environment, we are able to validate the research. The processes used to achieve this research data
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were basically to search their names in the internet (sites such as Google and YouTube) as if they
were characters, in a way that they have their own characteristics related to the type of written
and spoken text, the way they speak, posture and subjects portrayed in their poems. In addition,
there was also the cataloging of the performances of these authors in several places, with files that
have the following roles: to date, to tellif the text is spoken live or if it is an edited video, to present
some differences that can occur or not, depending on the environment, whether if it is always in
one specific form or another; whether if it depends on the location or not, if another personmakes
some kind if intervention in their reading etc. Many ideas and many effects have been evaluated
until we started to search for a specific and unexpired idea inside the whole process. Basically, we
have been able to prove that no text has a fixed, total and true form of functioning or to exist.
keywords: Contemporary Poetry; Vocal performance; Brazilian poetry
Apoio Financeiro:
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LETR A S
848. A PROSA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: GÊNEROS TEXTUAIS,
FUNCIONALIDADE SOCIAL E EXPRESSÃO LINGUÍSTICA
Autor: 		
Orientador:		

Andreza Santos de Araujo
Tania Maria Nunes de Lima Camara (CEH / ILE)

Participo do projeto de Iniciação Científica intitulado Práticas Sociais da Expressão Linguística e Práticas Escolares: leitura, produção textual, ensino, cujo intuito é aproximar os alunos
do estudo dos gêneros textuais e do ensino de Língua Portuguesa. O domínio discursivo escolhido
para a presente pesquisa é o literário, especificamente o gênero crônica, tendo como corpus inicial
alguns textos de José de Alencar, João do Rio e Martha Medeiros. A crônica é um gênero fértil
para buscar a aproximação dos alunos com o mundo da leitura literária pelo fato de ser um texto,
na maioria das vezes, curto e de fácil entendimento, sem deixar de apresentar recursos gramaticais
interessantes e necessários aos textos, cuja percepção constitui um dos objetivos do ensino da língua materna na Educação Básica. Meu olhar de pesquisadora está, neste momento, voltado para
a análise da utilização dos adjetivos e das locuções adjetivas presentes nas crônicas selecionadas,
visando a um caminho produtivo para a percepção do comportamento sintático-semântico desses
termos para a produção de sentido. Meu intuito é demonstrar que o uso da crônica em sala de aula
pode ser uma forma de possibilitar um primeiro contato do aluno com a leitura de textos literários,
seja pela curta extensão, seja pelos temas do cotidiano que são abordados, na medida em que ambas
as causas podem despertar interesse nos estudantes. Defende-se aqui o papel do texto como ponto
de partida para o ensino da gramática da língua portuguesa, levando em conta as variadas formas
de seu uso social por conta dos diferentes registros linguísticos e das inúmeras situações comunicativas, ainda que se privilegie o desenvolvimento do aluno na modalidade de expressão oral e escrita
da norma-padrão.
palavras-chave: ensino; crônica; adjetivo

I am part of an undergraduate research project named Social Practices of the Linguistic Expression and Scholar Practices: reading, textual production, teaching, whose ideal is to approach
students to the textual gender study and to the teaching of Portuguese Language. The discursive
domain chosen to the instant research is the literary one, especially the chronicle gender, having as
its initial corpus some texts of José de Alencar, João do Rio e Martha Medeiros. Chronicle is a fertile gender to catch the students’ approach with the literary reading world due to the fact of being
a text, in the majority of times, short and of easy comprehension, presenting interesting grammar
resources necessary to the texts, whose perception consists in one of the goals of the teaching of
the mother tongue in the Basic Education. My view, as a researcher is, at this moment, turned to
the analysis of adjective and adjective phrase using present in the selected chronicles, aiming at a
productive way to the perception of the semantics-syntax behavior of these terms to form the idea.
My intention is to demonstrate that the use of chronicles in class can be a way to allow a student
to have a first contact with the reading of literary texts, due to their short length or by the daily
topic which are addressed by them, as both causes may awaken the students’ interest. It is defended in this paper the role of the text as a starting point to the teaching of the Portuguese language

1634

grammar, taking in consideration the several forms of its social use due to different linguistics
registries and to numerous communicative situations, even though the student development is
privileged in oral expression and writing according to the standard language rules.
keywords: teaching; chronicle; adjective
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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LETR A S
849. A PUBLICAÇÃO DE A TRISTEZA EXTRAORDINÁRIA DO LEOPARDO
DAS NEVES NO MÉXICO
Autor:			
Orientador:		

Gabriela de Oliveira Souza da Silva
Ieda Maria Magri (CEH / ILE)

A publicação de A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves no México Autor: Gabriela de Oliveira Souza da Silva Orientador: Ieda Maria Magri Ao analisar a literatura contemporânea brasileira encontra-se uma variedade de autores publicando obras de diversos gêneros
atualmente, e embora alguns deles tenham nomes conhecidos no Brasil suas obras literárias não
têm muita visibilidade. Apesar disso alguns desses autores têm suas obras publicadas no exterior.
O objetivo desse trabalho era escolher um dos livros brasileiros publicados em um país da América
Latina com o apoio da Biblioteca Nacional do Brasil e analisar o que levou esse livro e esse autor
a ser escolhido para publicação no exterior. O livro escolhido para ser pesquisado foi A Tristeza
Extraordinária do Leopardo das Neves de Joca Reiners Terron. Para obter uma resposta foi feita
uma análise e comparação do conteúdo encontrado sobre o livro nos sites da editora Companhia
das Letras, que publicou o livro no Brasil e da editora Almadía, que publicou o livro no México.
Além disso também foi feito um estudo sobre os outros livros publicados em países da América
Latina com o apoio da BN em 2014, mesmo ano que o livro escolhido foi publicado, considerando
por exemplo quem eram os autores, o que faziam além de escrever livros, qual gênero eles escreviam, quantos livros eles tinham publicados no Brasil, etc. Também foi feita uma leitura do livro
escolhido buscando encontrar aspectos que o distinguiriam de outros livros e características que
o destacariam para ser escolhido para publicação no exterior. Ao analisar todas as informações
encontradas durante a pesquisa chegou-se à conclusão de que grande parte dos autores brasileiros
publicados pelo projeto da FBN na América Latina são autores que já tem relevância no Brasil por
atuarem em outras áreas como jornalismo, crítica e teatro, o que colaboraria para eles serem conhecidos no exterior. Além disso muitos livros publicados por esse projeto são de autores clássicos
brasileiros como Machado de Assis, por exemplo. Isso também seria um fator que influenciaria na
escolha das editoras estrangeiras. Também se notou que entre os livros publicados no México no
mesmo ano que o livro pesquisado há uma certa preferência por livros com narrativas paralelas e
por romances policiais. palavras-chave: Brasil; México; Joca Reiners Terron
palavras-chave: Brasil; México; Joca Reiners Terron

The release of A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves in México Author: Gabriela de Oliveira Souza da Silva Advisor: Ieda Maria Magri When analyzing Brazilian contemporary
literature, one finds a wide variety of authors publishing works from various genres nowadays,
but even though some of them are known in Brazil their literary works don’t have much visibility.
In spite of this fact some of these authors have their books published in foreign countries. This
research’s objective is to choose one of the Brazilian books that were published in a Latin America country with Biblioteca Nacional’s support and to analyze what made a publisher choose this
author and this book to be published. The chosen book was A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves by Joca Reiners Terron. In order to find an answer to this question the Brazilian
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publisher’s site and the Mexican publisher’s site were visited so what was written about the book
on those sites could be analyzed and compared. Besides that, the list of the other books that were
published in Latin America with Biblioteca Nacional’s support in 2014 was also inspected, considering for example who were the authors, what they did besides writing books, what genre they
wrote, how many books they had published in Brazil, etc. A careful reading of the book was also
made to find aspects that would distinguish that book from other books and characteristics that
would make this book more interesting to be published. With all this information found during
the research the conclusion was that many authors that were published by BN’s project in Latin
America already have some relevance in Brazil because of their work in other areas such as journalism, critic and theater and this could lead to their names being known in other countries. Besides
that many books published by this project were written by classic authors such as Machado de
Assis. This could also be a factor that influenced the foreign publishers. Another important aspect
found was that among the books published in Mexico in the same year as A Tristeza Extraordinária
de Leopardo das Neves there is a preference for books with parallel narratives and crime stories.
keywords: Brazil; Mexico; Joca Reiners Terron
keywords: Brazil; Mexico; Joca Reiners Terron
Apoio Financeiro:
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LETR A S
850. A RELAÇÃO ENTRE A MULHER FANTASMA NA OBRA DE JÚLIO
PERNETA E A NOIVA DE CORINTO DE GOETHE
Autor: 		Vinicius Freitas
Orientador:		
Fernando Monteiro de Barros Junior (CEH / FFP)

Como se formam as mulheres-fantasma, e o conceito de femme fatale, na estética da literatura gótica e decadentista e que tipo de relações estas personagens estabelecem com os vivos para
que retornem de suas sepulturas para atormentá-los? Esse questionamento foi a bússola que nos
deu o norte para o desenvolvimento do presente trabalho de análise das aproximações entre as estéticas do Decadentismo e do Gótico setecentista, a partir do sublime e do grotesco, assim como as
definições de elementos-chave da estética gótica como o locus horribilis; buscamos compreender
como Júlio Perneta desenvolveu a personagem Sylvia, desperta depois da morte neste pesadelo do
qual se trata Dentro de Um Sonho (1897), texto que selecionamos para a análise, e por que vias e
motivos ela atormenta Orlando, narrador e personagem principal, e noivo de Sylvia antes de sua
morte, da história contada nesse poema em prosa; para tanto efetuamos comparações entre os dois
textos, cruzando as informações de Dentro de Um sonho com as da balada Die Braut von Korinth
(1797) de Goethe, tomando notas de suas semelhanças e possíveis influências, diretas ou indiretas,
no trabalho do Perneta e analisando suas diferenças e semelhanças. Foi possível perceber que as
personagens em questão têm semelhanças, apesar de todas as já esperadas diferenças, e que seguem
uma espécie de padrão, ou molde, desenvolvido para formação das personagens fantasmagóricas e
da estética gótica, como o conceito de femme fatale e as ideias de sublime e grotesco, que ainda são
repetidas pelo cinema e pela literatura, com teor gótico ou não, até os dias de hoje.
palavras-chave: gótico; decadentismo; fantasma

How do the ghost-women are formed, and the concept of femme fatale in the aesthetics
of Gothic and Decadentism, and what kind of relationships do these characters establish with the
living to return from their graves to torment them? This questioning was the compass that gave
us the north for the development of the present work that analyzes the approximations between
the aesthetics of Decadentism and the seventeenth century Gothic, from the sublime and the grotesque, as well as the definitions of key elements of Gothic aesthetics as the locus horribilis; we
were lookin up to understand how Júlio Perneta developed the character Sylvia, that awakens after
death in this nightmare that is Dentro de Um Sonho(1897), text that we selected for analysis, and
which are the ways and whys she torments Orlando, narrator and main character, and Sylvia’s fiancé before her death, of the story told in this prose-poem; for this we make comparisons between
the two texts, crossing the information of Dentro de Um Sonho with those of the ballad Goethe’s
Die Braut von Korinth (1797), taking notes of their similarities and possible direct or indirect influences in the work of the Perneta and analyzing their differences and similarities. It was possible
to see that the characters in question have similarities, despite all the expected differences, and that
they follow a kind of pattern, or mold, developed for the formation of ghostly characters and Gothic aesthetics, such as the concept of femme fatale and ideas of sublime and grotesque, which are
still in use by cinema and literature, with Gothic content or not, to this day.
keywords: gothic; decatism; ghost
Apoio Financeiro: ; PIBIC-UERJ
1638

LETR A S
851. A RELEVÂNCIA DA LEITURA E DA ESCRITA PARA A EDUCAÇÃO NÃO
FORMAL (PROALFA)
Autor: 		
Orientador:		

Milena Nascimento de Souza
Maria Teresa Goncalves Pereira (CEH / ILE)

O projeto Ler, refletir, expressar: uma proposta de ensino da Língua Portuguesa para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) busca elaborar conteúdos, atividades e estratégias que alcancem
com êxito os alunos do Programa de Alfabetização e Letramento (PROALFA), em relação à Gramática, à Leitura e à Produção Textual. Objetiva incluir esses alunos socialmente pelo aprendizado
da Língua Portuguesa criando condições favoráveis para um ensino prazeroso e democrático onde
o aprendiz tenha a liberdade para, por meio da fala e da escrita, compartilhar suas experiências e
opiniões de modo a estimular a competência linguística e a criatividade. A metodologia é a pesquisa-ação (Thiollent 2000) em que o pesquisador se empenha em procurar maneiras de relacionar
as teorias aprendidas no âmbito acadêmico ao contexto de sala de aula. A metodologia em questão
alcança êxito quando outras não dão bons resultados uma vez que propicia avaliação constante
considerando ensaio e erro. Logo, os conteúdos teóricos ganham vida mediante as atividades desenvolvidas com os alunos. Trabalham-se os textos literários selecionados conforme o tema proposto pelo PROALFA e, após a leitura, estimula-se o potencial crítico dos alunos proporcionando-lhes um lugar de fala para expor o ponto de vista. Após o debate, os alunos exercitam a escrita
por intermédio da produção textual. Os resultados são contínuos e gradativos, avaliados a cada
passo. Como se trata de educação não formal, não há preocupação em alcançar notas para avançar
de série, todavia vale ressaltar a seriedade do Projeto que se volta para a interpretação de texto,
trabalho da linguagem oral e produção textual. Houve um empenho em frisar os pontos positivos
dos textos produzidos pelos alunos e alertá-los para o possível progresso. Ao final da correção, escreviam-se frases de elogio e de motivação que despertavam o interesse do aluno em olhar para o
texto corrigido e, principalmente, produzir novos textos. Em cada redação realizada, percebia-se a
diminuição dos erros gramaticais, o que prova a eficácia da gramática voltada para o uso. Buscam-se a transformação e a criatividade por meio dos textos selecionados com um intuito de estimular
o potencial crítico dos alunos com a leitura e a escrita. No caso, as atividades de leitura e de escrita
no PROALFA seguem as orientações do Projeto adaptando-se às suas peculiaridades. Assim, os
alunos se interessam e participam das atividades propostas espontaneamente. A inclusão social via
Língua Portuguesa em qualquer segmento é relevante para o usuário reconhecer-se cidadão com
plena atuação na sociedade.
palavras-chave: PROALFA; Leitura; Escrita

The project Read, reflect, express: a proposal of Portuguese Language Education for Youth
and Adult Education (EJA) seeks to elaborate contents, activities and strategies that successfully
reach the students of the Literacy Program PROALFA, relating to grammar, reading and textual
production. It aims to include them socially by learning the Portuguese language creating favorable
conditions for pleasant and democratic teaching where the learner has the freedom to, through
speech and writing, share their experiences and opinions in order to stimulate linguistic compe-
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tence and creativity. The methodology is action research (Thiollent 2000) in which the researcher
strives to find ways to relate the theories learned in the academic context to the context of the
classroom. This methodology is successful when others do not give good results since it provides
constant evaluation considering trial and error. Therefore, the theoretical contents come to life
through the activities developed with the students. We work the selected literary texts according
to the theme proposed by PROALFA and, after reading, the critical potential of the students is stimulated by providing them with a place to present their point of view. After the debate, students
practice writing through textual production. The results are continuous and gradual, evaluated
at each step. As it is non-formal education, there is no concern in reaching grades to go to a next
grade level. However, it is worth emphasizing the seriousness of the Project that turns to the interpretation of text, work of oral language and textual production. There was an effort to emphasize
the positive points of the texts produced by the students and to alert them to the possible progress.
Sentences of praise and motivation written at the end of the correction increased student’s interest
in looking at the corrected text and, mainly, to produce new texts. In each essay, the grammatical
errors were reduced, which proves the efficacy of the use-oriented grammar. Transformation and
creativity are sought through selected texts in order to stimulate students’ critical potential with
reading and writing. In this case, the reading and writing activities in PROALFA follow the guidelines of the Project adapting to its peculiarities. Thus, the students are interested and participate in the proposed activities spontaneously. Social inclusion via the Portuguese Language in any
segment is relevant for the user to recognize himself as a citizen with full participation in society.
keywords: PROALFA; Reading; Writing
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; Prociência UERJ
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LETR A S
852. A REPRESENTAÇÃO DA MULHER MARGINALIZADA EM JOÃO DO RIO
Autor:			
Orientador:		

Jacqueline Oliveira Mendes
Giovanna Ferreira Dealtry (CEH / ILE)

A modernidade impôs uma série de intervenções urbanísticas e sanitárias que visava a total
transformação urbana e que implicaram profundas consequências nas cidades, no modo de se viver
nelas e na vida de seus habitantes . No contexto brasileiro carioca, todas essas alterações ocorreram
na chamada Belle Époque, período no qual houve a remodelação de grande parte da cidade do Rio
de Janeiro, o famoso “bota-abaixo”, de Pereira Passos. Assim, com o presente trabalho, intenta-se
analisar, a partir da coleta e análise de um corpus que compreende um recorte da obra de João do
Rio, cronista de forte atuação e influência na época, a relação complexa que se estabelece, a partir
desse período, entre indivíduo e metrópole, especificamente, de sujeitos femininos. Vale ressaltar
que com a efervescência dos primeiros anos do século XX, pautada pela transformações urbanísticas e sanitárias, houve uma colaboração para tornar a crônica o gênero literário de destaque desse
período. Nessas circunstâncias, o papel desempenhado pelos escritores e jornalistas na imprensa,
assim como na literatura fez-se essencial, cabendo a ela uma função de apresentação do que era “urbano” ao leitor , uma vez que tudo na jovem cidade do Rio de Janeiro constituía uma novidade para
seus frequentadores. Assim, pretende-se observar, principalmente, qual representação foi feita da
mulher marginalizada econômico-sócio-espacialmente pelo processo de “higienização” da urbe carioca, especialmente, da mulher negra, pelo autor e, sobretudo, como essa personagem era absorvida, ou não, pela metrópole emergente. Percebeu-se que, nas crônicas, constavam diferentes formas
de tratamento, até mesmo, pejorativas, no que concerne à representação de mulheres colocadas à
margem pela sociedade, em especial, as negras. Assim, foi possível depreender que a representação
negativa feita pelos cronistas da época, uma vez que eles exerciam uma função formativa aos leitores, contribuía para a colaboração e manutenção do estigma social desse segmento de mulheres.
palavras-chave: flânerie; João do Rio; mulheres marginalizadas

The modernity imposed a series of urban and sanitary interventions that aimed at the total
urban transformation and that implied deep consequences in the cities, in the way to live in them
and the life of its inhabitants. In the Brazilian context of Rio de Janeiro, all these alterations took
place in the so-called Belle Époque, during which time the remodeling of much of the city of Rio
de Janeiro, the famous “boot-down”, by Pereira Passos. Thus, with the present work, we try to
analyze, from the collection and analysis of a corpus that includes a cut of the work of João do Rio,
chronicler of strong performance and influence at the time, the complex relationship that is established, starting from of this period, between individual and metropolis, specifically, of female subjects. It is worth mentioning that with the effervescence of the first years of the twentieth century,
guided by urban and sanitary transformations, there was a collaboration to make the chronicle the
literary genre of prominence of this period. In these circumstances, the role played by writers and
journalists in the press as well as in literature became essential, and it was a function of presenting
what was “urban” to the reader, since everything in the young city of Rio de Janeiro constituted a
novelty for its regulars. Thus, it is intended to observe, mainly, what representation was made of
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women economically and socio-spatially marginalized by the process of “sanitizing” the city of Rio
de Janeiro, especially the black woman, by the author and, above all, how this person was absorbed;
not by the emerging metropolis. It was noticed that, in the chronicles, there were different forms
of treatment, even pejorative, regarding the representation of women placed on the margins by society, especially black women. Thus, it was possible to infer that the negative representation made
by the chroniclers of the time, since they exercised a formative role to the readers, contributed to
the collaboration and maintenance of the social stigma of this segment of women.
keywords: flanerie; João do Rio; marginalized women
Apoio Financeiro:
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LETR A S
853. AUGUSTO DOS ANJOS, UM POETA CONTRA SEU TEMPO?
Autor: 		
Orientador:		

Igor Franca Cordeiro
Carmem Lúcia N. de Figueiredo Souza (CEH / ILE)

O livro “Eu”, de Augusto dos Anjos, teve três publicações das mais relevantes. A primeira,
em 1912, fez grande ruído entre os críticos ao ponto do livro ser chamado de “monstruosidade”
pela temática, o olhar pessimista, o grotesco, os muitos termos científicos e as rimas pouco usuais
do poeta. Em 1920, o livro foi reeditado na tentativa de resgatar a obra e retirar a imagem estigmatizada pelas primeiras críticas. Em 1928, o “Eu” alcança o sucesso ao vender três mil cópias em
apenas duas semanas. Em meio às inovações tecnológicas e à forte ideia de progresso veiculada
no início do século XX, a aparição de um poeta como Augusto dos Anjos destaca-se por mostrar
aquilo que passava despercebido. Na lírica do poeta há elementos como o sofrimento, os doentes e
pobres que aparecem como contraposição à ordem e racionalidade da “Belle Époque”. Além disso, é
possível observar elementos estilísticos que distanciam Augusto de seus contemporâneos no Brasil:
o grotesco, o macabro, o pessimismo, a cisão do sujeito e a cisão entre sujeito e natureza. Ademais,
o poeta põe a linguagem sob suspeita por esta não dar conta de expressar tudo o que era sentido.
Desse modo, era necessário buscar elementos de campos que excediam a linguagem poética, por
exemplo, termos ligados à ciência. Na apresentação da pesquisa pretende-se realizar uma breve
leitura da fortuna crítica do “Eu”, de Augusto dos Anjos, desde sua primeira publicação em 1912,
passando pelas críticas e reedições mais emblemáticas da obra, até críticas contemporâneas para
pensar o porquê da afirmação de Augusto dos Anjos ser um poeta contra seu tempo. Pretende-se,
ainda, realizar uma leitura crítica de Poema Negro à luz de características que permitam aproximar
o poeta brasileiro do expressionismo alemão.
palavras-chave: Augusto dos Anjo; Belle Époque; Crítica

The book “Eu”, by Augusto dos Anjos, had three publications of the most relevant. The first,
in 1912, made a great noise among critics to the point of the book being called “monstrosity” by the
theme, the pessimistic look, the grotesque, the many scientific terms and the unusual rhymes of the
poet. In 1920, the book was reedited in the attempt to rescue the book and to remove the image
stigmatized by the first critics. In 1928, “Eu” achieved success by selling three thousand copies in
just two weeks. Amid the technological innovations and the strong idea of progress in the early
twentieth century, the appearance of a poet like Augusto dos Anjos stands out for showing what
went unnoticed. In the poet’s lyric there are elements such as suffering, the sick and the poor that
appear in opposition to the order and rationality of the “Belle Époque”. In addition, it is possible to
observe stylistic elements that distance Augusto from his contemporaries in Brazil: the grotesque,
the macabre, the pessimism, the split of the man and the split between man and nature. In addition,
the poet puts the language under suspicion because it didn’t give account of expressing everything
that was felt. In this way, it was necessary to search for elements of areas that exceeded poetic language, for example terms related to science. In the presentation of the research we intend to make
a brief reading of Augusto dos Anjos’ critical fortune of “Eu”, from its first publication in 1912,
through the most emblematic critiques and reissues of the book, to contemporary reviews to think
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about the reason for Augusto dos anjos to be a poet against his time. It is also intended to perform
a critical reading of “Poema Negro” in the light of characteristics that allow approach the Brazilian
poet to the German expressionism.
keywords: Augusto dos Anjos; Belle Époque; criticism
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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LETR A S
854. A VARIA-IDADE NO DISCURSO ORAL DE IDOSOS: O PROCESSO DE
FORMAÇÃO DO CORPUS ORAL
Autor: 		
Orientador:		

Yasmin Cibelle Soares da Silva Alves
Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu (CEH / ILE)

O projeto Estratégias linguísticas-discursivas na idade Maior: a construção do tópico discursivo e a progressão temática resulta da parceria entre a Universidade do Estado Rio de Janeiro
e a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, representada pelo Seminário de Romanística. Nesta
pesquisa de caráter binacional, idosos com idade a partir de sessenta (60) anos, nascidos na Cidade
do Rio de Janeiro, ou que vivam nela há pelo menos quarenta (40) anos, formam o corpus oral
composto de cem entrevistas urbano-biográficas e de suas transcrições. Cabe ressaltar a escassez
de um corpus substancial para estudos dessa faixa etária, portanto, trata-se de um corpus inédito.
Com isso, o objetivo geral é a formação de um banco de exemplares da língua oral de idosos para
consulta pela comunidade científica e os objetivos específicos são os seguintes: a) transcrever as
entrevistas para formação do banco de dados que ficará à disposição da comunidade científica; b)
revisão das entrevistas, considerando o Manual de transcrição elaborado pelos membros da pesquisa. Além disso, o corpus em elaboração servirá para estudos na área do discurso, de acordo com
os diferentes interesses dos pesquisadores. Para tanto, o trabalho da transcrição é feito mediante a
observação do Manual de transcrição no qual são expostos códigos convencionados que apontam
diretrizes para a transcrição, tais como, os códigos de pausas, quebras de turno, diminuição e aumento de tom, sobreposições, propondo-se representar a fala com suas particularidades fonéticas
e conversacionais manifestadas por cada informante nas entrevistas. A partir dessa metodologia,
tenta-se abranger diferentes níveis linguísticos do discurso oral a fim de poder não apenas sustentar futuras pesquisas que abriguem interesses diversos, como também instigá-las. Utiliza-se o
programa F4Transkript para dar suporte à tarefa de transcrição, possibilitando a acuidade indispensável na execução da atividade. No estágio atual, a pesquisa encontra-se na fase de elaboração
do corpus, com a quase-conclusão das entrevistas disponibilizadas para a equipe brasileira e com
sessenta porcento desse material já transcrito. Vislumbra-se, por conseguinte, com as transcrições
realizadas, alguns caminhos para estudos linguísticos, como, a organização do tópico discursivo e a
coerência pela (re)categorização na fala dos idosos.
palavras-chave: linguagem dos idosos; discurso oral; transcrição

The Discursive-Linguistic Strategy in major age: the construction of the discursive tocpic
and the thematic progression is a partneship between Rio de Janeiro State University and Heidelberg University, Germany, represented by Romanístico Seminary. In this binational research,
people over 60 years old, natural from Rio de Janeiro city or living there at least 40 years, form an
oral corpus with one hundred biography-urbans interviews and its transcriptions. It’s woth to emphasize the lack of a substantial corpus to study this age range, so here is an unprecedented work.
In this way, the general objective is to form a databank of senior oral language to be researched by
scientific comunity and the specific aims are: a) Transcript the interviews to form the databank,
and it will be available for the scientific comunity; b) Revise the interviews considering the tras-
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cription manual made by the members of the research. In addition to this, the corpus will be useful
for studies in speech area, according to the different aims of the researchers. For this, the transcription work is based on manual trasncription observation in which are exposed conventioned
codes pointing guidelines for the work, like pause codes, split shift, raising and reduction of tone,
superposition, proposing to represent the talking with its phonetic and conversational particularities manifested by each informers in the interviews. With this metodology, we try to include
different linguistic levels of oral speech in order to not only sustain future researches with different
interests, but also to insigate them. We use the program F4Transkript to support the transcription
task, enable indispensable acuity to execute the activity. In the current stage, the research is in the
corpus elaboration, finishing the available interviews to the brazillian team. It’s about sixty percent
done. There’s a glimpse of some pathways for linguistic studies with the transcriptions made, like
the organization of the discursive topic and coherence for the (re) categorization in the senior
speech.
keywords:  language senior; oral discurse; transcription
Apoio Financeiro: ; Uerj
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LETR A S
855. CORRESPONDÊNCIAS DE GARRETT: FONTES IMPRESSAS E
MANUSCRITAS
Autor:			
Orientador:		

Thayane Alves Guerra Sant` Anna
Sergio Nazar David (CEH / ILE)

O projeto em que me integrei, como bolsista, visa editar, da forma mais abrangente possível,
o epistolário de Almeida Garrett. Trata-se de um projeto maior, intitulado Edição crítica das obras
de Almeida Garrett (Imprensa Nacional-Casa da Moeda), levado à frente por uma equipe de investigadores, além de meu orientador, sob a coordenação geral de Ofélia Paiva Monteiro. A coleção,
de pouco mais de trinta volumes, será composta por textos completos, publicados em vida de Garrett, mas também os inacabados e/ou inéditos. Desses volumes, cinco são os de correspondência,
três já publicados por meu orientador, restando dois volumes de miscelânea, nos quais estamos
trabalhando. No projeto em tela, venho lendo biografias de Almeida Garrett e anotando todas as
referências a cartas trocadas durante a vida do Escritor, para depois elencá-las num quadro com
destinatário, data (quando possível), assunto (o mais sintetizado e destrinchado possível), autores
(de biografias de Garrett) em que elas aparecem (no caso de impressos), primeira frase e indicativo
de manuscrito. Alcançar os manuscritos é o objetivo extremado do projeto, porém raríssimas são
as pistas que os autores dão sobre os paradeiros deles. Cataloguei até agora cerca de 230 correspondências, algumas das quais já foram editadas, restando cerca de 180 que interessam ao projeto.
palavras-chave: Garrett; Inventário; Correspondências

The project that I joined, as a scholarship holder, aims to publish, as comprehensively as
possible, the epistolary of Almeida Garrett. This is a larger project, entitled Edição crítica das obras
de Almeida Garrett (national currency press), it led by a team of researchers, besides my advisor,
under a general coordination of Ofélia Paiva Monteiro. The collection, of little more than thirty
volumes, will be composed by complete texts, published in the life of Garrett, but also the unfinished and/or unpublished ones. Of these volumes, five are those of correspondence, three already
published by my advisor, remaining two volumes of miscellany, in which we are working. In the
project at screen, I have been reading biographies of Almeida Garrett and writing down all the
references to letters exchanged during the life of the Writer, and then putting them in a box with
recipient, date (when possible), subject (the most synthesized and intelligible as possible), authors
(from Garrett biographies) in which they appear (in the case of printouts), first sentence and indicative of manuscript. Reaching the manuscripts is the ultimate goal of the project, but the clues
the authors give about their whereabouts are very rare. I have cataloged so far about 230 correspondences, some of which have already been edited, remaining about 180 that are of interest to
the project.
keywords: Garrett; Inventory; Correspondences
Apoio Financeiro: CNPQ ; Fundação para a Ciência e Tecnologia (Portugal) e Fundação Calouste
Gulbenkian (Portugal)
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LETR A S
856. DE FOLHETIM A LIVRO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS EDIÇÕES
ORIGINAIS DE O GUARANI (1857)
Autor: 		
Orientador:		

Marcela Santos Brigida
Marcus Vinicius Nogueira Soares (CEH / ILE)

O presente trabalho é apresentado no contexto do projeto de pesquisa do Prof. Marcus Vinicius Nogueira Soares intitulado “O romance de José Alencar”. Neste, é proposta a análise e interpretação da obra romanesca de José de Alencar em seu contexto original de publicação. Empreendemos assim uma investigação do modo alencariano de elaboração de romances não apenas como
linguagem a serviço da investigação social, mas como forma que se articula com determinadas
concepções de arte e literatura características do século XIX e com as condições específicas dos
meios materiais de comunicação. Neste sentido, buscamos aqui apresentar uma análise do romance
que consagrou Alencar, O Guarani, a partir de uma abordagem comparativa entre sua publicação
seriada no periódico editado pelo autor, O Diário do Rio de Janeiro, ao longo do período que se
estendeu de 1 de janeiro de 1857 a 20 de abril de 1857 e a subsequente edição original em livro publicada no mesmo ano. Recorrendo à leitura cerrada da obra nestes dois formatos e considerando
as peculiaridades inerentes a cada uma, buscamos apontar de que maneira a recepção da narrativa
pode ter sido influenciada pelo veículo de publicação. A abordagem do romance na condição de publicação seriada no formato de folhetim permite-nos também observar de que maneira O Guarani
pode ser lido no contexto da época além de identificar ocasionais atravessamentos entre o escritor
de ficção e o redator chefe do periódico, como quando Alencar denuncia uma violação de direito
autoral em relação a O Guarani, acusando outro periódico de reproduzi-lo de forma não-autorizada. Ademais, a análise comparativa sugere, por fim, a satisfação de Alencar em relação à obra, reforçada pelo sucesso evidenciado pelas correspondências recebidas quando uma edição de O Diário
omitia a seção “Folhetim” e pelas poucas instâncias onde o autor revisou o romance na ocasião da
sua publicação no formato de livro.
palavras-chave: Literatura Brasileira; José de Alencar; Romance

This paper is being presented within the context of Prof. Marcus Vinicius Nogueira Soares’s
research project entitled “O romance de José de Alencar”, which proposes an analysis and interpretation of José de Alencar’s novels within their original context of publication. We aim to undertake
an investigation of the Alencarian mode of elaboration of novels not only as a language at the service of social investigation, but as a format that articulates itself with certain conceptions of art and
literature that are characteristic of the nineteenth century and the specific conditions of its material
means of communication. In that sense, we look to present here an analysis of the narrative that
established Alencar as a novelist, The Guarani, proposing a comparative approach between its
serialized publication as a feuilleton in the newspaper O Diário do Rio de Janeiro from January 1st
to April 20th, 1857, and its first edition as a book, which was published later the same year. Undertaking a close reading of the narrative in both formats and considering the peculiarities inherent to
each, we aim to point out in what ways the reception of The Guarani may have been influenced by
the vehicle of its publication. Approaching the novel as a serialized publication allows us to observe
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how The Guarani might be read within the context of its time. It also allows for the identification
of possible intersections between the fiction writer and the lead editor of the newspaper, as when
Alencar denounces a copyright violation regarding The Guarani, accusing another newspaper of
reproducing it without his consent. Furthermore, a comparative analysis suggests Alencar was
pleased with his work in this narrative. Besides taking note of its success, – evidenced by the letters
sent out by readers when an edition of O Diário omitted the section dedicated to the feuilleton –
the author’s satisfaction with The Guarani is evidenced by the few instances where he revised the
novel upon its publication as a book.
keywords: Brazilian Literature; José de Alencar; Novel
Apoio Financeiro:
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LETR A S
857. É HORA DE DESPERTAR: A POÉTICA DA SUBJETIVIDADE FEMININA
EM LAURA ERBER
Autor: 		
Orientador:		

Sabrina da Silva Freitas Moreira
Ana Cristina de Rezende Chiara (CEH / ILE)

Laura Erber, artista visual, poeta e crítica contemporânea, tem na sua poética a prática de
“tomar distância de si ao parecer se tornar muito próxima do leitor” (CHIARA, 2018, p.6). Deste
modo, as escolhas estéticas de Erber, pautadas no modo de apresentação do mundo sensível, da
imaginação, por meio de uma inteligência solar e rigorosa, quase cruel em seu distanciamento ou
petulante no seu desafio, negociam com a interação que o leitor delas fizer (não há controle possível sobre isso), colocando-se sempre a favor da reinvenção, traço visível nas escolhas existenciais
e estéticas do seu trabalho. Entretanto, em seu livro A Retornada, na seção de mesmo nome, apresenta-se uma versão de autorretrato poético, por meio da imagem do coma induzido. No estudo
concentrado do poema procurarei explorar portanto, a questão do apagamento ou silenciamento
da subjetividade feminina, à semelhança de uma recuperação do mito da Bela Adormecida (entre
outros), assim como ressaltar a ligação deste poema com outros do mesmo livro relativos à autoria feminina que surgem nas epígrafes, à luz dos conceitos de “autorretrato” (Eneida Maria de
Souza . 1999), de “nomadismo” (Kovadloff, 1990), “desterritorialização” (Zourabichvili, 2004) e de
“subjetividade feminina” (Chiara, 2009). Concentro-me também nos estudos de crítica biográfica
de Silviano Santiago (a partir de 1976), para analisar a relação compreendida como movimento
de constituir uma “vida de artista” e/ou “vida literária” como “mitologia pessoal” e a participação
pública, Como hipótese a comprovar, delinearei um aspecto de “sororidade” (Marcela Lagarde),
termo para significar identificação entre mulheres como semelhantes, presente tanto nos trabalhos
artísticos de Laura Erber, comprovável em seus posicionamentos em entrevistas e atividades nas
plataformas digitais.
palavras-chave: Laura Erber; Subjetividade Feminina; A Bela Adormecida

Laura Erber, visual artist, poet and contemporary critic, has in her poetics the practice of
“taking distance from herself seemingly to become very close to the reader” (CHIARA, 2018, p.6).
In this way, Erber’s aesthetic choices, modeled on the presentation of the sensible world, of the
imagination, by means of a rigorous solar intelligence, almost cruel in its detachment or petulant
in its challenge, negotiate with the interaction that the reader makes (there is no possible control
over this), always putting in favor of reinvention, a visible feature in the existential and aesthetic
choices of his work. However, in his book A Retornada, in the section of the same name, is presented a version of poetic self-portrait, through the image of the induced coma. In the concentrated
study of the poem I will therefore try to explore the question of the erasure or silencing of feminine
subjectivity, similar to a recovery of the myth of the Sleeping Beauty (among others), as well as to
highlight the connection of this poem with others of the same book related to female authorship
(Zourabichvili, 2004) and of “feminine subjectivity” (Chiara, 2009), which are presented in the
epigraphs in the light of the concepts of “self-portrait” (Eneida Maria de Souza, 1999), “nomadism”
(Kovadloff, 1990) ). I also focus on the biographical studies of Silviano Santiago (from 1976), to
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analyze the relationship understood as the movement to constitute an “artist’s life” and / or “literary life” as “personal mythology” and public participation As a hypothesis to prove, I will outline
an aspect of “sorority” (Marcela Lagarde), term to mean identification between women as similar,
present both in the artistic works of Laura Erber, proven in her positions in interviews and activities on digital platforms.
keywords: Laura Erber; Feminine Subjectivity; The Sleeping Beauty
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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LETR A S
858. ENTRE A GRAMMAR SCHOOL E O TEATRO SHAKESPEARIANO: A
CONSTRUÇÃO DO SUJEITO MODERNO NO CONTEXTO DA CULTURA
RETÓRICA ELISABETANO-JAIMESCA
Autor: 		
Orientador:		

Bárbara Novais de Lima
Fernanda Teixeira de Medeiros (CEH / ILE)

No âmbito da cultura ocidental, o teatro shakespeariano é um dos fenômenos mais representativos da chegada da modernidade e suas grandes rupturas. Essa modernidade nascente é o
momento de consolidação do humanismo e da cultura retórica por ele engendrada, cujo projeto
pedagógico consistia no ensino dos clássicos, sobretudo latinos, e no provimento de domínio das
artes verbais de modo a habilitar os alunos para os desafios de um mundo cada vez mais orientado
pela ideia de mobilidade social. No reinado de Elizabeth I (1558-1603), assiste-se à expansão das
escolas de ensino fundamental, as chamadas “grammar schools”, frequentadas por meninos dos 7
aos 16 anos de idade, pertencentes à burguesia em ascensão, dentre os quais, muito provavelmente,
William Shakespeare (1564-1616). O presente trabalho resulta da pesquisa em curso intitulada
“Pensando a representação do sujeito moderno no contexto da cultura retórica elisabetano-jaimesca: a grammar school, o teatro shakespeariano e o caso exemplar de Romeu e Julieta (1595-6)”,
cujo objetivo é investigar o processo de formação de um novo sujeito na modernidade nascente
e sua representação no teatro shakespeariano. Nesse processo, a escola e o teatro são vistos como
espaços cruciais, em permanente interação, que conquanto tenham regras e objetivos distintos, colaboram no esboço desse novo sujeito. A pesquisa vem se debruçando sobre aspectos contextuais,
privilegiando a leitura de textos relacionados aos seguintes temas: “grammar schools”; movimento
humanista; retórica e cultura retórica; sujeito moderno. Na etapa conclusiva, a tragédia Romeu e
Julieta (1595-6) será analisada nesse enquadramento, com base na leitura cerrada de seu texto e de
uma seleção de sua fortuna crítica. Como resultado parcial, podemos afirmar que o conhecimento
do contexto pedagógico da modernidade nascente é de extrema relevância para o estudo do teatro
shakespeariano, sobretudo graças a uma melhor compreensão do “sujeito humanista”, protótipo do
sujeito moderno, moldado à luz de uma cultura que valoriza a eloquência e a teatralidade, e estimula a incorporação de múltiplas vozes na construção das identidades.
palavras-chave: Grammar schools; Teatro shakespeariano; Sujeito moderno

Within Western culture, Shakespearean drama is one of the most representative phenomena of the coming of modernity and its great ruptures. Early Modernity is also the moment of
the consolidation of humanism and its rhetorical culture, whose pedagogical project relied mostly
on the teaching of the classics, chiefly Latin, and the training in the verbal arts so as to enable students to cope with the challenges of a world increasingly oriented towards social mobility.
The number of grammar schools almost tripled during Elizabeth I’s reign (1558-1603). Students
were boys aged 7 to 16, belonging to the rising bourgeoisie, among whom, most likely, William
Shakespeare (1564-1616) was to be found. The present work results from the ongoing research
project entitled “Thinking about the representation of the modern subject in the context of the Elizabethan-Jacobean rhetorical culture: Grammar Schools, Shakespearean Drama and the exemplary
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case of Romeo and Juliet (1595-6)”, whose aim is to investigate the process of formation of a new
subject in Early Modernity and its rendering in Shakespearean drama. In this process, schools and
theatres are seen as crucial spaces in permanent interaction which, despite having different rules
and objectives, collaborate in the shaping of this new subject. The research has focused so far on
contextual aspects, in a historical perspective: grammar schools; humanist movement; rhetoric
and rhetorical culture; modern subject. In the final stage, the tragedy of Romeo and Juliet (1595-6)
will be analyzed within this framework, on the basis of a close reading of its text and the support
of a selection of its critical fortune. As a partial result, we can affirm that getting to know the early
modern pedagogical context is extremely relevant to the study of Shakespeare, mostly in what
concerns the understanding of the “humanist subject”, forerunner of the modern subject, built by
a culture which values eloquence and theatricality and encourages the incorporation of multiple
voices in the fashioning of identities.
keywords: Grammar schools; Shakespearean theatre; Modern subject
Apoio Financeiro:
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LETR A S
859. ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO
FACILITADORES NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE IDIOMAS
Autor:			
Orientador:		

Rafael Conceição Falcão
Janaina da Silva Cardoso (CEH / ILE)

A aprendizagem de língua estrangeira pode ser feita através de diferentes metodologias e
ferramentas de ensino. Nos últimos anos o uso de ferramentas tecnológicas (de informação e de
comunicação) se mostraram mais efetivas no processo de ensino e na formação da autonomia do
aluno. Levando esses pontos em consideração, nós, um grupo de professores e alunos da graduação e pós-graduação da UERJ, desenvolvemos em colaboração um projeto com diversas ações que
objetiva utilizar tais ferramentas e metodologias no auxílio de ensino de língua inglesa aos alunos
ingressantes da graduação que apresentam alguma dificuldade na língua. Através de orientações
individuais, monitoria, minicursos, rodas de conversa e outras atividades, com os alunos que possuem algum obstáculo na aquisição de fluência na língua, buscamos equilibrar pesquisa e prática na
formação desses futuros professores e na nossa formação enquanto alunos-pesquisadores. Algumas
das ações já foram executadas e abrangem também e também professores de língua inglesa já graduados. Alguns exemplos de ações já feitas são: o minicurso Teaching English to Young Learners,
as orientações individuais e a monitoria para alunos da graduação. Há outras atividades que ainda
estão em fase de execução ou planejamento, como o Clube de Conversação (direcionado a alunos
da UERJ e professores de língua inglesa da rede pública e privada de ensino). Assim, através de
pesquisa-ação participante, buscamos uma transformação social na comunidade de alunos de língua inglesa da UERJ e também com professores de língua inglesa da rede pública e privada. Acreditamos que essa intervenção gera grande impacto positivo na formação de todos os participantes
(alunos-pesquisadores, professores-orientadores e alunos ingressantes) tanto no campo prático
quanto no teórico.
palavras-chave: Aquisição de Idiomas; Estratégias de Aprendizagem; Tecnologias Educacionais

The learning process of a foreign language can be done through the use of different methodologies and teaching tools. In the last years, the use of technological devices (of information and
communication) have been more effective in the process of teaching and in the student autonomy
formation. Having those informations in mind, we, a group of teachers and students from graduation and post graduation at UERJ, developed together a project with many different actions that
aim the use of those mentioned tools and methodologies to help in the teaching process of new
English language students that struggle with the language. By means of individual orientation, monitory, mini courses, debates and other activities, with the students that have some obstacles in the
acquisition of fluency in English, we look forward to create a balance between practice and research in the forming of those students who are future teachers and in our construction as students-researchers. Some actions have been already done and they also reached some graduated students
who wanted to update themselves. Examples of done movements are: the mini course ‘Teaching
English to Young Learners’, the individual orientations and the monitoring. There are other movements that are being executed or standing in the planning step, such as the Conversation Club
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(made for UERJ English language students and teachers from public and private schools). Thus,
through participant action-research, we pursuit a social transformation in the community of English language students of UERJ and also in the teachers from public and private schools who are
already working. We believe that this intervention creates a big positive impact in the formation
of all participants (students-researcher, orientator-professor,and new students) of this project not
only in the practical but also in the theoretical field.
keywords: Language acquisition; learning strategies; educational technology
Apoio Financeiro:
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LETR A S
860. “EU TAMÉN NAVEGAR”- FIANDEIRAS, BARCAS DE PEDRA E A
GALIZA NO ROMANCE DE JOSÉ SARAMAGO
Autor:			
Orientador:		

Fernanda Gappo Lacombe
Claudia Maria de Souza Amorim (CEH / ILE)

“EU TAMÉN NAVEGAR”- FIANDEIRAS, BARCAS DE PEDRA E A GALIZA NO ROMANCE DE JOSÉ SARAMAGO” Autora: Fernanda Gappo Lacombe Orientadora: Cláudia Maria
de Souza Amorim O romance A jangada de Pedra, de José Saramago, apresenta uma visão crítica
acerca da relação entre a Península Ibérica e os demais países da comunidade Europeia. Através da
narrativa de um episódio fantástico, Saramago propõe um questionamento e ressignificação das
noções de identidade ibéricas, somados a uma reaproximação entre Portugal e Espanha. Além destas duas identidades, identificadas através de quatro dos cinco protagonistas, o autor também faz
uso de mais uma identidade nacional – a galega – presente na personagem de Maria Guavaira, não
sendo a primeira vez que a Galiza e os galegos são retratados na obra do autor. A proposta deste
projeto é uma análise da presença da Galiza e dos galegos no romance em questão e de que modo
eles constituem, primeiramente, um aprofundamento da discussão identitária, devido a posição
de identidade marginalizada que ocupam no mundo, mas, em segundo lugar, como configuram
parte do projeto político do autor de dar voz aos excluídos do discurso oficial. Outro ponto a ser
desenvolvido nesta investigação é o amadurecimento que representam os elementos galegos em A
Jangada de Pedra, dentro da obra do autor, parte de um processo que já se mostrava em outros romances, como o personagem Ramón, em O ano da morte de Ricardo Reis e, de certo modo, como
uma nova visão dos galegos dentro da literatura portuguesa, que apesar de estarem representados
na obra de outros autores, sempre o fizeram de modo que os desfavorecia. Como fundamentação
teórica deste projeto, acerca da ideia de fragmentação do indivíduo, e de identidades antes estabelecidas, foram selecionadas as obras Identidade, de Sygmunt Bauman; A identidade cultural na pós-modernidade e Da diáspora: identidades e mediações culturais, de Stuart Hall. No que diz respeito
aos estudos da obra de Saramago, foram selecionadas as obras de Teresa Critina Cerdeira da Silva e
Ana Paula Arnaut, assim como a teórica americana Linda Hutcheon, no sentido de analisar a obra
do autor dentro da perspectiva do post-modernismo. Até o presente momento, pode-se concluir
que o romance em questão não apenas coloca a identidade galega como essencial para a compreensão da identidade portuguesa, como também estabelece uma nova perspectiva para a discussão e
estabelecimento das identidades nacionais da Península Ibérica Palavras-chave: Portugal; Galiza;
Identidade Apoio financeira: CNPQ
palavras-chave: Portugal; Galiza; Identidade

“I ALSO NAVIGATE” – “FIANDEIRAS”, BOATS OF STONE AND THE GALICIA IN
THE ROMANCE OF JOSÉ SARAMAGO “ The novel Jangada de Pedra by José Saramago presents
an evening of dialogue about the relationship between the Iberian Peninsula and the other countries of the community. Through the narrative of a fantastic episode, Saramago proposes a questioning and resignification of the notions of Iberian identity, added to a rapprochement between
Portugal and Spain. In addition to two identities, with the words of four protagonists, the author
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also makes use of a national identity - the Galician - present in the character of Maria Guavaira,
not being a first time a galaxy and portraits in the author’s work. A proposal of this project is an
analysis of the galaxy’s presence in the novel in question and of what a way of constitution, first, a
deepening of the identity discussion, due to a marginalized position that occupies the world, but,
secondly, how to configure the political file of speech to the public. Another point to be launched
in this search is the growth of the Galician elements in a Stone Raft, within the author’s work, part
of a process that has already been shown in other novels such as the character Ramón in The Year
of the Death of Ricardo Reis and, in a way, as a new vision of the Galicians of Portuguese literature,
who, despite being represented in the work of other authors, have always made the way to disfavor
them. The theoretical basis of the project, the idea of the fragmentation of the individual and the
previous identities were marked as works Identity, by Sygmunt Bauman; The Cultural Identity
in Postmodernity and the Diaspora: Identities and Cultural Mediations, by Stuart Hall. As for the
studies of Saramago’s work, they were selected as works by Teresa Critica, Cerdeira da Silva and
Ana Paula Arnaut, as well as an American magazine by Linda Hutcheon, in order to analyze a work
of the author within the perspective of post- modernism. To date, one can conclude the novel in
question not only a Galician identity as essential for an understanding of the Portuguese identity,
but also is a new perspective for an action and an establishment of the national identities of the
Iberian Peninsula Keywords: Portugal; Galicia; Identity
keywords: Portugal; Galicia; Identity
Apoio Financeiro: CNPQ
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861. GREGÓRIO DE MATOS: “MAIOR TUA VOZ QUE O TEU BIQUINHO”
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Leonardo Davino de Oliveira (CEH / ILE)

Este trabalho é a continuidade do levantamento quantitativo realizado no acervo digital
IMMuB que se propunha a catalogar canções que foram produzidas a partir de poemas atribuídos
a Gregório de Matos. Nosso objetivo agora é fazer a análise qualitativa desses dados, investigando
como os cancionistas contemporâneos partiram do que há de inflexão prosódica no registro escrito
do poema e como eles transformam oralização em entoação, a partir das escolhas que fazem do
ritmo (sons e pausas), acentuação (intensidade e duração), bem como a eficácia do timbre. Isto é,
como eles são capazes de materializar em seus timbres vocais o eu-cancional da letra (Tatit, 2016).
No presente trabalho nos deteremos mais especificamente na análise do soneto “A um passarinho”
e sua versão musicada por Marcus Vinicius em 1979 para o disco Nordestino. A análise da canção
nos mostra que o cancionista se aproveitou bem da cadência dos versos decassílabos do soneto
para alternar a intensidade entre as sílabas fortes e fracas na sua entoação musical, deixando para
as palavras finais de cada verso o prolongamento das vogais. Além disso, entre a versão dos copistas (códice Asensio-Cunha) e a canção, encontramos algumas inversões das palavras “corpinho”
e “biquinho”, “harmonia” e “melodia” que parecem indicar apenas uma preferência semântica do
cancionista. Pudemos reconhecer na letra do soneto a associação do poeta (do eu-lírico) a um passarinho, um fato que não é inédito na poesia atribuída a Gregório de Matos, visto que encontramos
em sua poesia satírica um poema, a famosa “Décima do Pica-flor”, endereçada a uma freira que teria
zombado da figura franzina do boca do inferno.
palavras-chave: Gregório de Matos; poesia colonial; palavra cantada

This work is the continuation of the quantitative survey through the IMMuB digital collection that aimed to catalog songs that were produced from poems attributed to Gregório de Matos.
Now, our objective is to make a qualitative analysis of these data, investigating how contemporary
songwriters have started from the prosodic inflection in the written copy of the poem and how
they transform oration into intonation from the choices that they make from the rhythm (sounds and pauses) accentuation (intensity and duration) as well as the effectiveness of the timbre.
Likewise, how they are able to materialize in their vocal voices the music-song (Tatit, 2016). On
this work, we will focus more specifically on analyzing the sonnet “A little bird” and the music
version by Marcus Vinicius in 1979 from the disc Nordestino. The analysis of the song shows that
the songwriter took advantage of the cadence of the sonnet’s six-syllable verses to alternate the
intensity between the strong and weak syllables in their musical intonation, leaving to the final
words of each verse the prolongation of the vowels. In addition, between the written copy version
(codex Asensio-Cunha) and the song, we find some inversions of some words, like “corpinho”
and “biquinho”, “armonia” and “melodia” that seem to indicate only a semantic preference of the
songwriter. We could recognize in the lyrics of the sonnet the association of the poet (of the lyrical
self) with a bird, a fact not unheard of in the poetry attributed to Gregorio de Matos, since we find
in his satirical poetry a poem, the famous “Décima do Pica -flor “, addressed to a nun who would
have mocked the thin figure of the mouth of hell.
keywords: Gregorio de Matos; colonial poetry; sung word
Apoio Financeiro:
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862. LA REVUE BLANCHE E O DEBATE SOBRE A TRADUÇÃO LITERÁRIA
NA FRANÇA DURANTE A BELLE ÉPOQUE
Autor:			
Orientador:		

Teresa Cristina de Andrade Gomes da Costa
Luciana Persice Nogueira (CEH / ILE)

Este trabalho faz parte dos estudos literários do setor de francês da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro e constitui uma das etapas da pesquisa de iniciação científica intitulada “Relevância e recepção da tradução junto ao meio intelectual francês da “Belle Époque””. O trabalho que se
apresenta neste resumo busca discorrer sobre a tradução literária na França durante a “Belle Époque”, período que se estende do fim do século XIX ao início da Primeira Guerra Mundial (1914)
e que se caracteriza por um momento de grande prosperidade na França, marcado por mudanças
sociais, tecnológicas, econômicas, culturais e políticas. Durante o referido período ocorre também
o surgimento de diversas revistas literárias em que o tema da tradução literária apresenta-se como
uma questão a ser debatida pelos intelectuais franceses. Neste sentido, a pesquisa procura observar
como as questões próprias do período influenciaram os tradutores e as traduções literárias, utilizando para este fim algumas revistas literárias produzidas à época, como a “Revue Blanche” (18891903), a fim de perceber como se dão os debates em torno da tradução, buscando enxergar como
as questões fomentadas na “Belle Époque” se apresentam no campo da tradução. Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizada a leitura e discussão da bibliografia geral sobre a tradução na
França no período da “Belle Époque”; pesquisa na internet sobre os sites das revistas especializadas
na questão da tradução literária; leitura e análise de como estudiosos do assunto analisam a temática
proposta; e pesquisa na “Revue Blanche” para identificação de conteúdo que aponte para o debate
da tradução literária. Sendo assim, percebemos um interesse maior nos últimos anos, tomando
como base os levantamentos bibliográficos, de estudiosos sobre o tema da tradução na França no
período proposto na pesquisa. Em relação a análise da revista não dispomos ainda de um resultado,
pois esse trabalho está vinculado a um projeto maior subdividido em outra parte pesquisada por
outra bolsista, porém o material analisado até o momento mostra uma postura favorável ao elemento estrangeiro por parte dos intelectuais que participam da “Revue Blanche”.
palavras-chave: França; Belle Époque; Tradução literária

This work makes part of the literary studies of the sector of French of the University of
the State of the Rio de Janeiro and constitutes one of the stages of the inquiry of scientific initiation entitled “Relevance and reception of the translation near the French intellectual way of Belle
Époque”. The work that shows up in this summary looks to talk about the literary translation in
France during “Belle Époque”, for period that stretches out from the end of the century XIX to the
beginning of the First World war (1914) and that is characterized for a moment of great prosperity
in France, marked by social, technological, economical, cultural and political changes. During the
above-mentioned period there takes place also the appearance of several literary reviews in which
the subject of the literary translation presents itself a question being debated by the French intellectuals. In this sense, the inquiry tries to observe like the questions own to the period they influenced
the translators and the literary translations, using for this aim some literary reviews produced to
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the time, like “Revue Blanche” (1889-1903), in order to realize how the discussions happen around
the translation, looking to see like the questions promoted in “Belle Époque” if they present in the
field of the translation. For the development of the inquiry there was carried out the reading and
discussion of the general bibliography on the translation in France in the period of “Belle Époque”;
it investigates in the Internet on the sites of the magazines specialized in the question of the literary translation; reading and analysis of since scholars of the subject analyse the proposed theme;
and it investigates in “Revue Blanche” for identification of content that points to the discussion of
the literary translation. Being so, we realize a bigger interest in the last years, taking like base the
bibliographical liftings, of scholars on the subject of the translation in France in the period proposed in the inquiry. Regarding analysis of the magazine we still do not dispose of a result, since
this work is linked to a project big subdivided in another part investigated by another scholarship
holder, however the material analysed up to the moment shows a favorable posture to the foreign
element for part of the intellectuals who participate of “Revue Blanche”.
keywords: France; Belle Époque; literary Translation
Apoio Financeiro: ; IC Uerj
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LETR A S
863. LETRAMENTOS, MULTIMODALIDADE E CRÍTICA: UMA PROPOSTA DE
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA PERSPECTIVA DE JUSTIÇA SOCIAL
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:

Jonathan Teles Santos
Anderson Luiz Silva da Rocha
Marcia Lisbôa Costa de Oliveira (CEH / FFP)

Introdução: Este trabalho baseado na pesquisa-ação, cujos resultados parciais apresentaremos, se desenvolve no contexto do projeto Letrajovem (DEL/FFP/UERJ), que oferece oficinas
de Língua Portuguesa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dentro do programa Estudar para
Qualificar, pretendendo refletir sobre o modo como os textos multimodais são abordados numa
perspectiva crítica em uma experiência de extensão em contexto de vulnerabilidade social. Os participantes são adolescentes, jovens e adultos falantes de variantes linguísticas com menor prestígio
social e participantes de diferentes comunidades de práticas que apresentam grande defasagem em
relação às expectativas de aprendizagem, prevista para o nível escolar que se encontram. Objetivos:
Nosso objetivo neste trabalho é aprofundar o estudo da leitura de gráficos e infográficos, a fim
de aperfeiçoar a leitura e a escrita, tendo em vista as dificuldades dos participantes das oficinas na
compreensão desses gêneros. Metodologia: As oficinas enfatizam o desenvolvimento de práticas de
linguagem situadas e significativas, com a finalidade de promover a inclusão social destes sujeitos
através dos letramentos. A meta é aprimorar as capacidades de expressão e compreensão dos participantes, alinhando-se ao modelo ideológico (STREET, 2014) que valoriza a construção do letramento com significado e enfatiza as diferenças de concepção entre os grupos sociais. Discutiremos
um módulo didático, no qual abordamos textos em diversas linguagens, constituídos por palavras,
imagens, sons, cores que se reúnem na produção de sentido. Buscaremos enfatizar o modo como
essa proposta desperta a criticidade e promove situações de interação em que os textos passam das
imagens à oralidade; da oralidade à escrita e da escrita à refacção. Resultados: Os resultados parciais
indicam que o senso crítico pode ser estimulado através da leitura dos diversos gêneros multimodais, especialmente gráficos e infográficos que circulam na vida cotidiana. Conclusão: Segundo
Vieira e Silvestre (2015, p.43), ser iletrado em linguagem visual denuncia vulnerabilidade social e
baixo “empowerment” do sujeito, daí a relevância da incorporação dos textos multimodais ao trabalho pedagógico que amplia a crítica e assume a perspectiva da justiça social.
palavras-chave: Letramentos críticos; Multimodalidade; Justiça social

Literacies, multimodality and criticism: a proposal of Portuguese language teaching in the
perspective of social justice Introduction: This work intends to reflect on how the multimodal
texts are approached in a critical perspective in an experience of teaching Portuguese language in
a context of social vulnerability. The action research whose partial results we present is developed in the context of the Letrajovem project (DEL/FFP/UERJ), which offers Portuguese language
workshops at the Court of Justice of Rio de Janeiro, within the Estudar para Qualificar program.
The participants are adolescents, youngsters and adults who speak language variants with less social prestige, and are members of different communities of practice and that present a large gap in
relation to the target expectations of the school level they are in. Goals: Our goals in this work is
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to deepen the study of the reading of graphics and infographics, considering the difficulties of the
workshop participants in understanding these genres. Methodology: The workshops emphasize
the development of situated and meaningful language practices, with the purpose of promoting social inclusion through literacy. The goal is to improve participants’ expression and comprehension
skills, adopting the ideological model (STREET, 2014) that values the construction of meaningful
literacy events and emphasizes differences in conception among social groups. We will discuss
a didactic module in which we approach multimodal texts, consisting of words, images, sounds,
colors that come together in the production of meaning. We emphasize the way in which this proposal awakens criticality and promotes situations of interaction in which texts pass from images to
orality; from oral to written. Results: Partial results indicate that critical sense can be stimulated by
reading the various multimodal genres, especially graphics and infographics that circulate in everyday life. Conclusion: According to Vieira and Silvestre (2015: 43), being illiterate in visual language
denounces social vulnerability and low empowerment, hence the relevance of the incorporation of
multimodal texts to a pedagogical work that assumes the perspective of social justice.
keywords: Critical literacies; Multimodality; Social justice
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ
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LETR A S
864. LEVANTAMENTO VOCABULAR DE PALAVRAS GREGAS
Autor: 		
Orientador:		

Andréa Bragança Pestana
Fernanda Lemos de Lima (CEH / ILE)

Este trabalho tem o propósito de conferir o máximo de possibilidades semânticas de cada
vocábulo de língua grega examinado para fins de consonância de interpretação. Tendo em vista
a adequação à diversidade de contextos de tradução, tais como filosófico, científico, literário, religioso, muitas são as variações de significado que podem emergir de um mesmo significante. Ao
analisar os sentidos de vocábulos como “logos”, “gnosis”, “sophia”, “yle”, “aletheia”, se torna evidente
que estes termos apresentam uma polissemia que perpassa espaços, épocas e inspira discussões.
Para sondar esta multiplicidade de significação é feita a checagem de cada vocábulo grego em algumas fontes apropriadas, por exemplo: “A Greek-English Lexicon”, Liddell&Scott, Oxford, ed.
1891; e Dicionário Grego-Português e Português-Grego, Isidro Pereira, S. J., Livraria A. I. Braga
8ª ed. 1998; sendo registrados os termos e suas respectivas acepções investigadas. O levantamento
vocabular de palavras gregas produz amplo repertório de acepções semânticas para tradução de
textos de língua grega. A sondagem de vocábulos de língua grega e suas respectivas acepções semânticas para contextos múltiplos de tradução comprova a variação de significado para um mesmo
significante, quando se considera a adequação do termo ao contexto em que está empregado. Este
levantamento vocabular comprova a magnitude de sentidos e gera um material de consulta que
servirá de ferramenta de estudo da língua grega. Os resultados obtidos serão apresentados através
da apreciação de algumas palavras da língua grega, as quais serão observadas em sua amplitude
semântica para indicar todo o processo seguido durante a investigação. Este processo amplia o
conhecimento vocabular de língua grega e a percepção sobre o processo de tradução. Um exercício
de investigação esmiuçador que requer bastante atenção, revisão e confiabilidade, portanto, árduo,
contudo, recompensador.
palavras-chave: Vocabulário; Tradução; Semântica

This work has the purpose of conferring the maximum of semantic possibilities of each
Greek words examined for the purpose of interpretation. In view of the appropriateness to the
diversity of translation contexts, such as philosophical, scientific, literary, religious, many are the
variations of meaning that can emerge from the same signifier. In analyzing the meanings of words
like “logos”, “gnosis”, “sophia”, “yle”, “aletheia”, it becomes evident that these terms present a polysemy that permeates spaces, epochs and inspires discussions. To build the study of this multiplicity
of signification is made the check of each Greek word in some appropriate sources, for example:
A Greek-English Lexicon, Liddell & Scott, Oxford, ed. 1891; and “Greek-Portuguese and Portuguese-Greek Dictionary”, Isidro Pereira, S. J., Livraria A. I. Braga 8ª ed. 1998; being registered the
terms and their respective investigated meanings. The vocabulary survey of Greek words produces
a broad repertoire of semantic meanings for the translation of Greek language texts. The probing
of Greek language words and their respective semantic meanings for multiple translation contexts
proves the variation of meaning for the same signifier when one considers the adequacy of the
term to the context in which it is used. This vocabulary survey proves the magnitude of the senses
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and generates a reference material that will serve as a tool for studying the Greek language. The
results obtained will be presented through the appreciation of some words of the Greek language
which will be observed in their semantic amplitude to indicate all the process followed during the
investigation. This process expands the vocabulary knowledge of the Greek language and the perception about the translation process. A rigorous research exercise that requires a lot of attention,
review, and reliability, therefore, arduous yet rewarding.
keywords: Vocabulary; Translation; Semantics
Apoio Financeiro: CNPQ
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LETR A S
865. LITERATURA DE BOCAGE NO COTIDIANO DA SALA DE AULA: UM
ESTUDO DE ABORDAGEM ETNOGRÁFICA
Autor:			
Orientador:
Coorientador:

Lorrana Almeida Salles
Tania de Assis Souza Granja (CEH / FFP)
Eloísa Porto Corrêa Allevato Braem

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, com objetivo de compreender
como é desenvolvido o ensino de Literatura/Língua Portuguesa, visando a promoção da leitura
e da escrita nas turmas do segundo segmento do Ensino Fundamental. Utilizamos a literatura do
poeta português Bocage, para proporcionar aos alunos novas perspectivas para produção de textos,
de modo que por meio de suas poesias, foi despertado o gosto pela leitura. Para tanto, apresentamos
a vida e a obra do poeta. Se por um lado, ao apresentar as poesias revolucionárias acabou por aguçar a curiosidade dos jovens. Por outro lado, foi possível, através das oficinas de produção textual,
mostrar aos alunos como o poeta utilizava a própria vida como inspiração para suas poesias. Através de discussões em sala, foi feito um paralelo com o sentimento de Bocage em relação à sociedade
portuguesa, com o que sentem os jovens dentro do ambiente escolar. Assim, a forma satírica que
o poeta utilizava para expressar como se sentia em relação aquilo que o cercava, equivale a forma
de expressão mais liberal percebida atualmente, por meio das músicas e redes sociais. Desse modo,
os jovens foram estimulados a utilizar a produção de poesia como forma de expressão. Os participantes deste estudo foram professores e alunos das duas turmas de aceleração, que compactam
o 8° e 9° anos do Ensino Fundamental em um ano letivo. Esses alunos têm idades entre 14 e 18
anos, apresentam defasagem idade-série e são oriundos de uma situação de vulnerabilidade socioeconômica de pobreza e extrema pobreza de acordo com dados da análise documental. O locus da
pesquisa foi uma escola da rede municipal de São Gonçalo. Entre os procedimentos utilizados estão
a observação participante, entrevistas semiestruturadas, análise documental, fotografias e oficinas
de produção de texto. Tomamos como referencial teórico autores como Sacristán (2000), Bourdieu
(1998), Erickson (2001), Marly André (1995) e Minayo (1994). Tivemos, também, o aporte teórico
de Corrêa (2013), dentre outros. Nossa contribuição para o campo da educação foi que os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, uma vez que parcerias foram estabelecidas com o corpo de
professores da escola que resultaram num trabalho colaborativo e foi possível, também, constatar
uma melhora significativa na produção escrita daqueles alunos.
palavras-chave: Ensino Fundamental; Abordagem etnográfica; Sala de aula

This is a qualitative research of an ethnographic nature. The goal is to understand how Literature / Portuguese Language teaching is developed, aiming to promote reading and writing in
the classes of the second segment of Primary Education. We used the literature of the Portuguese
poet Bocage in order to provide students with new perspectives for texts production. The idea was
to invoke the habit of reading through poetry exposure. In order to achieve this goal, we introduced the life and work of the mentioned poet. The introduction of the revolutionary poetry ended
up whetting the curiosity of the students. It was also possible, through the workshops of textual
production, to show students how the poet used his own life as inspiration for his poetry. Through
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classroom discussions, we were able to create a parallel between Bocage’s feeling towards Portuguese society and young people feelings towards the school environment. We concluded that the
satirical form that the poet used to express how he felt in relation to his surroundings is equivalent
to the most liberal form of expression perceived today, such as music and social networks. In this
way, young people were encouraged to use the production of poetry as a form of expression. The
participants of this study were teachers and students of the two classes involved. This involved grades 8 and 9 of elementary school of the year involved. The analysed group entailed students from
14 to 18 years old of age and disbursed in different grades .They all came from a socioeconomic
stratification of poverty and extreme poverty according to data from the documentary analysis.
The research locus was a school of the municipal network of São Gonçalo. Among the procedures
used are participant observation, semi-structured interviews, documentary analysis, photographs
and text production workshops. We took as reference theoretical authors such as Sacristán (2000),
Bourdieu (1998), Erickson (2001), Marly André (1995) and Minayo (1994). Among others, we also
used the theoretical contribution of Corrêa (2013). Our contribution to the field of education was
that the results obtained were quite satisfying. After partnerships were established with the school
staff, this study resulted in a collaborative work.It was also possible to verify a significant improvement in the written production of the students involved in our research.
keywords: Elementary School; Ethnographic study; classroom
Apoio Financeiro:
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LETR A S
866. MACÁRIO E A LITERATURA AZEVEDIANA NO SÉCULO XIX
Autor:			
Orientador:		

Talita Ribeiro Marques
Andréa Sirihal Werkema (CEH / ILE)

Dentre os problemas que o leitor contemporâneo enfrenta ao encarar a leitura dos autores
românticos do século XIX, podemos destacar a escrita altamente subjetiva, que afeta a pontuação
e o uso irregular e emocional da linguagem. Em Álvares de Azevedo também podemos encontrar
esse problema, pois o autor morreu muito jovem, sendo assim, todas as edições foram publicadas
sem a sua supervisão. Como consequência, temos um grande número de edições com variantes,
somadas à dificuldade devido ao uso muito subjetivo da linguagem. Macário é um caso especialmente difícil. Observamos nas edições uma variação muito grande com relação à qualidade, já que
o texto é marcado por uma grande quantidade de referências literárias. Muitas vezes as edições
não preenchem as lacunas necessárias para que o leitor contemporâneo tenha uma experiência de
leitura mais completa. Esses pontos justificam a elaboração de uma nova edição do texto que busque anotar as variantes, apontar as referências e busque elucidar as inúmeras dificuldades do texto
para os novos leitores. O caminho para o resultado final seria um levantamento de todas as edições
conhecidas do texto, fazer uma leitura atenta às mesmas, compará-las, catalogar as variantes. Os
objetivos pontuais seriam a redação de notas ao texto, com explicações variadas, desde leitura de
passagens obscuras e comentários sobre o seu significado possível ou dados bio/bibliográficos;
anotação de variantes, que mostrariam as divergências encontradas nas principais edições do texto
de Macário; e o estabelecimento do texto em si, procurando um ideal de legibilidade para o leitor
contemporâneo, que permita o acesso do nosso Ultrarromantismo. Através da combinação de história da literatura e crítica, áreas do conhecimento que contribuem para o estabelecimento de um
texto do Ultrarromantismo brasileiro serão retomadas a escrita de nossos autores do século XIX e
as questões pertinentes ao universo da edição crítica. Essa combinação tornará possível uma nova
edição recontextualizada, anotada e legível do texto de Macário, acessível ao leitor do século XXI.
palavras-chave: Macário; Álvares de Azevedo; Século XIX

Among the problems that the contemporary reader faces when facing the reading of the
romantic authors of the nineteenth century, we can highlight the highly subjective writing, which
affects punctuation and irregular and emotional use of language. In Álvares de Azevedo we can
also find this problem because the author died very young, and thus, all editions were published
without his supervision. As a consequence, we have a large number of editions with variants, added to the difficulty due to the very subjective use of the language. Macario is a particularly difficult
case. We observe in the editions a very great variation with respect to the quality, since the text
is marked by a great amount of literary references. Often editions do not fill in the gaps necessary
for the contemporary reader to have a more complete reading experience. These points justify the
elaboration of a new edition of the text that seeks to annotate the variants, point the references
and seek to elucidate the innumerable difficulties of the text for the new readers. The way to the
end result would be to survey all known issues of the text, read them closely, compare them, catalog the variants. The specific objectives would be the writing of notes to the text, with varied
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explanations, from reading obscure passages and commentaries on their possible meaning or bio
/ bibliographic data; annotation of variants, which would show the divergences found in the main
editions of Macário’s text; and the establishment of the text itself, seeking an ideal readability for
the contemporary reader, allowing access to our Ultrarromantismo. Through the combination of
the history of literature and criticism, areas of knowledge that contribute to the establishment of
a text of the Brazilian Ultrarromantismo will resume the writing of our authors of the nineteenth
century and the questions pertinent to the universe of the critical edition. This combination will
make possible a new, recontextualized, annotated and readable edition of the text of Macário, accessible to the reader of the 21st century.
keywords: Macário; Álvares de Azevedo; XXI century
Apoio Financeiro:
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867. MACÁRIO E O PROJETO AZEVEDIANO DE UMA LITERATURA
NACIONAL
Autor: 		
Orientador:		

Gabriel de Andrade Camelo Monroy
Andréa Sirihal Werkema (CEH / ILE)

Introdução: situados em um momento histórico em que o processo de emancipação política
nacional ainda fazia parte de um passado relativamente recente, os escritores românticos brasileiros, em seus programas, concederam prioridade ao problema da possibilidade de uma literatura propriamente nacional, de modo que seus projetos literários estiveram estritamente ligados
à afirmação de uma autonomia da nação. As chamadas “convenções brasileiristas” desse período
incluíam o indianismo, o nativismo e a representação da natureza local. Por ter se recusado a adotar tais convenções, Álvares de Azevedo, uma das figuras centrais do Romantismo nacional, é
normalmente considerado um autor antinacionalista. Objetivos: este trabalho pretende demonstrar que, embora recusando as convenções temáticas da época, Álvares de Azevedo não deve ser
considerado um autor antinacionalista em matéria de literatura; pelo contrário, Azevedo possui
seu próprio projeto de literatura nacional, absolutamente desvinculado de imposições temáticas
e de obrigatoriedades extraliterárias. Metodologia: a metodologia do trabalho consistiu na análise da obra Macário, aliada a estudos de literatura brasileira (crítica, história e teoria), a fim de
que fossem rigorosamente respaldadas as conclusões obtidas e os caminhos que conduziram até as
mesmas. Resultados: como resultado, obtivemos uma possibilidade de leitura da obra Macário que
nos permite considerar o drama como palco de um debate literário acerca da validade da convenção do brasileirismo em nossa literatura. Ao final dessa leitura, prevalece o entendimento de que o
posicionamento de Álvares de Azevedo coincide com o do protagonista da obra: não há qualquer
vínculo que obrigatoriamente associe temática nativista à nacionalidade literária, pois esta estaria
antes vinculada a uma nova expressão literária, a uma nova forma de fazer uma nova literatura.
Conclusão: concluímos que, dentro do projeto de literatura nacional azevediano, Macário, obra
pertencente a um gênero literário inédito (sendo, portanto, um novo meio de expressão literário,
como é insinuado pelo próprio autor no prefácio da obra), configura-se como um passo dado em
direção à autonomia literária brasileira.
palavras-chave: Macário; Álvares de Azevedo; Romantismo

Introduction: due to the historical process of political national emancipation, brazilian romantic writers, in their programs, prioritized the issue related to the possibility of a proper national literature. That way their literary projects were strictly connected to the affirmation of a
national autonomy. The called “Brazilianist conventions” of this period included the indianism, the
nativism and the representation of the local nature. For having refused to adopt such conventions,
Álvares de Azevedo, one of the central figures of national Romanticism, was often regarded as an
antinationalist author. Goals: this paper’s intent was to show that, although the author refused to
be a part of the thematic conventions of his time, Álvares de Azevedo should not be considered
an antinationalist author in matter of literature; on the contrary, Azevedo has his own project of
national literature, absolutely unlinked to the thematic impositions and extra-literary “obligatorie-
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ties”. Methodology: the methodology of this work consisted in the analysis of Macário, alongside
studies concerning Brazilian literature (critic, history and theory), in order to rigorously support
the obtained conclusions and all the ways that led to them. Results: as a result, we have reached
a new reading possibility of Macário, which allows us to consider the play as a stage of a literary
debate about the legality of the Brazilianist convention in our literature. At the end of this reading,
what prevails is the understanding that the positioning of Álvares de Azevedo and of his protagonist of Macário is concurrent. There is no bond which necessarily connects nativistic thematic to
literary nationalism, for the latter would be previously linked to a new literary expression, to a new
approach to using the language. Conclusion: we conclude that, inside the azevedian project of national literature, Macário, a work belonging to an unprecedented literary genre (being, therefore,
a new way of literary expression, as insinuated by the author himself at the preface), acknowledges
itself as a step given towards the Brazilian literary autonomy.
keywords: Macário; Álvares de Azevedo; Romanticism
Apoio Financeiro: ; PIBIC
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868. MAL E MONSTRUOSIDADE NA LITERATURA DE CRIME NO BRASIL
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O presente estudo tem como objetivo identificar e descrever as relações existentes entre Mal
e Monstruosidade, propor a leitura de certos personagens como “monstros humanos”, e entender
de que forma esses seres humanos (capazes de cometer atos desumanos) tornam-se os principais
agentes do medo no âmbito da Literatura de Crime. Em meu trabalho, tratarei especificamente da
Literatura de Crime produzida no Brasil, partindo da análise de contos escritos por Rubem Fonseca. Para se entender os processos de construção desses “monstros humanos”, faz-se necessário levantar possíveis características do que chamamos de Monstruosidades, compreender as diferentes
formas de manifestação do Mal, descrever as relações entre esses dois aspectos, e analisar suas múltiplas representações na ficção – em específico na Literatura de Crime brasileira. As concepções de
Monstruosidade apresentadas nesse trabalho fundamentaram-se, sobretudo, no ensaio de Jeffrey
Jerome Cohen (2000), “A cultura dos monstros: sete teses”, em que são apresentados possíveis sentidos assumidos pelas figuras monstruosas, dentre os quais é possível destacar i) o monstro como
um corpo cultural; ii) a crise de categorias do monstro; iii) o poder de atração e repulsa exercido
por ele. Com relação ao Mal, foram estudadas teorias de Todd Calder (2013) e Peter Barry (2009).
Este breve mapeamento teórico nos permitiu estabelecer os seguintes predicativos, que seriam
indicação das possíveis manifestações do Mal: i) transgressão; ii) intencionalidade; iii) prazer; iv)
dano; v) imputabilidade; vi) motivação; vii) frequência/consistência. Baseando-me em tais leituras,
buscamos exemplificar as relações entre Mal e Monstruosidade a partir de obras ficcionais inseridas no âmbito da Literatura de Crime no Brasil. As narrativas selecionadas são “Henry” (1963), “O
Cobrador” (1979) e “Passeio Noturno –I e II” (1975), de Rubem Fonseca. A análise dessas narrativas sustenta as hipóteses apresentadas neste trabalho, uma vez que apresentam protagonistas que
cometem atos hediondos, sendo agentes do medo, e manifestam, também, alguns dos predicativos
do Mal: as transgressões são frequentes, causam danos irreversíveis às vítimas, e alguma satisfação
àquele que os comete.
palavras-chave: Literatura Brasileira; Mal; Monstruosidade

The main objectives of the present study are identifying and describing the possible relations between Evil and Monstrosity, suggesting the interpretation of certain characters as “human
monsters”, and understanding how these humans (capable of such inhuman acts), become important agents of fear in the scope of Crime Fiction. Here, we are going to deal specifically with the
Brazilian Crime Fiction, starting from the analysis of short stories written by Rubem Fonseca.
To understand the processes that build these “human monsters”, it’s necessary to stablish possible
characteristics of what we call Monstrosities, comprehend the different manifestations of Evil,
describe some relations between these two aspects, and analyze their multiple representations in
fiction – in specific, in the Brazilian Crime Fiction. The concepts of Monstrosity shown in this
essay were based, overall, in the work of Jeffrey Jerome Cohen (2000): “Monster culture: seven
theses”, in which are presented some assumptions of the monstrous figure, especially i) the mons-
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ter as a cultural body; ii) the crisis of categories in it; iii) the power of attraction and repulsion
exerted by the monster. On the other hand, about Evil, were discussed theories of Todd Calder
(2013) and Peter Barry (2009). This brief study brought up the following predicates, which would
be an indication of some possible Evil manifestations: i) transgression; ii) intentionality; iii) pleasure; iv) damage; v) imputability; vi) motivation; vii) frequency/consistency. From those readings,
we aimed to exemplify the relations between Evil and Monstrosity based upon fictional prose that
is considered part of the Brazilian Crime Fiction. The selected narratives are “Henry” (1963), “O
Cobrador” (1979) and “Passeio Noturno – I e II” (1975), by Rubem Fonseca. Their analysis sustains
some hypothesis given in this essay, since they are marked by protagonists who are transgressors,
commit hideous acts, are agents of fear, and also manifest some of the mentioned Evil predicates:
their hideous, transgressive acts are frequent, causing the victim irreversible damage, and giving
the one who makes it at least a bit of satisfaction.
keywords: Brazilian Literature; Evil; Monstrosity
Apoio Financeiro:
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LETR A S
869. MARCOS SISCAR NA EDIÇÃO DA KRILLER71EDICIONES
Autor:			
Orientador:		
Coorientador:		

Larissa Cristina Borges Linhares dos Santos
Ieda Maria Magri (CEH / ILE)
Ieda Maria Magri

Marcos Siscar na edição da Kriller71ediciones O Projeto “A literatura brasileira no contexto
da América Latina” estuda a insersão dos autores brasileiros no contexto latino americano; bem
como os prêmios os quais esses autores foram indicados ou ganharam, as influências literárias de
uma América hispânica e os objetivos das editoras que traduzem escritores brasileiros para a língua
espanhola. O foco principal da pesquisa é entender o papel literário da América Latina e como o
Brasil se insere nesse contexto. Através dos quatro textos lidos ( Possibilidade da nova escrita literária no Brasil- Beatriz Rezende, Objetos verbais não identificados: um ensaio de Flora Sussukind,
Valores modernos- Leyla Perrone Moisés e Literaturas pós autônomas- Josefina Ludmer), pelos
encontros de orientação com a professora Ieda Magri e de seus eventos, os bolsistas puderam compreender as questões enfrentadas pelo Brasil para se inserir nesse contexto predominantemente
hispânico. O resultado desses encontros e estudos foi um artigo ainda não publicado com o título:
Marcos Siscar na edição da Kriller71ediciones. No início, o texto apresenta as literaturas da América Latina, suas influências e, de forma resumida, a transculturação. Adiante, há a apresentação do
Brasil, único país de língua portuguesa numa América hispânica, e a inserção e exportação literária
do país. Após as apresentações referentes ao campo de estudo, há a análise do poeta brasileiro Marcos Siscar traduzido pela editora espanhola Kriller71ediciones. A editora Kriller71ediciones tem
por objetivo traduzir poetas com obras que envolvam seus objetivos: tradução de poesias contemporâneas de autores que têm obras consolidadas em seus países e ainda não publicadas na Espanha
ou autores renomados, mas que as obras sejam de seus interesses. A exemplo disso, a tradução do
livro Metade da arte ( La mitad del arte) do poeta contemporâneo Marcos Siscar. Além de Marcos Siscar, a editora publicou autores como Carlito Azevedo e Arnaldo Antunes. O trabalho feito
dentro da pesquisa envolve a relação da obra de Siscar com a editora espanhola. Em entrevista à
Kriller71ediciones, o poeta fala sobre sua relação com as poesias que compõem o livro é sua visão
sobre a literatura latino americana. Há, também, uma resposta de Marcos Siscar que mostra o que
o autor pensa sobre a literatura brasileira na América hispânica concluindo, assim, o artigo.
palavras-chave: América Latina; Marcos Siscar; Kriller71ediciones

Marcos Siscar on the edition of Kriller71ediciones The project “A literatura brasileira no
contexto da América Latina” studies the insertion of Brazilian authors in the Latin American context; as well as the awards to which these authors were nominated or won, the literary influences
of a Hispanic America, and the goals of the publishers who translate Brazilian writers into the Spanish language. The main focus of the research is to understand the literary role of Latin America
and how Brazil is inserted in this context. Through the four texts read (Possibilidade da nova escrita literária no Brasil- Beatriz Rezende, Objetos verbais não identificados: um ensaio de Flora Sussukind, Valores modernos- Leyla Perrone Moisés e Literaturas pós autônomas- Josefina Ludmer),
by the orientation meetings with the teacher Ieda Magri and their events, the scholarship holders
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were able to understand the issues facing Brazil in order to be included in this predominantly Hispanic context. The result of these meetings and studies was an article not yet published with the
title: Marcos Siscar in the edition of Kriller71ediciones. In the beginning, the text presents Latin
American literatures, their influences and, in a nutshell, transculturation. Next, there is the presentation of Brazil, the only Portuguese-speaking country in a Hispanic America, and the insertion
and literary export of the country. After the presentations related to the field of study, there is the
analysis of the Brazilian poet Marcos Siscar translated by the Spanish publisher Kriller71ediciones.
The publisher Kriller71ediciones aims to translate poets with works that involve their objectives:
translation of contemporary poems of authors who have works consolidated in their countries and
not yet published in Spain or renowned authors, but that the works are of their interests. As an
example, the translation of the book Half of the art (the half of the art) of the contemporary poet
Marcos Siscar. In addition to Marcos Siscar, the publisher published authors such as Carlito Azevedo and Arnaldo Antunes. The work done within the research involves the relation of the work
of Siscar with the Spanish publisher. In an interview with Kriller71ediciones, the poet talks about
his relationship with the poems that make up the book is his vision on Latin American literature.
There is also a response from Marcos Siscar that shows what the author thinks about Brazilian
literature in Hispanic America, thus concluding the article.
keywords: Latin American; Marcos Siscar; Kriller71ediciones
Apoio Financeiro:
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870. METANARRATIVA E AUTOFICÇÃO NO FILME JÁ VISTO JAMAIS
VISTO
Autor: 		
Orientador:		

Leonardo Freitas de Carvalho
Julia Scamparini Ferreira (CEH / ILE)

O cineasta ítalo-brasileiro Andrea Tonacci é reconhecido pela crítica cinematográfica como
importante figura do cinema marginal, bem como pelo conjunto de sua obra. Dentre os elementos que caracterizam sua estética, encontram-se, desde os primeiros curtas-metragens, questões
complexas acerca de aspectos de gênero e metalinguísticos. A explicitação da câmera no interior de
uma narrativa ficcional é, por exemplo, um aspecto concernente a tais questões, assim como discussões sobre o próprio cinema inseridas em alguns de seus filmes. Com Já Visto Jamais Visto, seu
último trabalho, Tonacci realizou um documentário autobiográfico inteiramente composto por
outras obras suas, finalizadas ou não, e sequências fílmicas familiares, criando uma reflexão sobre
um cinema para além da narrativa e para além dos gêneros - a nosso ver, o mais complexo de seus
trabalhos metalinguísticos. Propusemo-nos então a investigar a forma como Já Visto Jamais Visto
se comporta junto a questões referentes às escritas de si e à autoficção, particularmente, ponto de
partida do percurso teórico percorrido, o qual procurou examinar os modos do narrar autobiográfico que hoje atravessam as artes literária e cinematográfica. Para tanto, foram explorados diversos
textos ficcionais e teóricos – de estudiosos de literatura e de cinema – desde o primeiro ano da
pesquisa, além de toda a filmografia do cineasta, filmografia esta que cristalizou o diálogo junto
ao grande objeto de estudo deste trabalho, o filme Já Visto Jamais Visto. Nele há passagens que
dialogam com obras estudadas no primeiro ano de pesquisa, como os filmes com características autoficcionais de Nanni Moretti e de Jafar Panahi. Ao lado do corpus anteriormente analisado, nosso
objeto de estudo atual apresentou-nos características que fizeram aprofundar nossos conhecimentos sobre o fenômeno da autoficção para além da literatura, além de ter originado reflexões acerca
de outros subgêneros das escritas de si, como a metanarrativa e o documentário subjetivo, dentre
outros. Pudemos então concluir que os filmes de Andrea Tonacci, sobretudo Já Visto Jamais Visto,
são de grande complexidade em relação a classificações e em sua composição, portanto, têm muito
a oferecer no campo de pesquisa da narrativa em diversos caminhos.
palavras-chave: Autoficção; Cinema; Metalinguagem

The Italian-Brazilian filmmaker Andrea Tonacci is recognized by cinematographic critic
as an important figure of the marginal cinema, as well as by the whole of his work. Among the
elements that characterize his style, there are, since the firsts short films, complex questions about
aspects of gender and metalinguistics. The explanation of the camera within a fictional narrative
is, for example, an aspect concerning such questions, as well as discussions about the cinema itself
inserted in some of his movies. With Já Visto Jamais Visto, his last work, Tonacci made an autobiographical documentary entirely composed of other works of his, finished or not, and familiar
film sequences, creating a reflection on a cinema beyond the narrative and beyond the genres - in
our view , the most complex of his metalinguistic works. We investigate the way in which Já Visto Jamais Visto behaves with questions connected to self-writing and autofiction, in particular,
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starting point of the theoretical course covered, which examined the modes of autobiographical
narration that today cross the literary and film arts. With this, several fictional and theoretical
texts - from literature and cinema - were explored since the first year of research, in addition to
all the filmmaker’s filmography, a filmography that crystallized the dialogue with the great object
of study of this work, the film Já Visto Jamais Visto. In this movie there are passages that dialogue
with works studied in the first year of research, such as the films with autofictional characteristics
of Nanni Moretti and Jafar Panahi. Beside to the previously analyzed corpus, our present study
presents characteristics that have deepened our knowledge about the phenomenon of autofiction
beyond literature, in addition to originating reflections about other subgenres of self-writing, such
as metanarrative and subjective documentary, among others. So we could conclude that Andrea
Tonacci’s films, especially Já Visto Jamais Visto, are very complex in relation to classifications and
in their composition, therefore, they have much to offer in the field of narrative research in several
ways.
keywords: Autofiction; Cinema; Metalanguage
Apoio Financeiro:
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871. NARRATIVAS DAS PALAVRAS, NARRATIVA DAS IMAGENS: UM
ESTUDO DO ROMANCE QUINCAS BORBA EM SUAS VERSÕES FOLHETIM,
LIVRO E FILME
Autor:			
Orientador:		

Bruna Canellas de Freitas
Maria Cristina Cardoso Ribas (CEH / FFP)

No presente trabalho desenvolvemos uma breve discussão sobre o processo de adaptação do
romance Quincas Borba, do autor oitocentista Machado de Assis, em seus três suportes: o folhetim,
o livro e o cinema. Neste primeiro momento, temos como objetivo esboçar uma análise comparada
da genealogia deste romance machadiano, na qual o centro de convergência analítico é o próprio
processo de adaptação narrativa, o que implica uma transformação do modo de olhar o romance.
O processo de adaptação do romance Quincas Borba merece especial atenção, principalmente pela
urgência em compreender que tratamento este romance receberia durante sua passagem do suporte ‘jornal’ para o meio ‘livro’, considerando tal processo como um diálogo entre mídias diversas.
No segundo momento, pretendemos empreender uma análise comparativa do romance Quincas
Borba em sua versão livro com a adaptação cinematográfica homônima (1887) do diretor e roteirista Roberto Santos. Nossa proposta é analisar como a adaptação de um texto literário deve ser
pensado a partir do processo de migração para a nova mídia, com ênfase no exame das possibilidades materiais e nas convenções por ocasião do que chamamos transposição midiática, subcategoria
da Intermidialidade (RAJEWSKY, 2012). Podemos dizer que a transposição midiática, portanto,
não necessariamente segue a hierarquia e o compromisso de fidelidade entre a obra escolhida como
fonte e a respectiva obra derivada; mas entende-se que se trata de um processo de iluminação
mútua (RIBAS, 2017) em que os textos irão dialogar. Consideramos, portanto, a dinâmica da articulação em função dos meios, bem como a autonomia de diretor e roteirista para ressignificar a
obra de partida, uma vez que a adaptação consiste na reconfiguração das estruturas textuais a fim
de adequar-se à outra mídia, com seu contexto de produção específico. As adaptações das obras
literárias para as telas do cinema são vistas por nós em sua autonomia significativa, mantendo uma
relação descontínua com a obra de partida (GAUDREAULT, 2012).
palavras-chave: Quincas Borba; Machado de Assis; Adaptação

In the present study we developed a brief discussion on the process of adaptation of the novel Quincas Borba, of the author Machado de Assis, in its three supports: the folder, the book and
the film. In this first moment, we aim to outline a comparative analysis of the genealogy of this novel machadiano, in which the center of analytical convergence is the process of adapting narrative,
which implies a transformation of the way of looking at the novel. The process of adaptation of the
novel Quincas Borba deserves special attention, particularly by the urgent need to understand that
this novel receive treatment during their transition from ‘official’ support for the ‘book’, whereas
this process as a dialog between various media. In the second moment, we intend to undertake a
comparative analysis of the novel Quincas Borba in its book version with the homonymous film
adaptation (1887) of the director and screenwriter Roberto Santos. Our proposal is to analyze
how the adaptation of a literary text should be thought from the process of migrating to the new
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media, with emphasis on the examination of the material possibilities and the conventions on the
occasion of what we call media transposition, subcategory of Intermediality (RAJEWSKY, 2012).
We can say that the media transposition, therefore, not necessarily follows the hierarchy and the
commitment of fidelity between the work chosen as source and its derivative work; but it is understood that this is a process of mutual enlightenment (Ribas, 2017) in which the texts will talk.
We believe, therefore, the dynamics of articulation in function of the media, as well as the autonomy of director and screenwriter to reframe the work of departure, once the adaptation consists
in the reconfiguration of textual structures in order to adapt themselves to other media, with its
specific production context. The adaptations of literary works for the cinema screens are seen by
us in its significant autonomy, maintaining a discontinuous relationship with the departure work
(GAUDREAULT, 2012).
keywords: Quincas Borba; Machado de Assis; Adaptation
Apoio Financeiro: CNPQ
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872. “NO FUNDO TUDO É SIMPLES”: ABORDAGENS ECOFEMINISTAS EM
POEMAS DE ADÉLIA PRADO, MARIA TERESA HORTA E PAULA TAVARES
Autor: 		
Orientador:		

Leonardo Gomes Peçanha
Maximiliano Gomes Torres (CEH / FFP)

Introdução: A pesquisa, calcada numa reflexão sobre a ecocrítica, aproxima duas áreas de
estudos - a ecologia e o feminismo -, baseada na teoria ecofeminista e na sua atuação nos estudos
literários. Assim, a partir da sustentação de tal teoria, busca abordagens em poemas selecionados,
em língua portuguesa, de três poetisas contemporâneas: Adélia Prado (Brasil), Maria Teresa Horta
(Portugal) e Paula Tavares (Angola). Objetivos: Propor outros caminhos críticos para análise e
compreensão do literário, relacionando, interdisciplinarmente, ecologia, feminismo e literatura;
apresentar o ecofeminismo não só como prática crítico-literária, mas como prática ético-política de
mudança de atitudes opressivas e destrutivas; abordar individualmente e contrastivamente, através
dos limiares da literatura comparada, os poemas selecionados das autoras pesquisadas. Metodologia: Com base nas pesquisas de Cheryll Glotfelty e Harold Fromm e Greg Garrard, analisaremos a
proposta desse campo de estudos que, em expansão, aproxima discussões relacionadas à política, à
sexualidade, à etnicidade, ao gênero. Um dos pontos principais do ecofeminismo é a denúncia de
que o dualismo é uma imposição do falogocentrismo e, por isso, reforça a urgência da superação
das categorias elencadas entre humanos e não-humanos. Assim, apoiados em pesquisas das feministas Greta Gaard, Patrick Murphy, Karla Armbruster, Val Plumwood, Shery Ortner, Maria Mies
e Vandana Shiva, evidencia-se que a opressão de gênero, de raça e de classe estão intimamente relacionadas à exploração e à destruição do ambiente. Com isso, percebendo a literatura não só como
espaço de resistência, mas, sobretudo, como campo de interação, a teoria ecofeminista surge como
ferramenta crítico-literária para ressignificar esteticamente questões éticas, enfatizando a necessidade de uma ação política e social transformadora. Resultados: Construção de ensaios críticos e
apresentação de comunicações sobre o tema, além da tentativa de elaborar novos métodos de leitura que direcionem o olhar ecológico para o literário e que permitam a divulgação do ecofeminismo.
Conclusão: A investigação sobre a leitura ecofeminista dos poemas escolhidos ainda está em fase
de desenvolvimento. Contudo, já percebemos que, com um posicionamento ecológico, as autoras
buscam, em sua poesia, ressignificar esteticamente questões éticas, desarticulando as instituições de
poder que geram a opressão numa sociedade patriarcal, masculinista e anti-ecológica.
palavras-chave: Ecofeminismo; Literatura; Ecocrítica

“Deep down everything is simple”: ecofeminist approaches in poems by Adélia Prado, Maria
Teresa Horta and Paula Tavares Introduction: The research, patterned on a reflection about ecocriticism, draw nearer two study areas - the ecology and the feminism - based on the ecofeminist
theory and its action in the literary studies. That way, from the sustention of such a theory, it seeks
approaches in selected poems in Portuguese of three contemporary poets: Adélia Prado (Brazil),
Maria Teresa Horta (Portugal) and Paula Tavares (Angola). Objectives: To propose other critical
paths for analyzing and understanding what is ‘literary’, relating – interdisciplinary - ecology, feminism and literature; to present ecofeminism not only as a critical-literary practice but also as an

1679

ethical-political practice of changing oppressive and destructive attitudes; to approach individually
and contrastively, through the thresholds of comparative literature, the selected poems from the
researched authors. Methodology: Backed by research of Cheryll Glotfelty and Harold Fromm
and Greg Garrard, we will analyze the proposal of this field of studies, which in expansion, brings
together discussions related to politics, sexuality, ethnicity and gender. One of the main points of
ecofeminism is the denunciation that dualism is an imposition of phallogocentrism and, therefore, reinforces the urgency of overcoming the categories listed between humans and nonhumans.
Based on research by feminists Greta Gaard, Patrick Murphy, Karla Armbruster, Val Plumwood,
Shery Ortner, Maria Mies and Vandana Shiva, it is evident that gender, race, and class oppression
are closely related to exploitation and destruction of the environment. With this, perceiving literature not only as a space of resistance, but above all, as a field of interaction, ecofeminist theory
emerges as a critical-literary tool to aesthetically rephrase ethical issues, emphasizing the need for
a political and social transformative action. Results: The construction of critical essays and presentation of communications on the theme, as well as the attempt to elaborate new reading methods
that direct the ecological view to the ‘literary’ and allow the dissemination of ecofeminism. Conclusion: The research on the ecofeminist reading of the chosen poems is still in progress. However,
we have already noticed that, with an ecological position, the authors seek, in their poetry, to aesthetically resign ethical issues, disarticulating the institutions of power that generate oppression in
a patriarchal, masculinist and anti-ecological society.
keywords: Ecofeminism; Literature; Ecocriticism
Apoio Financeiro: CNPQ
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873. O DIÁLOGO AUTOR/LEITOR EM DOM CASMURRO, DE MACHADO DE
ASSIS
Autor:			
Orientador:

Eric Carlos Quarterolli Gomes
Tania Maria Nunes de Lima Camara (CEH / ILE)

Resumo O texto literário sempre se mostra um grande desafio para o professor de Língua
Portuguesa na Educação Básica. Sabe-se, no entanto, que a leitura de textos produzidos na língua
literária dá oportunidade ao leitor de ver concretizado muito do potencial expressivo que a língua
portuguesa apresenta. Ao lado desse fato, é importante considerar que o contato do aluno do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio com os autores considerados clássicos de nossa literatura
não deve ser desconsiderado. A grande questão está na escolha da obra e na maneira como o professor conduz sua aula. Considerando, pois, o problema exposto, grande é a dificuldade de aproximar
Machado de Assis de alunos desses níveis de Ensino. Levando em conta o trabalho do professor,
esta pesquisa tem como objetivo destacar uma das estratégias utilizadas pelo próprio Machado: a
maneira como este é capaz de envolver os seus leitores na trama narrativa por intermédio do diálogo que com eles estabelece. Considerada toda a produção do autor em pauta, escolheu-se trabalhar
com o romance Dom Casmurro. Machado, ao longo da narrativa, não só mantém diálogo com o
leitor, fazendo uso, entre outros recursos, do modo imperativo, como também fornece indicações
de que aquela maneira de apresentar os fatos não é isenta de subjetivismo, que o narrador não constitui um personagem imparcial, o que nos leva a pensar que tais intervenções funcionam também
como forma de incomodar o leitor, tirando-o de sua zona de conforto e buscando-lhe a adesão. A
escolha de um corpus literário no tratamento de fatos linguísticos da língua portuguesa sustenta
nossa ideia de que língua e literatura formam as duas faces de uma mesma moeda, e por isso não devem ser tratadas apartadas uma da outra. Entendemos que este estudo não só aumentará o número
de leitores de diversas outras obras literárias por conta do interesse gerado como também ajudará
os professores a ensinar de uma maneira melhor.
palavras-chave: Língua portuguesa; Dom Casmurro; Leitor

Abstract The literary text always proves to be a great challenge for the Portuguese Language
teacher in Basic Education. It is known, however, that the reading of texts produced in the literary
language gives opportunity to the reader to see realized much of the expressive potential that the
Portuguese language presents. Alongside this fact, it is important to consider that the contact of
the Elementary School student and of the High School with the authors considered classics of our
literature should not be disregarded. The main question is in the choice of the work and in the way
the teacher conducts the class. Considering, therefore, the problem exposed, great is the difficulty
to approach Machado de Assis with students of these levels of teaching. Taking into account the
work of the teacher, this research aims to highlight one of the strategies used by Machado himself:
the way he is able to engage his readers in the narrative plot through the dialogue that establishes
with them. Considering all the production of the author in question, it was chosen to work with
the novel Dom Casmurro. Machado, throughout the narrative, not only maintains dialogue with
the reader, making use, among other resources, of the imperative way, but also provides indica-
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tions that the way of presenting the facts is not exempt of subjectivism, that the narrator does not
constitute an impartial character, which leads us to think that such interventions also work as a
way to annoy the reader, taking him out of his comfort zone and seeking adhesion. The choice of a
literary corpus in the treatment of linguistic facts of the Portuguese language supports our idea that
language and literature form the two faces of the same coin, and therefore should not be treated
separately from one another. We understand that this study will not only increase the readership
of several other literary works because of the interest generated but will also help teachers to teach
in a better way.
keywords: Portuguese language; Dom Casmurro; reader
Apoio Financeiro:
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874. O DISCURSO ENGENHOSO EM VIEIRA: ENTRE O VERBO ETERNO E
AS AGUDEZAS ENGENHOSAS.
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Orientador:		
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No presente trabalho pretendemos, além de expor os conceitos de agudeza, engenho e arte
sob a ótica do jesuíta Baltasar Gracián, identificar a eficácia de tais ornatos nos sermões do Padre
Antônio Vieira. Para isso, localizaremos o inaciano em seu tempo, observando como suas tópicas
são aplicadas ao contexto político e religioso do século XVII ibérico. No período em questão, a
Igreja buscava se reestruturar do abalo sofrido pela reforma protestante de Lutero. Desse modo, as
letras jesuíticas da época tinham o objetivo de manter o cristão praticante na doutrina católica, corrigindo seus vícios e mantendo-o sob controle do Estado; além disso, tinha também o objetivo de
catequizar novos fiéis. Para os jesuítas, a Lei natural é contínua, podendo ser aplicada e reaplicada a
toda ação no tempo, sendo sempre exemplar. É na aplicação do Verbo Eterno adaptada às práticas
retórico-poéticas que fica explícito o papel da agudeza engenhosa na obra do jesuíta. Para mover as
paixões dos ouvintes e fazer com			
que os discursos os afetem, é necessário que
a prática discursiva seja, além de eficaz em sua realização, bela enquanto arte retórico-poética. A
esse respeito, é importante destacar que a beleza nas letras do XVII se dá através da adequação de
imagens, tendo a metáfora como base de sua prática. Será evidenciada aqui a metáfora que tem
como princípio o conceito engenhoso, que une perspicácia e versatilidade, sendo capaz de produzir
relações inesperadas entre análogos distantes. Essa aproximação de conceitos distantíssimos, seja
no tempo ou em suas significações, que traz um momento de maravilha ao sermão, é o que tomaremos por agudeza e discutiremos em nosso trabalho, através da análise de alguns sermões, dos quais
se destacam o “Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda” e o “Sermão
do Espírito Santo”.
palavras-chave: Antonio Vieira; Baltasar Gracián; Engenho

In this work, we intend to, in addition to expose the concepts of wit, ingenio and art under
the optics of the Jesuit Baltasar Gracián, identify the efficiency of such adornments in Father Antônio Vieira’s sermons. For that, we will locate the priest in his time, noticing how his topics are
applied to the political and religious context of the iberic Seventeenth century. In this tperiod, the
Church was trying to reestructure itself from the shock caused by the Luther’s protestant reformation. In this way, the Jesuitical letters of the time had the objective of maintaining Christians in
the catholic doctrine, correcting their vices and maintaining them under the control of the state;
besides that, it also had the objective of catechizing new people. For the Jesuits, natural Law is
continuous, being able to be applied and re-applied to any action in time, being always exemplary.
It is in the application of the Eternal Verb well-adjusted to the poetic-rhetorical practices that is
explicited the role of the ingenious sharpness in the work of the Jesuit. In order to move the passions of the listeners and to do so in a way that the speeches affect them, it is necessary that the
discursive practice be, besides efficient in its realization, a beauty while poetic-rhetorical art. In
this respect, it is important to point out that beauty in the letters of the XVIIth century happens
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through the images adaptation, taking the metaphor as basis of this practice. It will be shown here
that the metaphor that is originated in the ingenious concept, which joins insight and versatility,
is able to produce unexpected relations between distant concepts. This approximation of distant
concepts, in time or in its meanings, that brings a moment of wonder to the sermon is what we
call sharpness. It will be discussed in our work through the analysis of some sermons, some of
wich are the “Sermon for the good success of the arms of Portugal against those of Holland” and
the “Sermon of the Holy Spirit”.
keywords: Antonio Vieira ; Baltasar Gracián; Ingenio
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; PROCIÊNCIA
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LETR A S
875. O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EJA: CONTEÚDOS,
ATIVIDADES E PRÁTICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL
Autor:			
Orientador:		

Suellen Conceição Moreira da Silva
Maria Teresa Goncalves Pereira (CEH / ILE)

O Projeto busca desenvolver um programa voltado para o ensino de Língua Portuguesa para
a Educação de Jovens e Adultos (EJA), considerando a Gramática, a Leitura e a Produção Textual,
de acordo com o público-alvo. As atividades são pensadas a fim de que alcancem com, com êxito, o
corpo de alunos. A prática ocorre no Curso Noturno do Colégio Santo Inácio. Estuda a língua portuguesa em uso, resgatando o papel de meio de comunicação e de expressão, associando-a à relevância sociocultural da leitura e da escrita, possibilitando a inclusão social. Considera a leitura (intensiva e extensiva) como objeto de qualificação social, atentando ao potencial crítico que confere
ao indivíduo. Para o docente, elabora fundamentos de uma gramática da Língua Poruguesa para a
EJA, considerando as especificidades dos alunos a que se destina e seleciona conteúdos pertinentes
às necessidades dos alunos, distribuindo-os ao longo das séries após a Alfabetização. Servimo-nos
dos pressupostos da pesquisa-ação. Justifica-se tal metodologia em virtude de facilitar, segundo
Thiollent (2000,8) “[...] a busca de soluções aos reais problemas para os quais os procedimentos
convencionais têm pouco contribuído.” A pesquisa-ação parte de uma situação concreta que necessita de transformação; pesquisa e ação caminham imbricadas. Veem-se os efeitos paulatinamente,
seguindo os pressupostos da pesquisa-ação, com reflexão contínua das ações (teóricas e práticas) e
das constantes avaliações. O projeto ainda encontra-se em andamento; entretanto, verifica-se uma
evolução com transformação. Um resultado bastante concreto é a tese de Doutorado defendida pela
professora das turmas observadas sobre o Projeto, Daniela Porte, em novembro de 2017, e outras
pesquisas em curso sobre a EJA com mestrandos e doutorandos da orientadora. Há, inclusive, um
pós-doutorando com propostas sobre Gramática. Em sua tese, a professora das turmas nas quais o
Projeto se realiza descreve, de maneira satisfatória, o progresso dos alunos em todos os âmbitos já
mencionados.
palavras-chave: EJA; ensino de língua portuguesa; inclusão social

The Project launches for the Teaching of Portuguese Language for the Education of Young
and Adults (EJA), considering a Grammar, a Reading and a Textual Production, according to the
target audience. The activities are thought to the end of learning, successfully, the student’s group.
The practice takes place in the Night Course of Colégio Santo Inácio. It studies portuguese language in use, rescuing the role of the means of communication and expression, associating it with
the sociocultural relevance of reading and writing, making a social inclusion possible. Consider
reading (intensive and extensive) as an object of social attribution, paying attention to the critical
potential that confers on the individual. For teachers, it elaborates the fundamentals of a Portuguese language grammar for EJA, considering the specificities of the students who wish and adapt
to the needs of the students, distributing them throughout the series after Literacy. We serve from
the presuppositions of action research. It is fundamentally justified to the second, in the second
round (2000, 8) “... the search for solutions to the real problems for which conventional procedures
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have contributed little.” Action research starts from a concrete situation that needs transformation;
research and action walk imbricated. We see the effects gradually, following the presuppositions
of action research, with continuous reflection of actions (theoretical and practical) and constant
evaluations. The project is still in progress; however, there is an evolution with transformation.
A very concrete result is the doctoral thesis defended by the teacher of the classes observed on
the Project, Daniela Porte, in November 2017, and other ongoing research on the EJA with masters and doctoral students of the advisor. There is even a postdoctoral fellow with proposals on
Grammar. In her thesis, the teacher of the classes in which the Project is carried out describes, in a
satisfactory way, the students’ progress in all the areas already mentioned
keywords: EJA; Portuguese language teaching; social inclusion
Apoio Financeiro: FAPERJ ; CNPQ ; Prociência / UERJ
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LETR A S
876. O ESPELHO DAS LETRAS: O REFLEXO FEMININO DELINEADO PELA
HERANÇA CLÁSSICA NA CONTEMPORANEIDADE
Autor: 		
Colaborador(es):
Orientador:		

Leticia Santos Rocha
Marina Castilho Ramos
Dulcileide Virginio do Nascimento Braga (CEH / ILE)

O espelho das letras: o reflexo feminino delineado pela herança clássica na contemporaneidade Autor: Letícia Santos Rocha e Marina Castilho Ramos Orientador: Dulcileide Virginio do
Nascimento Braga É a partir do conjunto de palavras transmutado em histórias que seres humanos em desenvolvimento vão contatar-se com o mundo e as convenções que o regem, deparando-se pela primeira vez com ideias e imagens não próprias, para simultaneamente assimilá-las e
construírem suas concepções particulares e individuais. Se desde a antiguidade, as mulheres são
representadas por um viés masculino, que espécie de representação é delegada às próprias mulheres, tão retratadas – por homens -, porém pouco ouvidas? E além, que legado isso deixa para a
geração feminina atual? Nosso objetivo é determinar paralelos entre as definições de corpo e língua
como fatos sociais (RODRIGUES, 2006 e SAUSSURE, 1916), demonstrando como se relacionam
a partir de conceitos determinantes para uma reflexão mais aprofundada sobre o padrão de beleza
contemporâneo. Nossa metodologia foi delimitar paralelos a partir de uma análise comparativa
entre autores gregos antigos e brasileiros contemporâneos, do objeto de estudo, respondendo às
provocações da introdução, a fim de ressaltar o machismo e questionar a imagem criada do feminino – tanto física quanto moral, de uma perspectiva deturpada. Esperamos provar a relação direta
do estereótipo reproduzido nos textos antigos na criação imagética do feminino que perdura até os
dias de hoje. Acreditamos que a influência dos arquétipos construídos pejorativamente não só se
configurou como um dificultador da luta sobre questões de gênero, como ainda reforça o comportamento misógino enfrentado diariamente.
palavras-chave: Feminino; Palavra; Representação

Human beings connect with the world and its conventions by the set of words into stories.
There is an encounter for the first time with external ideas and images to simultaneously assimilate them and build their particular conceptions. Since the antiquity, women are represented by a
masculine perspective, so what kind of representation is delegated to the women themselves, so
represented - by men – but with little space to represent themselves? And besides, what kind of
legacy does it leaves for the current female generation? Our goal is to determine parallels between
definitions of body and language as social facts (RODRIGUES, 2006 and SAUSSURE, 1916), demonstrating how they are related to determinant concepts that are important to a more in-depth
reflection of the contemporary beauty pattern. Our methodology was to delimit parallels from a
comparative analysis between ancient Greek and contemporary Brazilian authors of the study object, responding to this work introduction’s provocations, in order to emphasize the “machismo”
and to questionate the created image of the feminine - both physical and moral, that represents a
distorted perspective. We hope to prove the direct relation of the stereotype reproduced in the ancient texts at the imagistic creation of the feminine that lasts until the present day. We believe that
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the influence of archetypes constructed pejoratively has not only been configured as an obstacle in
the struggle on gender issues, but also reinforces the misogynistic behavior faced daily.
keywords: Feminism; Words; Representation
Apoio Financeiro:
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LETR A S
877. O INSÓLITO E A TRANSMUTAÇÃO CORPÓREA NA FIGURAÇÃO DAS
PERSONAGENS DE MURILO RUBIÃO
Autor: 		
Orientador:		

Tatiane dos Santos Magalhaes
Flavio Garcia Queiroz de Melo (CEH / ILE)

O projeto “Estudos narrativos: armação de mundos possíveis no universo do insólito ficcional” pesquisa a estrutura dos textos ficcionais ou não e a concretização de mundos possíveis dentro
de um universo ficcional que tem como base o mundo objetivo. Todos os elementos que compõem
um texto, bem como a sua efabulação, representam recortes de parcelas de mundos e submundos
possíveis, orientados pelas personagens presentes no texto. Assim, a narrativa ao mesmo tempo
em que se espelha nos mundos objetivos afasta-se da lógica racional aproximando-se do insólito
ficcional. O trabalho aqui apresentado traz como referência os personagens de Murilo Rubião que
têm como característica marcante o ir de contra as regras, os costumes, a ordem natural e previsível
das coisas. Eles comumente têm suas identidades metamorfoseadas com a transformação de seus
corpos, assumindo várias identidades em uma única constituição física. São ambíguos e múltiplos,
desarticulados do mundo. A transformação do corpo desumaniza e causa um esvaziamento que aos
poucos apaga a essência do que torna o personagem humano, transformando-o em algo sombrio
como “o pirotécnico Zacarias”, assombrado tal qual “o ex-mágico da taberna minhota”, múltiplo assim como “Teleco, o coelhinho” ou até mesmo em simples matéria como Arthur em “O homem do
boné cinzento”. Essa metamorfose é a grande responsável pelo efeito mágico, fantástico e insólito
de seus contos, rompendo a expectativa do leitor, e muitas vezes abandonando a lógica. Realizamos
a referida pesquisa por meio dos estudos dos contos de Murilo Rubião levando em consideração a
formatação de seus personagens e suas relações fantásticas com o espaço real que os cerca e como
essas relações fissuram as expectativas convencionais da lógica racional e aristotélica, configurando
o universo da ficção insólita. Dando continuidade ao trabalho realizado durante o tempo de análise
apresentaremos o artigo “O lado monstruoso da psique humana” no IV Congresso Internacional
Vertentes do Insólito Ficcional, abordando as metamorfoses do individuo na vida em sociedade e
as transposições da mente que transformam o mundo objetivo em um universo ficcional.
palavras-chave: Murilo Rubião; transmutação corpórea; Insólito

The project “Narrative Studies: Arrangement of Possible Worlds in the Universe of the
Unusual Fiction” investigates the structure of fictional texts or not and the realization of possible
worlds within a fictional universe that is based on the objective world. All the elements that make
up a text, as well as its efabulation, represent clippings of possible worlds and underworlds, guided
by the characters present in the text. Thus, the narrative while mirroring itself in objective worlds
moves away from rational logic by approaching the fictional uncharacteristic. The work presented
here has as a reference the characters of Murilo Rubião who have as a striking feature the going
against the rules, the customs, and the natural and predictable order of things. They commonly
have their identities metamorphosed with the transformation of their bodies, assuming various
identities in a single physical constitution. They are ambiguous and multiple, disjointed in the world. The transformation of the body dehumanizes and causes an emptying that gradually erases the
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essence of what makes they human, turning it into something dark like “o pirotécnico Zacarias”,
haunted such as “o ex-mágico da taberna minhota”, multiple like “Teleco, o coelhinho” or even in
simple matter like Arthur in “O homem do boné cinzento”. This metamorphosis is largely responsible for the magical, fantastic and unusual effect of his tales, breaking the reader’s expectation, and
often abandoning logic. We carry out this research through the studies of Murilo Rubião’s short
stories, taking into account the formatting of his characters and their fantastic relations with the
real space that surrounds them and how these relations fissure the conventional expectations of
rational and Aristotelian logic, configuring the universe of fiction. Continuing the work carried
out during the analysis time, we will present the article “The monstrous side of the human psyche”
at the IV Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional, addressing the metamorphoses
of the individual in life in society and the transpositions of the mind that transform the objective
world into a fictional universe.
keywords: Murilo Rubião; bodily transmutation; unusual
Apoio Financeiro: CNPQ
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LETR A S
878. O MAL EM “FRONTEIRA”, DE CORNÉLIO PENNA
Autor:			
Orientador:		

Lais Alves de Souza da Silva
Julio Cesar Franca Pereira (CEH / ILE)

Ao longo da história do Ocidente, a questão do Mal esteve continuamente presente nas
mais diversas obras filosóficas e literárias. No mundo moderno, muitos são os autores que perceberam uma considerável alteração na manifestação do Mal. Os atos maléficos deixaram de ser
atribuídos a poderes e entidades sobrenaturais e passaram a ser entendidos como resultado das
ações de seres humanos, que carregariam em si o potencial negativo para a execução das mais vis e
condenáveis ações. Rejeitando as concepções ainda dominantes de uma origem teológica do Mal,
teóricos como Todd Calder (2013) estudam novos sentidos para o entendimento do Mal a partir
de conjunturas legais, políticas e, fundamentalmente, morais. Através da consideração dos vários
elementos que podem ser considerados como predicativos do Mal, o presente trabalho procura
explorar essa temática em Fronteira (1935), romance de estreia do escritor petropolitano Cornélio
Penna (1896-1958). As principais personagens femininas da obra corneliana – Maria Santa e tia
Emiliana – apresentam traços característicos de agentes morais maléficos: em relação às ações más,
os predicados aparecem nas ideias de imputabilidade, motivação, frequência, intencionalidade e
de seu imperativo caráter transgressivo; referentes à personalidade má, listam-se as concepções de
consistência, noções de dano e sofrimento do agente sobre suas vítimas, e o prazer por ele cobiçado e obtido no planejamento e na prática de suas ações. O trabalho pretende ainda demonstrar
como o lúgubre ambiente físico do romance – da cidade aos móveis e objetos da casa habitada pelas
personagens – é construído de modo a garantir uma percepção de imanência do Mal, isto é, todo
o espaço em Fronteira funcionaria como um catalisador do Mal, emanando uma aura criminosa e
perniciosa que reverbera nos caracteres naturalmente perversos de seus moradores.
palavras-chave: ficção; romance; gótico

Throughout the history of the western society the matter of Evil has been continuously
present in the most diverse philosophical and literary works. In the modern world many authors
have noticed a considerable chance in the manifestation of Evil. The evil acts are no longer attributed to supernatural powers and entities but are understood as a result of the actions of human
beings, who carry within themselves a negative potential for the execution of the most despicable
and condemnable acts. Rejecting the still dominant conceptions of a theological origin of Evil,
theorists like Todd Calder (2013) study new meanings for the understanding of Evil from legal,
political and fundamentally moral conjunctures. By considerations of various elements that can be
considered as predicates of Evil, the present work seeks to explore this theme in Fronteira (1935),
the debut novel by the Brazilian writer Cornélio Penna (1896-1958). The main female characters
of Penna’s work – Maria Santa and Aunt Emiliana – present distinctive features of evil moral
agents: regarding evil actions, the predicates appear in the ideas of imputability, motivation, frequency, intentionality and its imperative transgressive nature; referring to the evil character, the
concepts of consistency, notions of harm and suffering of the agent about his victims are listed, and
the pleasure coveted and obtained by him in planning and practicing his actions. The paper also
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intends to show how the dismal physical environment of the novel –from the city to the furniture
and objects of the house inhabited by the characters – is constructed in such a way as to guarantee a
perception of immanence of Evil, that is, the whole space of the book functions as a catalyst of evil,
emanating a criminal and pernicious aura that reverberates in the naturally perverse characters of
its inhabitants.
keywords: fiction; novel; gothic
Apoio Financeiro: CNPQ
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LETR A S
879. O VAMPIRISMO NA PERSONAGEM FEMININA DE LÚCIO CARDOSO
Autor: 		
Orientador:		

Leonardo Ramos Botelho Gomes
Fernando Monteiro de Barros Junior (CEH / FFP)

O vampirismo na personagem feminina de Lúcio Cardoso Autor: Leonardo Ramos Botelho
Gomes Orientador: Fernando Monteiro de Barros Jr O vampiro consolidou-se enquanto personagem literário no começo do século XIX e desde então se popularizou, recebendo por vezes um
olhar resistente da crítica, talvez pelo enredo narrativo massificado e por ser considerado personagem de uma “literatura menor”. Entretanto, tal personagem se presta à alegorização de questões
políticas, sociais e culturais. A sexualidade feminina, tabu desde tempos imemoriais, foi metaforizada na literatura gótica na imagem da vampira. Os românticos alemães foram os pioneiros a introduzir tal representação do feminino na poesia. Desta forma, pretende-se investigar a recorrência
deste arquétipo típico do gótico anglo-germânico na literatura brasileira, especificamente na produção dramatúrgica do escritor mineiro Lúcio Cardoso (1912-1968), autor de romances, livros de
poesia e peças de teatro. Objetiva-se corroborar o estabelecimento da categoria “gótico brasileiro”;
revisitar o pouco conhecido teatro de Lúcio Cardoso a partir de uma perspectiva gótica de leitura,
evidenciando traços característicos desta estética na produção literária brasileira. Parte-se, assim,
da leitura e reflexão sobre o drama A corda de prata (1947), de Lúcio Cardoso, aliada às reflexões
de Georges Bataille (2014) acerca do erotismo, Luiz Costa Lima (1976) em seu conceito de ave de
rapina como metáfora da sexualidade predatória, Claude Lecouteux (2005) no estudo do mito do
vampiro, bem como Daniel Serravalle de Sá (2010) e Maria da Conceição Monteiro (2004), acerca
do gênero gótico. Identificou-se na produção teatral de Lúcio Cardoso, tanto no aspecto do cenário
quanto na composição das personagens, a presença de traços caracterizadores do gótico literário.
Desta forma, a pesquisa tem evidenciado a possibilidade de se estabelecer a categoria “gótico brasileiro”, visto que nas letras brasileiras, com sua cor e cenário local, encontram-se aspectos constitutivos que correspondem aos da tradição literária gótica anglo-germânica.
palavras-chave: vampiro;; gótico brasileiro;; Lúcio Cardoso

The vampire, consolidated as a literary character in the early nineteenth century, and since
then a very popular one, has not always been given much credit by academic scholars. However,
such a character lends itself to the allegorization of political, social, and cultural issues. Female
sexuality, taboo since time immemorial, has been allegorized in Gothic literature in the image of
the vampire. The German romanticists were the pioneers to introduce such representation of the
female in poetry. In this way, we intend to investigate the recurrence of this typical archetype of
the Anglo-Germanic Gothic in Brazilian literature, specifically in the literary production by writer
Lúcio Cardoso. To corroborate the establishing of the category we call “Brazilian Gothic”; to revisit
the literature of Lúcio Cardoso from a gothic perspective of reading, showing traces characteristic
of this aesthetics in Brazilian literary production. Reading and discussing Lúcio Cardoso’s literary
production, specifically in the drama, aided by the reflections of Georges Bataille (2014) on eroticism, Luiz Costa Lima (1976) on his concept of bird of prey as metaphor for predatory sexuality,
Claude Lecouteux (2005) on the study of the myth of the vampire, as well as Daniel Serravalle de
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Sá (2010) and Maria da Conceição Monteiro (2004), on the Gothic genre. It was identified in the
literary production of Lúcio Cardoso as much in the aspect of the setting as in the composition of
the characters the presence of traditional features of literary Gothic. The research has endorsed the
possibility of establishing the category “Brazilian Gothic”, even in Brazilian literature, traditionally
focused on local color and settings, because of the presence of Anglo-Germanic Gothic traits in our
literature, combined with the local color.
keywords: vampire;; Brazilian Gothic;; Lúcio Cardoso
Apoio Financeiro:
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LETR A S
880. PALAVRA CANTADA: VOZES CONTEMPORÂNEAS PARA A POESIA
DE OSWALD DE ANDRADE
Autor:			
Orientador:		

Pablo Miranda de Paula
Leonardo Davino de Oliveira (CEH / ILE)

De acordo com o professor José Miguel Wisnik – no seu notável estudo “A gaia ciência –
literatura e música popular no Brasil” — circula, entre nós, “um saber poético-musical que implica refinada educação sentimental” (WISNIK, 2004), responsável por promover debates, fomentar
discussões e resgatar memórias coletivas. Nessa direção, não são raros os exemplos de grandes
parcerias entre músicos e poetas, sobretudo após o movimento tropicalista, o que dinamizou as
fronteiras entre poesia e canção popular. Dessa maneira, nosso trabalho tem o objetivo de sugerir
interpretações que aproximam a escrita de Oswald de Andrade e as respectivas interpretações de
Cazuza (“Balada do Esplanada”), Caetano Veloso (“Escapulário”) e Elza Soares (“Flores Horizontais”). Por conseguinte, após a reflexão crítica sobre o modo como se estabelecem essas parcerias
artísticas e suas implicações para os recentes estudos literários sobre palavra cantada, buscamos
uma maior compreensão dos cenários poéticos de Oswald de Andrade – a “dor”, “a flor”, “o elevador”, o “pão de açúcar” e o “mangue” –, os quais dialogam perfeitamente com a proposta modernista
do autor. Ademais, a metodologia do presente trabalho, a fim de apreender o percurso artístico
e biográfico dos poemas listados, baseou-se em: leitura de poesia moderna, concreta e marginal;
leitura e audição de poemas musicados; leitura e discussão das teorias em torno da palavra cantada;
estudo e debate de textos sobre o contexto estético-cultural e sua relação com o corpus. Por fim, os
principais resultados obtidos, desse modo, giram em torno de questionamentos acerca das teorias
da palavra cantada, a fim de significar os gestos interpretativos de Cazuza, Caetano Veloso e Elza
Soares, os quais revelam as dimensões vocais contidas em poemas de Oswald de Andrade, que
abordam não só a reflexão metalinguística, mas também o território marginalizado do Mangue,
uma antiga zona de prostituição localizada na região central do Rio de Janeiro.
palavras-chave: Oswald de Andrade; Poesia; Canção

According to José Miguel Wisnik – in his remarkable essay “Gaia science – popular music
and literature in Brazil” – we are surrounded by a “poetic-musical knowledge that implies a refined
sentimental education” (WISNIK, 2004), responsible for promoting debates and discussions, and
recovering collective memories. Thus, many are the examples of great collaborations between musicians and poets, especially after the “tropicalism” movement, which turned the borders between
poetry and popular music much more dynamic. This way, our essay intends to propose some interpretations that approximate Oswald de Andrade’s writings and the correspondent interpretations
from Cazuza (“Balada do Esplanada”), Caetano Velozo (“Escapulário”) and Elza Soares (“Flores
Horizontais”). Consequently, after a critic reflexion on how these artistic collaborations are established and on their implications towards recent literary studies about the “sang word”, we look
for a better comprehension about the poetic and literary scenarios of Oswald de Andrade – the
“pain”, the “flower”, the “elevator”, the “sugarloaf”, the “mangue” –, which perfectly converse with
the author’s modernist proposals. Furthermore, in order to apprehend the artistic and biographical
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path lead by the mentioned poems, our work was based on the following methodology: reading
modern poetry (marginal and concrete); reading and listening to musicalized poems; reading and
discussing theories concerning the “sang word”; studying and debating texts about the aesthetic-cultural context and its relation with our corpus. Finally, the most important results obtained
with this research are related to questions involving the theories of the “sang word”, attempting to
impute a meaning in interpretative gestures from Cazuza, Caetano Velozo and Elz Soares, which
reveal the vocal dimensions contained in Oswald’s poems – that talk not only about metalinguistic
reflexions, but also about about the marginalized Mangue territory, an old prostitution zone in the
central region of Rio de Janeiro.
keywords:  Oswald de Andrade; Poetry; Song
Apoio Financeiro:
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LETR A S
881. PANORAMA DE REVISTAS E PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS EM
FUNÇÃO DA QUESTÃO DAS TRADUÇÕES DE LITERATURA ESTRANGEIRA
NA BELLE ÉPOQUE E DELINEAMENTO DE CAMINHOS PARA ANÁLISE
DOS DADOS VERIFICADOS
Autor: 		
Orientador:		

Thais Alves dos Santos
Luciana Persice Nogueira (CEH / ILE)

Introdução: Este trabalho integra o projeto “Relevância e recepção da tradução junto ao
meio intelectual francês da Belle Époque” e cumpre parte de seus objetivos e metas. Trata-se, sobretudo, de um registro de dados referentes às traduções de trechos de obras literárias estrangeiras,
que evidenciam o interesse por essas obras na França do final do século XIX, a existência de um
universo de traduções e de tradutores e de um público leitor e crítico circunscrito em um campo
de batalha político-literário. Objetivos: Analisar, em conjunto com outro trabalho integrante ao
projeto, por meio dos dados obtidos em publicações de revistas e periódicos especializados, a figura do tradutor, a presença e o impacto da literatura estrangeira e de sua tradução no período da
Belle Époque. Metodologia: Leitura de bibliografia selecionada pela orientadora, rastreamento de
trechos de obras traduzidas e de seus respectivos tradutores por intermédio da consulta a índices
de revistas e periódicos especializados mencionados por Marcel Proust em sua correspondência
pessoal; a consulta é realizada “on-line” pela plataforma da Biblioteca Nacional da França (BNF) ; o
registro dos dados é feito em tabela da extensão “.docx” e posteriormente será registrado em “.xlsx”
para ocupar lugar em nuvem de armazenamento. Rastreamento e leitura de textos críticos de seções selecionadas da Revue Blanche. Resultados: Produção de fichamento por meio de leitura de
bibliografia selecionada, registro de dados correspondentes a 24 anos de publicações do “Mercure
de France”, assim como de 4 anos da “Le Banquet”; confecção de um gráfico de frequência de traduções ao decorrer de 24 anos para análise futura; tabela de organização sistemática com trechos
de obras traduzidas, seus autores e tradutores, com potencial para se tornar um banco de dados,
levantamento e leitura de textos críticos da seção Lettres Étrangères da Revue Blanche que possibilitem o debate em torno da recepção de literatura estrangeira na Belle Époque francesa. Conclusão:
as etapas realizadas chegaram ao panorama desejado pelo projeto, então passamos ao levantamento
e à leitura dos textos críticos com o intuito de delinear caminhos para estabelecer relação e análise
dos dados verificados e do debate em torno da tradução.
palavras-chave: belle époque; tradução; literatura estrangeira

Introduction: This paper is a part of the project “Relevance and reception of the traduction
in the French intellectual field of the Belle Époque” and fulfills part of its goals and objectives. It
consists mainly of a register of data related to translations excerpts from foreign literary works,
which show the interest in these works in the France of the late nineteenth century, the existence
of a translations and translators universe and of critics and readership circumscribed on a political-literary battlefield. Objectives: To analyse alongside another part of the project, by means of the
data obtained from publications of specialized periodic magazines, the translator’s role, the foreign
literature presence and impact in the period of Belle Époque. Methodology: advisor’s selected bi-
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bliography study, excerpts tracking from foreign literature work and its respectives translators by
indexes from periodic magazines mentioned by Marcel Proust in his pessoal correspondence; the
data acquisition was performed online by the National French Library platform ; the data register
is present in a table in “.docx” format and will be posteriorly registered in “.xlsx” format to storage
on the cloud. Results: summarisation of selected bibliography study, data acquisition of 24 years
of “Mercure de France” publications, 13 years of “Revue Blanche” publications and 4 years of “Le
Banquet” converted into a translations frequency graph for future analysis; systematically organized table with foreign literary works excerpts, its authors and translators, which can become a data
source. Selection and study of critic texts from Revue Blanche’s section “Lettres Étrangères” which
allow discussions related to the relevance and reception of foreign literature and its traductions
in the french Belle Époque. Conclusion: the accomplished tasks reached the desired panorama by
the project. The present task is the text selection and study from Revue Blanche’s section “Lettres
Étrangères” to create ways to relate the source data analyse and the talk about traduction.
keywords: belle époque; traduction; foreign literature
Apoio Financeiro: ; UERJ
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LETR A S
882. POÉTICAS E MANIFESTOS DE AUTORES DE LÍNGUA PORTUGUESA
Autor:			
Orientador:		

Gabriel Guimaraes Peixoto da Silva
Geraldo Ramos Pontes Junior (CEH / ILE)

Produção ensaística e ficcional dos autores francófonos americanos Patrick Chamoiseau e
Simone Schwarz-Bart Autor: Gabriel Guimarães Peixoto da Silva Orientador: Geraldo Pontes Junior (Uerj/CNPq) O projeto intitulado “Produção ensaística e ficcional dos autores francófonos
americanos Patrick Chamoiseau e Simone Schwarz-Bart” pretende dar seguimento ao trabalho já
feito com a oportunidade da bolsa. Nesta parte do trabalho, foram realizadas as leituras dos romances Texaco, de Patrick Chamoiseau, e Ti-Jean l’horizon, de Simone Schwartz-Bart, além dos outros
contos baseados nos mitos e na cultura dos países americanos em língua francesa. Dessa forma, em
Texaco, por meio de uma primeira pessoa do discurso, há narração da narração de uma narração.
É por meio desse grande carretel de histórias ficcionais e históricas que Marie-Sophie Laborieux
narra a um “Mestre das palavras” a construção de seu bairro e da cultura, não só local como nacional, contando desde os tempos da escravidão mais ferrenha até os tempos de “liberdade” e do nascimento de sua cidade. Assim, com o registro oral e escrito da palavra, o enredo e a história daquela
sociedade e cultura são evidenciadas. Além disso, vê-se nesta oralidade, que vira estética, como em
Ti-Jean l’horizon, o folclore crioulo tornando-se protagonista do romance, personificado em “Ti-Jean”. De personalidade tão fluida quanto os países abarcados por tal cultura, o personagem nasce,
morre e emerge como o malandro que conseguiu enganar a morte. Nesse viés, por meio da leitura
dos romances, dos contos e dos textos teóricos, além de orientações com o professor em reuniões
e outras pesquisas à parte, assim como apresentações em simpósios extraestaduais, o projeto desenvolve análises, críticas e reflexões sobre os referidos temas e sobre as obras. Com a aquisição da
bolsa há pouco mais de um ano, o que se tem até então são frutos baseados na produção científica
oferecida pela pesquisa, concernentes à estrutura e ao enredo de Texaco e Ti-Jean l’horizon. Por
fim, tudo isso arrolado na bibliografia da pesquisa, o projeto abarca essas e outras discussões sobre
a literatura e sobre sua singularidade no campo literário francês. Palavras-chave: oralidade; narrativa; crioulo; francês; romance. Apoio financeiro: CNPq.
palavras-chave: oralidade; narrativa; romance

The project entitled “Produção ensaística e ficcional dos autores francófonos americanos
Patrick Chamoiseau e Simone Schwarz-Bart” intends to follow up the work already done with the
opportunity of a scholarship. In this part of the work, it was done the reading of the novels Texaco,
by Patrick Chamoiseau, and Ti-Jean l’horizon, by Simone Schwartz-Bart, besides other tales based
on myths and on the French speaker American countries culture. Therefore, in Texaco, using a
first person of speech, there is a narration of a narration of a narration. It is by means of this great
spool of historical fictional stories narrated by Marie-Sophie Laborieux to a “Word Master” the
construction of her neighborhood and culture, not only as local, but also as national, telling since
the roughest times of slavery until the times of “freedom” and of her city’s birth. Thereby, as the
oral and written record of the word, the plot and the history of that society and culture are evidenced. Moreover, it is seen in this orality, which turns esthetic, as in Ti-Jean l’horizon, the crioulo
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folklore becoming protagonist of the novel, impersonated in “Ti-Jean”. With a personality as fluid
as the countries covered by such culture, the character is born, dies and emerges as a trickster who
was able to cheat death. In this bias, by the means of the reading of the novels, of the tales and of
the theorical texts, besides of advisement with the professor during reunions and other researches
aside, as well as presentations in extrastate symposiums, the project develops analysis, critics and
reflections about the referred themes and about the works. With the acquisition of the scholarship
a little bit more than a year ago, what is had so far are fruits based on scientific production offered
by research, related to the structure and to the plot of Texaco and Ti-Jean l’horizon. Lastly, all of
this enrolled in the research bibliography, the project covers these and other discussions about
the Literature and about its singularity on the French literary field. Keywords: orality; narrative;
crioulo, French, novel
keywords: orality; narrative; novel
Apoio Financeiro: CNPQ
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LETR A S
883. QUARENTA DIAS, VIDAS PROVISÓRIAS: DESLOCAMENTOS
PELO ESPAÇO NACIONAL E TRANSNACIONAL E A RECONSTRUÇÃO
IDENTITÁRIA
Autor: 		
Orientador:		

Ana Beatriz Garcia Lima
Ana Cristina dos Santos (CEH / ILE)

As narrativas contemporâneas priorizam a questão do espaço urbano. As mudanças provocadas nos sujeitos migrantes decorrentes da circulação por esse espaço geram discussões na literatura contemporânea. As obras Quarenta dias (2014), de Maria Valéria Rezende e Vidas provisórias
(2013), de Edney Silvestre abordam os deslocamentos espaciais externos e suas relações com os
internos, levando à reconstrução identitária. As obras relatam as questões da migrância e as negociações identitárias marcadas pelo espaço e pelos conflitos de ordem interna e externa das personagens. O contato com a alteridade e as relações com o lugar de chegada criam sujeitos em contínuo processo de reconfiguração. Em Quarenta dias, encontram-se marcas da escrita feminina e da
desterritorialização e reterritorialização do sujeito em território nacional. Em Vidas provisórias, o
foco é a migração transnacional, o exílio, as fases do estranhamento na nova terra e a reconstrução
identitária no país de chegada. A partir dos romances, o objetivo deste trabalho é discutir as consequências dos deslocamentos espaciais e do desenraizamento para a construção das personagens e as
diferenças das representações dos sujeitos migrantes produzidas pelos escritores de autoria feminina e masculina. A análise fundamenta-se em Hall (2005) para os conceitos de identidades e de tradução; Figueiredo (2005) para a literatura de deslocamento; García Canclini (2008) para o conceito
de hibridismo cultural; Dalcastagné (2010) para o espaço na narrativa; Oliveri-Godet (2010) para
a migração e Santiago (2016) para as noções do cosmopolita pobre. Nos romances, as personagens
compartilham a questão da cartografia da errância, da tradução cultural, do pertencimento temporário e da identidade em transformação. As questões de gênero são preponderantes e há diferença
nas representações identitárias produzidas pelos escritores. Quarenta dias apresenta a feminização
da diáspora: a mulher autônoma e protagonista de sua própria história. Vidas provisórias apresenta
o sujeito masculino e feminino exilados, o estranhamento provocado pelo exílio e pela sensação
de interrupção da vida no país natal e enfatiza a naturalização dos papéis de gênero na sociedade.
Logo, as identidades das personagens femininas e sua contraposição com as masculinas não podem
ser analisadas sem a teorização específica do seu lugar de fala: o feminino.
palavras-chave: Espaços contemporâneos; Migrância; Identidade/Gênero

The contemporary narratives prioritize the urban space question. The changes caused in
the migrants individuals arising from the movement through this space result in contemporary
literature discussion. The works Quarenta Dias (2014), from Maria Valéria Rezende and Vidas
provisórias (2013), from Edney Silvestre approach the external spaces movement and their relations with internal spaces, leading to an identity reconstruction. The works describe migration
questions and the identity negotiations, marked by the space and the internal and external character’s struggles. The contact with alterity and the relations with arrival place raise individuals
in a continuous reconfiguration process. In Quarenta dias there are prints of female writing and
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of character’s national de-territorialization and reterritorialization. In Vidas provisórias the emphasis is transnational migration, exile, phases of discovering a new place and the reconstruction
of an identity in the arrival country. From novels readings, the present work aims to analyses and
discuss the consequences of space movement and uprooting for character’s construction and the
differences between migrant characters created by a female and a male writer. The analysis is based
on Hall (2005) for identity and translation concepts; Figueiredo (2005) for movement literature;
García Canclini (2008) for cultural hibridity concept; Dalcastagné (2010) for space inside a narrative; Oliveri-Godet (2010) for migration and Santiago (2016) for poor cosmopolitan notions. In
the novels, the characters share the question of deviational cartography, cultural translation, temporary belonging and changing identity. Gender questions are predominant and there is diffences
between identity representations beyond authors. Quarenta dias presents diaspora feminizations:
independent woman being the major player of her own story. Vidas provisórias brings two exile
characters – a man and a woman-, the strangeness caused by exile and by the feeling of disrupting
the life on native country; it also emphasizes the trivialization of gender roles in the society. Hence,
female characters identity and her opposition to male one can not be analyzed without the individual theorization of her speech place: the female.
keywords: Contemporary spaces; Migration; Identity/ Gender
Apoio Financeiro:
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LETR A S
884. SUBVERSÃO FEMININA NA LITERATURA OITOCENTISTA: UMA
LEITURA SOBRE A PROTAGONISTA DE A FILHA DO DOUTOR NEGRO
Autor: 		
Orientador:		

Amanda Regina dos Santos Lourenço
Henrique Marques Samyn (CEH / ILE)

O romance A Filha do Doutor Negro faz parte da ampla produção literária do autor português Camilo Castelo Branco. Sabe-se que Camilo era um escritor profissional, ou seja, tinha a
produção literária como principal fonte de sustento. Diante dessa situação, o autor produziu romances que dialogavam com as principais questões sociais da época, principalmente as relacionadas
as questões de gênero no ambiente familiar. De modo especial, destaca-se a obra A Filha do Doutor
Negro. Trata-se de uma obra rica por possibilitar múltiplas reflexões, sobretudo no que diz respeito
à personagem Albertina, filha de um renomado advogado negro que não aceita o relacionamento
da filha com o amanuense de seu escritório. Albertina, desde o princípio da narrativa, age contra
as imposições do pai e da sociedade conservadora portuguesa do século XIX, levando seu poder
de decisão até as últimas consequências. Essa personagem representa uma ruptura no ideal de estética e de personalidade feminina do romantismo português: ela é mestiça e age de acordo com
suas próprias vontades, ignorando as imposições da estrutura patriarcal da sociedade oitocentista.
Por essa razão, a análise da trajetória dessa personagem camiliana foi fundamental para conhecer,
compreender e observar os movimentos de ruptura do modelo feminino na literatura portuguesa.
O objetivo da apresentação deste ano, na 27ª Semana de Iniciação Científica (SEMIC), é expor os
resultados de uma pesquisa que se desenvolveu ao longo de dois anos e meio, recorrendo a uma
metodologia que articula a obra camiliana, os estudos de gênero e a historiografia do século XIX,
com a finalidade de ampliar a análise acerca da protagonista do romance, sem deixar de adotar uma
perspectiva feminista para observar a trajetória da personagem. O que se apresentará brevemente
na SEMIC é a conclusão de um trabalho que compreende a personagem Albertina como antimodelo de feminilidade do romantismo português, ao mesmo tempo que a considera um modelo de
novas posturas femininas instauradas na sociedade oitocentista, simbolizando a resistência e a busca por autonomia do sujeito feminino.
palavras-chave: Camilo Castelo Branco; crítica feminista; romantismo português

The novel A Filha do Doutor Negro is part of the wide literary production of the Portuguese
author Camilo Castelo Branco. It is known that Camilo was a professional writer, that is, he had
the literary production as the main source of lifelihood. Given this situation, the author wrote novels that dialogued with the main social issues of the time, especially those related to gender issues
in the family environment. In particular, the work A Filha do Doutor Negro stands out. It is a rich
work because it allows multiple reflections, especially regarding the character Albertina, daughter
of a renowned black lawyer who does not accept the relationship of the daughter with the clerk of
his office. Albertina, from the beginning of the narrative, acts against the impositions of the father
and the Portuguese conservative society of century XIX, taking her power of decision until the last
consequences. This character represents a break in the ideal of aesthetic and female personality of
Portuguese romanticism: She is of mixed race and acts according to her own will, ignoring the im-
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positions of the patriarchal structure of nineteenth century society. For this reason, analyzing the
trajectory of this Camilian character is fundamental to know and observe the rupture movements
of the female model in Portuguese literature. The purpose of this year’s presentation, in the 27th
Scientific Initiation Week (SEMIC), is to present the results of a research that has developed over
two and a half years. For this, a methodology was used to articulate the Camilian work, the studies
of genre and the historiography of the nineteenth century to broaden the analysis about the novel
protagonist, while adopting a feminist perspective to observe the trajectory of the character. What
will be presented briefly in SEMIC is a conclusion of a work that includes the character Albertina
as antimodel of femininity of the Portuguese romanticism, at the same time that the same character corresponds to a model of new female postures established in the nineteenth century society,
symbolizing a resistance and search for autonomy of the female subject.
keywords: Camilo Castelo Branco; feminist criticism; Portuguese romanticism
Apoio Financeiro:
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LETR A S
885. TEORIA-NA-PRÁTICA: OS NOVOS ESTUDOS DO LETRAMENTO E
O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA COM
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE SEMILIBERDADE
Autor:			
Colaborador(es):
				
Orientador:		

Iolanda Ferreira da Silveira
Carolina Menegardo Ribeiro
Daniele Maria de Jesus Negre
Marcia Lisbôa Costa de Oliveira (CEH / FFP)

Este trabalho tem por objetivo discutir as concepções dos Novos Estudo do Letramento
e sua influência na elaboração didática de oficinas de Língua Portuguesa no projeto LetraJovem
(UERJ/FFP). O trabalho do LetraJovem apresenta uma proposta voltada para uma perspectiva social de equidade, lutando contra estereótipos e incentivando a participação comunitária dos envolvidos (TRIPP, 1990). Buscamos contribuir para o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos
dos participantes, seguindo abordagens oriundas dos Novos Estudos do Letramento (GEE, 2008;
STREET, 2014). As oficinas de Língua Portuguesa envolvem temas contemporâneos, escolhidos
pelos participantes e textos em vários gêneros e modos semióticos, com a finalidade estimular a
reflexão crítica. Adotamos a metodologia da pesquisa-ação (TRIPP, 1990; TOLEDO e JACOBI,
2013) e, a partir do levantamento dos interesses e necessidades dos participantes, formulamos e
implementamos estratégias pedagógicas, cujos resultados avaliamos constantemente, em um ciclo
que envolve estudo teórico, ação, participação e reflexão. Analisaremos os resultados de um módulo temático desenvolvido em 2018, demonstrando como foi construída a articulação da teoria-na-prática. Focalizaremos as produções escritas dos participantes do Programa Justiça Pelos Jovens,
desenvolvido pelo Departamento Pró-Sustentabilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, que reúne adolescentes e jovens que cometeram um ato infracional, os quais cumpriram
ou estão cumprindo medida socioeducativa e participam das Oficinas Letrajovem como parte de
seu processo de reinclusão social.
palavras-chave: Novos Estudos do Letramento; Teoria-na-prática; Identidades

Theory-in-practice: the New Literature Studies and the development of Portuguese language workshops with semi-liberated adolescents This study is to the study of the knowledge of Letration and its improved in the format of the knowledge of Portuguese in the Project LetraJovem
(UERJ / FFP). Letter’s work has a proposal focused on the social perspective of equity, combating
steroids and encouraging participation of the community of those involved (TRIPP, 1990). We
sought to contribute to the development of the linguistic data of the participants, following the
guidelines of the New Studies of Literature (GEE, 2008; STREET, 2014). The Portuguese Language workshops involve contemporary themes, chosen by the participants and written in various
genres and semiotic modes, with a fast and critical edition. We adopted a research-action methodology (TRIPP, 1990; TOLEDO and JACOBI, 2013) and, based on the survey of participants’
interests and needs, formulated and implemented pedagogical strategies, results of the processes,
in a cycle that involved the theoretical study, action, participation and reflection. We will analyze
the results of a thematic module developed in 2018, demonstrating how the theory-in-practice
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articulation was constructed. Focusing on the written productions of the participants of the Justice
for Young People program, in the process of extending the justice process, in the process of judgment, in the process of social reintegration and of young people with the commitment of acting in
an empirical and participative way. of Workshops Translation at the same time part of its process
of social reinclusion.
keywords: New Literature Studies; Theory-in-practice; Identities
Apoio Financeiro:
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LETR A S
886. THÉOPHILE GAUTIER: UM HOMEM DE SEU TEMPO
Autor:			
Orientador:		

Priscila Guerra Prado Gonzalez
Maria Cristina Batalha (CEH / ILE)

O século XIX é marcado por profundas mudanças estruturais da sociedade, um século de
revoluções e busca pelo livre pensamento. A Arte, por sua vez, também passou por rupturas com
o sistema clássico-romântico e adquiriu novas vertentes. Por meio da literatura do artista e autor
Pierre Jules Théophile Gautier, a pesquisa teve como objetivo observar a literatura fantástica analisando as diferentes fases do artista ao longo do século XIX. Com enfoque na leitura dos contos La
Cafetière (1831), La Morte Amoureuse (1836), e Spirite (1866), foi possível identificar suas transformações artísticas conforme o amadurecimento do autor que como um homem de seu tempo,
Gautier, em sua última fase, adequou-se ao pensamento cientificista vigente na época refletindo-os em suas obras literárias. A partir do prefácio de Mademoiselle de Maupin (1835) foi possível
identificar o posicionamento estético de Gautier definido pelas manifestações artísticas, o que ele
chama de “Arte pela Arte”. Com a contribuição do sociólogo francês Pierre Bourdieu em “As regras
da Arte” buscou-se a compreensão da arte literária deste século, com uma metodologia que visa
analisar cientificamente as condições sociais da produção e a recepção da obra de arte. Em relação
a orientação teórica, além de Bourdieu com o conceito de “campo literário”, Tzvetan Todorov
também norteou esta pesquisa em relação à definição e características peculiares do fantástico com
seu livro “Introdução à Literatura Fantástica”. Assim, com base nestes teóricos mencionados, na
leitura dos três contos de Gautier concluiu-se que o autor foi influente em seu tempo, contribuindo
também nos movimentos literários, além de modificar o conceito de arte incorporando a literatura
às artes plásticas, ele também se permitiu mudar ao longo dos anos. Os resultados obtidos, tendo
em vista o objetivo inicial, foram satisfatórios, apesar da pesquisa não ter chegado ao fim devido a
fatores externos de ordem pessoal.
palavras-chave: Théophile Gautier; Século XIX; Literatura Fantástica

The 19th century was marked by profound structural changes in society, an era of revolutions and of the pursuit of free thinking. Art, in turn, also went through ruptures with the classic-romantic system and developed new approaches. By examining the written works of the artist
and author Pierre Jules Théophile Gautier, the research aimed to observe fantastic literature and
analyze the artist’s different periods throughout the 19th century. Focusing on the reading of the
short stories La Cafetière (1831), La Morte Amoureuse (1836), and Spirite (1866), it was possible to identify the artistic transformations consistent with the development into maturity of the
author who, as a man of his time, and in his last period, adapted to the scientism in force at that
moment and reflected it in his literary works. By reading the preface to Mademoiselle de Maupin
(1835), it was possible to identify Gautier’s aesthetic position, defined by artistic manifestations,
what he called “Art for Art’s Sake”. With the contribution of the French sociologist Pierre Bourdieu in “The Rules of Art”, we sought to understand the literary art of that century, with a methodology that aims to scientifically analyze the social conditions of production and reception of the
work of art. In relation to the theoretical framework, in addition to Bourdieu with his concept of
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“literary field”, Tzvetan Todorov also guided this research as to the definition and peculiar characteristics of the fantastic presented in his book “The Fantastic: A Structural Approach to a Literary
Genre”. Thus, based on the theorists previously mentioned and on the reading of Gautier’s three
short stories, we came to the conclusion that the author was influential in his time. He contributed
to literary movements, modified the concept of art by incorporating literature to plastic arts, and
allowed himself to develop over the years. In view of the initial objective, the results obtained were
satisfactory, although the research could not be completed due to personal reasons.
keywords: Théophile Gautier; 19th century; Fantastic Literature
Apoio Financeiro: CNPQ
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LETR A S
887. VOZES FEMININAS NA LITERATURA DA “BELLE ÉPOQUE”
Autor:			
Orientador:		

Flávia Marcal Meslin Pires
Carmem Lúcia N. de Figueiredo Souza (CEH / ILE)

Pesquisadora: Flávia Marçal Meslin Pires Orientadora: Carmem Lucia Negreiros de Figueiredo Souza Em uma sociedade que considerava o livro um conselheiro perigoso, em que ler era um
hábito reservado apenas aos doutores, a Literatura Brasileira da “Belle Époque” não reservava às
mulheres o devido lugar. Todavia, vozes femininas se impõem neste cenário predominantemente
masculino. A presente pesquisa tem por objetivo estudar o lugar de fala ocupado pela mulher na
literatura do período em questão, as mudanças ocorridas, seus paradoxos e suas tensões. Para essa
finalidade o método adotado foi analisar crônicas selecionadas de Narcisa Amália e Júlia Lopes de
Almeida, bem como textos teóricos sobre suas obras. Como resultado dessa breve análise, podemos observar que a mulher tinha que lidar com a tensão de receber uma educação conservadora,
voltada para o lar, ao mesmo tempo em que o mundo ao seu redor explodia em inovações culturais
e tecnológicas. Este é o momento em que se inicia uma tomada de consciência acerca das ideias de
liberdade e autonomia feminina. O presente trabalho pretende investigar os recursos literários das
crônicas de Narcisa Amália e Júlia Lopes de Almeida, ressaltando a sua importância na inserção
definitiva das mulheres no mundo jornalístico e literário como profissionais atuantes das Letras.
Através de crônicas que eram espelhos da sociedade burguesa, espécies de vitrines do intelectual,
essas mulheres conquistaram influência e respeito numa época em que as pessoas liam a cidade pelos jornais. Apesar de uma produção literária intensa e sofisticada, as mulheres deste período foram
preteridas pelo cânone. Narcisa representa um grito que foi silenciado, cujos ecos ainda ressoam
até os dias presentes. Júlia, por sua vez, utilizou da sutileza da linguagem a fim de se apropriar das
lacunas possíveis para influenciar toda uma geração acerca do novo espaço que a mulher poderia
ocupar. Por essa razão Júlia pode ser compreendida como um “sussurro ao pé do ouvido”. Este
estudo tenciona, portanto, dar voz àquelas que foram silenciadas, relembrar aquelas que a historiografia literária esqueceu.
palavras-chave: Narcisa Amália; Júlia Lopes de Almeida; Belle Èpoque

In a society that considered the book a dangerous advisor, in which reading was a habit reserved only for doctors, the Brazilian Literature of the Belle Époque did not reserve the right place
for women. However, female voices prevail in this predominantly male scenario. The present
research aims to study the place occupied by women in the literature of the period in question,
the changes that have occurred, their paradoxes and their tensions. For this purpose the method
adopted was to analyze selected chronicles of Narcisa Amália and Júlia Lopes de Almeida, as well
as theoretical texts about their works.            As a result of this brief analysis, we can see that the
woman had to deal with the tension of receiving a conservative, home-oriented education, while
the world around her exploded in cultural and technological innovations. This is the moment that
the ideas of feminine freedom and autonomy begins. The present work intends to investigate the
literary resources of the chronicles of Narcisa Amália and Júlia Lopes de Almeida, emphasizing its
importance in the definitive insertion of women in the journalistic and literary world as professio-
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nals working in Literature. Through chronicles that were mirrors of bourgeois society, intellectual
showcases, these women gained influence and respect at a time when people read the city through
the newspapers. Despite intense and sophisticated literary production, the women of this period
were deprecated by the canon. Narcissa represents a screams that has been silenced, whose echoes
still resonate until the present day. Julia used the subtlety of language in order to appropriate the
possible gaps to influence an entire generation about the new space that women could occupy. For
this reason Julia can be understood as a “whisper by the ear.” This study intends, therefore, to give
voice to those that have been silenced, to remember those that the literary historiography forgot.
keywords: Narcisa Amália; Júlia Lpoes de Almeida; Belle Époque
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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888. A APRENDIZAGEM DE LE A PARTIR DO USO DE UM APLICATIVO
MULTIFUNCIONAL, MEDIADO POR TUTORES E UM CHATBOT
Autor: 		
Orientador:		

Rayanne Lira Favacho Caspary
Gabriela Marques-Schäfer (CEH / ILE)

Já há mais de 20 anos, a aprendizagem por meio de ferramentas digitais é uma das atividades
mais procuradas entre jovens e adultos. Não se abstendo de uma tendência, que apesar de não ser
nova, vem crescendo a cada ano, o projeto se propôs a desenvolver um material didático digital e
investigar a sua influência na aprendizagem dos grupos envolvidos nas duas etapas da pesquisa. O
objetivo deste trabalho é apresentar as duas etapas da pesquisa empírica, realizada por alunos do
Instituto Goethe em sua primeira fase e voluntários do Brasil inteiro em uma segunda fase. Com
este estudo, objetivou-se responder as seguintes questões: (i) como o uso do aplicativo de comunicação do “facebook” e, especialmente, o chatbot” criado para este projeto especificamente pode
fomentar sistematicamente habilidades orais de aprendizes? (ii) como a aprendizagem de vocabulário e gramática pode ser melhorada? (iii) quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de
tecnologia? (iv) qual a qualidade das tarefas formuladas, em quanto tempo e com qual frequência
os alunos realizam quais atividades? (v) como se dá a interação dos alunos entre si e entre eles e os
tutores? Partimos de conceitos teóricos de cunho sócio-construtivistas de que situações autênticas
podem facilitar a aprendizagem de LE (VYGOTSKY, 1978; LONG, 1981). Para a investigação foi
adotada uma metodologia de base qualitativo-interpretativista (LÜDKE, 1987). O corpus analisado
é composto de entrevistas, questionários, dados fornecidos pelo próprio aplicativo e “feedbacks”
via whatsapp e E-mail. Resultados qualitativos da pesquisa mostram que as interações realizadas
ofereceram inúmeras oportunidades para os alunos de adquirir novo vocabulário, para praticar
fenômenos gramaticais e expressões da língua alvo, contribuindo, assim, para o desenvolvimento
de competência comunicativa. Na primeira etapa da pesquisa, o aproveitamento efetivo dessas funcionalidades não ocorreu, mas na segunda fase sim. Além disso, através do feedback dos aprendizes
e dos resultados preliminares da análise de dados, foi possível constatar que as tarefas propostas
possuem grande potencial no aprimoramento não só da habilidade oral, mas também das habilidades auditiva de escrita e de leitura. Em contraste com outros aplicativos que se mostram limitados
a determinados níveis ou no desenvolvimento de habilidades específicas, o aplicativo “ChatClass
Deutsch” se mostrou promissor e inovador. Diante disso, conclui-se que o uso de aplicativos e de
materiais didáticos digitais, em especial nesse contexto o material desenvolvido e investigado, possibilita o desenvolvimento das mais diversas habilidades da língua de forma dinâmica, interativa,
flexível, móvel e motivadora.
palavras-chave: Material didático digital; aprendizagem de LE; “E-learning”

For more than 20 years, learning through digital tools is one of the most used activities
between young people and adults. Not refraining from a tendency, which although not new, is
growing every year, the project proposed to develop a digital didactic material and investigate its
influence in the learning of the groups involved in the two stages of the research. The objective of
this work is to present the two stages of the empirical research, carried out by students of the Goe-
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the Institute in its first phase and volunteers from all over Brazil in a second phase. With this study,
we aimed to answer the following questions: (i) how the use of the facebook communication App
and especially the chatbot created for this project specifically can systematically foster oral skills of
apprentices? (ii) how can vocabulary and grammar learning be improved? (iii) what are the advantages and disadvantages of this type of technology? (iv) what is the quality of the tasks formulated,
how long and how often do the students perform the activities? (v) how do the students interact
with each other and between them and the tutors? We start from theoretical concepts of a socio-constructivist nature, from which authentic situations can facilitate FL learning (VYGOTSKY,
1978; LONG, 1981). For the investigation, a qualitative-interpretative methodology was adopted
(LÜDKE, 1987). The corpus analyzed consists of interviews, questionnaires, data provided by the
application itself and feedbacks via whatsapp and e-mail. Qualitative results of the research show
that the interactions offered numerous opportunities for students to acquire new vocabulary, to
practice grammatical phenomena and expressions of the target language, contributing to the development of communicative competence. In the first stage of the research, the effective use of these
functionalities did not occur, but in the second phase, it did. In addition, through the apprentices’
feedbacks and the preliminary results of the data analysis, it was possible to verify that the proposed tasks have great potential in improving not only the oral ability, but also the listening, writing
and reading skills. In contrast to other applications that are limited to certain levels or the development of specific skills, the ChatClass Deutsch application was promising and innovative. Therefore, it is possible to conclude that the use of digital didactic applications and materials, especially in
this context, the material developed and investigated, allows the development of the most diverse
language skills in a dynamic, interactive, flexible, mobile and motivating way.
keywords: Digital didactic material; learning of a FL; E-learning
Apoio Financeiro: ; Uerj
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889. ADAPTAÇÃO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS NO ENSINO DE
LÍNGUA ESTRANGEIRA
Autor:			
Orientador:		

Igor Mateus Alves Rodrigues
Poliana Coeli Costa Arantes (CEH / ILE)

Autor: Igor Mateus Alves Rodrigues Orientadora: Poliana Coeli Costa Arantes (UERJ) Dada
a crescente oferta de séries e filmes em língua alemã ao público mais geral, apresentou-se a possibilidade de utilizar estas produções audiovisuais como apoio ao ensino e aprendizado da língua
alemã. A isto se seguiu então o trabalho de produção de material didático baseado nestas produções
e a reflexão sobre quais são os pontos importantes para se ter em mente ao adaptar filmes e séries em materiais didáticos e as dificuldades neste processo de adaptação. Trilhando este caminho,
traçamos como objetivo o planejamento de uma aula baseada na série alemã “Dark” disponível na
plataforma de streaming “Netflix”. Tendo em mente uma turma com proficiência básica a intermediária da língua alemã, exercícios ligados ao contexto da série e sua narrativa foram criados e,
seguindo essa lógica, foi aproveitado e tomado como foco o tema de “viagem no tempo” da história.
Focamos, então, em exercícios de conjugação verbal no presente, passado (“Perfekt” e “Präteritum”)
e introduzimos a produção de estruturas frasais sobre cenários hipotéticos (“irreale Bedingungssätze”), sempre trabalhando o uso da língua inserida em um contexto. Planeja-se, agora, colocar esse
plano de aula em prática com uma turma de estudantes de alemão da UERJ para que, deste modo,
o pesquisador seja capaz de avaliar e apontar os pontos fracos e fortes de sua adaptação. Espera-se
que, com essa pesquisa, haja uma maior reflexão quanto ao trabalho de adaptação das produções
audiovisuais do entretenimento ao voltá-las para o ensino de línguas estrangeiras, assim como avaliar o impacto, seja ele positivo ou negativo, que tais materiais tem no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes e professores. Palavras-chave: linguística aplicada; audiovisual; produção de
material didático. Apoio Financeiro: CNPq
palavras-chave: linguística aplicada; audiovisual; produção de material didático

Author: Igor Mateus Alves Rodrigues Advisor: Poliana Coeli Costa Arantes Given the increasing offer of TV-series and movies in German language to the general public, the possibility
of using these audiovisual productions as a support for the teaching and learning of the German
language presented itself. What followed then was the work towards a production of courseware
based on these shows and movies and the thinking over what could be the most important aspects
to have in mind when adapting movies and TV-shows to courseware and also what are the difficulties and obstacles in this adaptation process. Following this path, the planning of a class worked
around a German TV-show (available at Netflix), “Dark”, was set as the goal. Having in mind a
class of students with a basic to intermediary proficiency in the German language, lessons linked
to the context and narrative of the show were created and, following this logic, the story’s theme
of time travel was taken as the focus point of the lessons. Therefore, we mainly focused in verbal
conjugation exercises in the present tense, past (“Perfekt” and “Präteritum”) and introduced the
production of phrasal structures about hypothetical scenarios (“irreale Bedingungssätze”), always
working the use of the German language inside a context. The plan now is to use these adapted
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lessons at an actual class of students of the German language at UERJ which will help with evaluating and pointing all the weak and strong points of this adaptation. We hope to achieve, with
this research, a greater insight about the work of adapting audiovisual works (first intended for
entertainment) to the process of teaching and learning a foreign language, as well as evaluate the
impact, be it positive or negative, these courseware have on the teaching and learning of a foreign
language. Keywords: applied linguistics; audiovisual; courseware production Financial Support:
CNPq
keywords: applied linguistics; audiovisual; courseware production
Apoio Financeiro: CNPQ
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890. AS CENOGRAFIAS DO GOVERNO TEMER NA REVISTA ÉPOCA
Autor: 		
Orientador:		

Bruna dos Santos de Oliveira
Decio Orlando Soares da Rocha (CEH / ILE)

Vivemos, atualmente, um período de muitas incertezas. A crise chegou a vários setores da
sociedade, como na educação, na saúde, na economia e na política, que é o campo que nos interessa
nesse trabalho. O Brasil sempre foi marcado pela instabilidade política e más gestões, e, pelo menos
desde o ano passado, essa situação vem-se agravando. O objetivo do presente trabalho é analisar,
sob o critério estendido no tempo e à luz dos conceitos propostos por Dominique Maingueneau de
cena englobante, cena genérica e cenografia, capas da Revista Época desde a ascensão ao poder do
atual Presidente da República, Michel Temer, em agosto de 2016, até agosto de 2017, totalizando,
assim, um período de um ano. Selecionamos uma capa por mês, cientes de que as capas representam o primeiro contato que o interlocutor tem com o que foi produzido. Durante a realização do
projeto, percebeu-se que a Revista Época explora muito em suas capas recursos como intertextualidade e paródias, metáforas com filmes e histórias de ação, suspense, fazendo uso explícito da cenografia. Foi possível perceber também que as capas têm em comum críticas ao governo atual, títulos
curtos e impactantes – a maioria tem apenas uma palavra – e, por fim, que as notícias são passadas
num tom de ironia. Consideramos ser necessário que os cidadãos estejam sempre informados de
quaisquer atitudes tomadas pelo governo, pois vivemos num estágio de atenção e, se essas atitudes
forem perigosas para a nossa liberdade e bem-estar, é preciso que lutemos para que nossos direitos
sempre sejam cumpridos. Para tal fim deverá contribuir a investigação das cenografias a que se tem
acesso no material analisado. Um artigo reunindo as principais conclusões da pesquisa realizada, a
qual se encerrou ao final de março de 2018, encontra-se no momento em execução.
palavras-chave: Cenografia; Dominique Maingueneau; Revista Época

We are currently experiencing a period of many uncertainties. The crisis has reached many
sectors of society, such as education, health, economics and politics, which is the field that interests
us in this work. Brazil has always been marked by political instability and bad manners, and, at least
since last year, this situation is becoming worse. The purpose of the present work is to analyze,
under the criterion extended in time and in light of the concepts proposed by Dominique Maingueneau of encompassing scene, generic scene and scenography, covers of Época Magazine since
the rise to power of current President Michel Temer, in August 2016, through August 2017, thus
totaling a period of one year. We selected one cover per month, knowing that the covers represent the first contact that the interlocutor has with what was produced. During the this project, it
was noticed that Época magazine explores much in its covers resources such as intertextuality and
parodies, metaphors with films and action stories, suspense, making explicit use of scenography.
It was also possible to see that the covers have in common criticism of the current government,
short and impressive titles - most have only one word - and, finally, that the news is passed in an
ironic tone. We consider it is necessary for citizens to be always informed of any actions taken by
the government, because we live in a state of attention, and if these attitudes are dangerous to our
freedom and well-being, we must strive to ensure that our rights are always fulfilled. To this end,
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it should contribute to the investigation of the sceneries to which the material analyzed has access.
An article summarizing the main findings of the survey, which was completed at the end of March
2018, is currently underway.
keywords: Scenography; Dominique Maingueneau; Época Magazine
Apoio Financeiro: ; UERJ
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891. COLETA LONGITUDINAL: A ETAPA DE TRANSCRIÇÃO DE DADOS
Autor:			
Orientador:		

Thamiris Santos Halasz de Farias
Marina Rosa Ana Augusto (CEH / ILE)

Este trabalho de registro de dados infantis trata-se de uma tarefa meticulosa e que exige tempo considerável a fim de obter um bom resultado; para isso, é necessário passar por algumas etapas,
que são: coleta de dados, transcrição e análise. Por ser uma pesquisa que está relacionada ao desenvolvimento da linguagem infantil, as conclusões tiradas desse estudo exigem um tempo maior, justamente pelo fato de acompanharmos o avanço na fala da criança de acordo com seu crescimento,
ou seja, é importante intensificar as transcrições de tempos em tempos, com o propósito de obtermos dados confiáveis que gerem respostas significativas. Durante o estudo, existe a participação de
crianças voluntárias (a partir de dois anos de idade) que são autorizadas pelos pais; o bolsista realiza
as gravações, interagindo com a criança através de brincadeiras e conversas de uma forma natural,
a intenção é aproximar-se ao máximo de situações cotidianas. Nesta exposição, apresentamos as
etapas do projeto, focalizando particularmente na etapa da transcrição de dados. Atualmente, no
projeto há a participação de três crianças voluntárias, com as quais são feitas constantes gravações
e transcrições; quando constam avanços significativos nos processos de fala, começamos as análises
referentes às diversas estruturas da língua. Para identificar essas estruturas e comprovarmos uma
teoria, o essencial é que os voluntários permaneçam no projeto até completarem seis anos de idade.
As transcrições seguem como critério o manual do banco de dados CHILDES (The CHAT Transcription http://talkbank.org/manuals/CHAT.pdf), esse modelo a ser seguido requer uma preparação específica, o que também demanda um tempo de aprendizado; além disso, transcrever é um
ato que necessita muita atenção e tempo. As etapas envolvidas no projeto exigem múltiplas funções
do bolsista. No momento, focalizamos com mais detalhes a fase de transcrição de dados, segundo
os critérios do CHILDES, como já mencionado. Diante das idades distintas das crianças, tem-se
obtido resultados interessantes na transcrição, pois pode-se verificar os estágios distintos em que
cada criança se encontra. No entanto, ressalta-se que estudos longitudinais como esse requerem um
investimento de tempo a longo prazo.
palavras-chave: aquisição da linguagem; coleta longitudinal; desenovolvimento morfossintático

This study deals with longitudinal children data, which requires a considerable amount of
time and effort. Several steps have to be considered: collecting data, transcribing audios and analyzing data. So in order to get to the last step, all the previous ones have to be undertaken, which
consumes time and careful planning. To follow children´s progress, it is necessary not only to have
recorded children’s spontaneous speech during a period of several years, but also carefully transcribing these data in order to be able to undertake a careful and detailed analysis. Participants in this
study are children (from two years of age) and their parents who voluntarily allow the recording of
spontaneous interactions among themselves as well with the experimenter in daily routine activities so that informal and natural speech is obtained. In this presentation, we detail the steps involved in the project, focusing particularly in the transcription of data. There are three children being
recorded in the project nowadays. They are recorded every two weeks in sessions lasting about 20
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minutes. These recording have to be transcribed and analysed in terms of the relevant progress in
their speech performance. In order to be able to identify children’s morphosyntactic development,
it is important that they be recorded until their sixth year of age. For the transcription the CHILDES database is used CHILDES (The CHAT Transcription http://talkbank.org/manuals/CHAT.
pdf). A training in this code is required from the transcripter, It is a meticulous task, in which close
attention and a considerable amount of time are needed. Actually, the steps involved in the project
demand the performance of distinct tasks by the student (fellowship of scientific initiation). The
focus of this presentation, the transcription of data, follows the criteria adopted by the CHILDES
initiative. As children are in different age ranges, interesting results can be anticipated, since it is
detectable that each child is in a different development stage. It is important though to point out
that this kind of investigation requires a long-term investment.
keywords: language acquisition; longitudinal study; morphosyntactic development
Apoio Financeiro: FAPERJ ; ; APQ-1
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MÓVEIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE PROPOSTAS E EXPERIÊNCIAS
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As tecnologias móveis estão diariamente presente em nossas vidas. Em analogia ao termo
“E-learning”, que significa aprendizagem mediada por algum recurso eletrônico, surge, na área da
Educação, o termo “M-Learning” que significa aprendizagem com algum recurso eletrônico móvel.
Desta forma, este projeto busca investigar os limites e as possibilidades dos aplicativos móveis voltados para a aprendizagem de línguas estrangeiras. Para tanto, o presente trabalho foram realizadas
três etapas de pesquisa. Na primeira, foram analisados diversos aplicativos, e a partir dos resultados
dessa análise, decidiu-se, em uma segunda etapa investigar mais criticamente o aplicativo Duolingo. Através de um questionário disponibilizado online no site do Projeto, buscou-se responder a
seguinte questão de pesquisa: Como aprendizes que usam ou já usaram o aplicativo Duolingo definem suas experiências com aprendizagem de línguas e com as ofertas do aplicativo? Para a investigação foi adotada uma metodologia de base qualitativo-interpretativista (LÜDKE 1987), porém
alguns dados foram quantificados. Partindo de conceitos teóricos de cunho sócio-construtivistas
de que situações autênticas fomentam a aprendizagem de LE (VYGOTSKY, 1978; LONG, 1981),
pode-se perceber com a análise de dados que há um desencontro entre a proposta do aplicativo e
o que é de fato oferecido em sua plataforma. Encontramos também como resultado uma contradição entre o conceito de aprendizagem dos usuários e o que eles realizam na prática para aprender
línguas. Esses usuários afirmam querer aprender uma língua para interagir e se comunicar com
pessoas de outras culturas, porém não encontram no Duolingo nenhuma forma de comunicação
intercultural. Visando atender a essa demanda, desenvolveu-se, a terceira etapa do presente estudo,
que constituiu no desenvolvimento de um aplicativo próprio do grupo de pesquisa Calic-Tech,
denominado “Chatclass”. Com este novo aplicativo, os alunos podem interagir entre si com tutores
e especialistas para praticar de forma oral e escrita a língua alvo.
palavras-chave: tecnologia móvel; aprendizagem móvel; aplicativo

Mobile technologies are daily present in our lives. In analogy with the term “E-learning”,
which means learning mediated by some electronic resource, in the area of Education, the term
“M-Learning” means learning through some mobile electronic resource. In this way, this project
seeks to investigate the limits and possibilities of mobile applications focused in the learning of
foreign languages. In this way, the present work was carried out by three stages of research. In the
first one, several applications were analyzed, and from the results of this analysis, it was decided,
in a second stage to investigate more critically the app Duolingo. Through a questionnaire, available online on the Project website, we sought to answer the following research question: How do
apprentices who use or have already used the Duolingo application define their experiences with
language learning and the application offerings? For the research, a qualitative-interpretative methodology was adopted (LÜDKE 1987), but some data were quantified. Based on the theoretical
concepts of socio-constructivism that authentic situations foster LE learning (VYGOTSKY, 1978;
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LONG, 1981), it can be seen from data analysis that there is a mismatch between the application
proposal and what it is in fact offered on its platform. We also find, as a result, a contradiction between their concepts of learning languages and what they do in practice to learn languages. These
users intend to learn languages to interact and communicate with people from other cultures,
but they do not find in Duolingo any form of intercultural communication. In order to meet this
demand, the third step of the present study had as its focus the development of an application of
the Calic-Tech research group, called “Chatclass”. With this new application, students can interact
with tutors and specialists to practice oral and written target language.
keywords: mobile technology; M-learning; app
Apoio Financeiro: CNPQ
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PARA CONCEPTUALIZAÇÃO DE CONVERSA: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
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Orientador:		
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Juan Cosme de Abreu
Sandra Pereira Bernardo (CEH / ILE)
Naira de Almeida Velozo

Apresentam-se, nesta comunicação, contribuições alcançadas com aplicação do modelo de
Rede de Espaços Comunicativos Básicos (RECB) à descrição da organização conceptual de interações verbais. O objetivo de trabalhar com modelo de RECB (FERRARI; SWEETSER, 2012,
FERRARI; PINHEIRO, 2014), na conceptualização de conversas, pautou-se na hipótese de que
esse modelo representaria avanço em termos teóricos e metodológicos, em razão da postulação
de uma base (ground) composta de outros espaços ativados ao longo da construção de sentido da
interação em andamento. Foram analisados dados da amostra de Bernardo (2002), que consiste na
transcrição de uma conversa, com cerca de 30 minutos, gravada durante um jantar, em 1988, com
a participação de cinco pessoas; e do Banco de Dados Interacionais (Roncarati, 1996), que reúne
transcrições de treze conversas gravadas entre novembro de 1989 e janeiro de 1991, com duração
variada, totalizando cerca de 270 minutos. Como em Bernardo (2002) se trabalhou com a Teoria
dos Espaços Mentais (Fauconnier, 1997), as etapas percorridas para realização da pesquisa foram
permeadas por considerações e pareamentos quanto à adoção da RECB em relação à Teoria do
Espaços Mentais, no que tange ao potencial ganho descritivo obtido, no sentido de alcançar uma
proposta de descrição de interações verbais que abarcasse seus aspectos sociocognitivos: o caráter
interacional, situacional e semântico-pragmático. Testaram-se algumas possibilidades de configuração dos espaços mentais da RECB, para representar a conceptualização de trechos de conversas
com alternâncias de turno entre seus participantes. Os resultados alcançados em termos teóricos
e representacionais serão ilustrados por meio das RECB postuladas para trechos de interações, de
modo a evidenciar a adequação descritiva desse modelo.
palavras-chave: Linguística Cognitiva; Espaços Mentais; Conversa

In this communication, contributions are presented with the application of the Basic Communicative Space Network (BCSN) model to the description of the conceptual organization of
verbal interactions. The objective of working with the BCSN model (FERRARI; SWEETSER,
2012, FERRARI; PINHEIRO, 2014), in the conceptualization of conversations, was based on the
hypothesis that this model would represent progress in theoretical and methodological terms, due
to the postulation of a base (ground) composed of other spaces activated along the construction of
sense of the interaction in progress. Data from the sample of Bernardo (2002), which consists of
the transcription of a conversation, with about 30 minutes, recorded during a dinner in 1988, with
the participation of five people, were analyzed; and the Interaction Database (Roncarati, 1996),
which includes transcriptions of thirteen conversations recorded between November 1989 and
January 1991, with varying duration, totaling about 270 minutes. As Bernardo (2002) worked on
the Theory of Mental Spaces (Fauconnier, 1997), the steps taken to carry out the research were
permeated by considerations and similarities regarding the adoption of the BCSN in relation to the
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Theory of Mental Spaces, regarding the potential descriptive gain obtained, in the sense of reaching a proposal of description of verbal interactions that encompassed its sociocognitive aspects:
the interactional, situational and semantic-pragmatic character. Some possibilities of configuration of the mental spaces of the BCSN were tested, to represent the conceptualization of excerpts of
conversations with shift alternations between its participants. The results achieved in theoretical
and representational terms will be illustrated by means of the postulated BCSN for excerpts of interactions, in order to show the descriptive adequacy of this model.
keywords: Cognitive Linguistics; Mental Spaces; Conversation
Apoio Financeiro: ; bolsa PIBIC/UERJ
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LINGUÍST IC A
894. DO SOFRIMENTO À CURA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DA
CONSTRUÇÃO DO SOFRIMENTO DA MULHER E DO CONSUMO DO
FÁRMACO A SAÚDE DA MULHER ALMANAQUES DE FARMÁCIA DOS
ANOS 30 E 40
Autor:			
Orientador:		

Elaine Moraes da Silva Lourenco
Angela Corrêa Ferreira Baalbaki (CEH / ILE)

Introdução: As primeiras décadas do século XX são marcadas por transformações científicas, tecnológico-industriais e sanitaristas. Com base neste cenário, identificamos que havia uma
distribuição gratuita à população de almanaques de farmácia, edições que objetivam basicamente
a publicidade de produtos de ordem médica. Nesse contexto, a publicação do almanaque A Saúde
da Mulher estava em voga e era voltado especificamente para este grupo. Através desses materiais, verificamos que uma das formas discursivas de suscitar a venda dos medicamentos, no caso,
especialmente o fármaco A Saúde da Mulher, era a utilização do discurso do sofrimento como a
sustentação da indicação do medicamento e cura dos males. Objetivos: Compreender os modos da
legitimação do fármaco nos almanaques A Saúde da Mulher analisando, principalmente, as discursividades apresentadas a partir da promoção do tônico regulador, veiculado especificamente para
a mulher da época, asseverando a utilização do medicamento como forma de cura. Metodologia:
Como material de pesquisa, coletamos uma seleção de três almanaques produzidos entre os anos
1930 e 1940. A partir da organização desse corpus, buscamos regularidades na superfície linguística dos textos – processo de de-superficialização (ORLANDI, 2000) para proceder ao recorte de
sequências discursivas, que formam o corpus discursivo, com o recorte de trechos apresentados,
principalmente, nas seções destinadas ao convencimento do uso do fármaco pela mulher. Resultados: Os recortes nos demonstram que, dos três almanaques selecionados, principalmente, a voz
feminina que legitima o seu sofrimento através das irregularidades uterinas. Há, em apenas um
momento, a voz masculina, representando o sofrimento dos homens devido às irregularidades do
corpo feminino. Há ainda, o discurso produzido pelo almanaque, com o intuito de promover o medicamento como cura dos males sofridos pelas mulheres. Conclusão: Todos os modos de dizer são
tentativas de convencimento de que a ciência se sobrepõe à natureza, regulando algo que não pode
ser combatido naturalmente. A indicação do uso do fármaco como a cura de todos os males proporcionava declarações afirmativas sobre o tônico, que era considerado, à época, como o verdadeiro
milagre da ciência para a cura das irregularidades uterinas, causadas pela menstruação.
palavras-chave: Almanaques de farmácia; a saúde da mulher; fármaco

Introduction: The first decades of the 20th century were marked by scientific, technological-industrial, and sanitarian transformations. We identified in this scenario a free distribution of
pharmacy almanacs to the population; editions whose goal was to promote medical products. In
this context, the publishing of the almanac A Saúde da Mulher (‘Women’s Health’) was in vogue,
and was directed specifically to women. Analysis of this material allowed us to verify that a discursive form of increasing the sale of the drug A Saúde da Mulher relied on using a discourse of suffering, aiming at healing, and at the indication of that drug. Objectives: To understand the means for
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legitimating the aforementioned drug in the A Saúde da Mulher almanacs, through analyzing the
discourse for promoting the tonic specifically to women, which guaranteed the recognition of the
drug as a healing alternative. Methodology: We compiled a sample of three almanacs produced between 1930 and 1940. With this corpus, we searched for regularities in the linguistic surface of the
texts – process of de-superficialization (ORLANDI, 2000) – in order to gather discursive sequences
(which form the discursive corpus) mainly in the excerpts from sections which aim at convincing
women to use the drug. Results: The analysis demonstrate that in our sample the female voice
legitimates its suffering through uterine irregularities. There is only one occurrence of the male
voice representing men’s suffering due to irregularities of the female body. We also identified that
the discourse produced by the almanac had the goal of promoting the drug as a form of healing for
women’s suffering. Conclusion: All of the discursive forms are attempts at convincing that science
overrules nature, and regulates that against which one cannot naturally fight. Indicating the drug
as a means for healing led into positive statements on the tonic, which was considered, at that time,
a true scientific miracle for healing uterine irregularities caused by menstruation.
keywords: Pharmacy almanacs; women’s health; drug
Apoio Financeiro:
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LINGUÍST IC A
895. FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE INGLÊS NEGRO E REPRESENTAÇÕES
DE PESSOAS NEGRAS EM UM LIVRO DIDÁTICO
Autor:			
Orientador:		

Ana Beatriz Cardoso do Nascimento
Isabel Cristina Rangel Moraes Bezerra (CEH / FFP)

A partir da nossa vivência enquanto estudantes negros e professores em formação, o presente trabalho visa refletir e analisar a representação dos negros em um livro didático de Língua
Inglesa através dos pressupostos da Prática Exploratória (ALLWRIGHT, 2005; MILLER, 2013),
os pressupostos teóricos do letramento crítico (FERREIRA, 2012; GEE, 1986; JANKS, 2016) e
do letramento visual (FERREIRA, 2012). A Prática Exploratória é uma abordagem de ensino-aprendizagem que promove a reflexão dos praticantes envolvidos e dialoga com o letramento
crítico. Além disso, ela é usada como encaminhamento para a formação docente através do que
Miller (2011) denominou de ‘puzzle driven approach’, ou uma abordagem formativa que, segundo
Moraes Bezerra, Ribeiro e Rangel (2017), encoraja nos futuros professores e em professores em
serviço o ato de trazer questionamentos ou puzzles que afetem a qualidade de vida em sala de aula
(GIEVE; MILLER, 2006), reverberando na qualidade de ensino. Inspirados por essa perspectiva,
partimos da nossa vivência de alunos negros, decidimos trabalhar para entender como o negro é
representado no livro didático para o ensino de Língua Inglesa através dos textos, atividades e dos
personagens que aparecem nas unidades, uma vez que, na maioria das vezes, o negro é mostrado
de uma forma estereotipada (NEGRÃO,1988). Discutimos sobre as possíveis implicações que tal
representação traria para o ensino do idioma. A análise envolve um livro didático que costumava
a ser usado até recentemente na rede pública do município do Rio de Janeiro. Como resultado
dessa análise, foi possível identificar alguma modificação na forma de representação de personagens negros que aparecem nas unidades, se comparada a pesquisas anteriores. No entanto, ainda
há um tratamento diferenciado entre personagens negros e brancos no livro pesquisado, quando,
por exemplo, em relação à profissão, para personagens brancos podem ser indicadas atividades que
exigem formação escolar.
palavras-chave: Prática exploratória; Formação do professor negro de inglês. ; . Representação do
negro em livros didáticos.

The education of black teachers of English and the representation of black people in a textbook Having our experience of black students and teacher in the process of professional education, this study aimas at reflect and analyze the representation of black people in an English textbook having the principles of Exploratory Practice(ALLWRIGHT, 2005; MILLER, 2013), and the
tenets of critical literacy (FERREIRA, 2012; GEE, 1986; JANKS, 2016) as well as of visual literacy
(FERREIRA, 2012). Exploratory Practice is a teaching-learning approach that fosters reflection of
the practitioners involved and establishes a fruitful dialogue with critical literacy. Moreover, EP
is used as a guideline for teacher education through what Miller (2011) names as a ‘puzzle-driven
approach’, that is, a teacher education approach that, according to Moraes Bezerra, Ribeiro e Rangel (2017), encourages future teachers and in-service teachers to put forth their questions or puzzles that affect the quality of life in the language classroom (GIEVE; MILLER, 2006), reverberating
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in the quality of teaching. Inspired by this perspective, we used our experience as black students in
order to work to understand how black people are represented in one textbook designed for the
teaching of English through texts, activities and characters in the lesson unities, as these people are
usually represented in a stereotyped way (NEGRAO, 1998). We discuss the possible implications
that such representation might bring to the teaching of the mentioned language. The analysis involves a textbook that used to be adopted until recent days at municipal public schools in the city
of Rio de Janeiro. As a result, it was possible to identify some changes in the way black characters
are shown in the unities of the book, if compared to previous research on the theme. However, we
could see that there is still a different treatment in the way white and black characters are presented
in the mentioned book. For instance, as far as profession is concerned, for white characters the
professional activities related to them require educational formation
keywords: Exploratory Practice; Black teacher of English in-service education. ; Representation of black people in textbooks.
Apoio Financeiro: ; PIBIC/UERJ
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896. INTERAÇÃO ENTRE CONTEXTO E ESTRUTURA SINTÁTICA: UM
ESTUDO DE CLOZE COM NOVA METODOLOGIA
Autor: 		
Orientador:		
Coorientador:		

Débora Rocha Freitas Lemos
Marije Soto (CEH / ILE)
Marije Soto

Como desdobramento de um estudo de ERP de Soto et al. (2015), pretende-se verificar em
um estudo de ERP, se a influência de contexto sobre o acesso lexical de uma palavra alvo varia
de acordo com a sua posição sintática (adjunto adverbial x sujeito) (ex.: No teatro, o novo grupo
apresenta uma peça inédita hoje x O teatro municipal apresenta uma peça inédita hoje). Para a
preparação dos estímulos para esse experimento de EEG, utilizamos um teste cloze. Nesse teste,
participantes preenchem uma lacuna em uma sentença com a primeira palavra que vem à mente.
Isso serve para ter um bom controle de o quanto o contexto gerado numa dada sentença determina
a previsibilidade de uma palavra alvo, o que, supostamente, refletiria, de modo indireto, o nível
de ativação para um item lexical em uma dada sentença (Sadegi, 2008). Por exemplo, se 90% dos
participantes preenche a sentença A liquidação natalina reduziu... com a palavra o preço, podemos
concluir, com segurança, que essa palavra é altamente previsível nesse contexto. No formato atual
do cloze, o participante preenche as lacunas escrevendo, sem restrição de tempo, assemelhando
pouco o processo de acesso lexical natural, que é muito automático e rápido. Por isso desenvolvemos um programa no software eprime em que a leitura da sentença é automatizada, enquanto
a resposta do participante é falada e gravada automaticamente, junto com o tempo que ele levou
para responder. Além disso, usamos a tecnologia de conversão digital da fala para o texto, evitando
o trabalho extenso da digitalização das respostas. Um grupo de 46 graduandos foi testado e as análises iniciais sugerem que a metodologia proporciona uma maneira ecológica e eficiente de gerar
dados de cloze. Enquanto tempos de resposta não variaram de acordo com a variável sintática, as
respostas de cloze mostraram que as estruturas sintáticas de adjunto e de sujeito por vezes geraram
respostas muito divergentes. As respostas também mostraram que participantes usaram estratégias
generalizantes para responder. Ainda, havia uma diferença substancial entre as palavras alvo que os
experimentadores imaginaram que os participantes fossem falar, e as respostas que, de fato, emergiram como mais frequentes. Isso indica que testes de cloze são um passo imprescindível na prática
da linguística experimental.
palavras-chave: cloze; contexto sentencial; acesso lexical

As a follow up on an ERP study by Soto et al. (2015), in this study we intend to investigate
the influence of context on the lexical access of a target word and whether it varies according to its
syntactic position (adverbial adjunct x subject) (eg: “In the theater, the new group present a new
play today” x “The municipal theater presents a new play today”). For the preparation of the stimuli
for this EEG experiment, we used a cloze test. In this test, participants complete a gap in a sentence
with the first word that comes to mind. We followed this procedure to control for how much the
the context generated in a given sentence determines the predictability of a target word, which,supposedly, would indirectly reflect the level of activation for a lexical item in a given sentence (Sa-
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degi, 2008). For example, if 90% of participants complete the sentence “The christmas sale has reduced ...” with the word “prices”, we can safely conclude that this word is highly predictable in this
context. In the current cloze format, the participant fills out the gaps by writing, without any time
restriction, not very similar to the process of natural lexical access, which is very automatic and
fast. Therefore, we developed a software program in which sentence reading is automated, and in
which the participant’s response is spoken and recorded automatically, along with the time it took
to answer. A group of 30 undergraduates was tested and the Initials suggest that the methodology
provides an ecological and efficient way of generating cloze data. While reaction times did not vary
due to the syntactic variable, the answers did shed a valueable light on how the different syntactic
structures sometimes ellicited very different cloze responses. Cloze responses also revealed some
general strategies used by participants irrespective of specific sentence content. Moreover, the
substancial difference between the target words the experimenters imagined participants would
say and the words that, in fact, surfaced as most probable, indicate that cloze tests are an essential
part of experimental linguistic procedures.
keywords: cloze ; sentence context; lexical access
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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897. LETRAMENTO DE ADULTOS: O PROCESSO DE DOMÍNIO DA LÍNGUA
ESCRITA E SEUS IMPACTOS SOCIAIS
Autor: 		
Orientador:		

Maria Clara de Oliveira Mota
Katia Nazareth Moura de Abreu (CEH / FFP)

Alunos de turmas de alfabetização da EJA não são “tábuas rasas” à espera da marca inaugural
do letramento, como tantas campanhas parecem supor.” (Street, 2014:31). Em geral, os que vivem
em meio urbano já possuem muita exposição ao letramento, pois circulam nesse meio e estão
inseridos em contextos culturais. Assim sendo, devemos explorar a concepção ideológica do letramento defendido por Street (1984), que considera todo o ambiente no qual os estudantes vivem. A
pesquisa busca investigar o processo de domínio da língua escrita, abordando questões relativas à
variação local das práticas letradas dos adultos estudantes e aos usos e sentidos que esses participantes atribuem à leitura e à escrita. Com esse foco, investigamos as práticas de letramento por uma
abordagem etnográfica (Street,2014), a partir de uma experiência de observação e participação em
contexto escolar. Durante a pesquisa foi constatado que os professores das turmas de EJA, em sua
maioria, não são devidamente formados para a função e que, apesar da dedicação deles, não têm
um preparo necessário para atender as necessidades específicas dos jovens e adultos que buscam
se alfabetizar. Além deste obstáculo, os alunos não tinham acesso e nem utilizavam um material
condizente com a sua faixa etária. Esses fatores podem comprometer o processo de letramento. O
presente trabalho de Iniciação Científica apoiado pela FAPERJ, vinculado ao grupo de pesquisa
Linguagem e Sociedade da UERJ/FFP/CNPQ observou que a educação do público da EJA tem sido
marginalizada pelo governo. Devido à idade avançada dos alunos, o governo assume que eles não
trariam o retorno financeiro e de saberes suficiente para a sociedade, logo, aplica um baixo investimento à causa, o que se reflete em profissionais mal preparados para lidar com esse público. Em
vista disso, novas pesquisas devem ser feitas visando à destinação de profissionais preparados para
lidar com esses alunos e à elaboração de materiais didáticos específicos para essa modalidade, o que,
consequentemente, elevaria os índices de aproveitamento dos discentes da EJA.
palavras-chave: Alfabetização; EJA; Metodologia

Students of Young and adult literacy classes are not “shallow boards” waiting for the inaugural mark of literacy, as so many campaigns seem to assume.” (Street, 2014:31). In general, the
ones who live in an urban environment already have a lot of exposition to literacy, because they
circulate in this area and are inserted in cultural contexts. Therefore, we should explore the ideological conception of literacy defended by Street (1984), that considers all the environment where
the students live. The research seeks to investigate the process of mastery of written language,
approaching issues related to the local variation of literate practices of adult students and the uses
and meaning that these participants attribute to reading and writing. Focusing on this, we investigated literacy practices by an ethnographic approach (Street,2014), from an observation and participation experience in a school context. During the research was verified that teachers of Young
and Adult classes, most times, are not appropriately graduated to the job and that, despite their
dedication, they do not have the necessary preparation to fill the specific needs of Young and Adult
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that seek to become literate. Beyond this obstacle, the students did not have access and did not used
a school material that was consistent with their ages. Both factors are aggravating in the process
of literacy. The present work of Cientific Initiation supported by FAPERJ, linked to the research
group Language and Society of UERJ/FFP/CNPQ watched that the education of the Young and
Adult public has been marginalized by the government. Because of the student’s advanced age, the
government assume that they would not bring financial and knowledge return to society, so, they
they do not invest enough in the cause, what is reflects in professionals who are not prepared to
deal with this kind of public. In view thereof, new researches must be done aiming the destination of professionals prepared to deal with these students and the elaboration of specific teaching
materials to this modality, what, consequently, would raise the school achievement of Young and
Adult students.
keywords: Literacy; Young and Adult education; Methodology
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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INTERNET COMO NOVAS ENCICLOPÉDIAS
Autor:			
Colaborador(es):
Orientador:		

Jessica Siqueira Alvarenga
Thais da Silva Marinho
Phellipe Marcel da Silva Esteves (CEH / ILE)

LEVANTAMENTO ENCICLOPÉDICO EM BIBLIOTECAS DE BAIRRO Internet como
novas enciclopédias Autor: Jessica Siqueira Alvarenga Colaborador: Thais da Silva Marinho Orientador: Phellipe Marcel da Silva Esteves O presente trabalho foi composto através de pesquisa de
campo e levantamento de material enciclopédico no âmbito de quatro bibliotecas: três de bairro e
uma universitária. A biblioteca do SESC – Ramos e a Biblioteca Popular Municipal de Olaria, que
se localizam próximo à residência da ex-bolsista Jessica Alvarenga; a Biblioteca Popular da Tijuca,
situada em bairro próximo ao da universidade, e a Rede Sirius – Bibliotecas da UERJ, que se encontra na universidade (especificamente a biblioteca CEH-B, no andar do curso de Letras). Como
aparato teórico, trabalharemos com a análise do discurso para apoiarmos nossa análise, e evocaremos uma bibliografia de apoio para pensar a questão do livro, da divulgação científica, da história
do tempo presente etc. Alguns desses títulos são: o volume da revista Tempo Brasileiro chamado
O lugar do livro hoje, organizado por Portella (2000), Uma história social do conhecimento, v.
II: da Enciclopédia à Wikipédia, de Burke (1937), e A máquina da memória, de Pereira (2009), a
fim de compreendermos as mudanças sócio-históricas ocorridas no processo de transformação da
materialidade enciclopédica impressa para a digital. Na visita aos locais mencionados, foi notória
a escassez enciclopédica. Embora em três bibliotecas fosse possível encontrar livros renomados e
reconhecidos, como as enciclopédias Larousse e Barsa, a biblioteca privada do SESC possuía apenas
uma em seu cadastro, a Enciclopédia das Copas do Mundo, levando-nos a arguir: por que apenas este livro, tão “grande” quanto os demais, foi mantido? Através deste estudo, realizamos uma
reflexão a respeito da política pública de uso das enciclopédias, relacionando imagens de que ela
demanda espaço e de que forma bibliotecas com poucos recursos. A ideia de que as enciclopédias
digitais substituíram as impressas nos aponta para uma mudança de prioridades, o tempo de vida
de uma obra nas prateleiras.
palavras-chave: História discursiva dos livros;; Bibliotecas de bairro;; Análise do discurso.

ENCYCLOPEDIC SURVEY IN NEIGHBORHOOD LIBRARIES Internet as new encyclopedias. Author: Jessica Siqueira Alvarenga Contributor: Thais da Silva Marinho Advisor: Phellipe
Marcel da Silva Esteves The present work was composed by field research and survey of encyclopedic material in the ambit of four libraries: three of neighborhood and one university. The
library of SESC - Ramos and the Biblioteca Popular Municipal de Olaria, which are located near
the residence of the former stock partcicipant Jessica Alvarenga; the Biblioteca Popular da Tijuca, located in a neighborhood near the university, and the Sirius – Rede de bibliotecas da UERJ,
which is located in the university (specifically in the library CEH - B, on the floor of the Literature
course). As a theoretical apparatus, we will work with discourse analysis to support our study, and
will evoke a supporting bibliography to think about the issue of the book, the scientific dissemina-
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tion, the history of the present time, and so on. Some of these titles are: the volume of the journal
Tempo Brasileiro called O lugar do livro hoje, organized by Portella (2000), Uma história social do
conhecimento, v. II: da Enciclopédia à Wikipédia, and A Máquina da Memória, by Pereira (2009),
in order to understand the socio-historical changes that occurred in the process of transforming
from printed to digital encyclopedic materiality. In the visit to the places mentioned, the encyclopedic shortage was notorious. Although it was possible to find renowned and well-known books
in the three libraries, such as the Larousse and Barsa encyclopedias, the SESC private library had
only one in its register, the Enciclopédia das Copas do Mundo, leading us to argue: why only this
book, as “big” as the others, was maintained? Through this study, we carried out a reflection about
the public policy of using the encyclopedias, relating images of which it demands space and in what
way creates libraries with few resources. The idea that the digital encyclopedias replaced the printed ones points us to a change of priorities, the life time of a work on the shelves.
keywords: Discursive history of books;; Neighborhood libraries;; Discourse’s analysis.
Apoio Financeiro:
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899. O CONTRASTE ESTILÍSTICO EM DUAS AMOSTRAS DE FALA:
VARIAÇÃO/MUDANÇA LINGUÍSTICA DAS PREPOSIÇÕES QUE
COMPLEMENTAM VERBOS DE MOVIMENTO
Autor:			
Orientador:		

Maria Eduarda Oliveira da Silva
Marcos Luiz Wiedemer (CEH / FFP)

Neste pôster, apresentamos os resultados iniciais do projeto de iniciação científica (FAPERJ-IC), que tem por objetivo investigar os graus de esquematicidade (variação/mudança construcional) ou construcionalização gramatical das preposições utilizadas para estabelecer a relação entre
o¬¬s verbos locativos (caminhar, chegar, entrar, ir, levar, mudar, partir, sair, vir e voltar) e os seus
respectivos complementos, a partir dos postulados teórico-metodológicos da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) (CROFT, 2000, TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). Além disso,
com base no suporte teórico fornecido pela sociolinguística variacionista, examinamos dados da
amostra de fala, denominada Amostra de Interação (AI), com a finalidade de comparar os resultados de duas amostras de fala, e com isso, investigar o contraste estilístico dos dois tipos de amostras
do banco de dados: Amostra Censo (AC) (WIEDEMER, 2013) e Amostra Interação (AI) que envolvem as preposições. Para a análise, utilizamos para dados oriundos do português contemporâneo, que são provenientes do Banco dos Dados Iboruna do projeto ALIP (Amostra Linguística do
Interior Paulista), que tem documentado a variedade do PB falado na região noroeste do Estado de
São Paulo, abrangendo sete municípios, São José do Rio Preto e seis cidades que lhe fazem fronteira (GONÇALVES, 2007). Do banco de dados, selecionamos, para nossa investigação, apenas as
gravações que integram a amostra tecnicamente denominada Amostra Interação coletada secretamente em contexto de interação livre, e, portanto, sem controle de variáveis sociais (GONÇALVES, 2008). As entrevistas são compostas de informações linguísticas, recolhidas de forma secreta
durante diálogos informais produzidos por indivíduos de todas as idades e níveis de escolaridade.
Foram analisadas 11 entrevistas, totalizando 3 horas, 5 minutos e 9 segundos de áudio. A idade média dos participantes é de 44 anos e pode-se observar que os entrevistas com idade igual ou maior
a essa são menos escolarizados e produziram mais ocorrências de preposições variáveis. Portanto,
inicialmente, considera-se que a esquematicidades/produtividade das preposições diante dos verbos locativos está inserida num contexto mais informal, menos escolarizados e na comunicação de
pessoas de maior idade.
palavras-chave: Preposições; Verbos locativos; Sociofuncionalismo

In this poster, we present the initial results of the scientific initiation project (FAPERJ-IC),
whose objective is to investigate the degrees of schematicity (constructional variation / change)
or grammatical constructions of the prepositions used to establish the relation between the locative verbs (caminhar, chegar, entrar, ir, levar, mudar, partir, sair, vir e voltar) and their respective
complements, from the theoretical-methodological postulates of Functional Linguistics Centered
on the Use (LFCU) (CROFT, 2000, TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). In addition, based on the
theoretical support provided by the variational sociolinguistics, we examined data from the speech
sample, called the Interaction Sample (AI), in order to compare the results of two speech samples,
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thereby investigating the stylistic two types of database samples: Sample Census (AC) (WIEDEMER, 2013) and Sample Interaction (AI) involving the prepositions. For the analysis, we use data
from contemporary Portuguese, which come from the Iboruna Data of the ALIP (Linguistic Sample of the interior Paulista) project, which has documented the PB variety spoken in the northwest
region of the State of São Paulo, covering seven municipalities, São José do Rio Preto and six cities
that border it (GONÇALVES, 2007). From the database, we selected, for our investigation, only
the recordings that integrate the sample technically called Sample Interaction collected secretly in
a context of free interaction, and, therefore, without control of social variables (GONÇALVES,
2008). The interviews are composed of linguistic information, collected secretly during informal
dialogues produced by individuals of all ages and levels of schooling. We analyzed 11 interviews,
totaling 3 hours, 5 minutes and 9 seconds of audio. The average age of the participants is 44 years
and it can be observed that the interviews with equal or greater age to this one are less schooled
and produced more occurrences of variable prepositions. Therefore, initially, it is considered that
the schematics / productivity of prepositions before locative verbs is inserted in a more informal,
less educated context and in the communication of older people.
keywords: Prepositions; Motion Verbs; Sociofunctionalism
Apoio Financeiro: FAPERJ ;
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As novas tecnologias de transporte facilitaram os deslocamentos geográficos, o que teve
também como consequência a ampliação do número de escritores que se instalam em diversos países, especialmente na Europa e na América do Norte. Assim, a França recebe vários indivíduos que
se estabelecem em seu território e desempenham diferentes atividades. Se, em alguns casos a perseguição política contra a atividade da escrita é determinante para esses movimentos, em outros, a
constituição do escritor se dá justamente em terra estrangeira e, frequentemente, em língua estrangeira. Interessa-nos, particularmente, o caso dos que enveredaram pela literatura e, dentre estes,
Andrei Makine. Tendo como referência o romance La terre et le ciel de Jacques Dorme (2003),
oitavo dos dezessete livros que publicou até o momento , buscamos analisar a caracterização do
estrangeiro e o sentimento de estrangeiridade através da enunciação. Para tanto, recorremos a
conceitos da Análise do Discurso, sobretudo a tripartição da figura do autor, tal como proposta por
Dominique Maingueneau (2005; 2008). Com efeito, o linguista francês identifica três instâncias
que se inter-relacionam, a saber: a pessoa, que se refere ao indivíduo dotado de um estado civil, de
uma vida privada; o escritor, que designa o ator que define uma trajetória na instituição literária; e
o inscritor, que corresponde ao enunciador do texto específico e, consequentemente, é o responsável pelo pacto estabelecido na cena genérica. Essas três instâncias se cruzam e se separam, deixando
ver, pois, suas particularidades e as fusões que estabelecem entre si para construir a figura do autor.
No texto que estamos estudando, o inscritor anônimo deixa a União Soviética, seu país natal, e
se torna escritor, em língua francesa, através do resgate de parte da história de dois estrangeiros,
franceses, que se conhecem na União Soviética, durante a Segunda Guerra. À estrangeiridade desse
inscritor agregam-se a do escritor e a da pessoa, o que promove a construção de um ethos de estrangeiro, elemento importante na construção dos sentidos do texto.
palavras-chave: ethos; estrangeiridade; campo literário

Geographic displacements have increased the number of foreign writers living in different
countries, especially in Europe and North America. In some cases, political persecution specifically
against writing activity is decisive for these moves, but, in others, some displaced people actually
decide to become writers on a foreign land and often in a foreign language. AndreïMakine, who
settled in France and only then began his literary career, is an exemple of these writers. Based on
the novel La terre et le ciel de Jacques Dorme (2003), the eighth of the seventeen books he has published until now , we seek to analyze, at this initial moment, the characterization of the foreigner
and the feeling of foreignness through the enunciation.To do so, we will use some concepts from
Discourse Analysis, in particular the tripartition of the author’s figure, as proposed by Dominique
Maingueneau (2005; 2008). In fact, the French linguist identifies three interrelated agencies, namely: the person, who refers to the individual who has a civil state, a private life; the writer, who
designates the actor who defines a trajectory in the literary institution; and the inscriptor, who
corresponds to the enunciator of the specific text and, consequently, the one who is responsible for
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the pact established in the generic scene. These three agencies intersect one each other and separate
themselves, thus revealing their particularities and the fusions they establish among themselves to
construct the figure of the author. In the text we are studying, the anonymous inscriptor leaves the
Soviet Union, his home country, and becomes a writer in French, through a narrative that shows
two French foreigners who met in the Soviet Union during the Second War. The foreignness of
these characters and the writer’s and the person’s, constitutes the ethos of the foreigner which is an
important element in the construction of the meanings of the text.
keywords: ethos; foreignness; literary field
Apoio Financeiro:
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Nesta comunicação, considerando os aportes teórico-metodológicos da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), mais especificamente nas abordagens de Traugott & Trousdale
(2013), Bybee (2010) e Goldberg (1995, 2006), apresentamos os resultados iniciais do projeto de
iniciação científica (PIBIC-CNPq), que tem por objetivo investigar as construções formadas por
preposições complexas (por exemplo, diante de, em face de dentre outras) que além de licenciarem
usos adverbiais e preposicionais, sejam locativos ou temporais, promovem a articulação textual.
A hipótese de investigação é que essas preposições complexas, em algumas instanciações, atuam
como mecanismos de coesão referencial (situacional ou textual), além do sentido locativo/temporal. Além disso, investigamos quais funções referenciais são empregadas para categorização ou
recategorização de objetos de discurso. A fim de realizar a presente pesquisa, são observados usos
das preposições complexas em diferentes corpora (blog, jornal online entre outros) a partir de
uma análise qualitativa. Os principais resultados demonstram que as preposições complexas podem
encapsular um estado de coisas, um episódio, um ato de fala, conforme Hengeveld e Mackenzie
(2008), e, além disso, atuam na representação de uma situação local, que combina uma relação que
existe entre o local da situação e o objeto de referência, neste caso, dada por um relator (preposição)
ou ainda de tempo. Apesar de as construções em estudo serem originariamente de sentidos espaciais (conforme CASTILHO, 2010), apresentam sentidos derivados, e as relações espaço/tempo
constituem, pois, as coordenadas indispensáveis para a construção de qualquer mundo conceptual
(BATORÉO, 2000). Considerando ainda a abordagem funcional, aqui aplicada a partir dos resultados das funções de preposições complexas, demonstram que os usos dessas, combinam dois componentes de significados concretos (local) e abstratos (tempo/metadiscursivos/metaenunciativos).
palavras-chave: Preposições complexas; Articulação Textual; Linguística Funcional Centrada no Uso

In this communication, considering the theoretical-methodological of Functional Linguistics Based in Use, more specifically in the Traugott & Trousdale (2013), Bybee (2010) and Goldberg
(1995, 2006), we present the initial results of the scientific project (PIBIC-CNPq), whose purpose
is to investigate constructions formed by complex prepositions (for example, in the face of, among
others) that besides licensing adverbial and prepositional uses, whether locative or temporal, promote textual articulation. The hypothesis of investigation is that these complex prepositions, in
some instances, act as mechanisms of referential cohesion (situational or textual), in addition to the
locative / temporal signification. In addition, we investigate which referential functions are used
to categorize or recategorize discourse objects. In order to carry out the present research, uses of
complex prepositions in different corpora (blog, online newspaper and others) are observed from
a qualitative analysis. The main results show that complex prepositions can encapsulate a state of
affairs, an episode, an act of speech, according to Hengeveld and Mackenzie (2008), and, moreover,
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act in the representation of a local situation, which combines a relationship that exists between the
place of the situation and the reference object, in this case given by a connect (preposition) or even
time. Although the constructs under study are originally of spatial meanings (according to CASTILHO, 2010), they have derived meanings, and the space / time relations constitute, therefore,
the indispensable coordinates for the construction of any conceptual world (BATORÉO, 2000).
Considering also the functional approach, applied here from the results of the functions of complex prepositions, they demonstrate that the uses of these, combine two components of concrete
meanings (local) and abstract (time / metadiscursives/metaenunciative).
keywords: Complex Prepositions; Textual Articulation; Functional Linguistics Based in Use
Apoio Financeiro: CNPQ
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Autor: Laís Oliveira Espósito Orientador: Victoria Wilson da Costa Coelho A pesquisa, de
natureza qualitativa, visa refletir como os alunos de graduação em Letras, no contexto de formação
de professores, lidam com suas práticas de letramento acadêmico. No que tange especificamente
a este trabalho, o letramento acadêmico será considerado segundo a perspectiva autoetnográfica
por ser tal perspectiva a que melhor se ajusta aos propósitos desta pesquisa e à compreensão do(s)
letramento(s) do ponto de vista do “modelo ideológico” (STREET, 2004). Segundo esse modelo,
leitura e escrita devem ser compreendidas como práticas sociais, ligadas à multiplicidade de valores,
significados, usos e implicações, tendo em vista diferentes contextos, envolvendo a concepção de
Discurso de acordo com Gee (2004). Nessa concepção, Gee aponta para a relação do letramento
com visões de mundo específicas, crenças, valores, grupos sociais e identidades, afirmando que
“uma mudança nas práticas discursivas é uma mudança de identidade” (GEE, 2004, p. 24). No entanto, o modelo ideológico não exclui técnicas, habilidades e aspectos cognitivos, responsáveis pela
apropriação dos “modos de fazer e dizer” (MATENCIO, 2006) relacionados aos gêneros acadêmicos, no caso, e que, inevitavelmente, acarretam tantas dificuldades na elaboração da escrita acadêmica. A linguagem mais elaborada, o conhecimento especializado, a familiaridade com os gêneros
são ingredientes necessários, porém não suficientes, pois, muitas vezes, o que está em jogo é o
conflito com os discursos dominantes ou entre a “palavra de autoridade” e a “palavra internamente
persuasiva” (BAKHTIN, 1993) para o letramento acadêmico. Que raio de letramento é esse não é
uma pergunta retórica, mas uma pergunta que procura responder a dilemas, conflitos e tensões
sentidos e vivenciados pela pesquisadora, também sujeito da pesquisa, de modo que as experiências
pessoais levem à compreensão de experiências culturais.
palavras-chave: letramento acadêmico; conhecimento especializado; práticas sociais

The research of a qualitative nature, aims to reflect how undergraduate students in Languages, in the context of teacher training deal with their academic literacy practices. With specific
regard to this work, the academic literacy will be considered according to the autoethnographic
perspective for being such a perspective that best fits the purposes of this research and the understanding of the literacy (ies) from the point of view of the “ideological model” (STREET, 2014).
According to this model, reading and writing must be understood as social practices, linked to
the multiplicity of values, meanings, uses and implications, taking into account different contexts
involving the conception of Discourse according to Gee (2004). In this conception, Gee points to
the relationship of literacy with specific worldviews, beliefs, values, social groups and identities,
stating that “a change in discursive practices is a change of identity (GEE, 2004, p.24). However,
the ideological model does not exclude techniques, skills and cognitive aspects responsible for the
appropriation of the “ways of doing and saying” (MATENCIO, 2006) related to the academic genres, in the case, and that inevitably result in so many difficulties in the preparation of the academic
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writing. The more elaborate language, the specialized knowledge, the familiarity with the genres
are necessary ingredients, but not enough, because, often, what is at stake is the conflict with the
dominant discourses or between the “authoritative discourse” and the “internally persuasive discourse” (BAKHTIN, 1993) to the academic literacy. What the heck is this literacy is not a retorical
question, but a question that seeks to respond to dilemmas, conflicts, and tensions felt and experienced by the researcher who is also the subject of the research, so that personal experiences lead
to and understanding of cultural experiences .
keywords: academic literacy; specialized knowledge; social practices
Apoio Financeiro:
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Por se tratar da área de Letras mais próxima das ciências exatas, é normal que a linguística e,
por conseguinte, a sociolinguística, não sejam tão priorizadas entre os estudantes desse curso, que,
em geral, aproxima-se das ciências humanas. No século XXI, a tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas nas mais diferentes formas. Com o constante crescimento de usuários
de smartphones, o campo tecnológico dos aplicativos vem sendo privilegiado, recebendo investimento crescente com o passar dos anos. Dados fornecidos pela empresa Google apontam que cerca
de 82 bilhões de downloads foram feitos em sua loja de aplicativos em 2016. Esses dados colaboram
para o entendimento de o uso de aplicativos pode servir como ferramenta efetiva para a expansão
do conhecimento sociolinguístico entre os estudantes de letras. A fim de desenvolver interesse
pela sociolinguística nos estudantes de letras, pensamos em um aplicativo em formato de Quiz, que
além de fornecer uma espécie de disputa entre os alunos, servisse como recurso de estímulo ao conhecimento sociolinguístico e, por que não, a quebra do normativismo que ainda persiste no curso
de Letras. Com o aplicativo “Quiz da Sociolinguística”, nosso objetivo é contribuir para que aqueles
que estudam sociolinguística possam encontrar uma forma nova de estudar, através de um jogo de
perguntas e respostas, que agrega conhecimento acadêmico e entretenimento em um único lugar.
A ferramenta utilizada para a criação dos aplicativos é o App Inventor 2, plataforma fornecida pelo
Massachusetts Institute of Technology (MIT), que possui linguagem de programação em níveis
menos complexos, facilitando a criação de comandos para aqueles que não possuem nível avançado
em linguagem de programação. Dentre a literatura disponível, o referencial mais utilizado por nós
foi o livro “App Inventor 2: an introduction”, de Edward Mitchell. O aplicativo foi finalizado em
julho de 2018 e oficialmente lançado na Google Play, em agosto de 2018. O aplicativo ainda está
em fase de testes pelos usuários e os seus efeitos ainda não podem ser efetivamente mensurados,
entretanto, das poucas avaliações que há até o momento, todas são positivas.
palavras-chave: sociolinguística; aplicativos; ensino

For it is the area from Languages Course that is closest to the exact sciences, it is normal
that linguistics and, therefore, sociolinguistics, are not so prioritized among the students of this
course, which is generally closer to the human sciences. Concerning the 21st century, technology is incredible current nowadays in various aspects of life. Regarding the constant increasing of
smartphones’ users, the area for apps is receiving a huge attention, with more investments every
day. According to data provided by Google, in 2016, there were about 82 billion of downloads in
its apps’ store. These data collaborate to the understanding that the use of apps can be an effective tool for sociolinguistic’s knowledge spreading about Languages’ students. In order to increase
the interest in Languages’ students for sociolinguistics, we have thought of an application that
has a Quiz format, which, besides providing a knowledge competition among the students, could
serve as a stimulus to sociolinguistic knowledge and, why not, to collaborate to the break down
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of the normative way of thinking language that still remains in the Languages courses. With the
app “Quiz da Sociolinguística”, our goal is to contribute with those ones who want new ways for
studying, through a questions-answers game, which mixes up academic knowledge and entertainment in just one place. The tool used to create this app is App Inventor 2, a platform provided by
Massachusetts Institute of Technology (MIT), which has a less complex programming language,
making it easy for those who do not have an advanced level of knowledge about programming.
Concerning the available literature about this, the book we used most was “App Inventor 2: an
introduction”, by Edward Mitchell. This app was finished in July 2018 and released in August of
the same year in the Google platform for apps, the Google Play. The app is still being tested by the
users, and its effects can not be effectively measured yet, even though concerning the few evaluations provided by the users so far, all of them are positive.
keywords: sociolinguistics; apps; teaching
Apoio Financeiro:
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As primeiras décadas do século XX são marcadas por transformações científicas, tecnológica-industriais e sanitaristas. Com base neste cenário, identificamos que havia uma distribuição
gratuita à população de almanaques de farmácias – edições que objetivam basicamente a publicidade de produtos de ordem médica. Através desses materiais, verificamos que uma das formas discursivas de suscitar a venda dos medicamentos é a utilização de dizeres de outros – sejam especialistas
médicos e, principalmente, usuários do produto anunciado, como se esses fossem legitimadores
da mercadoria que se promove. Neste sentido, pretende-se compreender os modos de legitimação
dos produtos em almanaques de farmácia, analisando, principalmente, as discursividades apresentadas a partir de relatos (atestados nos documentos) dos usuários, inicialmente demonstrando sua
origem social. Para tais analises, usamos como material de pesquisa, coletamos almanaques produzidos entre os anos 1930 e 1940. A partir da organização desse corpus, buscamos regularidades na
superfície linguística dos textos - processo de de-superficialização (ORLANDI, 2000) para proceder ao recorte de sequências discursivas, que formam o corpus discursivo. Com recorte de trechos
apresentados, principalmente, em algumas seções destinadas a palavra ao consumidor dos tais produtos. Os recortes nos demonstram que dos almanaques lidos, em oito deles há diversos espaços
em que há o relato de homens, em sua maioria, representantes sociais com base na sua profissão
(médico, policial, barão, negociante, industrial) sobre a cura de uma doença através da utilização do
medicamento. Há, ainda, uma relação de proximidade e ciência no processo de recomendação dos
fármacos. Compreendemos então, que todos os modos de dizer– seja por carta ou não – localizados
durante a leitura dos almanaques são de origem urbana, sobretudo, identificados pela profissão
exercida pelo relator. Neste caso, há uma constatação que apenas o sujeito urbano tem autoridade
para legitimar um produto, o que representa um silenciamento discurso aos trabalhadores do campo (que também eram consumidores dos produtos), cabendo a esse o limite de ler o almanaque e
utilizar-se do produto.
palavras-chave: Almanaques de Farmácia; Relatos; Discursibvidade

The first decades of the twentieth century were marked by scientific, techno-industrial and
sanitary transformations. Based on this scenario, we highlight the free distribution of pharmaceutical almanacs to the population; issues that mainly sought advertise medical products. Through
these materials, it is observed that one compelling discursive marker on the sale of drugs is the use
of the “discursive other”- medical specialists and, mainly, users of the advertised product, as if they
were legitimating the promoted merchandise.The purpose of this presentation is to understand the
ways in which the products in these pharmaceutical almanacs are legitimized, analyzing, mainly,
the discursiveness presented by reports (certified in the documents) of the users, initially demonstrating their social origin. For these analyses we collected almanacs produced between the 1930s
and 1940s as a research material, and from the organization of this corpus, we sought regularities
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in the linguistic surface of the texts – “de-superficialization” process (ORLANDI, 2000)- ensuing
to the cutting of discursive sequences, which shaped the discursive corpus. With clippings of the
sections presented, mainly, in some sections destined to the consumer word of such products. The
clippings show us that there are several spaces in which there are reports of men, mostly social representatives based on their profession (doctor, police, baron, businessman, industrial) on healing
of a disease through the use of the medicinal product. There is also a relationship of proximity and
science in the drug recommendation process. So, we understand in all the ways of saying - whether
by letter or not - located during the reading of almanacs the speakers are of urban origin, above all
identified by the profession of the rapporteur. In this case, it is verified that only the urban subject
has the authority to legitimize a product. This represents a discursive silencing of rural workers
(who were also consumers of the products), their participation is limited to reading the almanac
and use of product.
keywords: pharmaceutical almanacs; reports; discursivity
Apoio Financeiro:
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