


Apresentamos o Caderno de Fontes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 
Diferentemente dos tradicionais cadernos de fontes, a nossa proposta é apresentar o que a Uni-
versidade produz. Por isso, trazemos em cada página temas que estão relacionados a estudos 
e pesquisas desenvolvidos pelos nossos professores e pesquisadores. São especialistas com 
reconhecimento nacional e internacional, que possuem disponibilidade e interesse em contribuir 
com a produção de reportagens sobre suas áreas de especialidade. São, acima de tudo, profis-
sionais comprometidos com a missão da Universidade, que é produzir e transformar o conheci-
mento gerado dentro dos muros acadêmicos em benefícios para a população, seja por meio da 
simples informação ou seja por intermédio do desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Nossa Assessoria de Imprensa está sempre à disposição para atender os colegas jornalistas na 
busca da melhor fonte para os mais variados assuntos e não mede esforços para atingir esse 
objetivo.

Atenciosamente,

Diretoria de Marketing e Planejamento                    

Prezado(a) colega,
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Arquitetura 
e Design
Casa Estrela Arquitetura, restauração, patrimônio

A Casa Estrela, representante sem similar conhecido da arquitetura em madeira na ci-
dade de Curitiba, tem como partido arquitetônico a estrela de cinco pontas, símbo-
lo do Esperanto, língua universal criada no século XIX por Ludovico Zamenhof, 
nome que batizou a rua onde se situava a casa na capital paranaense. Com 
178 m2, pé direito de 2,50 metros, corredores e quartos se comunicam por 
meio de janelas internas e todos os cômodos se encontram na área central 
comum. Internamente, é composta de encaixes e painéis com formato de 
estrela de cinco pontas, seja no chão, nas divisórias e no teto central.

A obra foi construída na década de 30 pelo perito contador Augusto Gonçalves 
de Castro, com sambladuras (encaixes) artesanais, não possuindo nenhum ângu-
lo de 90 graus. Seu idealizador foi um visionário, entusiasta do Esperanto e adepto 
da Teosofia, filosofia mística e pacífica. Todos os cômodos da casa se encontram em um 
espaço único, representando, assim, a convivência fraterna entre os povos dos cinco con-
tinentes.

Suas características arquitetônicas chamam atenção de profissionais da Arquite-
tura e todas as pessoas da comunidade que têm interesse no tema, especial-
mente pelas condições precárias da sua construção. Executada pelo contador 
Augusto durante as noites, dispondo apenas de um serrote e um lampião, já 
que durante o dia trabalhava em uma empresa multinacional.

Em 2006, a Casa Estrela foi doada à Pontifícia Universidade Católica do Pa-
raná (PUCPR) pelos herdeiros do contador, os irmãos Idalina, Carlos Augusto 
e Moysés Azulay de Castro. A edificação foi estudada, catalogada, desenhada, 
fotografada e cada uma de suas peças foi numerada para a transferência do bairro 
Alto da Glória. Depois foi desmontada, transportada, restaurada e remontada no Câmpus 
Curitiba da PUCPR, no bairro Prado Velho. A construção serve de apoio pedagógico ao curso de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Claudio Forte Maiolino

• Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR);

• Coordenador do curso de Pós-Graduação em Conservação e Restauração de Monu-
mentos;

• Históricos Arquitetônicos da PUCPR;
• Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela PUCPR (1982).
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Ciências Agrárias e 
Medicina Veterinária
Alimentos funcionais Engenharia de alimentos, medicina veterinária

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolve uma série de pesqui-
sas que têm como objetivo o desenvolvimento de alimentos funcionais, que estão cada 
vez mais em evidência devido ao crescente interesse por uma alimentação mais 
saudável e melhor qualidade de vida. As pesquisas se voltam à adição de probióti-
cos em queijos fabricados com leite de búfala e iogurte de leite de cabra, além de 
embutidos, como salames. Embora seja uma tendência mundial a produção de 
produtos probióticos lácteos e não lácteos, no Brasil só se encontram probióticos 
no leite fermentado. Em produtos cárneos, sua utilização ainda é incipiente.

Os probióticos são microrganismos vivos que, quando ingeridos em quantidades 
suficientes, promovem efeitos benéficos no hospedeiro. A colonização do trato 
gastrintestinal por bactéria probiótica aumenta a resistência do organismo, prevenin-
do contra infecções microbianas por meio da produção de bacteriocinas específicas, 
ácidos orgânicos e redução do pH local. É reconhecidamente comprovada a ação desses 
agentes oriundos do metabolismo probiótico contra bactérias putrefativas e patogênicas, in-
cluindo as gram negativas Salmonela e E.coli e as gram positivas Staphylococcus e Clostridium.

Outros benefícios são obtidos com a multiplicação dos probióticos no intestino humano, como a produção da enzima 
beta-galactosidase que degrada a lactose. Esse benefício é importante para as pessoas intolerantes à lactose, pois não 
produzem mais a beta-galactosidase. Para que uma cultura bacteriana seja considerada probiótica, deve sobreviver no 
trato gastrintestinal; apresentar resistência aos sais biliares, ao suco gástrico e à lisozima; e chegar ao intestino grosso 
viável para colonização. Ademais, ter capacidade de aderir à mucosa intestinal e resistir aos ataques de outras bactérias 
presentes no organismo. 

As pesquisas em queijos fabricados com leite de búfala e iogurte de leite de cabra são realizadas em parceira com um 
produtor local. Já o estudo com o salame testa linhagens probióticas de Lactobacillus casei, L. paracasei e L. rhamno-
sus, e demonstra que conseguiu manter os probióticos em quantidade superior à mínima necessária para obtenção dos 
efeitos probióticos no organismo. No momento, a pesquisa estuda novas bactérias lácticas, em nível molecular, isoladas 
de salames artesanais que possam ser utilizadas em outros com potencial probiótico. Com isso, pretende-se desenvolver 
um inóculo probiótico nacional para uso em produtos cárneos.

PESQUISADORAS RESPONSÁVEIS

Marcia Rapacci
• Professora do curso de Engenharia de Alimentos da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUCPR);
• Doutorado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas (UNI-

CAMP/1997);
• Mestrado em Ciências de Alimentos pela Universidade Estadual de Londrina (UEL/1989);
• Graduação em Licenciatura e Bacharelado em Química pela PUCPR (1985).

Renata Ernlund Freitas de Macedo
• Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR);
• Doutorado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/2005);
• Mestrado em Tecnologia de Alimentos pela UFPR Conceito Capes 4 (1997);
• Especialização em Inspeção Higiênico-Sanitária e Tecnologia de Carnes e Derivados pelo 

Colégio Brasileiro de Médicos Veterinários Higienistas de Alimentos (2007);
• Aperfeiçoamento em Food Service Sanitation Supervision pela National Restaurant Asso-

ciation Education Foundation – USA (2006);
• Graduação em Medicina Veterinária pela UFPR (1994).
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A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), com o Hospital Universitário 
Cajuru, desenvolve uma campanha que tem como propósito esclarecer a população 
sobre o comportamento animal e, com isso, prevenir acidentes. Um dos desafios 
é tirar o estigma de que apenas os cães de grande porte ou de algumas raças 
específicas podem causar acidentes. Outro objetivo é conscientizar que um dos 
grandes responsáveis, quando há um acidente, é o próprio dono ou responsá-
vel pelo animal, que não soube educá-lo corretamente. Para os especialistas, 
o cão será apenas o que o dono quer que seja ou o que, por ignorância ou 
desconhecimento, ele deixou que o animal se transformasse. Esclarecer essa 
delicada relação é essencial para a prevenção de acidentes com cães. 

Um cão dificilmente irá atacar uma pessoa sem motivo. Por isso, é fundamental que os 
limites do animal sejam respeitados por todos. Entre as principais causas de mordeduras, pode-se 
listar: dominância ou possessividade em relação ao seu território ou ao seu dono; medo de pessoas, outros cães, tro-
vões, fogos de artifício, entre outros; fêmeas com filhotes; animais com dor; ou animais próximos a alimentos.

Ao notar indícios de mau comportamento, é importante procurar ajuda especializada. A PUCPR, por exemplo, oferece 
um serviço de consulta comportamental para animais de companhia.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Paulo Renato Parreira

• Professor do curso de Medicina Veterinária e da Pós-Graduação em Manejo;
• Comportamental de Cães e Gatos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR);
• Mestrado em Zootecnia pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 

Universidade de São Paulo (FZEA/USP-2003);
• Graduação em Zootecnia pela FZEA/USP (2000).

Ciências Agrárias e 
Medicina Veterinária
Animais de companhia Medicina veterinária, saúde
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A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) possui diversas pesquisas na 
área de equinos, dentro do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e do 
curso de Medicina Veterinária. Uma dessas pesquisas, realizada em parceria com 
o curso de Desenho Industrial, resultou no depósito da patente de um produto 
inovador, que possibilita o diagnóstico ambulatorial de cavalos sem a necessi-
dade de sua sedação.

O Coletor de Condensado do Exalado Equino condensa o exalado do cavalo 
transformando-o em gotículas, por meio do contato do ar exalado com uma su-
perfície bem fria. Essas gotículas podem ser utilizadas para avaliação laboratorial 
e diagnóstico, bem como para acompanhamento da resposta a algum tratamento. O 
equipamento torna o procedimento mais prático e viável para o proprietário, que pode 
colher o material e enviar as gotículas para um laboratório.

Ainda em terapia celular, a PUCPR estuda os efeitos de uma fração específica do plasma, que é rica em plaquetas, na 
recuperação de lesões tendíneas, ligamentares e, inclusive, na inflamação pulmonar em cavalos. Além disso, há um 
projeto que investiga a articulação temporomandibular dos cavalos, que implica diretamente na alimentação e equilíbrio 
dos animais.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Pedro Vicente Michelotto Jr.

• Professor do curso de Medicina Veterinária e do Programa de Pós-Graduação em 
Ciência Animal da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR);

• Mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1991);
• Especialização em Acupuntura pelo Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos (2002);
• Graduação em Medicina Veterinária pela UFPR (1987).

Ciências Agrárias e 
Medicina Veterinária
Equinos Medicina veterinária, células-tronco
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Apesar do preço ser quatro vezes maior do que o convencional, o frango orgânico vem 
conquistando espaço. Além da preferência crescente do consumidor por produtos 
sem substâncias químicas, influenciam o aumento do consumo todas as ques-
tões envolvidas na produção orgânica, como a produção com sustentabilidade, 
redução da poluição ambiental e de resíduos químicos no meio ambiente, o 
respeito ao trabalhador, a valorização da produção local e o respeito ao bem-
-estar animal, já que os frangos são criados com livre acesso ao meio externo 
e não confinados.

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) realizou uma pesquisa 
com o objetivo de avaliar os benefícios do frango orgânico. Foi analisada a carne de 
frango orgânico da maneira como é comercializada nas feiras e mercados. A carne era 
proveniente dos estados de São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina.

Ao comparar a qualidade da carne de frango orgânica com a carne de frango convencional (industrial), os pesquisadores 
não encontraram distinções nutricionais significativas. As principais diferenças foram no quesito de qualidade microbioló-
gica. As carnes orgânicas estavam mais contaminadas, porém as bactérias isoladas desse tipo de carne apresentaram 
menor resistência a antibióticos tradicionalmente usados no tratamento de doenças humanas. Esse é um ponto positivo 
porque sugere que os produtores de frango orgânico respeitem a proibição do uso de antibióticos na criação desses 
animais.

A pesquisa também promoveu a avaliação sensorial da carne de peito cozida com 200 pessoas (em duas sessões) que 
têm costume de consumir carne de frango – elas preferiram a carne de frango convencional. Como os frangos orgânicos 
são abatidos com mais idade, há influência na cor, no sabor e na maciez da carne.

Em outra pesquisa de consumo realizada com pessoas em feiras e no Mercado Municipal de Curitiba, verificou-se que 
a maioria nunca provou carne orgânica, incluindo a de frango, e isso pode ser um dos motivos para a preferência pela 
carne de frango convencional na avaliação sensorial, pois as pessoas associam o conhecimento da carne de frango com 
a sensação sensorial proporcionada pela carne de frango industrial.

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Renata Ernlund Freitas de Macedo

• Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná (PUCPR);

• Doutorado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR/2005);

• Mestrado em Tecnologia de Alimentos pela UFPR Conceito Capes 4 (1997);
• Graduação em Medicina Veterinária pela UFPR (1987);
• Especialização em Inspeção Higiênico-Sanitária e Tecnologia de Carnes e Derivados 

pelo Colégio Brasileiro de Médicos Veterinários Higienistas de Alimentos (2007);
• Aperfeiçoamento em Food Service Sanitation Supervision pela National Restaurant 

Association Education Foundation – USA (2006);
• Graduação em Medicina Veterinária pela UFPR (1994).

Ciências Agrárias e 
Medicina Veterinária
Frango orgânico Medicina veterinária, nutrição
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A preocupação com a saúde e o meio ambiente estimula agricultores e o próprio mer-
cado de inseticidas a buscarem produtos naturais para o controle de pragas. Atual-
mente, existe no mercado apenas um inseticida à base de óleo de neem, árvore 
com origem na Índia que, hoje, é cultivada em pelo menos 30 países. Apesar 
de seu amplo uso como inseticida, o óleo de neem ainda é pouco pesquisado, 
não existindo na literatura informações sobre a dosagem segura do produto, 
cujo princípio ativo sugere efeito anticonceptivo, ocasionando riscos para a 
reprodução animal e vegetal.

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolveu uma pes-
quisa que comprovou a eficácia de um inseticida à base de óleos essenciais de 
sassafrás (Ocotea odorifera) e eucalipto (Eucalyptus viminalis) no controle de larvas e 
adultos de cascudinho (Alphitobius diaperinus), assim como no controle de pragas de grãos 
armazenados – o produto é inédito e está em fase de patente. Os óleos essenciais dessas plantas apresentam efeitos 
na repelência e mortalidade de diferentes pragas, quando aplicados em dosagens apropriadas e não tóxicas aos animais 
em processo produtivo.

A pesquisa partiu dos óleos essenciais extraídos com uma tecnologia inovadora, também desenvolvida pela PUCPR, que 
utiliza apenas os galhos e as folhas das árvores, garantindo o uso sustentável das espécies.

No bioensaio definitivo, os pesquisadores testaram 11 diferentes combinações de inseticidas, com concentrações distin-
tas de óleo de sassafrás e eucalipto, comprovando a eficácia do produto.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Airton Rodrigues Pinto Júnior

• Professor do curso de Agronomia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR);

• Doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1999) 
– Entomologia;

• Mestrado em Ciências Biológicas pela UFPR (1994) – Entomologia;
• Especialização em andamento em Pós-Graduação em Gestão Educacional pelo Ser-

viço Nacional de Aprendizagem Comercial (2008);
• Graduação em Agronomia pela UFPR (1991). 

Ciências Agrárias e 
Medicina Veterinária
Inseticidas Agronomia
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A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolve pesquisas sobre a 
produção de frutas em pomar doméstico. Os estudos, que resultaram em um livro 
editado pela Editora Champagnat, mostram que todos aqueles que têm um qui-
nhão de terra, ainda que pequeno, podem formar um pomar de frutas.

A produção de frutas em pomares domésticos deve ser realizada sempre em 
sintonia com a natureza. Atualmente, é necessário que o ambiente seja preser-
vado ou recuperado, pois a evolução tecnológica e o crescimento populacional 
expandem as cidades e as tornam cada vez mais distantes da natureza original.

Os estudos analisam a legislação ambiental para planejamento e implantação de 
pomares, com o objetivo de incentivar a atividade de forma racional, com respeito à 
natureza. Além disso, divulgam as fruteiras nativas da região e apresentam a integração entre o 
pomar e outras atividades, como o cultivo de hortaliças e a criação de animais.

O clima e o solo mais favoráveis são abordados, bem como o planejamento do pomar para que as fruteiras sejam culti-
vadas em ambientes adequados.

Para os pesquisadores, planejar e cuidar do pomar exige dedicação e paciência, mas torna a colheita mais prazerosa 
e contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Os frutos serão mais saborosos se produzidos com zelo 
e respeito à natureza. O pomar duradouro equivale a uma vida, cresce com as pessoas, tem minúcias, deixa marcas e 
explode na exuberância da colheita sem, no entanto, perder a esperança de uma safra mais perfeita no futuro.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Ruy Inacio Neiva de Carvalho

• Professor do curso de Agronomia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR);

• Doutorado na área de Ciências Agrárias pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR/2001);

• Mestrado na área de Ciências Agrárias pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS/1992);

• Graduação em Agronomia pela UFPR (1988).

Ciências Agrárias e 
Medicina Veterinária
Pomar doméstico Agronomia
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A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolve pesquisas que dis-
cutem o uso de biocombustíveis como fonte de energia sustentável, tendo como 
cenário as implicações socioambientais decorrentes do uso intensivo de combus-
tíveis fósseis, a escassez de recursos naturais e a necessidade de estabelecer 
novas estratégias desenvolvimentistas em face dos interesses das presentes 
e futuras gerações. Tais pesquisas resultaram na elaboração de um livro, or-
ganizado pela professora Heline Sivini Ferreira em parceira com o professor 
José Rubens Morato Leite da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi 
indicado ao 53º Prêmio Jabuti, na categoria Direito.

O livro “Biocombustíveis: fonte de energia sustentável?” (Editora Saraiva) resultou 
de um projeto aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq) no ano de 2008. Nele, os pesquisadores envolvidos investigam a utiliza-
ção de algas como matéria-prima alternativa para a produção de biocombustíveis e o uso da energia solar fotovoltaica 
e dos veículos elétricos como uma opção que viria a substituir o emprego de combustíveis fósseis e não fósseis. Em 
seguida, estudam os modelos de regulamentação jurídica dos combustíveis e biocombustíveis implementados no Brasil, 
fazendo um exame crítico sobre as normas federais e a jurisprudência pátria. Nesse contexto, a Política Nacional do Meio 
Ambiente é analisada, particularizando-se o licenciamento e o zoneamento ambiental como instrumentos relevantes 
para assegurar a sustentabilidade produtiva dos combustíveis de origem não fósseis. As pesquisas também se voltam 
ao Protocolo de Quioto, principalmente no que se refere aos mecanismos de incentivos econômicos como instrumentos 
de política ambiental.

Os biocombustíveis também são analisados no Direito dos Estados Unidos e da União Europeia, procurando-se desta-
car os principais aspectos das políticas públicas e dos modelos regulatórios adotados por essas regiões. Uma parte da 
obra é destinada especificamente ao exame da utilização de terras amazônicas para a produção direta ou indireta dos 
biocombustíveis, enfatizando-se os riscos socioambientais envolvidos nesse processo, bem como os desafios oriundos 
do acelerado crescimento do setor.

As pesquisas se debruçaram até sobre as condições precárias de trabalho observadas nos canaviais brasileiros, ates-
tando a existência de diversos tipos de exploração social pelo setor sucroalcooleiro. Para os pesquisadores, os aspectos 
ético-jurídicos dessa constatação não poderiam ser desconsiderados na cadeia produtiva dos biocombustíveis.

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Heline Sivini Ferreira

• Professora dos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná (PUCPR);

• Doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/2008), com 
estágio de doutoramento realizado no Centre for International and Environmental Law 
da Macquarie University – Sidney, Austrália (2008);

• Mestrado em Direito pela UFSC (2003);
• Graduação em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UFPB/2000).

Direito
Biocombustíveis Direito, meio ambiente
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Um grupo de pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 
iniciou, em 2008, uma série de estudos com o objetivo de rastrear criminosos virtu-
ais com rapidez e eficácia, auxiliando os peritos na produção de provas digitais 
a partir do e-mail. A pesquisa já resultou no desenvolvimento de um sistema 
patenteado pelo grupo, com foco em assédio moral.

O projeto teve como base 179 e-mails reais, totalizando 120.119 palavras, com 
uma média de 671 palavras por e-mail. Os resultados ainda são experimentais, 
mas já atingem taxas próximas a 98%, e demonstram que é possível usar o ras-
treamento em relacionamentos por e-mails para a produção de provas digitais.

O rastreamento inicia com a realização da cópia bit-a-bit (imagem) da base de e-mails 
do suspeito, mantendo-se a integridade das evidências. Após essa etapa, os e-mails são 
pré-processados para que no conjunto textual sejam aplicadas técnicas de case foldering (todas as palavras que repre-
sentam o texto de um e-mail são convertidas para sua forma minúscula) e stop words (retiram-se do texto palavras de 
pouco valor semântico, por exemplo, artigos e preposições). Removem-se também os códigos HTML (HyperText Markup 
Language), URLs (Uniform Resource Locator), símbolos e números.

As palavras resultantes do pré-processamento são utilizadas para a Reunião de Conversações. Nessa etapa, são identi-
ficados os grupos compostos de e-mails dentre os suspeitos que compartilham a mesma conversação. Nesse processo, 
aplicam-se métodos de agrupamento e classificação. Reconhecidos os e-mails das conversações, realiza-se o proce-
dimento de produção de provas digitais a partir deles, ou seja, os e-mails passam por uma classificação. É essa etapa 
que possibilita diferenciar os e mails que contêm palavras caracterizadoras de um tipo de crime, por exemplo, assédio 
moral e pedofilia.

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Cinthia Obladen de Almendra Freitas

• Professora dos Programas de Pós-Graduação em Informática e Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR);

• Doutorado em Informática Aplicada pela PUCPR (2001);
• Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológi-

ca Federal do Paraná (UTFPR/1990);
• Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1985).

Direito
Crimes na internet Direito, informática



13Assessoria de Imprensa da PUCPR: (41) 3271-1310  |  imprensa@pucpr.br

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) possui um grupo de pesqui-
sas intitulado “Função Socioambiental do Tributo”, que tem como objetivo estudar 
o processo evolutivo histórico-doutrinário da denominada “extrafiscalidade”. Esse 
fenômeno tem sido relacionado à própria noção tradicional de fiscalidade, en-
quanto ideia antagônica, pela doutrina tradicional financeira. Os estudos bus-
cam identificar de que maneira esse fenômeno se insere na ordem dos acon-
tecimentos contemporâneos e como podemos utilizá-lo em favor da sociedade 
contemporânea, seja no âmbito interno (nacional), seja no âmbito internacional.

Uma das pesquisas examinou a função socioambiental do tributo na iniciativa 
privada. A sociedade de riscos, fruto do desenvolvimento social econômico, passou 
a se preocupar com a perpetuação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
O constituinte de 1988, atento a essa realidade, elevou o meio ambiente a direito fundamental 
coletivo (art. 225 da Constituição Federal) de modo a salvaguardá-lo para as presentes e futuras gerações, bem como 
impôs ao Estado e à sociedade, de forma solidária, a sua proteção e preservação.

Entre as formas de proteção e preservação, foi possibilitado ao Estado tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, ou seja, permitiu-se a adoção de me-
canismos de políticas públicas ambientais, entre as quais se encontra a tributação ambiental. Os mecanismos tributários 
vêm sendo utilizados pelos Entes Federativos, de forma que já existem incentivos fiscais para os contribuintes que op-
tarem por práticas ambientalmente adequadas. Contudo, grandes empresas da iniciativa privada, que já possuem como 
princípios norteadores de suas atividades a proteção do meio ambiente, não se valem dos incentivos fiscais fornecidos 
pelos Entes Federativos em razão da falta de informação e da burocratização da concessão dos incentivos fiscais. Assim, 
é possível concluir que a crescente conscientização da sociedade, com relação à preservação do meio ambiente, pode 
ser alavancada com medidas de divulgação da possibilidade de utilização de instrumentos tributários para a preservação 
e recuperação do meio ambiente.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

James Jose Marins de Souza

• Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná (PUCPR);

• Pós-Doutorado em Direito Público pela Universidade de Barcelona (2003);
• Doutorado em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUCSP/1998);
• Mestrado em Direito Público pela PUCSP (1992);
• Graduação em Direito pela PUCPR (1989).

Direito
Função socioambiental do tributo Direito, economia
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A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolve uma pesquisa que 
tem por objetivo apresentar, aos legisladores, alterações no regime das fundações 
a fim de dar a estas entidades privadas mais liberdade para gerir seus negócios 
e crescer. O estudo é financiado pela Fundação de Estudos das Doenças do 
Fígado (Funef), que administra os hospitais São Vicente e Santa Izabel, em 
Curitiba.
 
A PUCPR analisa a legislação atual para propor soluções a fim de que as ins-
tituições possam, ao mesmo tempo, ser fiscalizadas e não ter amarras para de-
senvolver as missões para as quais foram criadas. Na visão dos pesquisadores, 
não existe o conhecimento do que é uma fundação privada, fato que é agravado por 
não haver, desde 1967, uma legislação nova para o setor, o que faz com que, muitas 
vezes, se fiscalize o público como privado e vice-versa.
 
A falta de implementação de um marco legal com bases jurídicas aptas a estruturá-lo institucionalmente e a permissão 
para a concretização de políticas públicas; a incerteza de regulamentação que permite a subjetividade da autoridade 
com capacidade normativa; a inconstante relação com o Estado, consubstanciada em superposição de fiscalizações; e 
o tratamento dúbio dos regimes jurídicos são alguns dos problemas apontados.
 
O estudo já resultou na elaboração de um anteprojeto de lei que altera a atual regulação jurídica das fundações privadas 
no Brasil, com o intuito de torná-las mais eficientes e sustentáveis. O anteprojeto foi entregue para o deputado federal 
Eduardo Sciara, no dia 11 de abril de 2011, para fins de encaminhamento à Câmara dos Deputados.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Emerson Gabardo

• Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná (PUCPR);

• Doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/2009);
• Mestrado em Direito pela UFPR (2001);
• Graduação em Direito pela UFPR (1997).

Direito
Fundações privadas Direito
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Um estudo desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 
analisou as causas da morosidade da justiça nas principais capitais do país. Finan-
ciada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a pesquisa apontou o sistema de 
concessão e tomada de crédito como o principal responsável pelo progressivo 
aumento de demandas judiciais de massa, no que diz respeito às demandas 
cíveis repetitivas no país.

A pesquisa levou em consideração o total de processos que ingressou em 
2009. Os dados comprovam o ajuizamento em massa de demandas com origem 
em contratos de consumo. Em Aracaju, por exemplo, dos 20 maiores demandan-
tes locais, 14 são instituições financeiras, ou seja, praticamente ¾ do volume das 
ações ajuizadas por maiores demandantes envolvem o setor financeiro, evidenciando 
problemas estruturais nas relações de crédito. O cenário se repete nas outras sete capitais 
pesquisadas.

Um dos motivos do aumento da demanda bancária nas varas de Justiça é a conjuntura socioeconômica favorável à ex-
pansão do crédito, que não se fez acompanhar de eficientes mecanismos de responsabilidade na concessão e quitação 
dos financiamentos.

Soluções para conter a avalanche de demandas bancárias no Judiciário envolvem propostas e políticas voltadas a meca-
nismos de concessão de crédito responsável, medidas que exijam das instituições financeiras providências preventivas 
quanto à análise de solvabilidade do futuro devedor, mecanismos extrajudiciais e pré-processuais que incentivem a 
conciliação extrajudicial para a solução de conflitos com origem em contratos de crédito.

Outras soluções perpassam políticas públicas que incentivem maior transparência nos contratos de crédito e concepção 
de unidades jurisdicionais especializadas, nas quais o processamento de demandas repetitivas possa ser mais ágil. O 
estudo faz referência também a iniciativas exitosas já implantadas em alguns estados, que poderiam ser estendidas a 
todo país. Exemplos são verificados no Rio Grande do Sul, que criou um Grupo de Trabalho para o processamento de 
feitos bancários. Em Manaus (AM), está em estudo a criação de uma vara específica para ações de busca e apreensão.                               

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Claudia Maria Barbosa

• Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná (PUCPR);

• Doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/2002);
• Mestrado em Direito pela UFSC (1993);
• Especialização em Curso Preparatório para Ingresso na Magistratura pela Escola da 

Magistratura do Estado do Paraná (1993);
• Graduação em Direito pela UFSC (1988).

Direito
Morosidade da justiça Direito, economia
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A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolve pesquisas que ana-
lisam as políticas de regularização fundiária urbana. O objetivo é propiciar o diálo-
go entre as instituições de ensino e a sociedade civil organizada, auxiliando os 
tomadores de decisões e os formuladores de políticas públicas e privadas nos 
temas voltados à organização da propriedade da terra nas cidades, com vistas 
à melhoria da condição da pessoa humana, assim como para a criação de um 
ambiente social e econômico sustentável.

O direito à moradia é um dos direitos mais fundamentais de todo o ser humano 
e envolve os sistemas sociais, políticos, econômicos e jurídicos. Existem diversos 
instrumentos jurídicos que podem ser utilizados nos planos de regularização fundiá-
ria, mas o mais usado são os contratos de compra e venda imobiliária. Esse instrumen-
to, porém, acarreta dilemas específicos. Entre eles, a inadimplência dos compradores, que 
acaba ocasionando um grande número de perda da propriedade. Outro dilema são os moradores que acabam vendendo 
as propriedades adquiridas, voltando novamente à situação irregular ou precária de moradia.

Os pesquisadores apontam outros instrumentos jurídicos alternativos aos contratos de compra e venda que seriam mais 
eficazes, como a redução do prazo para aquisição originária da propriedade por “Usucapião Especial Urbano” e a possi-
bilidade de “Concessão de Uso do Solo para fins de moradia”. Apesar disso, os pesquisadores observam que os contra-
tos de compra e venda (transferência da propriedade imobiliária) continuam a predominar nos planos de regularização 
fundiária, seguindo a orientação política prevalecente no Poder Público e que, por sua vez, é aprovada e corroborada 
pela população.

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Katya Kozicki

• Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná (PUCPR);

• Doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/2000);
• Mestrado em Direito pela UFSC (1993);
• Graduação em Ciências Econômicas pela Faculdade Católica de Administração e 

Economia (1988);
• Graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1986).

Direito
Regularização de posse Direito
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A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) possui um estudo que tem 
como principal objeto de investigação e análise o domínio hábil das boas manei-
ras à mesa como forma de obtenção de prestígio e consequente fornecedor de 
símbolos de distinção, diferenciação e integração social. A pesquisa resultou 
em um livro, lançado em 2011, intitulado “A arte de receber: distinção e poder 
à boa mesa (1900-1970)”.

A pesquisa foi feita por meio da análise de fontes, manuais de administração 
do lar, livros de cozinha e guias de civilidade e etiqueta que circulavam no Brasil 
desde os primeiros anos do século XX, época em que se verifica a implementa-
ção das reformas urbanas nas principais capitais do País, até o fim da década de 
1960. A análise serviu para compreender as mudanças e permanências dos preceitos 
considerados como “adequados” perante os alimentos no que diz respeito ao gosto e a tudo o 
que envolve as boas maneiras à mesa.

A ênfase da pesquisa recai sobre o resgate dos conceitos de cortesia, civilidade, etiqueta e polidez ao longo do tempo. 
Também examina o trajeto de alguns dos principais manuais de civilidade na história do mundo ocidental. O estudo 
ainda relaciona as normas de civilidade à alimentação, procurando mostrar como se dão as transformações dos hábitos 
e costumes à mesa, tratando também das questões relativas à arte de receber. Por último, o estudo trata de articular o 
conceito de gosto às estratégias da obtenção do prestígio e da distinção social.                    

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Maria Cecília Barreto Amorim Pilla

• Professora do curso de História da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR);

• Doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/2004);
• Mestrado em História pela UFPR (1999);
• Graduação em História pela UFPR (1993);
• Graduação em Direito pelas Faculdades Integradas Curitiba (1990).

Educação e 
Humanidades
A arte de receber História
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Em um mundo em que as relações são voláteis e descartáveis, a amizade surge como 
uma virtude emergencial. Um estudo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR) define a amizade como um antídoto contra a decadência das relações 
no mundo contemporâneo. De um lado, a supervalorização da família, não ra-
ras vezes motivada por certo “idealismo” e “despolitização”, como se ela fosse 
um “ninho de amor” para onde voltamos depois que vivemos na sociedade. De 
outro, o fato de que estamos cercados de bajuladores, que não nos ajudam a 
crescer enquanto indivíduos e enquanto coletividade.

Nesse contexto, a amizade evoca o benefício do contato direto, do confronto, da 
boa disputa, da partilha da alegria. Como espaço experimental, a amizade cria laços 
mais verdadeiros e intensos, ajudando a formar o caráter e a preparar para a vida em 
sociedade. Ela é uma virtude que deveria estar na base de todas as demais relações, porque só 
nela as virtudes da empatia, da simpatia, da compaixão, da ajuda mútua e da caridade, por exemplo, teriam alguma legi-
timidade. Isso porque só na amizade ocorre a verdadeira igualdade e só entre iguais esses sentimentos seriam válidos.

A pesquisa se baseia em Friedrich Nietzsche, que aborda a amizade em toda a sua obra. Nietzsche é um crítico da 
sociedade moderna e, para isso, ele contrapõe os gregos do período pré-socrático aos povos modernos, tidos como 
moralmente decadentes. Os gregos seriam o povo que mais levou a sério o valor da amizade, que para eles se chamava 
philia, um conceito que aparece no século V a. C. e que estava ligado ao sentido afetivo de proximidade e de relações 
de parentesco bastante complexas. Tratava-se de um tempo no qual a família não havia se constituído como a enten-
demos hoje, abrindo margem para as heterias, que eram associações de amigos que constituíam fortes laços afetivos e 
se tornaram instituições sociais das mais fortes e consistentes. O mundo romano-cristão, na medida em que valorizou a 
família, o casamento, a fidelidade e o ideal do amor ao próximo, acabou colocando a amizade em segundo plano.

Para Nietzsche, a amizade é um campo de experimentos no qual os indivíduos partilham o júbilo que conquistaram consi-
go mesmos: contente consigo mesma, cada pessoa oferece o que tem de melhor para o seu amigo. Por isso, a amizade 
deriva da solidão, como um cultivo de si, uma higiene, um toilette espiritual: asseados (a solidão é autolimpeza) podemos 
construir relações mais saudáveis e mais verdadeiras.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Jelson Roberto de Oliveira

• Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR);

• Doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar/2009);
• Mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/2004);
• Especialização em Sociologia Política pela UFPR (2002);
• Graduação em Filosofia pela UFPR (1999).

Educação e 
Humanidades
Amizade Filosofia
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O bullying é um fenômeno cada vez mais presente na educação básica, representando 
um grande desafio para professores e gestores das escolas. Os estudos sobre esse 
fenômeno são recentes e foram motivados por casos extremos que ocorreram 
em escolas em todo o mundo. No Brasil, as pesquisas iniciaram no fim dos anos 
90 e início dos anos 2000, evidenciando ser ainda muito recentes.

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) lançou, em 2011, o livro 
“Bullying nas escolas – Estratégias de intervenção e formação de professores”, 
que reúne diversos estudos relacionados ao tema. Uma das pesquisas foi reali-
zada com 366 alunos do 6º e 7º anos da educação básica de cinco escolas públi-
cas de Curitiba. A pesquisa de campo revelou que 48,3% dos alunos foram vítimas 
de bullying nos últimos três meses, sendo que as formas mais comuns foram colocar 
apelidos (17,6%), pegar seus pertences sem permissão (13,8%), falar mal escondido (11,1%) e 
fazer com que sentisse medo (9%). Observou-se também que os alunos que manifestaram comportamentos agressivos 
são da mesma turma ou de outras e, em geral, são mais velhos.

Outro dado importante é que apenas 16,9% dos alunos pesquisados ajudariam um colega, conhecido ou não, se este 
fosse vítima de bullying. Segundo os pesquisadores, os observadores são uma peça-chave no combate do bullying e 
podem contribuir para diminuir a sua ocorrência.

O período em que mais ocorre a prática do bullying é o recreio (24,9%). Dos alunos pesquisados, 34,4% consideram que 
há pouco espaço para brincar e 30,9% afirmam não existir nenhum material de jogo. O fato de determinadas instituições 
possuírem espaços pequenos, com pouco ou nenhum equipamento para as crianças se divertirem e se distraírem duran-
te o intervalo, acaba favorecendo outros tipos de “brincadeiras” que quase sempre não acabam bem.

Para os pesquisadores, um dos pontos essenciais na prevenção do bullying é o combate ao preconceito, já que a princi-
pal forma de bullying é colocar apelidos ou nomes que não são aceitos, os quais, muitas vezes, estão ligados à questão 
racial. É fundamental também que os professores tenham formação adequada para lidar com as situações de bullying 
em todos os momentos em que se manifesta na escola, em especial para atuar na sua prevenção.

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Maria Lourdes Gisi
• Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR);
• Doutorado em Educação Brasileira pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mes-

quita Filho (UNESP/1998);
• Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1985);
• Especialização em Sociologia Política pela UFPR (2009);
• Especialização em Metodologia da Pesquisa em Enfermagem pela UFPR (1987);
• Especialização em Metodologia do Ensino Superior pela UFPR (1980);
• Aperfeiçoamento em Formação de Professores de Disciplinas Específicas do 2º Grau 

pela UFPR (1978);
• Graduação em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem de São José (1971).

Educação e 
Humanidades
Bullying Pedagogia, psicologia
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A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolve pesquisas que 
promovem o debate sobre direitos sociais, políticas públicas e solidariedade em 
Curitiba, assim como em escala internacional. Uma das pesquisas discute a cul-
tura política sobre direitos sociais e orientações de solidariedade em Curitiba. 
O estudo é feito por meio de entrevistas com uma amostra de parlamentares 
municipais, administradores públicos, empresários, membros de conselhos de 
políticas públicas, lideranças religiosas, ONGs e movimentos sociais, assim 
como com uma amostra da população em situação de vulnerabilidade social.

O objetivo é analisar as orientações políticas e a motivação de solidariedade des-
ses grupos entrevistados sobre as políticas e os direitos sociais relativos à educa-
ção, saúde, assistência social, habitação, trabalho e previdência social, estabelecendo 
relações com a Constituição Federal de 1988 e com valores de solidariedade. Por exemplo, 
quando se trata de municípios, os vereadores são um dos atores centrais nesta discussão, pois eles possuem mecanis-
mos institucionais de produção legislativa e podem realizar atividades sociais junto à população que tem relação com 
os direitos.

Uma segunda pesquisa aborda a política social e a categoria pobreza no Brasil, após a Constituição Federal de 1988, 
relacionando-as ao padrão cultural e institucional internacional, em especial da ONU, do Banco Mundial e da União Euro-
peia. A pesquisa dialoga com a literatura que tem demonstrado que as modificações nas políticas sociais e nos modelos 
de Estado de Bem-Estar Social, após os anos 80, significaram menos um declínio de políticas e instituições de proteção 
social e mais uma adaptação ao contexto econômico e político internacional.

Os resultados desses trabalhos sobre valores e solidariedade no campo dos direitos sociais podem contribuir para o 
debate sobre análise e formulação de políticas públicas, legislação e direitos sociais.                    

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Samira Kauchakje

• Professora do curso de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Gestão Ur-
bana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR);

• Pós-Doutorado no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ/2007);

• Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp/1997);
• Graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/2009);
• Graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

(PUC-CAMPINAS/1983).

Educação e 
Humanidades
Cultura política e Direitos sociais Sociologia
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A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolve uma série de pes-
quisas que analisam a relação entre o jovem, o estado punitivo e as drogas. Uma 
das pesquisas avaliou especificamente o jovem universitário e o papel da mídia.

Segundo os pesquisadores, o jovem que chega à universidade inicia o uso de 
drogas ou permanece consumidor ou tende a demonstrar pouco entendimento 
sobre as consequências da utilização indiscriminada de tais substâncias. O 
universitário, quase sempre, faz parte de um grupo social que, tradicionalmen-
te, é incentivado a não participar do processo político democrático e, tampouco, 
dos assuntos que interessam à comunidade acadêmica.

Por outro lado, esse jovem possui largo acesso a diversas formas de expressões midi-
áticas. O universo de mídia posto a serviço da comunidade leva o jovem oriundo de diferentes 
classes sociais a estabelecer relações de proximidade, convivência diária e graus de tolerância em relação às drogas. 
Leva-o ainda, e de forma quase invisível, a absorver discursos de controle social que movimentam os mecanismos de 
repressão de uma elite minoritária e dominante, sendo os veículos de comunicação tradicionais e a internet seus princi-
pais representantes no universo da juventude atual.

O uso de drogas pelos jovens de diferentes classes sociais no Brasil figura como peça fundamental nestes chamados 
mecanismos de controle: justifica o discurso repressor vigente, tornando necessário o emprego da força e da chamada 
ultrapunição.

No cenário atual em que os jovens firmam as relações interpessoais que irão auxiliar na formação de seus valores para 
a vida adulta, a investigação sobre o seu envolvimento com o mundo do trabalho é de extrema relevância. A atuação 
profissional, nos dias de hoje, é o que muitas vezes determina o sucesso ou não desse jovem na sua vida privada e, 
portanto, relaciona-se fortemente com outros estímulos implícitos no seu comportamento.                           

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Cezar Bueno de Lima

• Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR);

• Doutorado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP/2007);

• Mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/2001);
• Especialização em Sociologia e Sociologia da Educação pela Universidade Estadual 

de Londrina (UEL/1998);
• Graduação em Licenciatura em Ciências Sociais pela UEL (1996).
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Humanidades
Os jovens e as drogas Sociologia



22Assessoria de Imprensa da PUCPR: (41) 3271-1310  |  imprensa@pucpr.br

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolve uma série de pesqui-
sas na área da “Religiosidade, Espiritualidade e Saúde”. Nos EUA, as pesquisas so-
bre religião e saúde, especialmente sobre coping religioso, são vastas. No Brasil, 
o Programa de Pós-Graduação em Teologia é um dos pioneiros. Em momentos 
de estresse e sofrimento (especialmente em situações de luto, perdas diversas 
e problemas de saúde), as pessoas comumente buscam apoio/suporte na re-
ligião. Essa busca é conhecida como coping religioso. Por meio das pesqui-
sas em torno dessa temática, como “Coping Religioso em Pacientes Renais 
Crônicos” e “Drogadicção e Religiosidade”, entre outras, tem-se descoberto 
importantes relações entre religiosidade, espiritualidade e saúde.

Os resultados das pesquisas demonstram que a dimensão da espiritualidade/re-
ligiosidade exerce um papel fundamental na promoção da saúde. Por exemplo, a 
pesquisa sobre coping religioso em pacientes renais crônicos revelou que 91% desses 
pacientes buscam ajuda de Deus para enfrentamento da doença e 77% deles procuram transformar suas vidas positiva-
mente, com a ajuda da religião. Quando os dados sobre coping religioso foram correlacionados com qualidade de vida, 
percebeu-se que o uso positivo do coping tem contribuído na diminuição dos sinais de depressão (como a não perda 
de sentido da vida e menores sinais de ansiedade, mau humor e desespero), a despeito do sofrimento causado pela 
doença. Sabe-se que os estados emocionais afetam diretamente o estado de saúde geral das pessoas. Nesse sentido, o 
coping religioso positivo pode ser um importante método para ser levado em conta por profissionais da saúde e mesmo 
por agentes pastorais no atendimento de pessoas com problemas crônicos de saúde.

A pesquisa sobre o papel da religião, da religiosidade e da espiritualidade no processo de recuperação da adicção está 
em andamento. Entretanto, os primeiros resultados já apontam a importância da religiosidade/espiritualidade na recupe-
ração. Dois grupos, com ofertas distintas de tratamento para a dependência química, foram pesquisados. Uma comuni-
dade terapêutica privada, com um programa de recuperação a longo prazo (120 a 180 dias), e a Pastoral da Sobriedade: 
um grupo de mútua ajuda da Igreja Católica, que adapta o Programa de 12 passos do NA (Narcóticos Anônimos) como 
forma de tratamento da adicção. Os resultados indicam que, a despeito da diferença nas propostas de tratamento, a 
dimensão da espiritualidade/religiosidade exerce papel determinante no processo de recuperação da adicção e na ma-
nutenção da mesma. Em ambos os grupos, o desenvolvimento da religiosidade/espiritualidade é o que dá suporte na 
criação de um novo estilo de vida, necessário à recuperação. Assim, o sentido de pertença em uma comunidade de fé e 
o suporte social recebido pelo grupo favorecem o processo de recuperação.                                   

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Mary Rute Gomes Esperandio

• Professora do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR);

• Doutorado e Mestrado em Teologia pela Escola Superior de Teologia (2006);
• Especialização em Terapias Cognitivas pelo Instituto Paranaense de Terapia Cognitiva 

(IPTC/2009);
• Aperfeiçoamento em Teologia pela University of Oslo (2005);
• Psicóloga na Comunidade Terapêutica para Tratamento da Dependência Química 

Vale do Sol.
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Enquanto nos anos 80 as pesquisas sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(Aids) se preocupavam principalmente com a descoberta do Vírus da Imunodefici-
ência Humana (HIV) e suas formas de transmissão, hoje estudos realizados por 
pesquisadores de diferentes áreas do saber têm revelado que a temática da 
Aids ultrapassa a dimensão biotecnológica.

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) possui uma pesquisa 
que analisa os dilemas que se apresentam às políticas públicas brasileiras de 
enfrentamento à síndrome e discute, com base na reflexão teológica, os senti-
dos e os significados atribuídos à vivência da soropositividade nas suas dimen-
sões pessoal e comunitária. A pesquisa foi apresentada na Conferência de Teologia 
Prática em Amsterdam, em 2011.

Para os pesquisadores, a inserção da pessoa com HIV/Aids em um programa de prevenção e/ou de tratamento vai além 
do fato de ela ser soropositiva. O cuidado e o descuido se apresentam como possibilidades de dignificação ou de negati-
vização da sorologia. Se, por um lado, a experiência de viver e conviver com HIV/Aids ocasiona manifestações de ordem 
biofisiológicas com implicações sociais, por outro, leva à compreensão da constituição do mundo vivido do soropositivo 
e/ou do mundo que não se concretizou.

Dar visibilidade, revisitar, revelar o “rosto escondido” e o “silêncio” do ser humano acometido pelo HIV/Aids, além de se 
constituir uma tarefa para a ética, é a missão da Teologia. Nesse sentido, considera-se fundamental para uma teologia 
em tempos de HIV/Aids um olhar humano voltado para o olhar suplicante do outro (soropositivo) que apela para ser 
acolhido e desvelado.

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Clélia Peretti

• Professora do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR);

• Doutorado em Teologia pela Escola Superior de Teologia (2009);
• Mestrado em Educação pela PUCPR (2002);
• Especialização em Educação a Distância pela Universidade de Brasília (UnB/2007);
• Especialização em Gestão Colegiada das Escolas Católicas pela PUCPR (2000);
• Graduação em Bacharelado em Teologia pela PUCPR (2010);
• Graduação em Pedagogia pela Universidade do Sagrado Coração (USC/1998);
• Graduação em Ciências da Religião pelo Pontifício Ateneo Antonianum – Roma (1997);
• Graduação em Pedagogia pela Libera Università Maria Santíssima Assunta – Roma 

(1990).
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A cárie dentária é a maior causa de perda de dentes entre crianças e jovens no mundo. 
É uma doença multifatorial e complexa, resultado da interação de aspectos rela-
cionados ao hospedeiro (como bactérias que colonizam os dentes e genes de 
expressão de fatores salivares, proteínas do esmalte e relacionados ao sistema 
imunológico) e ambientais (fatores socioeconômicos e comportamentais, como 
dieta e higienização).

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolveu, em 2010, 
um estudo inédito que identificou um forte componente genético controlando a 
resistência à cárie dentária, por meio de modelos matemáticos que tentam expli-
car o padrão de herança da doença. A pesquisa foi publicada no periódico interna-
cional mais renomado da área de Odontologia, o Journal of Dental Research. Segundo 
a análise, foi possível observar que pessoas que possuem o alelo de suscetibilidade à doença 
apresentam uma média de dentes cariados nove vezes maior do que as que têm o alelo de proteção.

Em 2011, a PUCPR avançou no entendimento da doença, ajudando a preencher a lacuna sobre quantos e quais são 
os genes que influenciam a suscetibilidade à cárie dentária. O novo estudo identificou uma forma variante do gene de 
uma proteína chamada lactotransferrina (LTF), que está associada à resistência contra a cárie. A LTF está presente na 
saliva e desempenha ação antibacteriana contra o Streptococcus mutans, principal bactéria associada à cárie. Os novos 
achados foram apresentados na Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO) e recebeu 
o Prêmio Hatton.

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS

Marcelo Távora Mira
• Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Pontifícia Uni-

versidade Católica do Paraná (PUCPR);
• Doutorado em Bioquímica/Genética Molecular pela McGill University de Montreal – 

Canadá (2004);
• Especialização em Bioquímica pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1991);
• Especialização em Didática do Ensino Superior pela PUCPR (1988);
• Graduação em Farmácia e Bioquímica pela UFPR (1986).

Paula Cristina Trevilatto
• Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e do Programa 

de Pós-Graduação em Odontologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR);

• Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2;
• Doutorado em Biologia Bucodental pela Universidade de Odontologia de Piracicaba 

(FOP-Unicamp/2002);
• Mestrado em Biologia e Patologia Bucodental pela FOP-Unicamp (1999);
• Graduação em Odontologia pela FOP-Unicamp (1996);
• Graduação em Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Pau-

lista Júlio de Mesquita Filho (Unesp/1990).

Medicina
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O infarto agudo do miocárdio e as doenças cerebrovasculares são reconhecidos como 
duas das principais causas de óbito em Curitiba nas últimas décadas. Uma pesqui-
sa desenvolvida pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) ava-
liou e comparou as tendências das taxas de mortalidade por infarto e doenças 
cerebrovasculares de 1998 a 2008 na capital paranaense. Foram utilizados 
dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e dados 
de óbitos do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde 
(Datasus) por sexo, faixa etária, local e causa de óbito. Foram incluídas todas 
as mortes de homens e mulheres de 20 a 80 anos ou mais, num total de 9.475 
óbitos por infarto e 11.413 óbitos por doenças cerebrovasculares.

Os resultados preliminares da pesquisa foram apresentados no Congresso Paranaense 
de Cardiologia de 2011 e mostraram que a tendência de mortalidade por infarto é de declínio 
significativo, na ordem de 3,8% ao ano no período de 1998 a 2008. Em 11 anos, portanto, houve uma redução de 42% no 
risco de morte por infarto em Curitiba. As doenças cerebrovasculares também tiveram uma redução de 0,8% ao ano no 
período. Este fenômeno resulta em 2.300 mortes a menos do que as esperadas a partir da linha-base de 1998.

Para os pesquisadores, as diferenças encontradas entre as duas taxas de redução necessitam ser analisadas, uma vez 
que os fatores de risco e de proteção para ambas as causas de morte são os mesmos. Dois grandes estudos mundiais 
sobre fatores de risco associados ao infarto agudo do miocárdio e às doenças cerebrovasculares mostram que seis 
fatores (fumo, colesterol elevado, hipertensão, diabetes, obesidade abdominal e estresse psicossocial) são igualmente 
prejudiciais tanto no infarto como nas doenças cerebrovasculares, porém com riscos distintos para cada causa de óbito. 
Dieta equilibrada e atividade física, por sua vez, são fatores de proteção para ambas as causas de mortes.

Além de analisar a diferença do comportamento das mortes por infarto e das mortes por doenças cerebrovasculares, a 
pesquisa vai se voltar ao estudo da influência do controle de fatores de risco dos tratamentos medicamentosos e cirúr-
gicos nas diminuições das mortes.                         

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

José Rocha Faria Neto

• Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Pontifícia
• Universidade Católica do Paraná (PUCPR);
• Pós-Doutorado em Cardiologia pelo Cedars Sinai Medical Center – EUA (2004);
• Doutorado em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP/2002);
• Residência em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Fa-

culdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICHC-FMUSP/1998);
• Residência em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP/1996);
• Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1994).

Medicina
Doenças cardiovasculares Cardiologia



26Assessoria de Imprensa da PUCPR: (41) 3271-1310  |  imprensa@pucpr.br

O Hospital Universitário Cajuru (HUC), da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR), tem se destacado nacional e internacionalmente com a publicação de 
pesquisas atuais na área de Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), uma das 
manifestações mais graves da doença gastrointestinal, representadas pela 
Doença de Crohn e pela Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI), doenças 
autoimunes de difícil tratamento e alta complexidade.

Poucos profissionais se dedicam ao tratamento das DII justamente pela com-
plexidade, curso imprevisível, além do pouco conhecimento científico sobre as 
doenças. Estudos apontam que as DII têm influência genética e ambiental, sendo 
prevalentes em países desenvolvidos e populações mais favorecidas. Acometem 
principalmente jovens na fase mais produtiva de suas vidas e são responsáveis por uma 
interferência significativa na vida do paciente.

A Doença de Crohn causa ulcerações em qualquer parte do trato digestório e tem como sintomas a dor abdominal e diar-
reia, não tendo cura. Já a RCUI causa inflamação da mucosa do reto e cólon e pode ser controlada com medicamentos 
e, em alguns casos, com tratamento cirúrgico.

O hospital possui um estudo sobre a influência da terapia biológica nas complicações de ressecções intestinais na Do-
ença de Crohn. A terapia biológica, que consiste na aplicação de anticorpos monoclonais, é eficiente e segura, porém 
existem dúvidas sobre os efeitos adversos, já que o tratamento provoca a baixa da imunidade, deixando o paciente 
suscetível a outras infecções. A pesquisa mostrou, justamente, que as complicações não foram maiores nos pacientes 
que utilizaram os biológicos em relação aos que não usaram, assim como não houve maiores índices de infecção nos 
pacientes operados com as drogas concomitantemente. O HUC ainda possui uma pesquisa sobre os fatores de risco que 
podem levar o paciente com DII ao óbito.       

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Paulo Gustavo Kotze

• Chefe do Serviço de Coloproctologia do Hospital Universitário Cajuru (HUC), da Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR);

• Professor do curso de Medicina da PUCPR;
• Residência médica em Coloproctologia pela Universidade Federal do Paraná 

(UFPR/2001);
• Residência médica em Cirurgia Geral pela Fundação e Escola do Ministério Público 

(FEMPAR-PR/1999);
• Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1997).

Medicina
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O estresse é composto de um conjunto de reações fisiológicas que, se exageradas em 
intensidade ou duração, podem levar a um desequilíbrio do organismo, propiciando 
a vulnerabilidade de doenças.

Uma pesquisa desenvolvida pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR) constatou que o estresse em níveis baixos já é suficiente para au-
mentar o risco cardiovascular. O estudo avaliou 77 pacientes internados por 
infarto ou angina e levou em consideração que o estresse é um dos fatores de 
risco modificáveis desencadeantes do infarto agudo do miocárdio.

Os pacientes tiveram seus dados coletados no 4º dia de hospitalização. Eles res-
ponderam ao Inventário de Sintomas de Estresse para adultos de Lipp e a uma ques-
tão aberta visando à observação da correlação entre o estresse e o trabalho. O estresse, de 
acordo com as suas manifestações em nível físico e/ou psicológico, foi classificado nas fases: alerta, resistência, quase 
exaustão e exaustão.

Do total de pacientes, 59 (76,6%) apresentaram estresse. As fases identificadas foram: alerta – 1 paciente (1,69%); resis-
tência – 37 pacientes (62,71%); quase exaustão – 18 pacientes (30,5%); e exaustão – 3 pacientes (5,0%). Concordaram 
com a existência da correlação estresse-trabalho 69 pacientes (89,6%). Todas as mulheres da pesquisa apresentaram 
estresse.

Os resultados encontrados apontam um elevado nível de estresse na população de cardiopatas hospitalizados ativos no 
mercado. A porcentagem de pacientes na fase de exaustão, aquela em que doenças de grande seriedade podem surgir, 
foi baixa se comparada com as anteriores. Esse dado, que não corrobora com a literatura, sugere mais investigações 
científicas, que busquem elucidar tal ocorrência.                       

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Luiz César Guarita-Souza

• Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná (PUCPR);

• Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2;
• Pós-Doutorado em cirurgia pelo Instituto do Coração (INCOR-USP/2004);
• Doutorado-sandwiche em Medicina (Cirurgia) pela Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP/2001) e Universidade de Paris (INSERM/2001);
• Mestrado em Medicina (Cirurgia) pela FCMSCSP (1999);
• Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1995).

Medicina
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Uma pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) revelou que 
o extrato de soja possui um efeito protetor sobre a função cardíaca, podendo ser 
um aliado no tratamento do infarto do miocárdio. O estudo, inédito na literatura, 
avaliou os efeitos do extrato de soja e da isoflavona (substância presente na 
soja) no infarto do miocárdio em ratos Wistar.

Os alimentos funcionais influenciam na redução de colesterol e triglicerídeos, 
fato comprovado por inúmeras pesquisas. O estudo da PUCPR, porém, teve 
como objetivo identificar se esse benefício seria semelhante no tratamento em 
animais com infarto do miocárdio, ou seja, não na forma de prevenção da doença 
coronária, mas como tratamento pós-oclusão coronária.

A pesquisa utilizou ratos Wistar adultos que tiveram um infarto cardíaco induzido. Por cinco 
dias, foram monitorados a frequência cardíaca, a fração de ejeção, o volume sistólico e o volume diastólico. Os ratos que 
apresentaram fração de ejeção inferior a 45% foram selecionados para o estudo e divididos em três grupos: Controle, 
Extrato de Soja e Isoflavona. O grupo Isoflavona recebeu 120 mg/kg/dia da substância e o grupo Extrato de Soja 12,52 
g/dia. Depois de 30 dias, foi feito um novo ecocardiograma, um exame histológico para determinar o colágeno e outros 
para medir a atividade dos marcadores bioquímicos (arginase, LDH e MDH).

Enquanto a condição cardíaca piorou nos grupos alimentados com ração comum e isoflavona, houve uma melhora de 
15% nos ratos alimentados com extrato de soja. Segundo os pesquisadores, pode-se considerar uma melhora de 30%, 
já que sem o extrato eles piorariam.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Luiz César Guarita-Souza

• Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná (PUCPR);

• Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2;
• Pós-Doutorado em Cirurgia pelo Instituto do Coração (INCOR-USP/2004);
• Doutorado-sandwiche em Medicina (Cirurgia) pela Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP/2001) e Universidade de Paris (INSERM/2001);
• Mestrado em Medicina (Cirurgia) pela FCMSCSP (1999);
• Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1995).

Medicina
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Uma pesquisa desenvolvida pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 
comprovou que o consumo da linhaça castanha, mais popular no Brasil, tem ação 
redutora de colesterol. Este é o primeiro estudo no mundo que comprova os 
benefícios da linhaça castanha. Os resultados da pesquisa foram publicados na 
revista científica British Jornal of Nutrition.

O estudo foi realizado com 20 coelhos do sexo masculino, que foram alimen-
tados com uma dieta hipercolesterolêmica por 56 dias. Depois disso, foram 
divididos em dois grupos: um deles recebeu linhaça triturada na alimentação 
e o outro não. O grupo que consumiu a linhaça apresentou níveis mais baixos 
de colesterol total e menores níveis de LDL (colesterol ruim) quando compara-
do com o grupo que não recebeu a linhaça.

Além dessa pesquisa, a PUCPR desenvolve uma série de estudos que têm como 
objetivo expandir o teor de linhaça em produtos de panifcação, com a utilização na 
forma de farinha, o que aumenta a biodisponibilidade dos compostos ativos, ou seja, a 
velocidade e o grau com que a substância é absorvida pelo organismo. O grupo de pesquisadores também estuda os 
glicosídeos cianogênicos presentes na linhaça, que poderiam impedir o seu consumo em maiores quantidades, assim 
como possíveis contaminações da linhaça comercializada no mercado por cádmio.

Os pesquisadores também buscam o desenvolvimento de biscoitos e cookies com linhaça castanha que sejam 
bem-aceitos pelo consumidor. O projeto envolve a determinação da vida-de-prateleira dos produtos e de maneiras de 
contenção da oxidação. As pesquisas conseguiram desenvolver tratamentos prévios da linhaça para evitar reações ox-
idativas e verificaram efeitos positivos da forma de embalagem e do uso de antioxidantes no aumento da estabilidade 
do produto.                     

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS

Dalton Bertolim Précoma
• Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR);
• Doutorado em Cardiologia pela Faculdade de Medicina de São Paulo (FM-USP/2003);
• Mestrado em Cardiologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1986);
• Especialização em Clínica Médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica (1993);
• Especialização em Terapia Intensiva pela Associação Brasileira de Medicina Intensiva (1987);
• Especialização em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (1991);
• Graduação em Medicina pela PUCPR (1981).

Cinthia Bittencourt Spricigo
• Professora do curso de Engenharia de Alimentos da Pontifícia Universidade Católica do Pa-

raná (PUCPR);
• Doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC/2002);
• Mestrado em Engenharia Química pela UFSC (1998);
• Especialização em Educação a Distância pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-

cial-PR (2010);
• Graduação em Engenharia de Alimentos pela UFSC (1994).

Nery Nishimura de Lima
• Professora dos cursos de Engenharia de Alimentos e Química da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR);
• Doutorado em Processos Biotecnológicos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/2002);
• Mestrado em Ciências (Bioquímica) pela UFPR (1992);
• Graduação em Engenharia Química pela UFPR (1974);
• Graduação em Licenciatura em Química pela UFPR (1991).

Medicina
Linhaça Colesterol, engenharia de alimentos, nutrição
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A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolveu uma pesquisa 
que revelou que o grande vilão da mesa dos brasileiros não são os alimentos in-
dustrializados, mas sim o sal de cozinha. O sódio adicionado, como é chamado, 
representa 80% de todo o sal consumido pelos brasileiros, ao contrário de inú-
meros estudos realizados recentemente nos Estados Unidos, que relacionam 
o alto consumo de sódio com o aumento do consumo de alimentos industriali-
zados. A pesquisa faz parte do programa Pesquisa para o SUS, do Ministério 
da Saúde e Fundação Araucária.

Foram pesquisados 60 pacientes em Curitiba. Eles responderam a um questio-
nário dietético, no qual descreveram todos os alimentos consumidos em três dias 
consecutivos e tiveram a urina coletada no 3º dia para dosagem do sódio. Os alimentos 
descritos foram analisados por um software que calcula a quantidade de sódio presente em 
cada um deles. Paralelamente, os pacientes monitoraram o consumo do sal de cozinha que utilizavam no preparo dos 
alimentos e na mesa.

Essa pesquisa é inédita e surpreende por ir contra inúmeros estudos que focam no consumo de alimentos industriali-
zados. Por outro lado, para os pesquisadores, do ponto de vista da prevenção de doenças relacionadas ao excesso de 
consumo de sódio, é mais fácil tirar o sal de cozinha do preparo dos alimentos, substituindo-o por outros temperos, do 
que tirar os alimentos ricos em sódio da dieta da população.

Para os pesquisadores, o uso de sal na preparação dos alimentos é uma questão de costume, já que este é considerado 
sinônimo de sabor.                 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Roberto Pecoits Filho

• Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 1C;
• Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Pontifícia Uni-

versidade Católica do Paraná (PUCPR);
• Graduado em Medicina pela PUCPR (1993);
• Especialização em Clinical and Research Fellowship pela University of Missouri Sys-

tem – EUA (1998);
• Residência médica em Clínica Médica pela Faculdade Evangélica do Paraná (FE-

PAR/1994);
• Residência médica em Nefrologia pela FEPAR (1995);
• Doutorado em Nefrologia pela Universidade de São Paulo (USP/2002);
• Pós-Doutorado no Instituto Karolinska – Suécia (2003).

Medicina
Sal Nefrologia, nutrição
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A Síndrome de Burnout é uma resposta ao estresse profissional crônico, que resulta em 
sintomas psicossomáticos, absenteísmo e queda de produtividade. É composta da 
presença de três critérios que devem se apresentar concomitantemente para sua 
definição: exaustão emocional, despersonalização (inclui desumanização e dis-
tanciamento emocional) e ausência de realização profissional. Como o traba-
lho é apresentado como condição para seu desenvolvimento, a Síndrome de 
Burnout é muitas vezes confundida com estresse ocupacional ou profissional, 
sintomas de depressão que, se considerados fora das relações potencialmen-
te causais, podem não ter sua prevenção e tratamentos efetivos.

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) realiza um estudo com pa-
cientes hospitalizados em Curitiba, que apresentam diagnóstico de Síndrome Corona-
riana Aguda (pacientes com infarto ou angina instável). Esta síndrome tem sido investigada 
por meio de um instrumento psicológico validado no Brasil, o Inventário da Síndrome de Burnout (ISB).

Os resultados iniciais de uma amostra de 94 pacientes entre 28 e 64 anos mostram que 3% apresentaram a Síndrome 
de Burnout. Apesar da prevalência da síndrome ser baixa, o que confere importância a ela é o processo de desenvolvi-
mento, pois alguns pacientes já demonstram dois critérios presentes. Conhecer a prevalência e as características das 
58 profissões levantadas nessa amostra poderá dar indícios para futuros estudos quanto ao perfil clínico psicológico dos 
pacientes coronarianos, sua forma de enfrentamento das condições adversas do trabalho, como enfrentam o estresse 
que já é reconhecidamente um fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares.

Os pesquisadores acreditam que, conhecendo o quadro clínico médico por meio da cineangiocoronariografia (cateteris-
mo cardíaco) e podendo compará-lo com pacientes dessa amostra, poderão verifcar como se apresenta a quantificação 
de lesões arteriais nos pacientes que possuem a Síndrome de Burnout.                        

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

José Rocha Faria Neto

• Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná (PUCPR);

• Pós-Doutorado em Cardiologia pelo Cedars Sinai Medical Center – EUA (2004);
• Doutorado em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP/2002);
• Residência em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Fa-

culdade de Medicina de São Paulo (ICHC-FMUSP/1998);
• Residência em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP/1996);
• Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1994).

Medicina
Síndrome de Burnout Cardiologia, psicologia
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Um estudo com 1.759 alunos de 11 a 17 anos, do Ensino Fundamental e Médio de 
nove escolas públicas estaduais de Curitiba, revelou que 5,6% dos alunos fumam 
cigarro. Destes, 64% já experimentaram maconha e 80% começaram a fumar 
entre os 14 e 17 anos. A pesquisa foi o maior levantamento feito em Curitiba 
sobre tabagismo entre alunos da rede pública. Foi realizada pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e pela Diretoria de Promoção da 
Saúde Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em parceria 
com a Secretaria Estadual de Educação do Paraná.

A pesquisa identificou que 69% dos alunos tabagistas têm um familiar (pai, mãe 
ou irmão) que fuma e 88% têm um amigo que fuma, o que evidencia a importân-
cia do exemplo começar em casa ou no círculo de amizades. O levantamento avaliou 
também produtos derivados como narguilé, charuto, cachimbo, cigarro de palha e cigarrilha, 
e essa experimentação teve uma prevalência de 9%. Para os pesquisadores, isso demonstra que o tabagismo pode ser 
porta de entrada para outros vícios.

O resultado do estudo ressalta a importância de ações mais atuantes nas escolas para mostrar aos jovens os riscos do 
tabaco e as doenças que o fumo pode desenvolver ao longo da vida. Também reforça o papel dos pais na prevenção do 
fumo e a importância de dificultar o acesso ao cigarro.

O fumo aumenta em até 300% o risco de um ataque cardíaco. No Brasil, 200 mil pessoas morrem todos os anos devido 
ao uso do cigarro e, segundo estudos internacionais, o tabaco mata um em cada dois usuários.

A pesquisa contou com a participação da aluna do curso de Medicina da PUCPR, Mariah Rodrigues Paulino.                      

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

José Carlos Moura Jorge

• Professor do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR);

• Doutorado em Cardiologia pela Universidade de São Paulo (USP/2002);
• Mestrado em Cardiologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1981);
• Fellow do American College of Cardiology;
• Especialização em Eletrofisiologia pela USP (1990);
• Graduação em Medicina pela UFPR (1976).

Medicina
Tabagismo Cardiologia
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Uma pesquisa realizada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 
com 690 internautas de todas as idades que frequentam baladas com regularidade 
(pelo menos uma vez por mês) procurou entender o comportamento de consumo 
em festas e baladas.

O estudo revelou cinco segmentos de baladeiros, que se diferenciam pelas 
motivações envolvidas na ida a festas e baladas. São eles: Boêmios, Fugi-
tivos, Caçadores, Espectadores e Notáveis. Os tipos encontrados refletem 
interesses diferentes numa mesma festa: tem gente concentrada em curtir a 
atração musical (Espectadores), outros estão ali para fugir da rotina (Fugitivos) 
e outros em busca de romance (Caçadores). A maioria das motivações envolve 
aspectos emocionais, metas naturais envolvidas com uma atividade de lazer.

A análise identificou também quais os aspectos que mais impactam na satisfação (ou na insatisfação) do entrevistado 
com a balada que ele vai. Todos os públicos, independentemente de sexo e idade, levam em consideração o “perfil da 
balada”, ou seja, quem vai estar lá (perfil de idade, classe social, econômica), se costuma ter gente bonita, se existe um 
comportamento respeitoso das pessoas e qual o estilo de música que vai tocar. Outro quesito unânime é o “conforto”: 
nível de lotação ou aglomeração de pessoas, espaço para dançar e até para sentar um pouco.

No entanto, foi possível perceber que, na balada, os homens e o pessoal mais maduro dá mais valor para a “agilidade 
do serviço” (não gostam de filas em caixa ou na saída, e querem que o garçom seja rápido e de qualidade), enquanto as 
mulheres ligam mais para o quesito “banheiros” (conforto, espaço, limpeza e fila) da festa.

Outro destaque da pesquisa é a importância e o impacto da “animação do grupo” na balada. Isso significa que o con-
sumidor fica mais satisfeito com a festa se os amigos ou seu(sua) namorado(a) estiverem presentes e animados, se 
comportando adequadamente, resultando no estado de espírito e bom humor do baladeiro. O estudo mostrou que essa 
animação do grupo é um fator mais importante do que o fator preço na satisfação dos baladeiros.

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS

Wesley Vieira da Silva
• Professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Pontifícia Universida-

de Católica do Paraná (PUCPR);
• Doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Santa Catarina 

(UFSC/2002);
• Mestrado em Engenharia de Produção pela UFSC (1999);
• Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL/1996).

Karlan Muller Muniz
• Professor do curso de Especialização em Marketing da Pontifícia Universidade Cató-

lica do Paraná (PUCPR);
• Doutorando em Administração pela PUCPR (2010-2014);
• Mestrado em Administração pela PUCPR (2005);
• Especialização em Marketing pelo Instituto Superior de Administração e Economia da 

Fundação Getúlio Vargas (ISAE-FGV/2003);
• Graduação em Publicidade pela ESPM-SP (1997).

Negócios
Comportamento de consumo na balada Economia, lazer
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O mercado de shopping centers no Brasil apresenta tendências de crescimento e 
denota a importância de uma gestão profissional e estratégica tanto nos estudos 
de localização dos empreendimentos quanto nos arranjos do tenant mix. Uma 
pesquisa realizada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 
identificou as variáveis que têm maior impacto no faturamento e no tráfego de 
pessoas nos shopping centers.

O estudo identificou que existe uma relação positiva entre o crescimento do 
número de salas de cinemas em shopping centers e o aumento do tráfego de 
pessoas nestes estabelecimentos. Todavia, a expansão no faturamento é influen-
ciada diretamente pelo aumento da área bruta locável e pelo tamanho das lojas, 
indicando que existe uma complementaridade na composição do mix de um shopping 
center: os cinemas atraem público e os espaços das lojas aumentam o faturamento, e ambos 
são relevantes para o bom desempenho do setor.

Outra pesquisa realizada pela PUCPR com 218 jovens de Curitiba, das classes A e B (Critério Brasil 2010), revelou como 
a geração Y percebe e se relaciona com os shopping centers. Formada por jovens que nasceram na década de 80, a 
geração Y corresponde a 1/3 da população brasileira, o que signfica 70 milhões de pessoas responsáveis por 21% dos 
gastos no varejo. Essa geração é frequentadora assídua de shopping centers: 42% circulam por estes estabelecimentos 
semanalmente e 38% quinzenalmente.

A maioria dos jovens (85%) considera estes lugares adequados para passear; olhar as lojas, as vitrines, as novidades. 
Em segundo lugar, consideram que é um ambiente agradável e gostoso de frequentar e, em terceiro, vão porque ofe-
recem boas opções de cinema. Um lugar adequado para fazer compras ficou apenas na sexta posição. Outros fatores 
citados foram: um local adequado para fazer refeições, encontrar os amigos, ser visto e paquerar.

A análise dos dados mostra que os fatores com maior expressão estão relacionados à socialização e à diversão, o que 
enfatiza a utilização dos espaços dos shopping centers para encontrar amigos, conhecer e interagir com pessoas e usu-
fruir dos espaços de lazer. Os fatores compras, novidades e exclusividade apresentaram menor importância.

O artigo recebeu o 15º Prêmio Excelência em Varejo do Programa de Administração de Varejo (PROVAR) da Fundação 
Instituto de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA/USP).

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Silvana Taschek Hastreiter

• Professora do Programa de Pós-Graduação em Marketing da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR);

• Doutoranda em Administração pela PUCPR;
• Mestrado em Administração pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1998);
• Graduação em Administração pela UFPR (1994).

Negócios
Comportamento do consumidor Marketing, economia
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Além da qualificação profissional, os processos de seleção para ingresso nas grandes 
empresas avaliam cada vez mais os aspectos comportamentais dos candidatos. 
Os recrutadores buscam colaboradores com o perfil alinhado aos da organização 
e também com as características necessárias para o cargo que pretendem ocu-
par. Dinâmicas de grupo, entrevistas, testes on-line e presenciais são algumas 
das ferramentas para avaliar os concorrentes. Dessa forma, os estudantes 
devem estar preparados para conhecer os processos e, principalmente, definir 
um plano de carreira coerente com o seu perfil.

Para orientar os futuros profissionais, a Pontifícia Universidade Católica do Para-
ná (PUCPR) conta com o PUC Talentos. É um serviço de carreiras que tem o intuito 
de mostrar aos alunos a realidade do mercado de trabalho. Para isso, oferece uma série 
de serviços.
 
O Fórum de Carreiras é um evento anual que oferece vagas de estágio e emprego, além de palestras e informações 
atuais sobre o mercado. O Portal de Empregabilidade é um banco de dados no qual os alunos cadastram seus currículos 
para as vagas disponibilizadas pelas empresas parceiras. Essas companhias também oferecem capacitações que geram 
conhecimentos atuais e maior chance de empregabilidade. Os atendimentos personalizados são focados principalmente 
na orientação de carreira e na busca pelo primeiro emprego ou estágio.

Entre os cursos ofertados pelo PUC Talentos, destaca-se o preparatório para participar de processos de seleção em pro-
gramas de Trainee. Promovidos por grandes empresas com candidatos de todo o Brasil, esses processos são, em geral, 
muito concorridos pelos bons salários e promessa de rápida ascensão. Os objetivos do curso são mostrar as fases de 
seleção, incluindo testes virtuais, dinâmicas de grupos e entrevistas. A proposta é orientar os futuros profissionais quanto 
às exigências do processo e a se prepararem para obter melhores resultados.

O PUC Talentos também conta com o Observatório de Empregabilidade, que tem o objetivo de monitorar a emprega-
bilidade dos alunos da instituição. Os estudantes que se formam são acompanhados durante dois anos por meio da 
aplicação de questionários.                                   

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Daniella Forster

• Coordenadora do PUC Talentos;
• Professora dos cursos de Graduação e Pós-graduação da Escola de Negócios da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR);
• Mestrado em Administração pela PUCPR (2008);
• Especialização em Gestão de Pessoas (2006);
• Graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1992).

Negócios
Empregabilidade Mercado de trabalho, carreiras
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No estado do Paraná, o aquífero Carste (ou Karst) possui uma área aproximada de 
5.740 km2 e um potencial hidrogeológico de 8,9 L/s/km2, abrangendo, total ou par-
cialmente, os municípios da porção norte da capital paranaense. Em Almirante 
Tamandaré, o aquífero engloba cerca de 166 km2 dos seus 188 km2, onde se 
encontram em torno de 30% da sua população.
 
Atualmente, o aquífero se apresenta como uma grande fonte abastecedora 
potencial da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Para colaborar na con-
servação desse patrimônio natural estratégico, a Pontifícia Universidade Cató-
lica do Paraná (PUCPR) desenvolve, em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandaré, desde 2009, um projeto que prevê uma série de ações de 
educação ambiental junto à população do município. O projeto envolve professores e 
alunos dos cursos de graduação em Engenharia Ambiental e do mestrado em Gestão Urbana. O 
objetivo é aumentar a conscientização ambiental para a conservação da água em unidades rurais familiares.

A fragilidade geotécnica dos terrenos cársticos, a ocupação intensa dessas áreas somadas à presença de atividades de 
mineração e agricultura tradicional, bem como a superexploração de água do aquífero subterrâneo, podem desencadear 
sérios conflitos e impactos, que vão desde o rebaixamento de terrenos, afetando edificações, contaminação de rios e 
águas subterrâneas, chegando até a redução da disponibilidade hídrica dos cursos d’água.

O projeto, financiado pelo CNPq, promoveu a análise de amostras de água de rios e poços na área rural de Almirante 
Tamandaré, onde se encontram várias das células mais produtivas do aquífero. Os resultados das análises laboratoriais 
comparados com as legislações pertinentes são preocupantes. Dos 28 pontos monitorados, apenas cinco não tiveram 
nenhum tipo de contaminação causada por esgoto doméstico, resíduos de animais ou agrotóxicos utilizados nas lavouras.

Nos trabalhos realizados em campo, os pesquisadores perceberam que muitos dos problemas são originados por falta 
de orientações adequadas para o saneamento rural, para o correto uso de agroquímicos na produção e para a conser-
vação da cobertura florestal nas propriedades rurais. Esses problemas podem ser resolvidos simplesmente com orien-
tações técnicas adequadas.                           

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Harry Alberto Bollmann

• Professor do curso de Graduação em Engenharia Ambiental e do Programa de 
Pós-Graduação em Gestão Urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR);

• Doutorado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS/2003);

• Mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo 
(USP/1986).

Politécnica
Aquífero Carste Gestão urbana, engenharia ambiental
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A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolve, desde 2006, pes-
quisas de diversos processos de preservação de frutas, como: secagem ou liofili-
zação de frutas; processo de fruta estruturada; cobertura comestível em frutas; 
impregnação osmótica a vácuo, de solutos como sacarose e probióticos; es-
tabilidade e vida-de-prateleira dos produtos obtidos; e utilização de resíduos, 
como cascas de frutas, sendo ingredientes em formulações alimentícias.

As pesquisas vêm ao encontro das novas tendências de produtos mais sau-
dáveis à base de frutas. O desenvolvimento de tecnologias para conservar as 
frutas, cuja produção é sazonal, possibilita ao consumidor ter a fruta disponível, 
sob outras formas, em qualquer época do ano. A utilização de cascas e material 
descartável das frutas que hoje são perdidas ou usadas sem tratamento na produção 
de ração animal também traz vantagens econômicas e ambientais, além de nutricionais, já 
que este material, ao ser utilizado como ingrediente em alimentos, potencializa as suas características nutricionais.

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Diana Thome Fachin

• Professora do curso de Engenharia de Alimentos da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR);

• Doutorado em Tecnologia de Alimentos pela Katholieke Universiteit Leuven – Bélgica 
(2003);

• Mestrado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR);
• Graduação em Engenharia Química pela UFPR. 

Politécnica
Conservação de frutas Engenharia de alimentos
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A ocupação desordenada dos morros altera as características físicas do ambiente 
natural, provocando a diminuição das áreas de vegetação, o acúmulo de lixo em 
locais impróprios, a obstrução das obras de drenagem, além de outras modifica-
ções agressivas ao meio ambiente. Essas alterações aumentam as ocorrências 
de acidentes geotécnicos, como deslizamentos ou escorregamentos de terra, 
durante as chuvas intensas. A previsão dessas catástrofes é de grande impor-
tância para a mobilização das instituições responsáveis em prestar auxílio à 
população habitante das regiões das encostas.

Uma pesquisa desenvolvida por um professor da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR) revela que é possível prever deslizamentos de terra, utilizando 
dados históricos de deslizamentos, índices pluviométricos e características do solo. O 
estudo resultou na construção de um modelo computacional capaz de predizer a ocorrência 
desses acidentes. Esse modelo é alimentado pelas informações disponíveis e auxilia o sistema de alerta existente.

A pesquisa utilizou o banco de dados de parâmetros geotécnicos e meteorológicos do Rio de Janeiro, entre 1998 e 2001. 
Segundo o pesquisador, a cidade possui características físicas favoráveis ao desenvolvimento de escorregamentos em 
encostas. O relevo acidentado e a ocupação das áreas de encostas pela população desconfiguram o meio natural, que 
se torna suscetível aos escorregamentos durante a ocorrência de chuvas intensas.

A implementação dos modelos propostos, construídos com técnicas de mineração de dados, manipula os dados relacio-
nados aos acidentes geotécnicos de forma automática, gerando relatórios de análise em tempo real e contribuindo com 
informações úteis para o processo de tomada de decisão.

Assim, o modelo computacional pode ser um aliado das equipes de Defesa Civil e orientar políticas públicas que evitem a 
ocupação de áreas vulneráveis. Os modelos foram validados em dados reais e com acurácia extremamente alta, sempre 
maior que 90%. Um artigo da pesquisa foi publicado no International Journal Geotechnical and Geological Engineering.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Fabio Teodoro de Souza

• Professor do curso de Engenharia Civil da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR);

• Pós-Doutorado em Engenharia Hidráulica pela Universidade de Tsinghua – Pequim 
(2010);

• Doutorado em Sistemas Computacionais pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
-Graduação e Pesquisa de Engenharia do Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ/2004);

• Mestrado em Recursos Hídricos pela COPPE/UFRJ (1999);
• Bacharelado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG/1995).
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Assim como ocorrem mudanças na dinâmica ambiental, os processos relacionados 
ao ensino e à aprendizagem devem se ajustar para preparar profissionais dentro 
dos novos paradigmas. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 
desenvolve uma pesquisa que tem como objetivo empreender uma metodolo-
gia de trabalho que permita uma melhora gradual do ambiente da escola e da 
comunidade. A metodologia é orientada pelos princípios da agenda 21 e tem 
como propósito enquadrar as escolas no programa Eco-Escolas de Gestão da 
Foundation for Environmental Education (FEE).

A pesquisa resultou na elaboração de um plano de ação para cada nível de en-
sino. O plano de ação orienta a aplicação do conteúdo técnico interativo, onde os 
alunos aplicam a teoria com o exercício da prática. O material é validado por meio de 
comparações com a situação real apresentada pelos alunos, possibilitando a análise da influ-
ência destes materiais na percepção ambiental dos envolvidos.

O programa ainda permite reconhecer e estimular as escolas empenhadas em melhorar o seu desempenho ambiental, 
a gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade, com a adoção de uma metodologia de trabalho que con-
tribui para melhorar globalmente o ambiente da escola e da comunidade na qual ela está inserida. Cada escola passa a 
pertencer a uma “rede”, o que estimula o estabelecimento de laços entre as Eco-Escolas, traduzindo-se na multiplicação 
de iniciativas.

As instituições que seguiram a metodologia proposta concretizaram o seu plano de ação e realizaram atividades no âm-
bito dos temas-base e tema do ano, podendo apresentar a sua candidatura para a Bandeira Verde, concedida a escolas 
e universidades que aplicaram os Sete Passos do Programa Eco-Escolas.                   

PESQUISADORA RESPONSÁVEL

Fabiana de Nadai Andreoli

• Professora do curso de Engenharia Ambiental da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR);

• Mestrado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES/1996);

• Graduação em Engenharia Civil pela UFES (1993).
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A procura por fontes de energia renováveis e que não causam impacto ambiental é 
um desafio. Em busca de soluções, o curso de Engenharia Elétrica da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolveu um aquecedor solar com 
tecnologia que absorve cerca de 100% da energia, enquanto as placas tradicio-
nais possuem um nível de eficiência de 60%.
 
O projeto, denominado Sistema Autônomo de Posicionamento de Placa Cole-
tora e Aquecimento de Água em Calha Parabólica por Energia Solar, é inédito 
para uso residencial. A tecnologia empregada é de baixo custo e simples imple-
mentação. O que faz com que a energia seja melhor absorvida são superfícies 
côncavas instaladas no coletor de energia, chamadas de sistema de reflexão em 
calha parabólica. Elas refletem os raios solares e mandam diretamente para os canos 
de cobre, onde a água é aquecida. As placas tradicionais são planas, portanto, a energia solar é 
absorvida por toda a superfície e só depois encaminhada para as placas de cobre, o que gera um grande desperdício.

Além disso, os equipamentos tradicionais são fixos. No equipamento desenvolvido pela PUCPR, foram instalados sen-
sores de intensidade de luz utilizando fototransistores, que acompanham o movimento do sol, buscando a maior con-
centração de insolação durante o dia. A energia que movimenta o motor também é proveniente da luz solar. Para isso, 
utiliza o sistema fotovoltaico, que captura a luz do sol e a transforma em energia elétrica. Dessa forma, dispensa o uso 
de energia elétrica provinda das concessionárias.

Ao fim dos testes, os resultados e a eficácia dos sistemas de posicionamento e aquecimento apresentaram uma grande 
eficiência e alto rendimento, enquanto que a autonomia energética fotovoltaica se mostrou como esperado, nas con-
dições de eficiência das células de uso comum existentes no mercado. Esse equipamento é autônomo, podendo ser 
instalado em qualquer local, mesmo com ausência de energia elétrica.

Este trabalho faz parte da linha de pesquisas sobre energias alternativas dos departamentos de Engenharia Elétrica e 
Engenharia de Computação da PUCPR.                        

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Ivan Jorge Chueiri

• Professor dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação da Pontifí-
cia Universidade Católica do Paraná (PUCPR);

• Mestrado em Engenharia Elétrica com ênfase em Microeletrônica pela Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP/1992);

• Especialização em CIs de Alta Velocidade no Microprocessor Laboratory do The Ab-
dus Salam – International Centre for Theoretical Physics (1994);

• Graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Brasília (UnB/1982);
• Graduação em Bacharelado em Física pela UnB (1981).
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A exploração de petróleo na camada do pré-sal despertou a atração da indústria, que 
aposta em parcerias com instituições de ensino e pesquisa para expandir tecnolo-
gias inovadoras. 

A PUCPR desenvolveu projetos que contemplaram a aplicação de revesti-
mentos em equipamentos e ferramentas para o pré-sal. As pesquisas têm 
como objetivo o desenvolvimento de revestimentos de ferramentas de corte, 
matrizes de corte e injeção de metais e plásticos, bem como componentes 
automotivos.

O primeiro projeto foi aprovado no âmbito do edital do MCT/FINEP/CT-PETRO – 
Redes Temáticas – 01/2009 e, além da PUCPR, contou com a participação de três 
universidades e um centro de ensino técnico, além das empresas Oerlikon Balzers do Brasil e 
Fecial. O projeto trata da aplicação da tecnologia de revestimentos depositados por PVD em ferramentas e componentes 
da indústria de petróleo e gás. 

O segundo projeto foi aprovado no âmbito do edital do SENAI/Inovação 2010. Este projeto é uma parceria entre o SE-
NAI/SC (Joinville), a PUCPR e a Ciser e teve como objetivo a fabricação de elementos de fixação para a aplicação em 
estruturas petrolíferas para a extração de petróleo na camada do pré-sal. 

O terceiro projeto teve como objetivo a criação do Centro de Caracterização de Materiais e Componentes para a Apli-
cação em Condições Severas, e foi aprovado na Chamada Pública MCT/FINEP/AT – Infraestrutura de Pesquisa em 
Universidades Privadas – 07/2010.       

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Ricardo Diego Torres

• Professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná (PUCPR);

• Doutorado em Metallurgical and Materials Engineering Department pela Colorado 
School of Mines (1999);

• Mestrado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFRGS/1993);

• Graduação em Engenharia Metalúrgica pela UFRGS (1990).
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O consumo de combustível é o principal custo operacional das companhias ferroviárias. 
 
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desenvolve pesquisas 
que buscam a economia do consumo de combustível em locomotivas, por meio 
de um sistema de piloto automático inteligente. O Projeto PAIL (Piloto Automá-
tico Inteligente para Locomotivas) foi financiado pela FINEP, executado pela 
PUCPR e coexecutado pela DAIKEN. Segundo os pesquisadores, o estilo de 
condução reflete diretamente no consumo de combustível.
 
O projeto resultou no desenvolvimento de um software, chamado SDriver, que 
é capaz de conduzir um trem de carga intermunicipal de forma segura, econômica 
e rápida. Como resultado, o SDriver possibilitou a redução de até 32% do consumo de 
combustível e similaridade de 85% entre a ação do software e o condutor real. O sistema pode 
beneficiar todas as locomotivas que permitem embarcar o software de condução.                   

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Edson Emilio Scalabrin

• Professor do Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGIa) da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná (PUCPR);

• Doutorado em Controle de Sistemas pela Université de Technologie de Compiègne – 
França (1996);

• Mestrado em Controle de Sistemas pela Université de Technologie de Compiègne – 
França (1993);

• Graduação em Bacharelado em Ciência da Computação pela PUCPR (1990).
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A queda de cabos de alta tensão é responsável por graves acidentes com vítimas, na 
maior parte dos casos, fatais. De modo geral, há quatro tipos de faltas: Falta Per-
manente, Falta Temporária, Falta Momentânea e Falta de Alta Impedância (FAI). 
Para os três primeiros tipos, já existem sensores que detectam o problema, 
desligam e religam as linhas. Dependendo do nível da corrente de curto-circui-
to, a energia não é restabelecida, evitando acidentes maiores.
 
No caso de FAI, o rompimento do cabo por qualquer tipo de acidente, como 
colisão, queda de galhos de árvore e rompimento por “cerol”, o sistema de 
proteção não consegue detectar a variação súbita de tensão e corrente, porque 
acontece apenas um desequilíbrio entre as três fases (os sistemas de distribuição 
de energia são trifásicos). E, se for detectada essa variação, o sistema desliga, mas 
religa automaticamente em seguida porque não percebe a FAI, causando descarga elétrica 
em quem estiver por perto e, consequentemente, mortes.
  
Para evitar esse tipo de acidente, o curso de Engenharia Elétrica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 
desenvolveu uma pesquisa que resultou em um sistema capaz de detectar a queda de cabos de alta tensão. Um ace-
lerômetro (instrumento para medir a aceleração) é instalado junto ao “sistema sensor”, que é acoplado ao cabo de alta 
tensão. Este sistema detecta qualquer movimento que gere aceleração. Além do acelerômetro, existem ainda sensores 
de tensão e corrente no sistema. O conjunto de sensores consegue discriminar qual o tipo de falta que está ocorrendo.

Ligado a uma central de monitoramento, o sistema instantaneamente emite um sinal para que a rede elétrica seja desli-
gada naquele local. Um software de gerenciamento dá o posicionamento de qual sensor foi acionado.

O projeto prevê a instalação deste sistema em trechos de rodovia e ruas de maior risco nas cidades, como locais de 
grande circulação de pessoas, vias rápidas e avenidas. 

Este trabalho faz parte da linha de pesquisas sobre sensores de faltas em redes de distribuição de média tensão dos 
departamentos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação da PUCPR.                          

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Ivan Jorge Chueiri

• Professor dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação da Pontifí-
cia Universidade Católica do Paraná (PUCPR);

• Mestrado em Engenharia Elétrica com ênfase em Microeletrônica pela Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP/1992);

• Especialização em CIs de Alta Velocidade no Microprocessor Laboratory do The Ab-
dus Salam – International Centre for Theoretical Physics (1994);

• Graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Brasília (UnB/1982);
• Graduação em Bacharelado em Física pela UnB (1981).
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O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Principal estratégia na agri-
cultura para o combate, destruição e prevenção de pragas agrícolas, os agrotóxicos 
garantem a qualidade dos alimentos, porém, apesar de terem sua função letal 
direcionada a insetos, animais, plantas ou fungos, podem causar danos fora do 
seu alvo.

 
A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) realiza estudos com 
o objetivo de demonstrar a presença de compostos anticolinesterásicos em 
produtos como o tomate, que está entre as culturas mais contaminadas com 
agrotóxicos. Os anticolinesterásicos estão presentes nos inseticidas organofos-
forados e carbamatos, que inibem as esterases em geral e a acetilcolinesterase 
(AChE) em particular. A AChE é uma enzima encontrada no sistema nervoso central 
e nos eritrócitos, e é usada para avaliação da exposição aos agrotóxicos, com a butiril-
colinesterase (BChE), que é produzida no fígado e encontrada também no plasma sanguíneo, 
nos intestinos e na pele.
 
Quando o inseticida inativa a AChE, há um acúmulo de acetilcolina (ACh) que provoca uma concentração aumentada do 
neurotransmissor e consequente crescimento do estímulo dos receptores muscarínicos e nicotínicos da acetilcolina, pro-
movendo um desequilíbrio orgânico e fisiológico.  Os sintomas podem aparecer em poucos minutos ou em até 12 horas 
após a exposição. Os principais são: hipotensão, dispneia, bronquiconstrição, bradicardia, midríase, diurese involuntária, 
transpiração e salivação excessivas, fraqueza muscular, cólicas gastrointestinais, coma e convulsões.
 
Foram analisadas dez amostras de 100g de tomate obtidas em dez diferentes supermercados. Com cada uma das 
amostras, foi feito um extrato. De um dos pesquisadores, foi coletado sangue e separado o plasma para determinação 
da atividade da BChE na presença de cada um dos extratos. A média das atividades da enzima na presença dos extratos 
foi de 5,7 UI/ml, 14,9% menor do que a registrada sem o extrato (6,7 UI/ml). A significativa inibição da atividade da BChE 
demonstra que nestes extratos existe alguma substância que inibiu a enzima, possivelmente algum composto usado 
durante o cultivo do tomate. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Sergio Eduardo Fontoura da Silva

• Professor do curso de Farmácia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR);

• Mestrado em Genética pela Universidade Federal do Paraná (UFPR/1992);
• Graduação em Farmácia pela UFPR (1984).
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