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"Tenho esperança de que um maior conhecimento do mar, que há 

milênios dá sabedoria ao homem, inspire mais uma vez os pensamentos 

e as ações daqueles que preservarão o equilíbrio da natureza e 

permitirão a conservação da própria vida." 

 

JJJJacquesacquesacquesacques----Yves CousteauYves CousteauYves CousteauYves Cousteau    

Oceanógrafo (1910 Oceanógrafo (1910 Oceanógrafo (1910 Oceanógrafo (1910 ----    1997)1997)1997)1997)



Vozes de uma sombra 

Donde venho? Das eras remotíssimas, 

Das substâncias elementaríssimas, 

Emergindo das cósmicas matérias. 

Venho dos invisíveis protozoários, 

Da confusão dos seres embrionários, 

Das células primevas, das bactérias. 

Venho da fonte eterna das origens, 

No turbilhão de todas as vertigens, 

Em mil transmutações, fundas e enormes; 

Do silêncio da mônada invisível, 

Do tetro e fundo abismo, negro e horrível, 

Vitalizando corpos multiformes. 

Sei que evolvi e sei que sou oriundo 

Do trabalho telúrico do mundo, 

Da Terra no vultoso e imenso abdômen; 

Sofri, desde as intensas torpitudes 

Das larvas microscópicas e rudes, 

A infinita desgraça de ser homem. 

Na Terra, apenas fui terrível presa, 

Simbiose da dor e da tristeza, 

Durante penosíssimos minutos; 

A dor, essa tirânica incendiária, 

Abatia-me a vida solitária 

Como se eu fora bruto entre os mais brutos. 

Depois, voltei desse laboratório, 

Onde me revolvi como infusório, 

Como animálculo medonho, obscuro, 

Té atingir a evolução dos seres 

Conscientes de todos os deveres, 

Descortinando as luzes do futuro. 

E vejo os meus incógnitos problemas 

Iguais a horrendos e fatais dilemas, 

Enigmas insolúveis e profundos; 

Sombra egressa de lousa dura e fria, 

Grito ao mundo o meu grito que se alia 

A todos os anseios gemebundos: – 

“Homem! por mais que gastes teus fosfatos 

Não saberás, analisando os fatos, 

Inda que desintegres energias, 



A razão do completo e do incompleto, 

Como é que em homem se transforma o feto 

Entre os duzentos e setenta dias. 

A flor da laranjeira, a asa do inseto, 

Um estafermo e um Tales de Mileto, 

Como existiram, não perceberás; 

E nem compreenderás como se opera 

A mutação do inverno em primavera, 

E a transubstanciação da guerra em paz; 

Como vivem o novo e o obsoleto, 

O ângulo obtuso e o ângulo reto 

Dentro das linhas da Geometria; 

A luz de Miguel Angelo nas artes, 

E o espírito profundo de Descartes 

No eterno estudo da Filosofia. 

Porque existem as crianças e os macróbios 

Nas coletividades dos micróbios 

Que fazem a vida enferma e a vida sã; 

Os antigos remédios alopatas 

E as modernas dosagens homeopatas, 

Produto da experiência de Hahnemann. 

A psíquico-análise freudiana 

Tentando aprofundar a alma humana 

Com a mais requintadíssima vaidade, 

E as teorias do Espiritualismo 

Enchendo os homens todos de otimismo, 

Mostrando as luzes da imortalidade. 

Como vive o canário junto ao corvo, 

O céu iluminado, o inferno torvo 

Nos absconsos refolhos da consciência; 

O laconismo e a prolixidade, 

A atividade e a inatividade, 

A noite da ignorância e o sol da Ciência. 

As epidermes e as aponevroses, 

As grandes atonias e as nevroses, 

As atrações e as grandes repulsões, 

Que reunindo os átomos no solo 

Tecem a evolução de pólo a pólo, 

Em prodigiosas manifestações; 

Como os degenerados blastodermas 

Criam a descendência dos palermas 



No lupanar das pobres meretrizes, 

Junto dois palacetes higiênicos, 

Onde entre gozos fúlgidos e edênicos 

Cresce a alegre progênie dos felizes. 

Os lombricóides mínimos, os vermes, 

Em contraposição com os paquidermes, 

Assombrosas antíteses no mundo; 

É o gigante e o germe originário, 

Os milhões de corpúsculos do ovário, 

Onde há somente um óvulo fecundo. 

A alma pura do Cristo e a de Tibério, 

Vaso de carne podre, o cemitério, 

E o jardim rescendendo de perfumes; 

O doloroso e tetro cataclismo 

Da beleza louçã do organismo, 

Repleto de dejetos e de estrumes. 

As coisas substanciais e as coisas ocas, 

As idéias conexas e as loucas, 

A teoria cristã e Augusto Comte; 

E o desconhecido e o devassado, 

E o que é ilimitado e o limitado 

Na óptica ilusória do horizonte. 

Os terrenos povoados e o deserto, 

Aquilo que está longe e o que está perto; 

O que não tem sinal e o que tem marca; 

A funda simpatia e a antipatia, 

As atrofias e a hipertrofia, 

Como as tuberculoses e a anasarca. 

Os fenômenos todos geológicos, 

Psíquicos, científicos, sociológicos, 

Que inspiram pavor e inspiram medo, 

Homem! por mais que a idéia tua gastes, 

Na solução de todos os contrastes, 

Não saberás o cósmico segredo. 

E apesar da teoria mais abstrusa 

Dessa ciência inicial, confusa, 

A que se acolhem míseros ateus, 

Caminharás lutando além da cova, 

Para a Vida que eterna se renova, 

Buscando as perfeições do Amor em Deus.” 

Augusto dos Anjos (Augusto dos Anjos (Augusto dos Anjos (Augusto dos Anjos (Francisco Cândido Xavier Francisco Cândido Xavier Francisco Cândido Xavier Francisco Cândido Xavier ----    Parnaso de AlémParnaso de AlémParnaso de AlémParnaso de Além----TúmuloTúmuloTúmuloTúmulo))))    



                                                                                                                                                                                           Dedicatória 
 

Dedico esta Tese... 

    

EEEEspecialmente specialmente specialmente specialmente aos meus paisaos meus paisaos meus paisaos meus pais,,,,    GetGetGetGetuuuuliolioliolio    Antonio Lopes Antonio Lopes Antonio Lopes Antonio Lopes e Verae Verae Verae Vera    LLLLuuuucia Fioravante cia Fioravante cia Fioravante cia Fioravante 

LopesLopesLopesLopes, , , , aosaosaosaos    meus irmãos, Rodrigo meus irmãos, Rodrigo meus irmãos, Rodrigo meus irmãos, Rodrigo Lopes Lopes Lopes Lopes e Ricardo e Ricardo e Ricardo e Ricardo Lopes, Lopes, Lopes, Lopes, e às minhas avós, e às minhas avós, e às minhas avós, e às minhas avós, 

Josepha Josepha Josepha Josepha Fernandes PrFernandes PrFernandes PrFernandes Praaaa    e Ante Ante Ante Antoooonianianiania    Pereira Lopes Pereira Lopes Pereira Lopes Pereira Lopes ((((in memoriamin memoriamin memoriamin memoriam))))    por por por por serem a serem a serem a serem a 

minha Família, minha Família, minha Família, minha Família, por todo o amor e apoio nas escolhas por todo o amor e apoio nas escolhas por todo o amor e apoio nas escolhas por todo o amor e apoio nas escolhas que fiz que fiz que fiz que fiz e decisões que e decisões que e decisões que e decisões que 

tomei tomei tomei tomei ppppaaaara minha vidara minha vidara minha vidara minha vida....    Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado pelo pelo pelo pelo enorme enorme enorme enorme carinhocarinhocarinhocarinho    que que que que a cada dia a cada dia a cada dia a cada dia 

me dáme dáme dáme dá    a certeza de que dea certeza de que dea certeza de que dea certeza de que devovovovo    seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente, porémporémporémporém    tranquilo por saber que tranquilo por saber que tranquilo por saber que tranquilo por saber que 

vocês estarvocês estarvocês estarvocês estarãoãoãoão    sempre sempre sempre sempre ao meu lado.ao meu lado.ao meu lado.ao meu lado.    

    

        

    

AAAAo meu Oro meu Oro meu Oro meu Orientador Prof. Dr. Rogerio Caetano da Costaientador Prof. Dr. Rogerio Caetano da Costaientador Prof. Dr. Rogerio Caetano da Costaientador Prof. Dr. Rogerio Caetano da Costa, por ser uma pessoa , por ser uma pessoa , por ser uma pessoa , por ser uma pessoa 

tão querida e por quem eu tenho uma admiração enorme tanto científictão querida e por quem eu tenho uma admiração enorme tanto científictão querida e por quem eu tenho uma admiração enorme tanto científictão querida e por quem eu tenho uma admiração enorme tanto científicaaaa    

quanto quanto quanto quanto pessoalmente. Muito obrigado pela confiança e por ter me apresentadopessoalmente. Muito obrigado pela confiança e por ter me apresentadopessoalmente. Muito obrigado pela confiança e por ter me apresentadopessoalmente. Muito obrigado pela confiança e por ter me apresentado    

aos extraordinários crustáceosaos extraordinários crustáceosaos extraordinários crustáceosaos extraordinários crustáceos    e aberto as pore aberto as pore aberto as pore aberto as portas do universo científicotas do universo científicotas do universo científicotas do universo científico....    



                                                                                                                                                                          Mensagens Especiais 
 

Mensagem Especial 

Aos Meus Pais 

    

O momento que vivo agora é fascinante e só 
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a prosseguir. A vocês, que num prelúdio de 

anos me fizeram vida e me ensinaram a vivê-la 

com dignidade, não basta para expressar 

meu mais sincero agradecimento. Portanto, 

ofereço o sorriso que trago agora em minha 

face, fruto da esperança, da luta e da 

crença que vocês fizeram brotar em mim a 

partir de cada gesto de carinho e apoio. 

Queridos pais, a emoção me cala, ficando a 

certeza de que hoje ofereço-lhes essa 

vitória, porque ela vos pertence.  



                                                                                                                                                                          Mensagens Especiais 

Mensagem Especial 

Aos Meus Amigos 

    

A todos os meus amigos que de uma forma 

ou de outra estiveram sempre presentes. Aos 

velhos e eternos amigos que estão longe e nem 

por isso distantes. Àqueles que nos últimos 

tempos a vida nos manteve muito próximos, mas 

esta mesma vida encarrega-se de agora, 

separar-nos. Entretanto, nem o tempo, nem a 

distância vão apagar as lembranças dos 

momentos que juntos passamos e a eterna 

amizade que construímos. 

Gente que sonha junto, gente que brinca, briga, 

se zanga e perdoa. 

Um sentimento forte, mais forte que a morte 

nos faz ser amigos no riso e na dor. 

São assim os amigos que a vida me deu... 

 

Meus Amigos, 

minhas Amigas e Eu.  



                                                                                                                                                                                  Agradecimentos 

Agradecimentos 

A DeusDeusDeusDeus que em sua infinita bondade e amor me concedeu a maior de todas as 

oportunidades... A VIDA! 

Fica aqui meu agradecimento especial a todas as pessoas e instituições que, de alguma Fica aqui meu agradecimento especial a todas as pessoas e instituições que, de alguma Fica aqui meu agradecimento especial a todas as pessoas e instituições que, de alguma Fica aqui meu agradecimento especial a todas as pessoas e instituições que, de alguma 

forma, contribuíram para tornar esforma, contribuíram para tornar esforma, contribuíram para tornar esforma, contribuíram para tornar essssse trabalho possível.e trabalho possível.e trabalho possível.e trabalho possível.    

 

Ao Prof. Dr. Rogerio Caetano da Costa (Cebola) – por quem minha admiração cresce a 

cada dia – pela grandiosa oportunidade e imensa confiança depositada em mim desde a 

monografia e criação do nosso querido LABCAM! Por ter me apresentado o fascinante mundo da 

pesquisa sobre os crustáceos, pela dedicação e carinho para com os seus alunos, pela “santa” 

paciência, compreensão e por saber entender...pela convivência sempre muito agradável, pelo bom 

humor (sempre!), pelo profissionalismo dentro da carreira acadêmica e empenho à pesquisa, e por 

ter se tornado, além de Orientador, um grande Amigo. Muito Obrigado Cebas!!! 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, pela bolsa 

concedida referente ao processo #2008/54991-0, tornando possível a realização deste trabalho. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, pelos recursos 

financeiros concedidos que propiciaram as coletas de dados e demais auxílios laboratoriais, sendo 

estes recursos adquiridos por meio dos seguintes projetos de pesquisa: (JP: #2004/07309-8; AR: 

#2009/54672-4 e BIOTA: #2010/50188-8) e de reservas técnicas das bolsas de estudos de Gisele 

Salgado Heckler (#2007/57316-9), Sabrina Morilhas Simões (#2008/53999-7) e Mateus Lopes 

(#2008/54991-0) supervisionadas pelo Dr. Rogerio Caetano da Costa. 

Ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) - Edital 

Universal (processo # 479541/2007-8) e Bolsa Produtividade PQ2 (processo # 304784/2011-7) 

por fornecer recursos para as coletas de campo. 



                                                                                                                                                                                  Agradecimentos 

Ao Ministério do Meio Ambiente – IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis) por conceder a licença para a realização da coleta do material nas 

áreas estudadas. 

Aos Professores Dr. Adilson Fransozo, Dr. Antonio Leão Castilho, Dr. Fernando D’Incao 

e Dr. Roberto Munehisa Shimizu – membros titulares da banca examinadora da presente Tese – 

por terem gentilmente aceitado o convite de fazer parte desta banca, pelo tempo que irão 

despender, pela atenção e grande disponibilidade demonstradas, e pela enorme consideração em 

fazer parte desta importante etapa da minha vida. 

Aos Professores Dr. Fernando José Zara (Zara) e Dr. Álvaro Luiz Diogo Reigada (Benga) 

por terem sido muito importantes para a realização deste trabalho, por nos receberem sempre de 

portas abertas na UNESP de São Vicente, e por toda a ajuda nas coletas de campo. Agradeço 

também ao Prof. Dr. Fernando José Zara pela disponibilidade do laboratório de pesquisa e pelo 

auxílio de todos os alunos que participaram de alguma das nossas saídas de campo, em especial ao 

amigo Evandro Dias e ao Prof. Dr. Teodoro Vaske Júnior também pela ajuda nas coletas. 

Ao barqueiro e pescador Cláudio Márcio Bernardo Loureiro, juntamente à todos os 

ajudantes, em especial o Ricardinho e o Zé, pela paciência com quem não está tão habituado ao 

ambiente marinho, pela convivência dentro do barco e na náutica, pelo companheirismo, pelo 

trabalho duro e por toda a ajuda nas coletas de campo ao longo dos 2 anos de amostragens. 

Ao Ricardo Aguiar Yumoto, ao Yukito Yumoto (Seu Yu) e todos os demais integrantes da 

Náutica Cortamar, pelas inúmeras ajudas, pelo auxílio nas coletas, pela paciência, por separarem 

camarões pra pesquisa e também com fins gastronômicos (rs), pelo companheirismo, por nos 

receberem sempre com descontração e por estarem sempre dispostos à ajudar no que fosse preciso. 



                                                                                                                                                                                  Agradecimentos 

À todos que participaram pelo menos uma vez das coletas de campo, muito especialmente 

à equipe oficial: Sabrina Morilhas Simões (Sá), Gisele Salgado Heckler (Giba Heckleber), Gabriel 

Lucas Bochini (Woody) e Eu (Mateus Lopes)...por todas as nossas aventuras e desventuras vividas 

ao longo desse tempo, nas viagens, nas pousadas, nas compras de mercado, na confecção dos 

nossos saborosos sandubas, na UNESP de São Vicente, na Náutica, no barco...enfim, em todas 

essas lembranças que levarei comigo...saudoso dessa etapa maravilhosa da nossa vida! Vlw galera!!  

À grande amiga Sabrina Morilhas Simões (Sá) a quem, no decorrer de todos esses anos 

(melhor parar de contar neh! rs), aprendi a gostar e admirar ainda mais, pela sua amizade, 

companheirismo, honestidade, humildade, exemplo de caráter, força de vontade e determinação!  

pelas nossas conversas infindáveis, mas que sempre nos ajudaram a desabafar um pouco..., e por 

tudo o que passamos e aprendemos juntos, Brigadão por tudo Sá!!! 

Agradecimento especial ao grande amigo Gabriel Lucas Bochini (Woodão), pela amizade 

sincera que diz o que tem que ser dito, pela profunda consideração que temos um pelo outro, por 

todas as brejas que já tomamos juntos acompanhadas sempre de muito bate-papo, por toda a 

ajuda fundamental nas coletas de campo, pelas viagens, congressos, convívio no lab, pelos muitos 

almoços, pelo “help” na estatística de última hora, e especialmente pelas nossas coletas diuturnas 

que fizemos juntos...tanto na estrada (Dá-lhe Hanson e Jordy pra espantar o sono!!! Kkk) como 

também nas madrugadas intermináveis de muita sonera no barco, seja pescando tartaruga ou 

jogando bolacha-da-praia pra fora do barco de alumínio! rsrs. Enfim, por tudo isso, por essa 

amizade que já tem história...e também por tudo o que eu aprendi com você, fica aqui registrado 

uma forma de demonstrar uma parte do que a nossa amizade representa pra mim seu 

vagabundo!!!!! rs Muito Obrigado e um grande abraço!!! 

Ao grande amigo Thiago Maia Davanso (Chuck Norris)  por ser um teimoso incorrigível, 

porém muito querido, pela ótima convivência no dia a dia do lab sempre com muito bom humor, 

pelas disciplinas e congressos que participamos juntos e por toda a ajuda nas coletas de campo, em 

especial pela imprescindível ajuda na confecção e padronização das Referências bibliográficas desta 

Tese. Ademais, gostaria também de agradecer pelos inesquecíveis 6 meses de amizade, 

companheirismo e muita breja que Eu, Você e o Woody tivemos quando você veio pra Bauru. 

Foi show irmão!!!! Abração!!! 



                                                                                                                                                                                  Agradecimentos 

Ao amigo João Alberto Farinelli Pantaleão (Johnny Nelito) pelo companheirismo e por 

todo o auxílio prestado na compra dos materiais e equipamentos, assim como na elaboração, 

construção e manutenção do experimento, além de ter participado das coletas e ajudado também 

no transporte dos camarões até o laboratório em Bauru. 

Ao amigo Filipe Nathan Assunção Sabino (Fi) que desde o seu ingresso não poupou 

esforços em resolver e auxiliar em diversas questões e contra-tempos que surgiram no laboratório. 

Além disso, o meu muito obrigado por toda a sua ajuda e empenho no desenvolvimento do 

experimento realizado, desde uma simples dica para uma foto de melhor qualidade até ter 

emprestado sua câmera particular para que fosse utilizada no decorrer do mesmo. 

Ao Laboratório LABCAM do Departamento de Ciências Biológicas, da Faculdade de 

Ciências da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Campus de 

Bauru, pela estrutura fornecida para realização deste trabalho. 

Aos amigos do LABCAM, Abner Carvalho Batista (Abnão), Ana Paula Freitas dos Santos, 

Cínthia Costa, Daphine Ramiro Herrera (Daphinão), Filipe Nathan Assunção Sabino (Fi), 

Gabriel Lucas Bochini (Woody), Gisele Salgado Heckler (Gi), João Alberto Farinelli Pantaleão 

(Jão Nelito), Regis Pescinelli, Sabrina Morilhas Simões (Sá), Sarah de Souza Alves Teodoro (Sah), 

Thiago Maia Davanso (Chuck Norris), pela amizade, convivência, seriedade, consideração, 

dedicação, por todas as ajudas e por tudo o que já passamos juntos...Valeu galera!!! 

Ao Curso de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (AC: Zoologia), ao Depto. de 

Zoologia, ao Instituto de Biociências de Botucatu (IBB) e ao NEBECC por todas as facilidades 

oferecidas durante a realização deste trabalho. 

Ao pessoal do Departamento de Zoologia do IB de Botucatu, Hamilton, Flávio, Pisani e, 

em especial à Juliana, pelo profissionalismo, atenção, dedicação e pelos auxílios sempre prestados. 

Aos funcionários da Seção de Pós-Graduação, pela atenção e ajuda pestadas e por estarem 

sempre lá pra atender ao telefone e esclarecer às nossas infindáveis dúvidas. 



                                                                                                                                                                                  Agradecimentos 

Aos Professores Dr. Adilson Fransozo e Dra. Maria Lúcia Negreiros-Fransozo pela 

amizade, seriedade, competência e auxílio científico. 

Ao Dr. Antônio Leão Castilho (Tonico) pela amizade, por ser um exemplo a ser seguido, 

pela paciência, por não se importar em compartilhar o seu conhecimento, pelos inestimáveis 

ensinamentos e auxílios estatísticos, por estar sempre pronto a ajudar, pelo seu profissionalismo e 

competência e por ser um grande companheiro e amigo. 

À todos os integrantes, ex-integrantes e amigos do NEBECC Botucatu, pela amizade, 

companheirismo, congressos, disciplinas, por todas as ajudas e conhecimentos compartilhados e 

por me receberem em Botucatu sempre com muita atenção e consideração. 

Aos Professores do Departamento de Ciências Biológicas da UNESP de Bauru, em 

especial à Profa. Dra. Fátima do Rosário Naschenveng Knoll por ceder o local onde o LABCAM 

permaneceu funcionando por alguns anos, por toda a ajuda prestada, pela amizade e 

consideração. 

Aos funcionários e amigos do Departamento de Ciências Biológicas da UNESP de Bauru, 

Regina (Rê), Neide (Neidinha), Fátima (Fatimex), Amaral e Marono (Maronex), pelo convívio, 

companheirismo, profissionalismo, competência e auxílios nunca negados. 

Ao Prof. Dr. Fábio Porto Foresti por sua amizade, bom humor, irreverência, por toda a 

ajuda e “socorro” prestados, por ter me apresentado ao meu Orientador Prof. Dr. Rogerio 

Caetano da Costa (Cebola), pelo constante incentivo, por todas as conversas e ensinamentos 

sempre com muita consideração, e por manter o seu laboratório sempre de portas abertas. 

À todos os atuais e ex-integrantes do LaGenPe (Laboratório de Genética de Peixes) assim 

como seus coordenadores Prof. Dr. Fábio Porto Foresti e Prof. Dr. Jehud Bortolozzi pelo vínculo 

de amizade entre os laboratórios, pelo profissionalismo e competência, e por estarem sempre de 

portas abertas. 



                                                                                                                                                                                  Agradecimentos 

Ao Diogo Teruo Hashimoto (Dioguito) pela grande amizade, pelos anos de convívio, pela 

consideração, pelas conversas e idéias e por ser uma cara diferenciado e digno de muita admiração 

devido ao seu profissionalismo, dedicação e caráter. 

Ao grande Amigo e Brother de Ribeirão Preto, Gustavo Tizioto (Gú) pela nossa amizade 

única, por todas as nossas lembranças e histórias juntos, pelas risadas e pelas brigas que serviram 

pra fortalecer a nossa amizade, e por ser um Irmão de coração!!! 

Aos Manos de Ribeirão Preto, Rodrigo Lopes (Ogrão), Danilo Jordão Xavier (Kbeça) e 

Nilton Vasconcelos Ribeiro (Niltex, BigFooT), pelo enorme apoio, paciência, convívio, grande 

consideração, exemplo de caráter e pela eterna amizade, que nos faz e fará sempre “Manos 

Forever”. 

Aos meus queridos e amados Irmãos Rodrigo Lopes (Ogritus) e Ricardo Lopes (Xim) por 

serem meus Djoooooows! 

À toda a minha Família, em especial meus pais Getulio Antonio Lopes (Buxexa) e Vera 

Lucia Fioravante Lopes (Mamis), meus irmãos Rodrigo Lopes (Ogro Djow Djowlitus Djow) e 

Ricardo Lopes (Anão Xim) e minhas avós Josepha Fernandes Pra (Dona Zepha) e Antonia Pereira 

Lopes (Dona Tonica) (in memoriam) por toda a atenção, compreensão, carinho e amor dedicados 

a mim em todos os momentos da minha vida, e por sempre me apoiarem e me incentivarem na 

busca pelos meus sonhos! Amo Muito cada um de vocês!!! 

 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



  

  

CCoonnssiiddeerraaççõõeess  IInniicciiaaiiss  

  

  

  



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



CCaappííttuulloo  11  

  

DDDDDDDDiiiiiiii ssssssssttttttttrrrrrrrr iiiiiiiibbbbbbbbuuuuuuuuiiiiiiiiççççççççããããããããoooooooo        eeeeeeeessssssssppppppppaaaaaaaaççççççççoooooooo--------tttttttteeeeeeeemmmmmmmmppppppppoooooooorrrrrrrraaaaaaaallllllll         ddddddddoooooooossssssss         ccccccccaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrõõõõõõõõeeeeeeeessssssss--------rrrrrrrroooooooossssssssaaaaaaaa,,,,,,,,         FFFFFFFFaaaaaaaarrrrrrrrffffffffaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeeeppppppppeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaeeeeeeeeuuuuuuuussssssss         

bbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaassssssss iiiiiiii llllllll iiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiii ssssssss         ((((((((LLLLLLLLaaaaaaaattttttttrrrrrrrreeeeeeeeiiiiiiii llllllll lllllllleeeeeeee,,,,,,,,         11111111888888881111111177777777))))))))         eeeeeeee        FFFFFFFF ........         ppppppppaaaaaaaauuuuuuuullllllll eeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiii ssssssss         ((((((((PPPPPPPPéééééééérrrrrrrreeeeeeeezzzzzzzz--------FFFFFFFFaaaaaaaarrrrrrrrffffffffaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee,,,,,,,,         11111111999999996666666677777777))))))))         eeeeeeee        

ddddddddoooooooo        ccccccccaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrããããããããoooooooo--------bbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooo        LLLLLLLLiiiiiiii ttttttttooooooooppppppppeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaeeeeeeeeuuuuuuuussssssss         sssssssscccccccchhhhhhhhmmmmmmmmiiiiiiii tttttttttttttttt iiiiiiii         ((((((((BBBBBBBBuuuuuuuurrrrrrrrkkkkkkkkeeeeeeeennnnnnnnrrrrrrrrooooooooaaaaaaaadddddddd,,,,,,,,         11111111999999993333333366666666))))))))         

((((((((DDDDDDDDeeeeeeeeccccccccaaaaaaaappppppppooooooooddddddddaaaaaaaa::::::::         DDDDDDDDeeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrroooooooobbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnncccccccchhhhhhhhiiiiiiiiaaaaaaaattttttttaaaaaaaa::::::::         PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaeeeeeeeeiiiiiiiiddddddddaaaaaaaaeeeeeeee))))))))         nnnnnnnnoooooooo        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppplllllllleeeeeeeexxxxxxxxoooooooo        bbbbbbbbaaaaaaaaííííííííaaaaaaaa--------

eeeeeeeessssssssttttttttuuuuuuuuáááááááárrrrrrrr iiiiiiiioooooooo        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSSaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooossssssss--------SSSSSSSSããããããããoooooooo        VVVVVVVViiiiiiiicccccccceeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee,,,,,,,,         SSSSSSSSããããããããoooooooo        PPPPPPPPaaaaaaaauuuuuuuulllllllloooooooo,,,,,,,,         BBBBBBBBrrrrrrrraaaaaaaassssssss iiiiiiii llllllll         

  

  



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



CCaappííttuulloo  22  

  

DDDDDDDDiiiiiiiinnnnnnnnââââââââmmmmmmmmiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        ppppppppooooooooppppppppuuuuuuuullllllllaaaaaaaacccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll         ddddddddoooooooossssssss         ccccccccaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrõõõõõõõõeeeeeeeessssssss--------rrrrrrrroooooooossssssssaaaaaaaa,,,,,,,,         FFFFFFFFaaaaaaaarrrrrrrrffffffffaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeeeppppppppeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaeeeeeeeeuuuuuuuussssssss         

bbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaassssssss iiiiiiii llllllll iiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiii ssssssss         ((((((((LLLLLLLLaaaaaaaattttttttrrrrrrrreeeeeeeeiiiiiiii llllllll lllllllleeeeeeee,,,,,,,,         11111111888888881111111177777777))))))))         eeeeeeee        FFFFFFFF ........         ppppppppaaaaaaaauuuuuuuullllllll eeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiii ssssssss         ((((((((PPPPPPPPéééééééérrrrrrrreeeeeeeezzzzzzzz--------FFFFFFFFaaaaaaaarrrrrrrrffffffffaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee,,,,,,,,         11111111999999996666666677777777))))))))         eeeeeeee        

ddddddddoooooooo        ccccccccaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrããããããããoooooooo--------bbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooo        LLLLLLLLiiiiiiii ttttttttooooooooppppppppeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaeeeeeeeeuuuuuuuussssssss         sssssssscccccccchhhhhhhhmmmmmmmmiiiiiiii tttttttttttttttt iiiiiiii         ((((((((BBBBBBBBuuuuuuuurrrrrrrrkkkkkkkkeeeeeeeennnnnnnnrrrrrrrrooooooooaaaaaaaadddddddd,,,,,,,,         11111111999999993333333366666666))))))))         

((((((((DDDDDDDDeeeeeeeeccccccccaaaaaaaappppppppooooooooddddddddaaaaaaaa::::::::         DDDDDDDDeeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrroooooooobbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnncccccccchhhhhhhhiiiiiiiiaaaaaaaattttttttaaaaaaaa::::::::         PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaeeeeeeeeiiiiiiiiddddddddaaaaaaaaeeeeeeee))))))))         nnnnnnnnoooooooo        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppplllllllleeeeeeeexxxxxxxxoooooooo        bbbbbbbbaaaaaaaaííííííííaaaaaaaa--------

eeeeeeeessssssssttttttttuuuuuuuuáááááááárrrrrrrr iiiiiiiioooooooo        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSSaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooossssssss--------SSSSSSSSããããããããoooooooo        VVVVVVVViiiiiiiicccccccceeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee,,,,,,,,         SSSSSSSSããããããããoooooooo        PPPPPPPPaaaaaaaauuuuuuuulllllllloooooooo,,,,,,,,         BBBBBBBBrrrrrrrraaaaaaaassssssss iiiiiiii llllllll         

  

  



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



CCaappííttuulloo  33  

  

VVVVVVVVaaaaaaaarrrrrrrr iiiiiiiiaaaaaaaaççççççççããããããããoooooooo        ddddddddiiiiiiiiuuuuuuuuttttttttuuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaa        ddddddddoooooooossssssss         ccccccccaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrõõõõõõõõeeeeeeeessssssss--------rrrrrrrroooooooossssssssaaaaaaaa,,,,,,,,         FFFFFFFFaaaaaaaarrrrrrrrffffffffaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeeeppppppppeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaeeeeeeeeuuuuuuuussssssss         bbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaassssssss iiiiiiii llllllll iiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiii ssssssss         

((((((((LLLLLLLLaaaaaaaattttttttrrrrrrrreeeeeeeeiiiiiiii llllllll lllllllleeeeeeee,,,,,,,,         11111111888888881111111177777777))))))))         eeeeeeee        FFFFFFFF ........         ppppppppaaaaaaaauuuuuuuulllllllleeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiii ssssssss         ((((((((PPPPPPPPéééééééérrrrrrrreeeeeeeezzzzzzzz--------FFFFFFFFaaaaaaaarrrrrrrrffffffffaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee,,,,,,,,         11111111999999996666666677777777))))))))         eeeeeeee        ddddddddoooooooo        ccccccccaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrããããããããoooooooo--------

bbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooo        LLLLLLLLiiiiiiii ttttttttooooooooppppppppeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaeeeeeeeeuuuuuuuussssssss         sssssssscccccccchhhhhhhhmmmmmmmmiiiiiiii tttttttttttttttt iiiiiiii         ((((((((BBBBBBBBuuuuuuuurrrrrrrrkkkkkkkkeeeeeeeennnnnnnnrrrrrrrrooooooooaaaaaaaadddddddd,,,,,,,,         11111111999999993333333366666666))))))))         ((((((((DDDDDDDDeeeeeeeeccccccccaaaaaaaappppppppooooooooddddddddaaaaaaaa::::::::         

DDDDDDDDeeeeeeeennnnnnnnddddddddrrrrrrrroooooooobbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnncccccccchhhhhhhhiiiiiiiiaaaaaaaattttttttaaaaaaaa::::::::         PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaeeeeeeeeiiiiiiiiddddddddaaaaaaaaeeeeeeee))))))))         nnnnnnnnoooooooo        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppplllllllleeeeeeeexxxxxxxxoooooooo        bbbbbbbbaaaaaaaaííííííííaaaaaaaa--------eeeeeeeessssssssttttttttuuuuuuuuáááááááárrrrrrrr iiiiiiiioooooooo        ddddddddeeeeeeee        SSSSSSSSaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooossssssss--------

SSSSSSSSããããããããoooooooo        VVVVVVVViiiiiiiicccccccceeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee,,,,,,,,         SSSSSSSSããããããããoooooooo        PPPPPPPPaaaaaaaauuuuuuuulllllllloooooooo,,,,,,,,         BBBBBBBBrrrrrrrraaaaaaaassssssss iiiiiiii llllllll         

  

  



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



  

  

CCoonnssiiddeerraaççõõeess  FFiinnaaiiss  

  

  

  



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012



  

  

AAppêênnddiicceess  

  

  

  



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 



Tese de Doutorado                                                                                                                                               Lopes, M., 2012 


	CAPA
	FOLHA DE ROSTO
	FICHA CATALOGRÁFICA
	EPÍGRAFES
	DEDICATÓRIA
	MENSAGENS ESPECIAIS
	AGRADECIMENTOS
	ÍNDICE
	RESUMO
	CONCIDERAÇÕES INICIAIS
	SUBSÍDIOS PARA A ADEQUAÇÃO DO DEFESO
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	CAPÍTULO 1
	CAPÍTULO 2
	CAPÍTULO 3
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	APÊNDICES

