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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO TRABALHO PARA O ADOLESCENTE: UM MERGULHO DO 

ADOLESCENTE NA VIDA ADULTA  

PP&I201837321 

 
FABIO JUNIOR MANZIOLI  

Orientador(a): PATRICIA ORTIZ MONTEIRO  

 

Introdução:  

Em um rápido olhar ao significado do trabalho na vida cotidiana, pode-se encontrar dois eixos de avaliação 

antagônicos, ambos por sua vez, fortemente vinculados a elementos de tradição histórica-filosófico. O 

primeiro eixo, talvez preponderante, associa o trabalho a noções de sofrimento, de fardo, de esgotamento, de 

uma carga que precisa ser levada adiante, e um segundo eixo, este valorativo, que encerra uma clara visão 

afirmativa, que entende trabalho como emprego das habilidades humanas em dominar a natureza, vinculada, 

portanto a noção de esforço, virtude. Assim, vê-se claramente a existência de uma dicotomia contígua no 

valor do trabalho; conquanto, entender a dinâmica envolvida nestas representações é um tema de notada 

importância. Não obstante, a presença do trabalho na vida de adolescentes no Brasil é muito expressiva, 

segundo o relatório V do PISA, 43,7% dos jovens brasileiros, declaram exercer alguma atividade 

remunerada em seu dia a dia (OCDE, 2015).  

Objetivos:  

Este estudo tem como objetivo identificar as representações sociais do trabalho para adolescentes 

participantes do Programa Aprendizagem, e ainda os seguintes objetivos específicos: Caracterizar o perfil 

sociodemográfico dos jovens pesquisados; identificar possíveis representações ocultas na zona muda dos 

sujeitos entrevistados. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem híbrida, quali-quantitativa utilizando como 

referencial teórico a Teoria da Representações Sociais, para este trabalho, que objetiva analisar as RS do 

trabalho serão utilizados os seguintes instrumentos: questionários do tipo Survey na análise dos dados 

quantitativos; entrevistas semiestruturadas e desenhos para levantamento dos dados qualitativos. Os dados 

amealhados na fase das entrevistas serão analisados a partir da estratégia de Análise de Conteúdo e para o 

tratamento destes dados será utilizado o software Iramuteq Para tratar os dados colhidos por meio dos 

questionários, será utilizado o sistema Survey, instrumento capaz de desvelar estatisticamente os dados 

coletados. 

Resultado:  

Este projeto propõe-se a levantar e tratar dados, valendo-se da Teoria das Representações Sociais de 

Moscovici, afim de melhor compreender os fenômenos envolvidos na “adultização” dos adolescentes por 

meio do trabalho. Pretende ainda depreender os elementos e significados que compõem o repertório das 

representações socias dos entrevistados a respeito do objeto trabalho. Pretende ainda, apresentar uma nova 

perspectiva quanto a adolescência; de problema para oportunidade.  
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DA INDÚSTRIA CERVEJEIRA NA PRODUÇÃO DE ENZIMA ATRAVÉS DA 

FERMENTAÇÃO SÓLIDA  

PP&I201874740 

 
ESTER HELENA ALVES MATEUS CABRAL VASCONCELOS TEIXEIRA FABÍOLA PISCIOTTA DE OLIVEIRA  

Orientador(a): VANIA BATTESTIN WIENDL  

 

Introdução:  

A indústria brasileira de cerveja gera grandes quantidades de resíduos sólidos (bagaço de cevada), 

resultantes dos processos efetuados. Estes apresentam elevado teor de proteínas e carboidratos podendo ser 

aproveitados como substrato para produção de enzimas por microrganismos (Mathias, Melo e Servulo, 

2014). Assim, visando à obtenção de produtos de maior valor agregado e a destinação mais nobre dos 

resíduos, os bioprocessos industriais apresentam-se como potenciais meios para o emprego destes rejeitos. 

Dentre vários metabólitos de interesse para a indústria, a enzima tanase se destaca no cenário nacional pelo 

seu potencial de aplicação em diversas indústrias, como na indústria química, farmacêutica e alimentícia, e 

sua eficiência vem sendo estudada nos processos de produção de antioxidantes em chás comerciais 

(Battestin, 2007), na erva mate, suco de laranja (Ferreira, 2011) e ração animal (Schons, Ries e Macedo, 

2012). 

Objetivos:  

O trabalho tem por objetivo a produção da enzima tanase utilizando resíduos da indústria cervejeira através 

da fermentação em estado sólido. 

Metodologia:  

As amostras do resíduo agroindustrial foram desidratadas a 75ºC, até obtenção de partículas secas e não 

aglomeradas. Foi utilizada uma linhagem fúngica, extraída do solo da árvore conhecida como Ingá, 

conservada a 10ºC em tubos de ensaio com meio inclinado de ágar batata dextrose (PDA). O meio de 

fermentação foi preparado em Erlenmeyers (250mL) adicionando 20g da mistura do resíduo na proporção 

1:1, acrescido de solução de sais e ácido tânico, ajustável à concentração final de 10% de ácido tânico. O 

meio foi esterilizado à 120ºC por 15 minutos. Em seguida, os frascos foram inoculados com 2mL de solução 

de esporos e incubados a 32ºC em estufa bacteriológica por 120 horas. Após a fermentação, foram 

adicionados 70mL de solução tampão acetato 0,2M (pH 5), agitados a 200 rpm por 1 hora. A solução foi 

filtrada em algodão e levada a centrífuga por 15 minutos a 4.000 rpm. No sobrenadante foi medida a 

atividade enzimática de acordo com metodologia proposta por Lekha e Lonsane (1994). Para isso, a solução 

substrato foi preparada pela adição de ácido tânico 0,2% (p.v-1) em tampão acetato 0,2M (pH 5,5). A reação 

foi realizada adicionando 0,3mL da solução substrato com 0,5mL de extrato enzimático bruto deixado em 

banho maria à 60ºC por 10 minutos. Após a incubação, a reação foi paralisada com 3mL de solução BSA 

preparada na concentração de 1mg.mL-1 de BSA e de cloreto de sódio 0,17M em tampão acetato 0,2M (pH 

5), e em seguida, centrifugada a 4.000 rpm por 15 minutos. Ao precipitado foi adicionado 3mL de solução 

SDS-trietanolamina acrescido de 1mL de solução de FeCl3. A absorbância foi medida após 15 minutos a 

530nm de acordo com metodologia sugerida por Mondal et al. (2001). A curva padrão foi elaborada 

utilizando quantidades de ácido tânico comercial variando entre 0,02 e 0,14mg. 

Resultado:  

A Figura 1 apresenta os dados de produção da enzima tanase no resíduo da indústria cervejeira. Constatou-

se que a produção de tanase foi de 0,046U/mL ± 0,002 para o resíduo da cerveja industrial e de 0,043U/mL 

± 0,003 para o resíduo da cerveja artesanal. Dessa forma, foi realizado um ensaio com resíduo da cerveja 

industrial, buscando melhores condições para produção da enzima. Assim, verificou-se a influência do 

agente extrator NaCl 1,5% e tampão acetato (pH 5,0–0,2M) na extração da enzima após a fermentação 

(Figura 2). De acordo com a Figura 2, a extração da enzima foi maior quando utilizou-se NaCl (1,5%), 

obtendo-se valores de atividade enzimática em torno de 0,05U/mL. Utilizando o tampão acetato (pH 5,0–

0,2M), o valor de atividade foi de 0,045U/mL. Assim, em ensaios futuros, pretende-se definir outros 

parâmetros favoráveis ao aumento da atividade enzimática. 
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ESTUDO DAS TECNOLOGIAS EM PROTOTIPAGEM RÁPIDA: PASSADO, PRESENTE E FUTURO  

PP&I201871537 

 
EDUARD GOULART ALCALDE  

Orientador(a): PROF. DR. FILIPE WILTGEN  

 

Introdução:  

Faz parte da engenharia moderna a fabricação, teste e ensaio de peças e dispositivos em desenvolvimento, 

no qual são chamados de protótipos. Os protótipos em engenharia são versões que tem forma e aparência do 

produto final, mas que ainda deve sofrer modificações e aperfeiçoamentos, que só são possíveis se houver 

um protótipo físico. Para melhorar o processo final de fabricação de um produto, é necessário a realização 

dos testes e ensaios em pouco tempo, ou seja, os protótipos devem ser construídos rapidamente, de tal forma 

que não sejam muito impactantes no prazo final. Além disto, o processo de prototipagem deve ser de baixo 

custo, rápido de fabricar e assim rápido de testar. A Prototipagem Rápida, envolve muitas técnicas de 

fabricação e diversos materiais que não necessariamente serão os mesmos materiais finais do produto. Este 

artigo trás de forma sucinta, a cronologia destas tecnologias aplicadas na Prototipagem Rápida. 

Objetivos:  

Mostrar de forma clara e objetiva, os tipos de prototipagem rápidas que existem hoje no mundo com a 

finalidade de encurtar o caminho da escolha e utilização deste tipo de tecnologia. Possibilitando o leitor 

verificar as vantagens e desvantagens de cada tecnologia de prototipagem. 

Metodologia:  

Durante mais de 200 anos, os dispositivos eram construídos sem testes e ensaios, e seus ajustes realizados 

diretamente, no que em algum momento se tronaria o próprio produto. Desta forma, o material deveria ser 

capaz de ser modificado durante o seu desenvolvimento, e cada produto era construído a mão, ou com 

ferramentas pouco precisas. Por isso neste período não era possível obter controle de qualidade e 

repetibilidade precisa dos produtos. Com o passar dos anos, e das exigências dos usuários e do mercado, os 

produtos começaram a ser testados, aperfeiçoados e fabricados com máquinas de maior precisão e 

repetibilidade, mesmo assim, eram poucos os protótipos construídos. A limitação de custo e tempo quase 

sempre inviabilizava este importante processo de desenvolvimento de produtos. Durante muito tempo os 

protótipos quando indispensáveis, impactavam diretamente no lançamento e no custo de um produto, se o 

produto não possui-se um bom valor agregado, não possibilitava utilização destes processos. Durante 

décadas o processo de prototipagem parecia ser inviável, mas com a inclusão recente de computadores nos 

processos de automatização de máquinas de fabricação (usinagem e fresagem), diversos produtos 

começaram a ser testados via um modelo chamado de protótipo e não mais a versão final do produto. Foi 

com a invenção de uma máquina na década de 80, com o processo de Estéreo Litografia, que o inventor 

Charles Hull se tornou muito inovador construindo a primeira impressora 3D. Hull é conhecido hoje como o 

pai da impressão 3D. Sua máquina possibilitava construir um protótipo físico real a partir de um código de 

computador que representava os desenhos de um produto em desenvolvimento. E uma vez interpretado pelo 

equipamento de fabricação em 3D, o objeto era confeccionado em material de menor valor, e quase 

geralmente em um tempo e custo menor que o necessário na fabricação tradicional. 

Resultado:  

Apresentar o histórico do desenvolvimento da tecnologia de prototipagem rápida, que ficou mais conhecida 

e disponível nos últimos anos com a invenção de equipamentos cuja a tecnologia é conhecida por impressão 

em 3D. 
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EMPREENDEDORISMO NO RH E MULHERES COMO LÍDERES NO MERCADO DE TRABALHO  

PP&I201827050 

 
JAYNE STHEFANY BENITES DE OLIVEIRA  

Orientador(a): ERICA ANDRÉIA CORTEZ MONTEIRO  

 

Introdução:  

O intuito é mostrar o leque de funções que cabe a um profissional de RH executar dentro dos atuais 

mercados, no qual, vem sendo campos de atuações femininas que dia pós dia, modifica e trás novos 

caminhos para as pequenas e grandes empresas.  

Objetivos:  

Defendemos com propriedade que o papel da mulher no mercado de trabalho vem acarretando grandes 

mudanças dentro das grandes empresas, dando uma liberdade e tornando a mulher cada dia mais forte no 

combate à ações machistas que ainda encontramos nos dias de hoje, não só nas ruas mas sim dentro do 

ambiente de trabalho. 

Metodologia:  

Como metodologia adotou-se a pesquisa bibliográfica. Será realizada a leitura critica, a redação e resumos e 

paráfrases e a elaboração de fichamentos das obras pertinentes ao enfrentamento do tema e à comprovação 

das hipóteses. Além da leitura de livros pertinentes ao objeto de pesquisa, serão consultados documentos 

disponíveis online, devidamente referenciados na bibliografia, para que assim, começarmos a redação dos 

capítulos e a conclusão da pesquisa.  

Resultado:  

É chocante a nitidez que hoje as mulheres possuem uma força totalmente inabalável diante de qualquer ação 

que possa tomar, porém, se formos olhar desde seu histórico passado vemos que, várias lutas foram passadas 

para que pudêssemos chegar nos campos de atuação que podemos ver hoje. Podemos notar que metade dos 

negócios abertos em 2016 no Brasil, foram fundadas pelo público feminino que hoje, se encontra em nada 

mais e nada menos que em 51,6% do público geral do nosso país. Hoje temos um mercado retrógrado diante 

do machismo que ainda infelizmente causa grandes conflitos internos. Porém essa cena vem sendo 

modificada já que, temos 7,9 milhões de empreendedoras no Brasil. Grandes mulheres trocaram seus fogões 

pelo comando de grandes empresas. Um baile que nunca homem nenhum imaginou presenciar, as mulheres 

pedindo licença para comandar grandes negócios! 

  



 

7 

 

CRESCIMENTO INICIAL DO PALMITO-JUÇARA (EUTERPE EDULIS MART.) COM USO DE POLÍMERO 

HIDRORRETENTOR NO SUBSTRATO DE CULTIVO  

PP&I201856474 

 
GIMENA PICOLO AMENDOLA CORREA 

Orientador(a): ANA A SILVA ALMEIDA 

 

Introdução:  

Ao longo dos anos a mata atlântica vem sofrendo significativas alterações da paisagem natural. Inventários 

realizados em 2016 pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), 

apontaram que 83,7% do território paulista inicialmente coberto por esse bioma já foi transformado em 

pastagens, monocultura e outros usos. Essa intensiva exploração resultou em extensas áreas degradadas. 

Para a recuperação das características físicas e químicas e da diminuição da perda de solo por processos 

erosivos, realiza-se o plantio de espécies arbóreas florestais (SILVA et al., 2011). No manejo florestal, a 

disponibilidade hídrica é um fator importante no crescimento vegetativo inicial das plantas. Neste caso, uma 

alternativa que vem sendo utilizada consiste em adicionar ao solo produtos como os polímeros 

hidroabsorventes (hidrogéis) que tem a capacidade de elevar a retenção de água no solo (VALE et al., 2006). 

Objetivos:  

Avaliar o desenvolvimento de mudas de palmito-juçara (Euterpe edulis Mart.) cultivadas em substrato com 

adição de doses de um hidrogel de poliacrilonitrila. 

Metodologia:  

O experimento será realizado em tubetes na casa-de-vegetação do Laboratório de Microbiologia Agrícola e 

Fitopatologia do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté (UNITAU), em Taubaté-

SP. Para o preparo do substrato será utilizado partes iguais de turfa, vermiculita e resíduo orgânico. Ao 

substrato serão adicionadas as seguintes proporções de hidrogel: 0; 5; 10; 15; 20; 25 e 30% mantendo-se a 

massa padrão de 380g composta por substrato +hidrogel. O hidrogel será preparado a partir da mistura de 7g 

de Polímero Superabsorvente (SAP) em 1 litro de água destilada. O SAP será fornecido pelo Instituto 

Granado de Tecnologia da Poliacrilonitrila –IGTPAN. Cada tratamento terá 30 repetições e cada repetição 

será composta por um tubete, totalizando assim 210 tubetes. Serão semeadas de 2 a 3 sementes de palmito-

juçara por tubete, as quais serão doadas pelo viveiro da Prefeitura Municipal de Taubaté. As plantas serão 

regadas quando apresentarem sinais de murcha. A cada dois meses de estudo serão coletados 5 indivíduos de 

cada tratamento para a determinação da porcentagem de germinação, do comprimento da raiz principal, do 

volume do sistema radicular, do número de folhas, circunferência do caule e massa fresca (MF) e massa seca 

(MS) sendo adotado o experimento no delineamento em blocos casualizados (DBC). A cada análise 

bimestral realizada, também serão contabilizadas as espécies que ainda se encontram com vida e serão 

descartadas as espécies mortas. O plantio acontecerá no mês de setembro de 2018 e o acompanhamento do 

crescimento das espécies ocorrerá nos meses subsequentes até setembro de 2019. Os resultados serão 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e as diferenças entre as médias serão comparadas pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de significância. 

Resultado:  

Espera-se que a adição do hidrogel reduza a frequência de regas nas plantas. Espera-se ainda identificar 

quais as proporções de hidrogel que otimizarão a germinação e o estabelecimento inicial das mudas de 

palmito-juçara. 
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O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS MESTRANDOS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO DE 

UMA UNIVERSIDADE DO VALE PARAÍBA PAULISTA  

PP&I201810406 

 
SAMIRA MACIEL FARIA  

Orientador(a): JULIANA MARCONDES BUSSOLOTTI  

 

Introdução:  

O estudo buscará evidenciar quais são as transformações dos mestrandos frente à trajetória do MPE (Mestrado 

Profissional em Educação) com experiências na Unidade Básica de Ensino em uma Universidade do interior 

Paulista, sua contextualização versará sobre a importância da formação docente, o percurso, a participação e a 

influência do mestrado profissional no seu trabalho. Zabala (1998), Nóvoa (1992), Tardif (2014), Imbernon 

(2011) e Roldão (2007), discutem sobre a formação docente, acreditam que a sistematização do conhecimento na 

educação exerce ações transformadoras nas práticas docentes. Como resume Tardif (2014, p. 103), “os 

fundamentos do ensino são, a um só tempo, existenciais, sociais e pragmáticos”. Compreender esse processo, por 

meio do qual o professor interpreta suas experiências, os conhecimentos adquiridos pela formação acadêmica ou 

a continuada, e os traduz nas suas práticas cotidianas, essencial para pensar a formação de professores. 

Objetivos:  

Analisar as transformações e contribuições ocorridas durante o percurso do MPE acerca de sua formação pelos 

mestrandos. Conhecer as experiências dos mestrandos que estão iniciando e terminando sua trajetória no 

mestrado. Identificar quais as dificuldades e desafios em suas trajetórias como educadores de Unidade Básica de 

Ensino. Analisar as transformações do ponto de vista existencial, social e pragmático dos mestrandos. 

Metodologia:  

Este estudo abordará temas de formação docente e o percurso dos mestrandos como processo de formação em 

uma Universidade do interior Paulista. Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se por um estudo descritivo, 

analítico de abordagem qualitativa com ênfase nos grupos focais. O referencial teórico adotado será a Teoria da 

Sistematização de Experiências de Holliday (2006) para interpretação e análise dos dados juntamente com 

auxílio da triangulação como instrumento analítico para pesquisas qualitativas com os autores Marcondes e 

Brisola (2014). A população desta pesquisa são os alunos do Mestrado Profissional em Educação. Sendo a 

amostra mestrandos dos anos de 2017 e 2018 de uma Universidade do interior Paulista num total de 40 

mestrandos atuantes em 2017 e 22 em 2018, com total de 62 mestrandos. Os mestrandos selecionados para a 

participação do grupo focal serão participantes com experiência na área educacional e que transmita de certa 

forma o efeito do mestrado como formação na prática profissional. Por utilizar seres humanos para a coleta de 

dados, a pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Taubaté (CEP-UNITAU), 

que tem a finalidade maior de defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade, 

contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Após sua aprovação, por meio de 

protocolo, será solicitada a autorização dos mestrandos para participação. Com a autorização será solicitado aos 

sujeitos da pesquisa à realização de um questionário estruturado para o conhecimento do perfil dos participantes, 

o mesmo será entregue por e-mail ou como documento via whats zap em um link utilizando o Google Form, 

onde constará o convite em está participando da pesquisa, após este respaldo o agendamento será feito e os 

mesmos serão contactados para a realização do grupo focal. 

Resultado:  

Pretende-se levantar os dados por meio das experiências dos mestrandos que estão iniciando sua trajetória e os 

que estão terminando o mestrado. Objetiva-se encontrar respostas para identificar quais as dificuldades e desafios 

em suas trajetórias como educadores atuantes na Unidade Básica de Ensino para a compreensão das implicações 

e análise do efeito do mestrado enquanto agente transformador do ponto de vista existencial, social e pragmáticos 

dos mestrandos embasando em destaque na teoria de Tardif (2014) em sua obra de Saberes docentes e formação 

profissional como referencial do estudo. Os dados serão apresentados sob a forma de tabelas, quadros-síntese, 

triangulação conforme Marcondes e Brisola (2003) e poderão ser utilizados para a compreensão do papel da 

formação docente no Mestrado Profissional em Educação em uma Universidade localizada no Interior Paulista. 
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ADAPTAÇÃO AERODINÂMICA DA PARTE FRONTAL DO VEÍCULO ELÉTRICO PARA REDUÇÃO DA 

FORÇA DE TRAÇÃO DO MESMO  

PP&I201874003 

 
PEDRO GABRIEL DE SOUZA SCHULLER  

Orientador(a): FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI  
 

Introdução:  

Devido o Aquecimento Global intensificado nas últimas décadas, foram criadas soluções para tentar frear as 

massivas emissões de gases que acentuam o efeito estufa. Uma dessas soluções foi o foco no 

desenvolvimento tecnológico e sustentável do veículo elétrico, visando atender todas as necessidades do 

consumidor e ser economicamente viável para o mesmo. A consequência - da substituição de veículos com 

motores a combustão interna por motores elétricos – é a diminuição drástica da emissão mundial de dióxido 

de carbono, um dos principais gases do efeito estufa, pois os carros elétricos não emitem gás algum. As três 

principais influências sobre a eficiência do carro elétrico são: a massa do veículo, a eficiência do motor, 

atrito de rolamento e a resistência aerodinâmica. Para os veículos elétricos a aerodinâmica influência 

diretamente no consumo de energia da bateria, que está ligado ao coeficiente de arrasto aerodinâmico do 

veículo elétrico.  

Objetivos:  

Este trabalho tem como objetivo principal reduzir a potência do motor de Corrente Alternada (AC), redução 

de custo e consumo/corrente, e aumentar a aceleração e a velocidade final do veículo. Objetivos específicos 

são: Reduzir o coeficiente aerodinâmico e reduzir a forca total, torque e potência de impulsão. 

Metodologia:  

Para atingir os objetivos, realizaremos um estudo de possíveis alterações na área frontal e simular um novo 

Coeficiente de arrasto. Para modelar o desempenho do veículo elétrico devemos equacionar a força de tração 

total. Está é a força de propulsão do veículo para frente, transmitida para o solo através do acionamento das 

rodas. A força de propulsão do veículo para frente, tem que: Superar a resistência ao rolamento; Superar o 

arrasto aerodinâmico; Proporcionar a força necessária para superar a componente de peso do veículo, 

atuando abaixo da inclinação; Acelerar o veículo, se a velocidade não é constante.  

Resultado:  

Este estudo será desenvolvido com o intuito de demonstrar a importância do coeficiente de arrasto 

aerodinâmico e a influência da força de arrasto na potência total necessária para variar a velocidade de um 

veículo, neste caso o modelo do Saveiro, por se tratar do veículo que será convertido de motor à combustão 

para motor elétrico. Com os resultados encontrados anteriormente pode-se constatar que a força de arrasto 

aerodinâmica varia proporcionalmente à variação do coeficiente de arrasto aerodinâmico e aumenta 

exponencialmente em função da velocidade, o que prejudica o uso de veículos elétricos em estradas. O 

percurso em estradas é realizado em velocidades mais altas exigindo assim maior potência, tornando assim 

maior o consumo de energia da bateria do veículo elétrico e conseqüentemente reduzindo sua autonomia.  
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NARRATIVAS DE JOVENS SOBRE SUA EXPERIÊNCIA EM ESCOLAS REGULARES E EXCLUSIVAS: 

ESTUDO EXPLORATÓRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ  

PP&I201886736 

 
MARIA FERNANDA PINHO LEANDRO RIBEIRO  

Orientador(a): CARLA BIANCHA ANGELUCCI  

 

Introdução:  

Pensar sobre as políticas públicas de acesso e permanência da pessoa com deficiência intelectual na rede regular 

de ensino é um grande desafio e essa proposta surgiu da necessidade apresentada durante meu processo de 

pesquisa de mestrado, para definir as pessoas que seriam convidadas a participar da pesquisa e a necessidade de 

compreender quais são as políticas públicas de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva em 

documentos legais para identificar avanços e retrocessos presentes no sistema educativo. Discutir aspectos da 

Educação Especial brasileira, como, a participação de pessoas com deficiência intelectual, em sua elaboração. 

Pretende-se apresentar uma breve análise da participação de pessoas com deficiência na elaboração da política de 

educação especial em âmbitos federal, estadual e municipal. Os processos de legitimação e deslegitimação da 

narrativa de pessoas com deficiência intelectual discutindo aspectos como a produção social da memória e a 

produção da identidade social da pessoa com deficiência.  

Objetivos:  

Objetivo geral: registrar e sistematizar as narrativas de jovens com deficiência intelectual moradores/as do 

município de Taubaté sobre sua escolarização. Objetivos específicos: Verificar a participação de pessoas com 

deficiência intelectual, na elaboração da atual política de Educação Especial; Sistematizar a produção científica 

brasileira realizada após a implementação da PNEEPEI que tenha entre seus participantes, pessoas com 

deficiência intelectual.  

Metodologia:  

A escolha metodológica, que se define: quanto aos objetivos, como uma pesquisa exploratória, pois teria como 

passo inicial compreender os processos de escolarização de pessoas que constituíram o público-alvo da Educação 

Especial desde o ponto de vista dos maiores interessados: as pessoas que viveram essa experiência. Assim, a 

pesquisa exploratória aqui proposta apoia-se em determinados princípios bastante difundidos, conforme nos 

pontuam Piovesan e Temporini (1995, p. 320):“(1) A aprendizagem melhor se realiza quando parte do 

conhecido; (2) deve-se buscar sempre ampliar o conhecimento [...]”. Quanto à abordagem, como uma pesquisa 

qualitativa, Lüdke e André (2013) afirmam que o pesquisador não está fora do espaço humano, mas sim inserido 

nele, sobre isto, descreve Silva (2014), [...]A pesquisa qualitativa então trabalha com o sentido de inteligência do 

pesquisador. Isso porque a preocupação com o processo é muito maior do que o produto, pois é nessa fase que se 

constrói hipóteses que nortearão a própria pesquisa e possibilitarão a formulação descritiva necessária para a 

construção de um novo conhecimento (SILVA, 2014, p.110). Quanto aos procedimentos, como análise 

documental, visto que permite acrescentar a dimensão da política educacional em que se insere a experiência 

educacional dos entrevistados. A análise documental proposta tem por propósito sistematizar o conhecimento 

acerca da política educacional do município em que os entrevistados estudaram, assim como sistematizar o 

conhecimento da produção, em educação, em que as pessoas com deficiência foram tomadas como interlocutoras 

diretas. Quanto à forma de acesso às informações, como pesquisa baseada em entrevistas semiestruturadas e 

videogravadas. A entrevista, segundo Manzini (2004) pode ser concebida como um processo de interação social, 

verbal e não verbal, que ocorre face a face entre um entrevistador e um entrevistado, desta maneira, existir 

vínculo entre entrevistador e entrevistado pode ser de grande valia para todo o processo.  

Resultado:  

Ao unir pessoas com deficiência intelectual que passaram por uma mesma escola, a finalidade é validar e 

legitimar a construção desta memória, pois serão vários relatos sobre este processo de escolarização, em busca de 

reconhecimento, é propiciar a compreensão de que a memória é social, uma vez que ela se torna um locus da 

recordação partilhada, coletiva e individual, pois é ao mesmo tempo para si e para o outro. Bem como, abrir 

espaços na academia para que as próprias pessoas com deficiência intelectual possam dizer o que e como 

viveram seus processos de escolarização, como avaliam o que lhes foi ofertado, que alterações fariam e como se 

sentiram. Espera-se nada mais que realizar uma pesquisa que respeite o lema cunhado pelo movimento social de 

pessoas com deficiência ainda na década de 1980: nada sobre nós, sem nós.  
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SÍNTESE DE SENSORES BASEADOS EM TIO2-GRAFENO PARA DETECÇÃO DE GASES  

PP&I201864932 

 
ÀDAMO ENRICO DO CARMO MACHADO CAROLINA RAMOS HURTADO GUIMARÃES  

Orientador(a): EVELYN ALVES NUNES SIMONETTI  

 

Introdução:  

O desenvolvimento de sensores altamente seletivos, estáveis e sensíveis é uma tarefa exigente relacionada a 

inúmeras aplicações, como: controle ambiental, sistemas de segurança, energia e, mais recentemente, 

monitoramento biológico. Um grande desafio para se alcançar os requisitos desta atividade consiste em 

desenvolver materiais funcionais nanoestruturados e inteligentes, capazes de detectar e monitorar diferentes 

compostos seletivamente, e, muitas vezes operando a altas temperaturas. Desta forma, o objetivo deste 

projeto é desenvolver sensores baseados em TiO2 na detecção de diferentes gases para monitoramento do ar. 

Para tanto, para aprimorar as propriedades do TiO2 será utilizado o grafeno como suporte e condutor 

elétrico. Foram utilizadas as técnicas sol-gel para síntese do TiO2 e TiO2-grafeno, e, printing screen para a 

fabricação dos sensores sob um suporte metálico. 

Objetivos:  

O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de sensores baseados em TiO2 e TiO2-grafeno na 

detecção de gases de acordo com os tópicos abaixo: O gás detectado pelo sensor será o gás carbônico (CO2) 

preferencialmente; Avaliar o desempenho do TiO2 sintetizado na detecção dos gases; Avaliar o desempenho 

do material TiO2-Grafeno sintetizado na detecção de gases. 

Metodologia:  

O TiO2 foi sintetizado utilizando-se a técnica sol-gel, utilizando como solvente ácido acético (99%), 

etilenoglicol (99%) e como alcóxido o isopropóxido de titânio (97%). Inicialmente 10 mL de isopropóxido 

foram adicionados a uma mistura de ácido acético e etilenoglicol e mantidos a 85 °C por uma hora com 

agitação magnética. Em seguida, a mistura foi mantida em estufa a 100 °C por 24 horas até a completa 

gelificação. Por fim, as amostras foram secas e calcinadas à 400 °C na presença de ar para obtenção do TiO2 

cristalino. O óxido de grafeno foi sintetizado pelo método de Hummers. Na síntese do compósito TiO2-

grafeno foi adicionado o óxido de grafeno - 2% em massa em relação ao isopropóxido de titânio. Os 

materiais sintetizados foram depositados em eletrodos de ouro interdigitados em substrato cerâmico, com 

dimensões para bandas/intervalos de 200µm. O substrato cerâmico possui dimensões de 22,8 mm, 7,6 mm e 

1 mm. O sistema de caracterização dos sensores de gases é composto, basicamente, de duas partes. A 

primeira é o sistema de fornecimento de gás para a amostra. A segunda é um sistema de aquisição de dados 

capaz de medir as variáveis elétricas com confiabilidade no decorrer do tempo. Aos filmes depositados nos 

eletrodos serão adicionados contatos elétricos na superfície usando um fio de cobre para as medições 

elétricas de resistência. Os filmes serão inseridos a um porta amostra no centro de uma câmara de teses em 

acrílico, cilíndrica, com capacidade de 1,5 L. Um controlador de fluxo será conectado às linhas de gases 

para fornecer um fluxo controlado de gás para a câmara de teste. Desta forma, será capaz avaliar no sensor a 

resistência em função do tempo durante a passagem dos diferentes gases na câmara. 

Resultado:  

A partir da síntese utilizada foi possível obter o díoxido de titânio na fase anatase com pequenos tamanhos 

de partículas (10 nm), tal fato foi confirmado pelas análises de raios- X. A formação da fase anatase também 

foi confirmada pela análise de espectroscopia Raman, com claros picos de formação da fase desejada. Nas 

análises de microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo foi possível constatar mudanças na 

morfologia da amostra de TiO2 para a amostra com grafeno (TiO2-grafeno). Tal mudança deve-se ao 

preenchimento das partículas de TiO2 nas folhas de óxido de grafeno. No teste de detecção de gases espera-

se que as amostras apresentem seletividade na detecção de CO2, sendo de grande importância não só em 

monitoramento ambiental, mas também em aplicações voltadas à medicina. 
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DOSES DE POLÍMEROS E HIDROGEL PARA PRODUÇÃO DE PIMENTÃO.  

PP&I201862700 

 
HELENICE MARIA SARDINHA LEMOS  

Orientador(a): MARCOS ROBERTO FURLAN  

 

Introdução:  

O pimentão (CapsicumannuumL.) é uma olerícola de origem tropical, importante para a saúde humana 

devido ao seu bom teor de vitamina C, além de outros nutrientes. Uma das etapas para o sucesso de sua 

produção é a formação de mudas de qualidade. A adição de hidrogel no substrato utilizado para a produção 

das mudas, além de melhorar a qualidade da muda, poderá contribuir para diminuição do uso de água. O 

hidrogel atua como condicionador do solo ao proporcionar aumento da retenção de água no solo, redução da 

lixiviação de nutrientes e melhoria na capacidade de troca de cátions (CTC). Apesar de sua eficiência 

comprovada, a ausência de estudos relacionados à eficácia da sua utilização na produção agrícola, inibe a 

sua aplicação na comunidade agrícola.  

Objetivos:  

Objetivo geral: avaliar o desenvolvimento de mudas e plantas adultas de pimentão submetidas a diferentes 

doses de Hidrogel. Objetivos Específicos: determinar as dosagens mais adequadas de hidrogel,em relação a 

retenção de água no solo; avaliar o desenvolvimento da parte radicular e aérea das mudas na presença do 

hidrogel; e analisar os benefícios do hidrogel em campo nas plantas adultas.  

Metodologia:  

Experimento 1: desenvolvido no viveiro de mudas do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade 

de Taubaté (DCA-UNITAU).Serão testados nas mudas de pimentão cultivar “CascaduraIkeda”, polímero a 

base de poliacronitrila e hidroplan.Ensaio disposto no delineamento inteiramente ao acaso, com oito 

repetições e tratamentos: 0,0 g; 1,0 g; 1,5g e 2,0 g dehidrogel (SAP) e 1,0g de Hydroplan kg-1 de 

substratopara 2,5 kg de solo.Em cada célula da bandeja serão colocadas 3sementes, com desbaste 15 dias 

após a emergência.Serão coletadas aleatoriamente10 plantas, 30 dias após plantio,para obtenção dos 

comprimentos da parte aérea e da raiz enúmero de folhas por planta.Depoisas plantas serão secas em estufas 

e determinaremos massa da parte radicular e da parte aérea. Experimento 2: realizado no horto de plantas 

medicinais do DCA-UNITAU.Área experimental será dividida em cinco canteiros (0,1 mde altura, 1,2m de 

largura e 25m de comprimento). A distância entre oscanteiros será de 1,5m. Será utilizado delineamento em 

blocos casualizados, com 4 blocos e tratamentos: 0 kg; 1 kg; 2 kg e3 kg de hidrogel (SAP), e 1 kg de 

hidrogel (Hydroplan) por m-3 de solo.No preparo do hidrogel, 7 g de SAP serão misturados a 1L de água e 

depois de solidificados serão misturados com 1 m-3 de solo. A irrigação será por gotejamento, e na 

adubação de plantio serão adicionados ao solo N, K eP, de acordo com análise do solo. A colheita do 

pimentão será realizada aos 90 dias após transplante das mudas.Serão coletados números médios de frutos e 

de frutos por planta; comprimento médio de fruto (cm) e massa fresca de frutos.Nos resultados será aplicada 

análise de variância, e médias comparadas por meio do teste Tukey(p?0,05). 

Resultado:  

Se espera que ocorra aumento da retenção de água no substrato e no solo com maiores doses de polímeros e 

do hidrogel;que os maiores valores de matérias seca e fresca da raiz e da parte aérea das mudas sejam 

obtidos com as doses mais elevadas de polímeros misturados ao substrato; e que os maiores valores no 

número médio de frutos; no número médio de frutos por planta, no comprimento médio de fruto (cm) e na 

massa fresca de frutos(g.planta-1) de pimentão, sejam verificados nas maiores doses de hidrogel 

incorporados ao solo. 
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APLICAÇÃO DO MÉTODO QFD: AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO POR UMA FROTA DE VAN 

UNIVERSITÁRIA.  

PP&I201807991 

 
HUGO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA  

Orientador(a): ÁLVARO AZEVEDO CARDOSO  

 

Introdução:  

No Brasil, o segmento rodoviário é o principal meio utilizado para deslocamentos. Entre as modalidades 

preponderantes, têm-se o transporte individual, e o transporte público coletivo. Nesse âmbito, o transporte de 

passageiros em regime de fretamento surgiu e se consolidou como uma modalidade intermediária entre os 

transportes público coletivo e o privado individual. Trata-se de um serviço especializado e flexível, 

destinado ao transporte de pessoas com destino comum, tais como estudantes. O fretamento é uma 

modalidade que vem crescendo e cujo potencial de expansão tem sido ampliado pelas transformações sociais 

e econômicas ocorridas no país. Há a necessidade de um transporte de qualidade, ágil e flexível. Neste 

cenário, o (QFD) é considerado como importante ferramenta alternativa que pode prover resultados 

positivos, tanto para a fidelização de novos clientes, quanto para a consolidação de empresas e manutenção 

dos clientes fidelizados. 

Objetivos:  

O presente trabalho tem por objetivo analisar a situação do serviço prestado por uma frota de Vans que 

transportam alunos universitários nas cidades do Vale do Paraíba, SP, através da aplicação da ferramenta de 

Desdobramento da Função Qualidade (QFD).  

Metodologia:  

O presente estudo é classificado como de abordagem qualitativa quanto à natureza do problema, estudo de 

caso único quanto aos procedimentos técnicos adotados, e quanto aos objetivos se caracteriza como uma 

pesquisa descritiva e de natureza aplicada. O estudo foi realizado em uma empresa de transporte de alunos 

universitários da região do vale do paraíba, denominada na presente pesquisa com o nome fictício de Vá de 

Van Transportes. A condução da pesquisa e coleta de dados se deram de três formas complementares, sendo: 

i) Etapa 1, Pesquisa Documental e Bibliográfica, compreendendo a etapa de caracterização organizacional 

da empresa objeto de estudo e caracterização dos objetivos/função utilidade que os clientes buscam na 

prestação de serviços de uma empresa de transportes de passageiros. A Etapa 2, foi operacionalizada através 

de uma Ficha para Priorização das Reclamações aplicada aos funcionários da empresa. Entrevistas Abertas 

com funcionários e clientes da empresa, usando ainda a técnica do brainstorming para a priorização dos 

principais problemas a serem considerados na confecção da matriz QFD e na qualidade exigida pelo cliente. 

Nessa etapa foi constituído um grupo foco de motoristas, para identificação de quais eram os requisitos 

prioritários dos clientes, através da realização de brainstorming, traçando linhas de respostas para as 

seguintes questões: a.) Quais as reclamações? b.) Quais os problemas atuais? c) O que entendem como 

qualidade em serviço? A última etapa com clientes externos resultou na aplicação de um questionário a 

alunos/passageiros com questões fechadas para inferência sobre a correlação dos parâmetros priorizados e 

para o desdobramento e a melhoria do nível de serviço. Os resultados finais sobre o questionário foram 

extraídos de uma amostra de 120 alunos/passageiros, o desdobramento dos requisitos/parâmetros 

identificados na matriz da qualidade deu a configuração final à casa da qualidade.  

Resultado:  

Nesta etapa de construção dos resultados, fez-se a computação dos dados obtidos através da aplicação do 

questionário da pesquisa. Cada questão apresentava itens a serem avaliados relacionados ao veículo, serviço 

de transporte e serviço de atendimento. O entrevistado respondia avaliando o grau de importância de cada 

requisito em uma escala de um a cinco, e posteriormente realizava o mesmo processo de avaliação do item 

referente à situação da empresa avaliada e de sua principal concorrente. Através da analise da qualidade 

exigida, qualidade planejada e qualidade projetada pretende-se gerar melhorias continuas na empresa em 

estudo, aumento da lucratividade e diminuição dos custos. 
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JOGO DIGITAL COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO EM BACIAS 

HIDROGRÁFICAS  

PP&I201835554 

 
JULIEN CÉSAR MÉLEGA  

Orientador(a): MARCELO DOS SANTOS TARGA  

 

Introdução:  

Com o advento da 3ª Revolução Tecnológica, surgiram as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC’s) que são utilizadas pelos professores na aprendizagem do aluno. Nesse contexto, existem programas 

computacionais desenvolvidos especificamente para as atividades educacionais de docentes, os quais na 

maioria são softwares criados para o ensino-aprendizagem. Uma modalidade de software educativo 

disponível são os jogos educacionais que tem o objetivo de estimular as habilidades do conhecimento do 

aluno utilizando o lúdico. Assim, o lúdico pode ajudar o aluno na sua aprendizagem, e os atrativos 

oferecidos pela mídia leva-o a se motivar pelos estudos. Os jogos eletrônicos com temática ambiental são 

opções para motivar e estimular a aprendizagem dos alunos com a finalidade de construir seu 

desenvolvimento cognitivo e adquirir sua consciência ambiental. Estudos que possam verificar a percepção 

do usuário pode contribuir para o melhor aproveitamento e melhoria dessas técnicas na educação voltada ao 

meio ambiente. 

Objetivos:  

O presente projeto tem por objetivos avaliar o ganho de conhecimento sobre bacias hidrográficas e recursos 

hídricos dos alunos dos 7ºs anos do ensino fundamental do município de Taubaté utilizando um jogo digital, 

bem como analisar a percepção do aluno sobre o jogo. 

Metodologia:  

A metodologia a ser aplicada neste estudo é de caráter quantitativo tendo como objetivo coletar dados e 

realizar um levantamento das percepções dos participantes em relação ao jogo digital “Educa – Ação – Água 

” desenvolvido por TARGA, et al. 2017. A coleta de dados será feita por meio de um questionário inicial 

apontando o nível de conhecimento inicial dos alunos sobre o tema bacias hidrográficas e, posteriormente, 

aplicar a atividade do jogo digital com vistas a verificar o ganho de conhecimento. As respostas dos alunos 

serão organizadas em categorias e contabilizada a frequência simples para cada questão, em cada teste de 

forma separada. Após a realização da atividade os alunos irão responder um questionário final com o 

objetivo de avaliar as impressões sobre o material e a prática do jogo. Para a aplicação dos questionários 

serão seguidas as seguintes etapas: 1. Apresentação do aplicador e os objetivos da pesquisa. 2. Reiterar sobre 

o anonimato dos participantes e a confidencialidade das questões respondidas. 3. O livre arbítrio de cada um 

para responder. 4. Instruções sobre como responder os questionários  

Resultado:  

Espera-se um resultado positivo em relação à aprendizagem do aluno para que este recurso seja explorado 

com mais frequência na sala de aula, pois o jogo tem por objetivo proporcionar uma participação mais ativa 

no processo de aprendizagem por parte dos alunos na forma de desafio. Por parte do professor espera-se que 

com esse tipo de atividade haja uma maior facilidade na avaliação da aprendizagem dos alunos, mas há 

necessidade de um melhor preparo na sua formação para aplicação desse tipo de atividade. Espera-se que o 

aluno contribua com sua opinião para a avaliação do jogo Educa-Água-Ação para que se necessário sejam 

feitas as devidas alterações. Dentro da proposta apresentada, espera-se uma mudança de paradigma por parte 

do alunado a respeito da temática ambiental com a utilização do jogo digital levando-os a ter uma visão 

crítica em relação ao meio ambiente bem como a uma consciência ambiental. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES NO CONTEXTO DE SEU COTIDIANO ESCOLAR  

PP&I201855309 

 
NEIR LARDO LEITÃO  

Orientador(a): MÁRCIA MARIA DIAS REIS PACHECO  

 

Introdução:  

Pesquisas atuais têm apontado a responsabilização dos gestores escolares pela qualidade do ensino apresentado 

em suas escolas. As demandas em seu cotidiano são múltiplas e diversas, pelas próprias características do papel 

atual da escola na sociedade. As exigências formativas para a função são ampliadas e o gestor se vê diante de um 

grande desafio, quanto a sua formação inicial e continuada em seu cotidiano, frente à necessidade de atender as 

expectativas depositadas sobre ele, tratando-se de mais uma dimensão que ele deve saber administrar em busca 

do sucesso em sua profissão. Os programas de formação disponibilizados a estes, muitas vezes se apresentam 

como treinamento para o cumprimento de suas demandas não oferecendo capacitação para o desenvolvimento de 

ações inovadoras e autônomas. Esta pesquisa busca identificar como se dão as ações formativas do gestor escolar 

em meio às suas múltiplas demandas cotidianas. 

Objetivos:  

• Caracterizar o papel do gestor escolar frente às demandas de uma escola de qualidade; • Identificar as 

atividades do gestor escolar em seu contexto cotidiano; • Estabelecer as relações existentes entre a percepção dos 

gestores de sua função e as demandas pedagógicas e administrativas solicitadas pela SME • Investigar as ações 

de formação de gestores desenvolvidas pela rede pública municipal;  

Metodologia:  

Este projeto de pesquisa se propõe a abordar a questão da formação do gestor escolar a partir das análises de seu 

cotidiano. Considerado de natureza básica pois de seus resultados serão gerados conhecimentos para aplicação 

prática no próprio cotidiano do gestor, sua abordagem será qualitativa, levando em conta a relação dinâmica entre 

a realidade / cotidiano da escola e o sujeito pesquisado. Os processos são exploratórios, buscando tornar mais 

claro e evidente o fenômeno pesquisado, sendo também usada a pesquisa documental. A pesquisa será realizada 

50 gestores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de um município do Vale do Paraíba que receberão 

um questionário sociodemográfico. Após, será feita uma seleção de indivíduos que farão parte da amostra desta 

pesquisa tendo como critério metodológico categoriza-los a partir do varável tempo de experiência conforme 

modelo de Huberman (1999) para diferenciação dos ciclos de vida profissional de docentes. Será analisado um 

Diário Reflexivo, escrito pelos gestores escolhidos como amostra, que deverá oportunizar o conhecimento das 

demandas cotidianas da unidade escolar, bem como a atuação dos gestores frente a elas. Nestes registros deverão 

conter algumas reflexões dos gestores sobre sua história, seu cotidiano, sua visão, e sobre sua agenda de afazeres 

enquanto gestor educacional, bem como se entre as diversas atividades sentiu-se em algum momento 

despreparado para lidar com a situação de forma mais efetiva. Como material documental será analisado o 

assunto das correspondências, via e-mail, recebidas diariamente na unidade escolar, que demande do gestor uma 

ação em seu cotidiano ou participação de formações, vindo estes a fazerem parte da documentação 

comprobatória das atividades do mesmo em seu dia a dia. A partir da análise destes documentos serão 

categorizadas suas ações, conforme as dimensões da gestão escolar, apresentadas por Lück (2009) como material 

de reflexão sobre a natureza de suas principais ocupações.  

Resultado:  

A partir dos resultados desta pesquisa pretende-se levantar dados relevantes para a ampliação da compreensão 

sobre a atuação dos gestores escolares de escolas públicas municipais, em seu cotidiano comumente entendido 

como complexo, devido à amplitude de suas responsabilidades que exigem deste, uma gama de conhecimentos 

técnicos e qualificações específicas. Destas considerações, justifica-se um olhar mais apurado dos pesquisadores 

sobre o tema, que não apenas confirmem suas fragilidades, mas que tragam informações e possibilidades que 

ampliem a compreensão do tema, sob fundamentações teóricas, embasando ações de planejamento e intervenção 

por parte dos gestores de instâncias maiores junto a estes profissionais, de modo a valorizar seu importante papel 

na implementação de políticas públicas da educação em sua mediação final na comunidade escolar e, com 

destaque, junto ao aluno, tendo como foco qualificar atos, desenvolvendo competências e a consequente 

autonomia para ação, cujos resultados evidenciem o direito à aprendizagem para todos. 
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IMPACTO DO ESGOTO SOBRE O METABOLISMO DO ENCÉFALO DE NOTOTENIÓIDES ANTÁRTICOS  

PP&I201800424 

 
MARIA TEREZA OLIVEIRA BATISTA  

Orientador(a): EDSON RODRIGUES  
 

Introdução:  

As mudanças climáticas globais, bem como a poluição de ambientes marinhos ao redor do planeta, têm 

motivado a comunidade científica a propor novas metodologias para o monitoramento ambiental e 

remediação de áreas impactadas. Desde meados do século XIX o ecossistema antártico vem sendo exposto a 

diferentes poluentes devido ao aumento exponencial das atividades de turismo e às instalações de estações 

científicas de diversos países. Assim, os peixes antárticos têm sido expostos a concentrações crescentes de 

vários tipos de poluentes, os quais não estiveram presentes ao longo da sua história evolutiva. Mensurar 

respostas biológicas induzidas por poluentes amplia as possibilidades de monitoramento ambiental e agrega 

informações biológicas ao monitoramento químico, visto que respostas bioquímicas de peixes têm se 

mostrado úteis para avaliar a saúde de ambientes aquáticos. 

Objetivos:  

Avaliar o efeito do efluente da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), da Estação Antártica Comandante 

Ferraz (EACF), sobre o metabolismo encefálico dos nototenióides antárticos N. rossii e N. coriiceps. Os 

níveis de enzimas do metabolismo energético, defesa antioxidante, catabolismo da L-arginina e metabolismo 

de xenobióticos, serão utilizados como “proxy” metabólicos do encéfalo. 

Metodologia:  

Os bioensaios para avaliar o efeito do efluente do esgoto da EACF foram conduzidos com os peixes 

antárticos Notothenia rossii e coriiceps, durante as Operações Antárticas XXX e XXXII. Os espécimes 

foram coletados com linha e anzol, em profundidade de 10 a 20 metros, nos ambientes marinhos de Punta 

Plaza (PP) e “Glaciar Ecology” (ECO), Baia do Almirantado, Ilha Rei George, Antártida. Os peixes foram 

anestesiados e mantidos em tanques com condições termo-salina próxima a da natureza até sua utilização 

nos experimentos com efluente da ETE. O tecido encefálico será homogeneizado em Potter-Elvehjen, na 

proporção de 10 mL de tampão Tris-HCl 50 mM (pH 7,4) por grama de tecido. Os homogeneizados serão 

sonicados durante 15 segundos e centrifugados a 14.000 g durante 10 minutos e a fração sobrenadante 

imediatamente, utilizada para determinação da atividade das enzimas hexoquinase (HK), glutationa 

peroxidase (GPx), acetil colinesterase (AChE), fosfofructoquinase (PFK), citrato sintase (CS), lactato 

desidrogenase (LDH), malato desidrogenase (MDH), glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PDH), glutationa 

redutase (GR), superóxido dismutase (SOD) e arginase (ARG).  

Resultado:  

Considerando que o metabolismo energético é a base de todos os sistemas fisiológicos e que certas 

condições de poluição ambiental elevam as demandas energéticas de peixes, nossa principal hipótese seria 

que o efeito do efluente da EACF fosse capaz de elevar os níveis de enzimas chaves do metabolismo 

energético, defesa antioxidante e catabolismo da L-arginina do encéfalo. 
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APLICAÇÃO DE DIFERENTES DOSES DE HIDROGEL E A INTERAÇÃO COM O FUSARIUM SPP QUE 

CAUSA A PODRIDÃO RADICULAR NO FEIJOEIRO  

PP&I201876276 

 
ALESSANDRA APARECIDA FELICIANO DA SILVA  

Orientador(a): NARA LÚCIA PERONDI FORTES  
 

Introdução:  

Esse trabalho se faz necessário para o entendimento do adequado fornecimento de água na cultura do 

feijoeiro, o cultivo de feijão apresenta aspectos ambientais que favorece o estabelecimento de elevadas 

populações de fitopatogenos de solo. Entre os fitopatogenos veiculados pelo solo, destacam-se as espécies 

Fusarium ssp, responsável por incitar podridões de raízes e colo, que podem ser agravadas devido à má 

distribuição de água, tanto em excesso como em condições de déficit hídrico.  

Objetivos:  

Objetivo Geral: Analisar a intensidade da podridão do feijoeiro ocasionada pelo Fusarium spp em solos 

cultivados com diferentes doses de hidrogel. Objetivo específico: • Analisar a podridão radicular do feijoeiro 

• Determinar as doses do hidrogel no solo • Determinar o desenvolvimento das plantas com o uso do 

hidrogel  

Metodologia:  

O experimento será desenvolvido no laboratório de Microbiologia Agrícola e Fitopatologia do 

Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté (UNITAU). Serão testados nas mudas de 

feijão de cultivar “Rosinha”, polímero a base de poliacronitrila e hidroplan. Ensaio disposto no delineamento 

em bloco casualizado com quatro repetições e sete tratamentos: 0,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0 e 30,0% de 

hidrogel (SAP) por vaso. O crescimento das colônias será cultivada em meio batata-dextrose-

ágar+tetraciclina no período de 7 dias a 24 ± 2°C. Depois grãos de sorgo e água destilada, na relação 2:1 

(peso: volume), serão acondicionados em bandejas de alumínio, cobertas com papel alumínio, e 

autoclavados por 2 vezes, 30 minutos, após o crescimento das colônias de Fusarium spp serão coletados 40 

discos de micélio com 5 mm de diâmetro, que serão transferidos para as bandejas contendo o sorgo 

esterilizado, por 12 dias, após completa colonização do substrato a massa de sorgo colonizada será 

desagregada manualmente e os grãos serão distribuídos em bandejas e secos ao ar livre, depois inóculo será 

triturado em liquidificador e passado por uma peneira de 0,84 mm de abertura (20 mesh). As amostras de 

solo serão coletadas na profundidade de 0 a 20 cm, peneirada e colocada em 3 recipientes metálicos de 5L, 

esterilizado no autoclave, à 120°C, por 2 horas. Após 24 horas, o solo esterilizado será colocado em um saco 

plástico e depois será realizada a inoculação e homogeneização do inóculo de Fusarium spp na proporção de 

8g por 1,4 kg de solo esterilizado. Após a inoculação do solo com Fusarium spp este será colocado em vaso 

plástico com capacidade para 3L. Depois de acomodado o solo com inóculo no vaso será adicionado as 

doses de hidrogel por vaso e em seguida serão semeadas cinco sementes de feijão de cultivar Rosinha. 

Resultado:  

Devido ao aumento da umidade do solo espera-se que doses de hidrogel entre 20 e 30% incorporadas ao solo 

poderá favorecer o desenvolvimento do Fusarium spp e com isso aumentar a severidade das doenças no 

feijoeiro. 
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APLICAÇÃO DE DOSES DE HIDROGEL E A INCORPORAÇÃO COM A COBERTURA DE BIOPLÁSTICO 

NO SOLO 

PP&I201820464 

 
GLENDA SILVA NASCIMENTO  

Orientador(a): PAULO FORTES NETO  

 

Introdução:  

Para o cultivo bem-sucedido de alface, se exige diariamente a prática da irrigação. No entanto, a 

preocupação com o meio ambiente em relação ao uso da água tem se tornado intensamente relevante. 

Portanto, é imprescindível a realização de pesquisas que visem minimizar a utilização dos recursos hídricos. 

Dentre as alternativas para a redução do consumo da água, tem se discutido o uso do hidrogel e do 

bioplástico. O hidrogel, polímero proveniente da poliacrilonitrila (PAN), proporciona vantagens para a 

agricultura, como, por exemplo o uso moderado da água na irrigação de culturas e atua como condicionador 

para os solos. A cobertura de bioplástico no solo reduz a perda de água por evaporação, dentre outras 

vantagens. Como contribuição ao tema, o presente trabalho pretende avaliar a utilização do hidrogel e do 

bioplástico na produção de alface, e, com isto, propor alternativas para reduzir o seu consumo de água. 

Objetivos:  

O presente estudo tem como objetivo determinar o rendimento da alface (Lactuca sativa) cultivada após a 

incorporação de doses de hidrogel com a cobertura de bioplástico (amido de milho) no solo.  

Metodologia:  

Experimento será conduzido na Fazenda Piloto do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de 

Taubaté. Serão plantadas mudas de alface cv Regina, espaçamento 0,2x0,2 m, no sistema de gotejamento, 

em cinco canteiros revestidos com cobertura de bioplástico de amido de milho (espessura de 15µm na cor 

preta), cada um com 0,1m de altura, 1,2m de largura e 2m de comprimento. Bioplástico será esticado sobre 

os canteiros e as sobras laterais fixadas com camada de 20 cm de terra. Será utilizado delineamento em 

blocos ao acaso, com quatro blocos e os tratamentos: 0; 1,2; 2,4; 3,6; 4,8; 6,0 e 7,2 kg hidrogel m-2 de solo. 

No preparo do hidrogel, 7 g de SAP serão misturados a 1L de água. Depois de solidificadas, as doses 

testadas serão aplicadas sobre a cobertura de bioplástico e incorporadas a 20 cm de profundidade do solo. 

Avaliação do rendimento da alface, realizada no final do ciclo da cultura, irá considerar plantas situadas na 

linha central da parcela, colhidas 50 dias após o transplante. Massas, em g.planta-1, da matéria fresca e seca 

das alfaces cortadas rente ao solo, serão obtidas em balança. Umidade do solo, determinada pelo método da 

diferença de peso, será obtida de amostras de solo no centro dos canteiros, a 20 cm de profundidade. Depois 

de homogeneizadas e acondicionadas em recipientes de isopor, amostras serão enviadas ao laboratório para 

a quantificação do peso úmido. Depois serão colocadas em estufas a 105oC, até a completa secagem do solo 

e então pesadas (peso final). O teor de umidade do solo será obtido pela diferença entre pesos final e inicial, 

e posteriormente o peso será transformado em porcentagem (EMBRAPA, 2011). Os resultados serão 

submetidos a análise da variância e diferença entre as médias será submetida ao teste de Tukey (p? 0,05). 

Resultado:  

Os resultados serão influenciados pelas quantidades de hidrogel misturadas ao solo. Sendo assim, é de se 

esperar que: Os maiores valores de matérias seca e fresca da parte aérea da alface serão obtidos com as 

doses mais elevadas de polímeros misturados ao solo. A umidade do solo será mais elevada com o aumento 

das doses de hidrogel aplicado ao solo. A associação do hidrogel com a cobertura de bioplástico poderá 

proporcionar o melhor rendimento na cultura da alface, pois esta combinação irá melhorar a retenção de 

água no solo e o suprimento da água para as plantas. 
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A INOVAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA O ENFRENTAMENTO DE RECESSÕES 

COM ORIGEM MACROECONÔMICA  

PP&I201856579 

 
ROSELI MAYUMI OGATA  

Orientador(a): MAXIMILIAN ESPUNY  

 

Introdução:  

O Brasil tem uma defasagem na produção tecnológica, que pode ser percebida a partir de um item 

substancial na composição da cesta básica nacional: o café. Sabe-se, de maneira empírica e pautada nos 

relatórios produzidos pela Organização Internacional desta commodity, que o país é o maior produtor do 

setor, porém, conforme cita Câmara et al (2017), “o país importa café em formatos de maior valor agregado 

e exporta matéria-prima de baixo valor”, resultando uma situação paradoxal em que o país se torna negativo, 

na balança comercial, deste segmento econômico. A proposta deste estudo é apresentar a inovação como 

elemento de distinção no cenário econômico, inserido no contexto de enfrentamento de crises, especialmente 

advindas de ambientes de falta de disponibilidade financeira e de diminuição no volume de negócios, tais 

como o Brasil passou recentemente em 2008 e, ainda passa, pela crise de 2015. 

Objetivos:  

Apurar o nível de estacionariedade entre os instantes de recessões econômicas com o volume de patentes 

registradas, mensurados com uma periodicidade trimestral, a partir das informações extraídas dos integrantes 

dos BRICS.  

Metodologia:  

Selecionar-se-ão cinco países, para efeitos de análise, cujas nações encontram-se entre as integrantes do 

bloco econômico denominado BRICS (acrônimo composto pelos países, em ordem da sigla: Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul). Serão apurados destes países a evolução da taxa percentual do PIB trimestral, 

com base no banco de dados da OECD, assim como serão extraídas as informações referentes aos registros 

de patentes em base de dados, com abrangência mundial, tais como o WIPO (World Intellectual Property 

Organization) e o NBER (National Bureau of Economic Resarch), na mesma periodicidade da medição do 

Produto Interno Bruto. Verificar-se-á a partir do levantamento das informações acerca do PIB trimestral, a 

partir de 1995, quais foram os eventos indicativos de um ciclo econômico negativo, denominado recessão, 

tal como define Ekernan e Zerkowski apud Schumpeter (1984). Analisar-se-á os instantes de recessão 

encontradas, sob os critérios supracitados, a correlação com o volume de registro de patentes do país que foi 

impactado, para possíveis conclusões sobre a superação do evento negativo de maneira mais acentuada, por 

parte daqueles países que realizam mais registros de suas inovações tecnológicas. Observar-se-á o 

crescimento econômico entre os intervalos do terceiro ao quinto ano pós-recessivo, para investigar a 

correlação entre a robustez do crescimento e o volume de patentes. O método econométrico a ser escolhido, 

para o projeto, será o Modelo de Defasagem Distribuída (MDD), por permitir que uma ou mais variáveis 

afetem y, conforme cita Wooldridge (2006, p. 320), possibilitando a inserção das duas referências propostas 

para o construto. A consistência do modelo proposto será observada no programa estatístico Gretl, que 

segundo Andrade (2013) “permite a aplicação de uma ampla gama de técnicas econométricas de uma forma 

relativamente simples”. 

Resultado:  

Espera-se com o trabalho proposto verificar os índices de correlação entre os níveis de composição de 

estudo relacionada com o volume de patentes. Foram testados previamente as regressões com esses dados da 

China (p- 0,88), Estados Unidos (p- 0,61), Rússia (0,04) e Brasil (0,05), com a utilização do software Gretl. 

Os valores mais confiáveis, com esta aplicação, são os valores próximos de 1,0. Os dois primeiros países 

apresentaram relevância estatística superior aos dois últimos, possibilitando a demonstração da correlação 

entre patentes e do Produto Interno Bruto. 
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SISTEMA DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE 

TAUBATÉ/SP  

PP&I201865518 

 
HELOISA TAVARES DE MATTOS MARTINS  

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO  

 

Introdução:  

A intensa geração de resíduos sólidos urbanos é uma das grandes problemáticas ambientais na atualidade, 

tornando-se fundamental que sejam adotados sistemas de gerenciamento integrados, pautados nos princípios 

da sustentabilidade. Diante desse cenário, a gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos, torna-se uma 

necessidade a ser estrategicamente enfrentada. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dentre 

outras ações, confere prioridade à reciclagem, estimulando a implantação de programas de coleta seletiva 

com a inclusão social e econômica dos catadores. No entanto, a sustentabilidade e o sucesso dos programas 

de coleta seletiva, dependem da sensibilização e da participação de toda sociedade bem como a avaliação e o 

acompanhamento constante dos resultados. Sob esse aspecto, portanto, o uso de indicadores e índices para 

avaliar a sustentabilidade da coleta seletiva e das organizações de catadores, pode ser um instrumento 

relevante para a gestão ambiental municipal. 

Objetivos:  

Propor um sistema de indicadores de sustentabilidade da coleta seletiva do município de Taubaté/SP, por 

meio de pesquisa-ação, visando contribuir com a construção e o monitoramento de políticas públicas 

voltadas à gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos. 

Metodologia:  

Os procedimentos metodológicos a serem aplicados na pesquisa baseiam-se no enfoque participativo, por 

meio da aplicação da pesquisa-ação que, segundo Thiollent (2011), permanece sendo muito solicitada como 

forma de identificar e resolver problemas coletivos bem como de aprendizagem dos atores e pesquisadores 

envolvidos. A metodologia da pesquisa-ação, segundo Bosco (1989), propõe uma sequência lógica e 

sistemática de passos que inclui momentos de investigação, de tematização e por último, o de 

programação/ação, que se operacionalizam através de instrumentos e técnicas. A pesquisa–ação que se 

pretende desenvolver envolverá catadores das cooperativas de materiais recicláveis que participam do 

Programa de Coleta Seletiva do município de Taubaté, gestores públicos e demais atores locais interessados 

na construção de políticas públicas de resíduos sólidos com inclusão social e gestão participativa. Etapas 

metodológicas previstas: 1) Investigação e análise da situação atual e perspectivas futuras do 

desenvolvimento de programas relacionados à gestão dos resíduos sólidos recicláveis em Taubaté/SP. 

Método: Pesquisa Documental e Exploratória. Análise qualitativa e quantitativa. Pesquisa e levantamento de 

informações em relatórios técnicos e publicações oficiais. Entrevista com gestor do poder público municipal, 

responsável pelos resíduos sólidos urbanos. Entrevista com representantes de cada cooperativa. 2) 

Elaboração e proposição do Sistema de Indicadores de Sustentabilidade da Coleta Seletiva aplicado ao 

município de Taubaté. Método: Levantamento do perfil socioeconômico de catadores. Pesquisa exploratória. 

Pesquisa-ação. Oficinas participativas com catadores e convidados. Análise qualitativa e quantitativa, por 

observação, aplicação de metodologias participativas e questionários. 

Resultado:  

Os seguintes resultados são esperados: identificação dos principais indicadores de sustentabilidade voltados 

à gestão de resíduos sólidos recicláveis e à coleta seletiva; proporcionar momentos de integração e 

fortalecimento do trabalho em sistema de cooperativismo; seleção e definição participativa de uma matriz de 

indicadores de sustentabilidade para a coleta seletiva, a partir de reflexões em grupo sobre a situação atual 

do programa e suas perspectivas futuras; obter uma avaliação da eficiência e do desempenho do programa de 

coleta seletiva do município de Taubaté; compartilhar o aprendizado metodológico advindo da realização da 

pesquisa e relatar algumas recomendações e sugestões voltadas à melhoria das políticas públicas de gestão 

dos resíduos sólidos urbanos, especialmente voltados à coleta seletiva. 
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POLIMEROS SUPERABSORVENTES NA SOLIDIFICAÇÃO DO CHORUME  

PP&I201837864 

 
LUIZA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA LUCIANA CASTRO DE PAULA DE OLIVEIRA  

Orientador(a): PAULO FORTES NETO  

 

Introdução:  

A quantidade de chorume gerada em um aterro sanitário é proporcional à incidência das chuvas que variam 

em função das estações climáticas. Estima-se que 25% do total de chuvas que caem na bacia hidrográfica, 

onde está situado o aterro sanitário, se convertem em chorume. Esta quantidade de águas de chuvas que 

infiltram no aterro sanitário irá alterar a composição física e química do chorume. Com isto, em meses com 

altos índices pluviométricos serão menores os teores de sólidos suspensos, de óleos e graxa, a condutividade 

elétrica e o pH. Os processos convencionais utilizados no tratamento do chorume são baseados em processos 

físicos e químicos. São raros ou inexistentes estudos realizados com aplicação de polímero superabsorvente 

(SAP) no tratamento de chorume gerado no aterro sanitário. Este tipo de polímero poderiam solidificar o 

chorume, e contribuir para um menor volume deste resíduo. 

Objetivos:  

Como objetivo geral, pretende-se determinar a eficiência do polímero superabsorvente na solidificação do 

chorume, e como objetivos específicos, determinar características físicas e químicas do chorume gerado no 

aterro municipal de Taubaté; verificar eficiência do SAP na solidificação do chorume por meio da proposta 

de análise de diferentes doses; e avaliar a metodologia atual de tratamento e transporte do chorume. 

Metodologia:  

O experimento 1 será desenvolvido no laboratório de Microbiologia do Departamento de Ciências Agrárias 

da Universidade de Taubaté (DCA-UNITAU). No teste de solidificação do chorume com o hidrogel serão 

usadas provetas de vidro com 1 L de capacidade, onde serão colocados 1 litro de chorume e depois será 

adicionado o Polímero Superabsorvente (SAP) nas quantidades de 0; 7; 21; 28; 35; 42 e 49 g, devendo 

homogeneizar com auxílio de um bastão de vidro e aguardar 30 minutos para que a mistura se transforme 

em hidrogel. O delineamento experimental será inteiramente casualizado com oito tratamentos (oito doses 

de hidrogel) e quatro repetições, totalizando 32 provetas (1L). Os procedimentos descritos acima serão 

utilizados nas amostras de chorume coletadas nas quatro estações do ano. Dos 40 L de chorume coletados na 

lagoa de estabilização, 2L serão coletados e enviados ao laboratório para serem realizadas as análises de 

condutividade elétrica, de sólidos suspensos, de óleos, de graxas e pH. A eficiência das doses dos polímeros 

será determinada pela diferença do líquido (chorume) e do sólido (hidrogel), utilizando-se de uma peneira de 

granulometria de 2 mm. O experimento 2 será realizado no Laboratório de Águas do Departamento de 

Engenharia Civil da UNITAU. Nas 32 amostras submetidas ao teste de solidicação, serão analisadas 

condutividade elétrica, sólidos suspensos, óleos, graxas e pH. Nos resultados de ambos os experimentos, 

será aplicada análise de variância, e as médias comparadas por meio do teste Tukey (p?0,05). 

Resultado:  

A quantidade de polímero adicionado ao chorume e a sua eficiência na solidificação poderá variar em 

função das condições climáticas, pois no período com maior índice pluviométrico deverá ocorrer uma maior 

infiltração de água no interior do aterro sanitário e, com isso, os sais, os óleos e as graxas presentes no 

chorume estarão mais diluídos e a condutividade elétrica e os teores de óleos e graxas serão menores. Neste 

período de maior incidência de chuvas, a eficiência dos polímeros poderá ser mais acentuada do que nos 

períodos de menor precipitação quando os teores de sais, óleos e graxas tendem a ficar mais concentrados no 

chorume. 
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USO DE DIFERENTES DOSES DE POLÍMEROS NO CONTROLE DO MOSQUITO DA DENGUE (AEDES 

AEGYPTI)  

PP&I201807746 

 
MARIANA CAROLINA TOLEDO  

Orientador(a): ADRIANA MASCARETTE LABINAS  

 

Introdução:  

A dengue, nos últimos anos, voltou a ser considerada uma doença com número considerável de incidência, 

necessitando-se novamente de maior atenção pelos órgãos públicos. Além da possibilidade de evoluir para 

uma forma mais grave, cujo desfecho pode ser a morte, não existe medicamento específico para o seu 

tratamento. Portanto, a prevenção é a melhor forma de evitar a disseminação da dengue. Para evitar a sua 

propagação, uma das principais medidas é eliminar locais que acumulam água e servem de criadouro para o 

mosquito, como, por exemplo, embalagens plásticas, latas e baldes. No entanto, há dificuldade de 

conscientizar uma parte da população para seguir as medidas preventivas. Como contribuição ao tema, o 

presente trabalho visando o controle das larvas do mosquito Aedes aegypti (Linnaeus, 1762), testará o efeito 

do Polímero Superabsorvente (SAP) derivados da Poliacrilonitrila (PAN) na mortalidade larval de Aedes 

aegypti.  

Objetivos:  

O presente estudo tem como objetivo geral verificar a aplicação de diferentes doses do Polímero 

Superabsorvente (SAP) derivados da Poliacrilonitrila (PAN), no controle das larvas do mosquito Aedes 

aegypti (Linnaeus, 1762) em condições de laboratório e a campo. 

Metodologia:  

Ensaio I será realizado no Laboratório de Entomologia do Departamento de Ciências Agrárias da 

Universidade de Taubaté, em Taubaté-SP, e ensaio II em três bairros do município com maior índice de 

larvas e mosquito da dengue. Larvas de Aedes aegypti serão fornecidas pelo Centro de Controle do 

Mosquito da Dengue, da Secretária de Saúde de Taubaté. O ensaio I, no delineamento inteiramente 

casualizado, conterá 5 repetições e as doses de polímeros superabsorventes: 0g; 2g; 4g; 6g; 8g e 10g L-1, e 

água destilada como controle. Serão adicionados 130 ml de água em copos de polietileno (capacidade para 

180 ml). Depois adicionadas doses de polímeros. Após solidificação serão colocadas 25 larvas do mosquito 

nos copos. Larvas, mantidas no laboratório, serão alimentadas com ração para peixes, diariamente será 

registrado número de larvas mortas, indicado pelas que não apresentarem movimento e não responderem a 

estímulos mecânicos efetuados com toque de pinça (DILL et al., 2012). Ensaio II, efetuado nos mesmos 

delineamento e números de repetições e tratamentos do ensaio I. Os tratamentos serão intercalados a cada 

3m entre testemunha e tratamentos com SAPs. Para cada uma das doses de Polímeros (SAP) será misturada 

em 1L de água destilada. Para avaliação do polímero sobre criadouros das larvas, será consultada a 

Vigilância Sanitária para definir os três bairros do município de Taubaté com maiores incidências de larvas 

de mosquitos da dengue. O ensaio II, realizado nas quatro estações climática, será colocado em um local 

pré-determinado nos bairros, com acompanhamento durante 15 dias, anotando-se a ocorrência ou não de 

larvas de mosquitos. Para ambos os ensaios, os resultados serão submetidos à análise de variância, e médias 

dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey (p? 0,05). A porcentagem de larvas mortos será relacionada 

com doses de polímeros e épocas de avaliação por meio de análise de regressão.  

Resultado:  

Se espera que a incidência de larvas mortas do mosquito da dengue irá aumentar com a elevação das doses 

de hidrogel, pois a solidificação do hidrogel irá impedir a difusão de oxigênio e reduzir a disponibilidade de 

nutrientes para o desenvolvimento das larvas dos mosquitos da dengue. Também é esperado que a incidência 

de larvas mortas nos bairros será maior no verão e na primavera devido às elevadas precipitações 

pluviométricas que favorecem as condições para novos criadouros de larvas.  
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APLICAÇÃO DO HIDROGEL NO SOLO E A INTERAÇÃO COM AS RIZOBACTÉRIAS DO EUCALYPTUS 

GRANDIS  

PP&I201854813 

 
RAFAELA CRISTIANE SCOFANO BERTI  

Orientador(a): PAULO FORTES NETO  

 

Introdução:  

São definidas como rizobactérias as bactérias que habitam a região da zona de influência das raízes 

conhecida como rizosfera, estas inibem o desenvolvimento de fitopatogenos na rizosfera favorecendo o 

crescimento das plantas. Devido a estas características as bactérias são conhecidas como rizobactérias 

promotoras do crescimento de plantas. Embora haja inúmeros relatos positivos sobre as RPCPs, um 

obstáculo a sua utilização comercial é que os isolados introduzidos podem ter dificuldade de se estabelecer e 

sobreviver em condições desfavoráveis de umidade do solo. Para a implantação de florestas produtivas de 

eucalipto é necessária uma combinação de vários fatores, tais como materiais genéticos adaptados ao local, 

manejo adequado e mudas de qualidade, Portanto, a irrigação de mudas de espécies florestais durante o 

plantio e nas primeiras semanas da implantação é considerada uma operação muito importante em plantios 

comerciais, principalmente nas épocas mais secas do ano, influindo diretamente na sobrevivência e 

desenvolvimento das mudas. 

Objetivos:  

Analisar a interação de doses de Polímero Superabsorvente (SAP) hidrolizados sobre a sobrevivência das 

rizobactérias (Pseudomonas spp fluorescentes e Bacillus spp) isoladas da rizosfera das mudas de Eucalyptus 

grandis e avaliar o rendimento da parte aérea das mudas de eucalipto e o desenvolvimento das raízes.  

Metodologia:  

Serão coletadas amostras de solo na camada de 0-20 cm de profundidade em uma área com predomínio de 

solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo, as amostras serão submetidas para secar ao ar e depois 

de peneiradas, utilizaremos o polímero Superabsorvente (SAP) será fornecido pelo Instituto Granado de 

Tecnologia da Poliacrilonitrila, Na identificação das rizobactérias serão levadas em consideração as 

bactérias do grupo fluorescente do gênero Pseudomonas spp e as bactérias do gênero Bacillus spp. Serão 

usados vasos de polietileno com 5 L de capacidade, onde será colocado 4,5 kg do solo, o hidrogel nas 

proporção de 5, 10, 15, 20, 25 e 30% serão misturados com 4,5 kg de solo e depois será corrigida a umidade 

do solo para atingir a capacidade de campo. Avaliação será realizada aos 90 dias, após o plantio das mudas. 

As plantas serão retiradas dos vasos com um pouco de solo aderido às raízes, Uma quantidade de 1g de solo 

rizosférico será colocado dentro de um frasco de erlenmeyer contendo 9 mL de uma solução salina de 

MgSO4.7H2O 0,01 M esterilizada, depois a mistura será submetida a 30 minutos de agitação, em um 

agitador mecânico. Para análise estatística, os dados das contagem de rizobactérias serão transformados em 

log x e log (x + 1) e depois serão submetidos a análise da variância e ao teste de Tukey a 5 % para 

comparação das médias. 

Resultado:  

A adição de doses de hidrogel irá aumentar a umidade do solo e como consequência haverá um maior 

desenvolvimento das raízes do eucalipto com isso mais exsudados orgânicos serão liberados pelas raízes. A 

liberação dos exsudados das raízes irá estimular o desenvolvimento das rizobactérias na rizosfera do 

eucalipto. 
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APLICAÇÃO DO HIDROGEL NO SOLO E A INTERAÇÃO COM A BACTÉRIA BRADYRHIZOBIUM 

JAPONICUM FIXADORA DE NITROGÊNIO NA SOJA.  

PP&I201845156 

 
CAROLINA RIBEIRO MERL DAMACENA  

Orientador(a): CECILIA NAHOMI KAWAGOE SUDA  

 

Introdução:  

A fixação biológica de nitrogênio (FBN) é considerado o mais importante processo biológico do planeta 

depois da fotossíntese, pois trata-se de um processo através do qual o nitrogênio presente na atmosfera (N2) 

é convertido em formas que podem ser utilizadas pelas plantas. Só alguns procariontes tem capacidade para 

fixar nitrogênio. A substituição das bactérias fixadoras de nitrogênio no lugar dos adubos nitrogenados 

influencia positivamente na qualidade do solo, diminui o impacto do meio ambiente, aumenta a 

produtividade, especialmente em solos pobres e evita o risco de problemas ao meio ambiente, que pode ser 

causado pelo adubo nitrogenado. 

Objetivos:  

O estudo tem como objetivo analisar a interação das doses de Polímero Superabsorvente (SAP) hidrolizados 

aplicados ao solo inoculado com cepas de bactéria fixadora (Bradyrhizobium japonicum) de nitrogênio no 

cultivo com soja cv IAC Foscarin. 

Metodologia:  

O experimento será realizado em casa-de-vegetação do Laboratório de Microbiologia Agrícola e 

Fitopatologia do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté (UNITAU), Taubaté - SP. 

As sementes de soja serão inoculadas na proporção de 60 g de inoculante para 50 kg de sementes e mais 10 

mL de solução aderente, após a mistura e homogeneização as sementes serão colocadas por 2 horas para 

secar ao ar. Após o processo de mistura estima-se que a densidade de Bradyrhizobium japonicum poderá 

estar variando entre 108 a 109 células/g de inoculante. O polímero Superabsorevente (SAP) é misturado ou 

diluído na proporção de 7g por um litro de água destilada. O delineamento experimental será com oito 

tratamentos e 5 repetições de cada tratamento totalizando 40 parcelas (vasos). Na avaliação do 

desenvolvimento e nodulação da soja serão utilizados vasos de polietileno com 5 L de capacidade, contendo 

3 L de solo previamente peneirado (malha de 2 mm) e seco. Depois a umidade do solo será elevada para 

70% da capacidade de retenção de água, após o ajuste da umidade serão feitas covas manuais para adicionar 

as doses de polímero hidratado juntamente com as sementes da soja já misturadas com a turfa (bactéria). A 

partir daí os vasos serão irrigados apenas para repor o que foi perdido pela transpiração, pois o experimento 

será montado em condições de casa-de-vegetação. Os resultados serão analisados no programa estatístico 

SANEST e submetidos à análise de variância com teste de F, utilizando-se o Teste de Tukey a 5 % para 

comparação entre médias de tratamentos. 

Resultado:  

A aplicação de doses de hidrogel irá melhorar a capacidade de retenção de água no solo e como 

consequência haverá um maior desenvolvimento das raízes da soja o que irá ampliar o contato das raízes 

com as células de Bradyrhizobium japonicum no solo. Este contato irá estimular o desenvolvimento da 

bactéria na rizosfera e com isso a nodulação das raízes da soja será mais elevada com a presença de hidrogel 

no solo.  
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TESTE DE FITOTOXICIDADE E BIODEGRADAÇÃO DO POLÍMERO SUPERABSORVENTE (SAP) NO 

SOLO  

PP&I201806644 

 
LEANDRO AMENDOLA CORREA  

Orientador(a): GANNABATHULA SREE VANI  

 

Introdução:  

O Polímero Superabsorvente SAP é uma alternativa para mitigar os efeitos do déficit hídrico pós-plantio. 

Sua alta capacidade de absorção de água mantem as raízes das plantas hidratadas, minimizando 

consequentemente possíveis custos com reposição de mudas quando em época de sazonalidade e ampliação 

do intervalo de irrigações devido ao aumento da capacidade de retenção de água no solo. (DRANSKI et al, 

2013; MARQUES et al, 2013 e SANTOS et al, 2015 ). Devido a aplicação do Polímero Superabsorvente 

possuir contato direto com solo e água, é importante o conhecimento de sua biodegradabilidade, bem como 

sua fitotoxicidade, tais testes são uma alternativa para complementar análises químicas. A utilização da 

Lactusa sativa L é recomendada internacionalmente devido ao crescimento rápido e pouca reserva de 

energia necessária para sua germinação (RODRIGUES et al, 2013 e PALACIO et al, 2012).  

Objetivos:  

Assim, este projeto tem como objetivo avaliar a fitotoxicidade de doses do Polímero Superabsorvente (SAP) 

sobre a germinação e crescimento inicial da alface (Lactusa sativa L) e avaliar a biodegradabilidade de doses 

do Polímero Superabsorvente (SAP) por meio da liberação do C-CO2 do solo. 

Metodologia:  

No ensaio de fitotoxicidade será utilizado como organismo teste a alface Lactusa sativa L. (sementes com 

pureza de 99% e garantia de germinação de 91%) e os procedimentos metodológicos baseados no protocolo 

850.4200 (USEPA, 1996). O ensaio de fitotoxicidade será disposto no delineamento inteiramente ao acaso, 

com 5 tratamentos e 10 repetições, cada repetição será composta por 10 placas de Petri com 9 cm de 

diâmetro. A fitotoxicidade será avaliada por meio da determinação dos seguintes parâmetros: taxa de 

germinação; comprimento de radículas (ambos 24h e 72h após incubação); biomassa fresca das plântulas (10 

por parcela coletados aleatoriamente) e biomassa seca total (10 plântulas serão agrupadas e secadas durante 

24h em estufa 45 ± 2 °C para determinação da matéria seca total). A partir dos dados de germinação e 

comprimento de radícula será calculado o Índice de Crescimento Relativo (ICR - calculado a partir da razão 

entre comprimento da raiz com e sem doses de polímeros) e o Índice de Germinação (IG- calculado pelo 

ICR multiplicado pela razão de sementes germinadas com e sem doses de polímeros, depois multiplicado 

por 100). O teste de biodegradabilidade, será distribuído em um delineamento inteiramente ao acaso, com 5 

tratamentos e 10 repetições, cada repetição será composta por 5 frascos respirômetros. A reação que ocorre 

pode ser representada por: Conteúdo orgânico (C,H,O) transformado em CO2 + H2O, em seguida o CO2 é 

fixado por solução de volume e concentração conhecida de NaOH: CO2 + 2NaOH transformado em 

Na2CO3 + H2O. A biodegradação do polímero será avaliada pelo método de incubação conforme 

metodologia de Coscione e Andrade (2006). Esse método se baseia na incubação, em frascos respirômetros, 

de quantidades conhecidas de terra e polímeros. Os resultados serão submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e teste de Tukey ao nível de 5% de significância. 

Resultado:  

Espera-se no teste de fitotoxicidade que a taxa de germinação das sementes e o crescimento das radículas de 

alface sejam estimuladas pelas doses de polímeros misturados com a água destilada. Já no teste de 

biodegradabilidade, espera-se que a taxa de liberação de C-CO2 do solo será mais elevada no frasco com a 

maior dose de polímero misturado ao solo.  
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USO DO HIDROGEL A BASE DE POLIACRILONITRILA NA HIDROSSEMEADURA PARA A COBERTURA 

VEGETAL NOS TALUDES DAS RODOVIAS  

PP&I201847640 

 
CHRISTIANNE APARECIDA DE AZEVEDO NOGUEIRA COSTA MARCELO DOS SANTOS TARGA  

Orientador(a): ANA A SILVA ALMEIDA  
 

Introdução:  

O setor rodoviário brasileiro é o mais importante modal de transportes de carga do país, grande significância 

na atividade econômica brasileira. A implantação de uma estrada altera a paisagem natural causando 

inúmeros impactos ambientais com conseqüências diretas e indiretas ao meio físico, biótico e antrópico. Nas 

estradas, os taludes são superfícies inclinadas que limitam o maciço de terra, de rocha ou de terra e rocha; 

podem ser naturais no caso das encostas ou artificiais no caso de talude de corte ou aterro (MACHADO 

JÚNIOR, 2003) e, sem proteção vegetal, podem apresentar processos erosivos causando danos por vezes 

irreparáveis, essa erosão pode provocar um movimento de massa, nos períodos de chuva intensa, 

comprometendo a estabilidade dos taludes. (NEVES; SOUSA; OLIVEIRA, 2006). De acordo Gray (1995), 

a vegetação melhora a resistência de taludes nos processos erosivos.  

Objetivos:  

Este trabalho tem como objetivo avaliar o uso do hidrogel a base de poliacrilonitrila (PAN) no 

armazenamento de água para melhoria do desenvolvimento e crescimento da vegetação, quando adicionado 

a hidrossemeadura para cobertura vegetal de taludes rodoviários.  

Metodologia:  

O presente estudo será realizado no município de Cabreúva no estado de São Paulo, na rodovia SP 312, 

denominada rodovia dos Romeiros, no Km 61+300. Inicialmente será realizada uma análise no solo para 

determinação das necessidades de correção de macro e micronutrientes para estabelecer um ambiente 

propício e favorável ao desenvolvimento das sementes presentes no composto da hidrossemeadura. A 

camada superficial de vegetação é praticamente inexistente, assim serão feitas ranhuras no talude com a 

finalidade de criar um ambiente propício à aderência do composto no solo. O hidrogel a base de 

poliacrilonitrila será incorporado ao composto da hidrossememadura. Nos taludes sem vegetação, serão 

implantadas 3 parcelas de dosagens diferentes do hidrogel - PAN: - Uma parcela com 2 gramas por litro de 

composto da hidrossemeadura e 5 repetições. - Uma parcela com 5 gramas por litro de composto da 

hidrossemeadura e 5 repetições. - Uma parcela sem hidrogel PAN, com 5 repetições – testemunha. A altura 

da parcela será a mesma do talude, que poderá sofrer variações. Primeira etapa- A aplicação da 

hidrossemeadura será realizada em período sem previsão de chuva, prevista para o mês de Agosto e as 

avaliações do desenvolvimento das sementes ocorrerá a cada 7 dias após a aplicação do composto no talude, 

sendo avaliada a porcentagem de cobertura vegetal; as avaliações serão realizadas durante 60 dias. Segunda 

etapa - aplicação do experimento em época chuvosa, com as mesmas características da implantação do 

primeiro experimento.  

Resultado:  

Espera-se que o uso do hidrogel - PAN favoreça o crescimento rápido da vegetação, acelerando o 

desenvolvimento da cobertura vegetal dos taludes evitando o aparecimento dos processos erosivos. Os 

resultados serão analisados com a utilização de ferramentas estatísticas e espera-se determinar qual a melhor 

dosagem do higrogel - PAN para o solo que apresenta a pluviosidade média anual de 1300 mm.  
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O CONSUMO DE INFORMAÇÕES ON LINE SOBRE UMA INUNDAÇÃO: A DINÂMICA DO RIO MADEIRA 

EM 2014  

PP&I201835167 

 
ROBERTA BALDO BACELAR VICTOR MARCHEZINI WAGNER DA SILVA BILLA  

Orientador(a): LEONARDO BACELAR LIMA SANTOS  

 

Introdução:  

Acompanhar a cobertura de um evento de desastre socioambiental é sempre um desafio para profissionais da 

área ambiental e de comunicação. Afinal, a busca pelo furo de reportagem pode colocar em risco, criando 

pânico, uma parcela signifi-cativa da população de uma área. Por este motivo, conceitos e normatizações das 

informações precisam ser levadas em consideração, uma vez que o público leigo pode ser alarmado por um 

dado mal trabalhado. Além disso, órgãos públicos como a Defesa Civil pode ter nos veículos de 

comunicação - e aqui faremos o recorte do meio digital, em função da sua agilidade no processo de apuração 

e publicação da notícia - como fonte de informação. Estes dados podem fazer referência à própria região de 

atuação do órgão ou, como no caso estudado neste paper, um região longínqua, que sofre influência de 

cabeceiras e nascentes que podem estar a quilômetros de distância.  

Objetivos:  

O objetivo deste trabalho é o de reconstruir o comportamento do Rio Madeira com base no material 

divulgado pela mídia local e nacional e comparar com as informações divulgadas pelos órgãos ambientais, 

entre eles, o CEMADEN - Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. 

Metodologia:  

Para selecionar os materiais publicados, utilizamos como filtro de busca, no Google, a expressão " Rio 

Madeira inundação 2014". Dos resultados fornecidos pelo motor de busca selecionamos - na primeira 

página, com 10 links - aqueles que foram publicados por uma empresa de comunicação (local ou nacional) 

na época do fato. Portanto, só foram analisados materiais do chamado " período de chuvas na região 

amazônica", que se estende de dezembro a abril de cada ano. Assim, foram selecionadas as reportagens: 1 - 

Maior cheia do Rio Madeira completa um mês, e rio continua a subir em RO - do site G1 do Rio, de 

18/03/2014 06h00 - Atualizado em 18/03/2014 às 06h00 2 - Cheia recorde do rio Madeira leva a reflexão 

sobre hidrelétricas na Amazônia - da Rede Brasil Atual, de 09/04/2014 às 12h00 3 - Cheias no rio Madeira: 

um desastre anunciado - da Carta Capital, de 13/03/2014 14h39, última modificação 13/03/2014 às 21h56 4 

- Porto Velho e a enchente do rio Madeira - GGN, de 27/02/2014 às 12:47 5 - Usinas terão que ajudar 

vítimas da enchente do rio Madeira em Rondônia - Uol de Brasilía, 11/03/2014 às 16h00 Os materiais estão 

relacionados a partir da ordem de aparição no busca do Google, conforme estabelecido na metodologia 

empregada. As outras cinco publica-ções são: um vídeo amador publicado no Youtube, dois artigos 

científicos, uma ma-téria de 2015, rememorando a enchente de 2014, um texto do governo do AC utili-

zando a inundação de 2014 como referência num alerta atual.  

Resultado:  

A partir deste material, o presente artigo fez a reconstrução do comportamento do Rio Madeira durante esta 

cheia e analisou de que forma estas informações puderam ser consumidas pela população e pelos órgãos 

governamentais. Para isso, foi criada uma ficha de análise, observando o emprego de termos de forma 

correta pelas redações de jornais, o direcionamento da informação - se positiva ou negativa - pelo redator e a 

legitimidade dos dados - se estes correspondem verdadeiramente à situação vivenciada às margens do Rio e, 

por fim, se as matérias, em sua cronolo-gia, correspondem fielmente ao comportamento do Rio no momento 

da publicação.  
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Introdução:  

Matas ciliares são componentes fundamentais para a manutenção dos serviços ambientais oferecidos por 

bacias hidrográficas e para a o equilíbrio dos ecossistemas em qualquer bioma (USEPA, 2008). Sob este 

contexto, o rio Paraíba do Sul, principal manacial para o abastecimento das cidades valeparaibanas, 

apresenta-se como corpo d’água de extensão e conformação hídrica adequados à análise de suas Áreas de 

Preservação Permanente (APPs). Localizadas às margens dos corpos d’água com vegetação natural capaz de 

proteger mananciais, prevenir a erosão e sustentar a biodiversidade nativa (ALBUQUERQUE et al., 2010). 

Frente a este panorama, Silva et al. (2009) destacam que a conservação das matas ciliares como um fator 

preponderante para a manutenção da qualidade dos recursos naturais. 

Objetivos:  

Mapear e quantificar os remanescentes de mata ciliar nas faixas marginais de 100 metros (buffers) referentes 

às APPs do rio Paraíba do Sul. Complementar a mesma com faixa adicional de 500 metros para o 

desenvolvimento de avaliação do estado do fracionamento e suas consequências para a biodiversidade em 

cenários projetados em produtos cartográficos. 

Metodologia:  

Para o mapeamento projetado para este trabalho, optou-se pela permanência da resolução de 2 metros 

presente nos satélites Pléiades. O processo de tratamento da imagem deu-se os seguintes passos: fatiamento, 

segmentação e vetorização dos polígonos envolventes dos remanescentes florestais por chaves de 

interpretação. Para tanto foram estabelecidos buffers (faixas marginais) de 100 e 500 metros para ambas as 

margens do rio Paraíba do Sul. Com o onjetivo de avaliar a contribuição de cada município foram incluídos 

ao Plano de Informação, os polígonos territoriais dos municípios de Jacareí a Queluz. Abrangendo um total 

de 16 municípios. 

Resultado:  

Apresentar os resultados em folhas na articulação cartográfica correspondente à escala 1:10.000 das 

dimensões e posições dos remanescentes florestais nas faixas de 100 metros, para as APPs, e 500 metros 

para a apresentação de cenários potenciais de recomposição para as matas ciliares do rio Paraíba do Sul. 
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Introdução:  

A busca por um sorriso ideal resulta em uma procura cada vez maior pelos procedimentos estéticos na 

odontologia. Atualmente há uma grande busca pelo clareamento dental, por ser considerada uma técnica 

simples, de baixo custo, segura e eficaz (Klaric et al., 2015). Apesar de ser considerado um tratamento 

conservador, existe uma preocupação com possíveis efeitos indesejáveis durante o clareamento, que podem 

levar a alterações nas propriedades do esmalte e da dentina (Joiner, 2007; Borges et al., 2012). Com a 

finalidade de minimizar esses possíveis efeitos deletérios sobre a superfície de esmalte, elementos como 

cálcio, flúor, fosfato de cálcio amorfo (ACP), caseína fosfopeptídea – fosfato de cálcio amorfo (CPP-ACP) e 

hidroxiapatita (HA) têm sido adicionados na composição dos agentes clareadores sem interferir na eficácia 

do clareamento dental (Tschoppe et al., 2009; Cavalli et al., 2010; 2011; Borges et al., 2011; Attia et al., 

2015). 

Objetivos:  

Avaliar a microdureza e rugosidade superficial do esmalte bovino antes e após clareamento com agentes de 

baixa e alta concentração, com ou sem adição de cálcio.  

Metodologia:  

Foram utilizados sessenta fragmentos dentais bovinos divididos em cinco grupos (n=12), de acordo com o 

agente clareador utilizado. As amostras foram clareadas com peróxido de carbamida 20% (PC 20%) ou 

peróxido de hidrogênio 40% (PH 40%), com ou sem adição de cálcio (2000 ppm) na sua formulação. Os 

géis foram aplicados de acordo com as instruções do fabricante. Em seguida, as amostras foram lavadas e 

armazenadas em saliva artificial até a próxima sessão de clareamento. Os tratamentos foram realizados por 

14 dias. A análise da superfície do esmalte foi realizada com os testes de Rugosidade superficial (“cutoff” 

0,25mm) e Microdureza Knoop (50g/15s), antes e após os tratamentos. Foi realizada uma análise 

exploratória dos dados e os grupos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey 

(significância de 5%). 

Resultado:  

Após o clareamento o grupo clareado com PH 40% apresentou valores mais baixos de microdureza mas sem 

diferença significativa para o PC 20% e PH 40% com cálcio. Houve diferença estatística significativa entre 

as leituras iniciais e finais. Para rugosidade superficial não foram observadas diferenças entre os materiais 

testados; porém houve aumento da rugosidade para todos os grupos após o clareamento, exceto para o grupo 

controle. Conclusão: Concluiu-se que houve diminuição da microdureza para todos os agentes clareadores 

testados. Houve um aumento da rugosidade superficial logo após o clareamento dental.  
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Introdução:  

A cafeína é uma substância alcaloide sendo sua formula química 1,2,3 trimetilxantina. Essa tem capacidade 

de ação farmacológica e está presente em inúmeros alimentos e bebidas, apesar de não apresentar altos 

índices de dependência a cafeína é considerada a droga psicoativa mais consumida no mundo devido ao seu 

fácil acesso a população. Devido a essa substância apresentar capacidade farmacológica, fornecendo um 

potencial como substancia ergogenica, os estudos e pesquisas sobre o assunto tem evoluído cada vez mais 

em função do esporte, pois esse pode ser um meio capaz de melhorar o desempenho durante a pratica de 

exercícios físicos. Três hipóteses foram elaboradas para que se pudesse buscar entender os variados e 

possíveis mecanismo de ação da cafeína, já que a mesma pode afetar diversos tecidos do corpo. Que inclui a 

mobilização intracelular de cálcio, a ação lipolítica da cafeína, e o principal mecanismo, o antagonismo dos 

receptores de adenosina. 

Objetivos:  

Portanto objetivou-se analisar seu possível potencial como uma substancia ergogenica, elucidar sua ação no 

organismo do ser humano, e como isso influi nos exercícios físicos.  

Metodologia:  

Este trabalho é um estudo de revisão bibliográfica, na qual a literatura foi pesquisada da base de dados 

PubMED, Google scholar, SCIELO e Google Acadêmico e os termos utilizados foram "Cafeína como 

recurso ergogênico", "Cafeína e receptores neurais" "cafeína e exercício físico" ‘Adenosina e cafeína” na 

língua inglesa e portuguesa. Dessa forma foram selecionados artigos entre os anos de 1993 a 2018. E 

também foi utilizado os seguintes livros como meio de obtenção de informações. 

Resultado:  

Esta revisão espera uma análise com resultados positivos em relação a ação da cafeína como um possível 

suplemento ergogênico quando utilizada anteriormente à pratica de exercicios físicos.  

 


