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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Jornada de Ciência & Tecnologia é uma realização da Fundação Centro 

Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO) e tem como público alvo os 

discentes, docentes e corpo-técnico administrativo da UEZO, alunos de outras 

instituições de ensino, a comunidade do entorno e representantes de empresas. Tem 

como objetivo a integração dos saberes, bem como divulgar a UEZO na região da 

Zona Oeste do Rio de Janeiro como pólo de pesquisa, desenvolvimento científico e 

tecnológico. O tema central desta edição foi Desenvolvimento Socioambiental na 

Zona Oeste. Para o desenvolvimento do tema diferentes atividades foram 

realizadas tais como palestras e mostras de trabalhos dos programas de iniciação 

científica e pós-graduação desenvolvidos na UEZO. As atividades da 13ª SNCT 

ZO foram realizadas através de oficinas interativas no Centro Esportivo Miécimo 

da Silva, em Campo Grande, RJ. 
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Dia 26 de outubro de 2017 
(quinta-feira) 

10:00-17:00. III Feira de Estágio & Oportunidades
1
 

13:20-14:50. Sessão pôster. Trabalhos da Graduação
1
 

15:00-19:50. II Simpósio de Ciência e Tecnologia Ambiental
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          15:00. Palestra 1: ―Interações ecológicas de Aedes vetores e seu impacto sobre a transmissão de 

arboviroses‖ - Profa. Dra. Nildimar Honório (FIOCRUZ) 

          16:00. Palestra 2: ―A dança cósmica de Shiva: contingências e ritmo na evolução da vida‖ - Prof. Dr. 

Fernando Fernandez (UFRJ) 

          17:00. Palestra 3: ―Bactérias bioluminescentes como ferramentas no tratamento de resíduos‖ - Prof. Dr. 

Fábio Moraes (UCB) 

          18:00. Palestra 4: ―Vivências e pesquisas em educação ambiental‖ - Profa. Dra. Laísa Freire (UFRJ) 

          19:00. Palestra 5: ―Introdução à microbiologia da biocorrosão‖ - Prof. Dr. Guilherme Inocêncio Mattos 

(CEFET-RJ) 
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          As atividades da 13ª SNCT ZO no Centro Esportivo Miécimo da Silva 

aconteceram nos dias 24 e 25 de outubro de 2017. As instituições que participaram 

do evento com experiências científicas, oficinas, divulgação de seus projetos de 

pesquisa e exposições foram: 9ª Coordenadoria de Ensino, Cap 5.2 Promotores de 

Saúde/ Policlínica CAN, Centro Esportivo Miécimo da Silva, CEPVA - CE Profª 

Vilma Atanázio, CIEP 312 RAUL RYFF, CIEP Brigad. Sérgio 

Carvalho/UFRJ.UERJ, Colégio Estadual Hebe Camargo, Comitê Guandu-RJ, 

CRAS Aluno Marcelo Cardoso Tomé, CRAS Cecília Meireles, CRAS Luiza 

Mahim, Curso de Fotografia Helcio Peynado, Defensores do Planeta, Educandário 

Edith dos Santos, FAETEC, Fundação Xuxa Meneghel, Instituto Net Claro 

Embratel, Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), NEMA / UERJ, Ser 

Cidadão, UEZO, Universidade Candido Mendes. A programação cultural reuniu 

48 grupos de jovens de escolas e projetos sociais. 
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 Palavras-chave: tratamento de água , pré-oxidação 

Introdução 

O emprego de POA (Processos Oxidativos 

Avançados) no tratamento de água em uma 

ETA como etapa anterior a etapa de coagulação 

pode ser de grande valia do ponto de vista 

econômico, uma vez que pode contribuir para 

menor consumo de reagentes ao longo do 

processo, e do ponto de vista ambiental porque 

pode contribuir para menor geração de 

compostos orgânicos clorados, especialmente 

THM, suspeitos carcinogênicos. Os POAs são 

baseados na geração de radicais hidroxila que 

tem alto poder oxidante e pode promover a 

degradação de vários compostos poluentes em 

pouco tempo. Vários processos de produção do 

radical hidroxila têm sido estudados, geralmente 

utilizando ozônio, peróxido de hidrogênio, 

fotocatálise e o Reagente de Fenton. A 

combinação de peróxido de hidrogênio e sais 

ferrosos (Fenton) tem sido bastante empregado 

na degradação de diversos poluentes em 

diferentes matrizes. Outra alternativa é o 

emprego da fotocatálise heterogênea promovida 

pela irradiação de uma espécie semicondutora 

como TiO. A imobilização destes catalisadores 

sais Fe e espécies semicondutoras em suportes 

sólidos apresenta diversas vantagens, dentre as 

quais pode-se destacar a possibilidade de reuso 

dos catalisadores imobilizados em processos em 

batelada. O objetivo deste trabalho é o 

desenvolvimento de uma metodologia para a 

imobilização de sais Fe e TiO em suportes de 

baixo custo, especificamente, bagaço de cana e 

avaliação do catalisador em POAs visando a 

redução da carga orgânica. 

Material e Métodos 

A primeira etapa do trabalho está em execução e 

consiste no tratamento e caracterização do 

bagaço de cana. 

Em um segundo momento serão investigadas as 

metodologias para a imobilização de sais de Fe 

e TiO em bagaço de cana.  

Os catalisadores produzidos serão avaliados em 

relação à decomposição de H2O2 em testes em 

batelada.  

Em seguida será testada a eficácia da pré-

oxidação, por meio de comparação, do peróxido 

combinado com sais de ferro (FENTON) ou 

TiO imobilizados em bagaço de cana-de-açúcar 

em relação ao teor de carga orgânica.  

De posse dos testes anteriores, será efetuado 

uma estimativa da economia de insumos de 

coagulação e desinfecção.  

Resultados  

Alguns dados de avaliação em jarteste, tomados 

como exemplo, foram construídos  

considerando a água bruta do Rio Guandu, Os 

testes preliminares mostraram uma mudança no 

perfil da turbidez em função consumo de 

coagulante (sulfato de alumínio) pelo uso do 

pré-oxidante (peroxido de hidrogênio). Espera-

se que o emprego de catalisadores para 

decomposição da água oxigenada contribua para 

maior eficiência deste processo. 

Conclusões 

Com este estudo pretende-se evidenciar que, 

comparado com outros oxidantes para o 

tratamento de água potável, o uso do peróxido 

de hidrogênio é bem recomendado, uma vez que 

é isento de resíduos contaminantes, além de 

promover a redução dos níveis de THMs, bem 

como, a importância o uso bagaço de cana como 

suporte para íons catalizadores. 
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 Palavras-chave: Aplicativo Móvel, Ecocidadão, Educação Ambiental. 

Introdução 

A educação ambiental tem demonstrado, ao 

longo do tempo, ser uma importante ferramenta 

para conscientização e respeito ao meio 

ambiente, assim como uma propulsora para a 

mudança de atitudes da sociedade. Nos anos de 

2008 e 2014, a Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo (SMA) publicou duas 

edições do Caderno de Educação Ambiental - 

Ecocidadão com a finalidade de oferecer 

soluções e alternativas que contribuam para o 

baixo impacto ambiental, através da adoção de 

hábitos ecologicamente corretos, refletindo 

dessa forma na formação de “ecocidadãos” 

(GOVERNO DE SÃO PAULO, 2008)¹. Nesse 

sentido, essa pesquisa tem o objetivo de 

elaborar e construir um aplicativo para 

dispositivos móveis, com base nos preceitos 

publicações pela SMA, com o propósito de 

disseminar as práticas ambientalmente corretas 

e estimular a formação da ecocidadania de 

jovens e adultos, dado que em 2014 o Brasil 

ocupou o 6° lugar no mercado mundial de 

smartphones (OPUS SOFTWARE, 2017)², 

permitindo assim o maior alcance de cidadãos 

brasileiros. 

Material e Métodos 

Para a realização da pesquisa será efetuada uma 

revisão sistemática da literatura nas bases ISI 

Web of Science, Science Direct, Scielo e 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações, referente aos anos de 2007 a 2017, 

utilizando como palavras-chaves: ferramenta 

computacional, software educacional, educação 

ambiental, educação do meio ambiente, ensino 

ambiental, jovens, adultos, oficina, investigação 

e experimento, com o propósito de verificar 

quais os aplicativos/software mais utilizados em 

educação ambiental, assim como os benefícios e 

ganhos ao utilizar essas ferramentas para 

disseminação da cultura ambiental. Ademais, 

serão estudados os Cadernos de Educação 

Ambiental – Ecocidadão, publicados nos anos 

de 2008 e 2014 pela SMA, para maior 

compreensão do tema “Ecocidadão”, bem como 

estruturação das variáveis necessárias para 

elaboração e construção do aplicativo. 

Resultados  

Obtenção de um aplicativo para dispositivos 

móveis, direcionado ao público jovem-adulto, 

que seja utilizado como uma ferramenta 

tecnológica funcional para a formação de 

ecocidadãos. Através desse instrumento, o 

usuário demonstrará o seu comportamento 

frente a algumas situações que envolvam 

questões ambientais. Com base na publicação 

“Ecocidadão” pela SMA, as respostas 

fornecidas pelo usuário serão analisadas e, 

concomitantemente, será avaliado o percentual 

de aderência a atitudes ecocidadãs. Após a 

realização da avaliação, será informado ao 

usuário, através do aplicativo, o percentual de 

atitudes ecocidadãs praticadas no cotidiano, em 

seguida, será encaminhado para o e-mail 

cadastrado no sistema um relatório apontando 

quais comportamentos ainda precisam ser 

adotados para tornar-se um ecocidadão pleno.     

Conclusões 

Parte-se da expectativa que todo o esforço 

empreendido na pesquisa e na confecção do 

aplicativo contribua para formação de 

ecocidadãos no Brasil, através da sensibilização 

quanto à utilização dos recursos naturais, da 

adoção efetiva de práticas ambientalmente 

corretas, por meio da disponibilidade de 

informação, e da disseminação da cultura 

ambiental. 

Referências  
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Palavras-chave: Educação Ambiental, Parque do Mendanha, Rio Guandu do Sena. 

 

Introdução 
 

A preservação dos recursos hídricos é de 

fundamental importância para garantirmos o 

abastecimento de água à população e a 

agroindústria. Estudos de diagnóstico e impacto 

a cerca da degradação desses recursos é um 

tema relevante e bem discutido atualmente. 

Nesse cenário, o papel da Educação Ambiental 

é essencial, pois busca desenvolver a 

consciência crítica e a sensibilização ambiental 

a fim de promover atitudes e condutas que 

favoreçam o exercício da cidadania, a 

preservação do ambiente e a promoção da saúde 

e do bem-estar¹. A proposta desse projeto de 

pesquisa é desenvolver práticas de Educação 

Ambiental no Parque Natural Municipal da 

Serra do Mendanha (PNMSM), envolvendo 

moradores e visitantes, em prol da preservação 

da qualidade das águas do rio Guandu do Sena 

(o qual pertence à sub-bacia do Rio Guandu-

Mirim), assim como do ecossistema dessa 

Unidade de Conservação (UC). 
 

Material e Métodos 
 

A principal metodologia a ser adotada será o 

estudo e o desenvolvimento de um programa de 

práticas de Educação Ambiental envolvendo 

funcionário do PNMSM e moradores da Bica do 

Padre. Serão realizadas diversas atividades 

como palestras, cursos e oficinas com temas 

ligados ao meio ambiente e a sua preservação. 

Serão empregados, principalmente, materiais 

recicláveis nas atividades desenvolvidas para 

conscientizar e enfatizar a importância da coleta 

seletiva, da reciclagem e da preservação do 

meio ambiente, em especial, dos recursos 

hídricos, como base para um mundo mais 

sustentável. 

 

 

Resultados  
 

Ações já realizadas até o momento: 
 

1- Reuniões com funcionários do Parque do 

Mendanha e moradores da Bica do Padre sobre 

o projeto. 

2- Levantamento do número de moradores atual 

da Bica do Padre. 

3- Avaliação visual da situação do leito do rio 

Guandu do Sena a partir das dependências da 

sede do PNMSM até a casa dos moradores da 

Bica do Padre. 

4- Reunião com moradores para esclarecer 

sobre a construção das fossas sépticas. 

5- Orçamento dos materiais necessários para 

construção das fossas sépticas. 
 

Conclusões 
 

As ações de Educação Ambiental desse 

projeto podem colaborar para: 

 

1- A conscientização da importância da 

preservação dos recursos hídricos e do meio 

ambiente como um todo.  

2- A recuperação de pontos poluídos do Rio 

Guandu do Sena. 

3- O envolvimento da UEZO e de outros atores 

com questões relacionadas a preservação de 

recursos hídricos da região da Zona Oeste do 

Rio de Janeiro. 
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 Palavras-chave: imaturos de Díptera; Simuliidae; espécies antropofílicas  

Introdução 

A fase larval dos borrachudos habita ambientes 

aquáticos, constituindo um elo importante na 

cadeia trófica dos biótopos lóticos. Dentre 

gradientes ambientais, os gradientes de altitude 

representam à forma mais simples para o estudo 

destas variações. Diante da dificuldade na 

obtenção de grandes séries temporais, o estudo 

de gradientes ambientais constitui uma 

alternativa para o estudo do efeito de variações 

climáticas sobre a distribuição de espécies. 

Desta forma, o presente estudo se propõe a 

através do estudo do gradiente altitudinal de 

duas áreas distintas (Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos e Parque Nacional do Itatiaia), 

avaliar os efeitos do clima sobre a distribuição 

das espécies antropofílicas de Diptera: 

Simuliidae. 

Material e Métodos 

No presente estudo serão realizadas coletas 

sazonais (estação úmida e estação seca) nos 

córregos do Parque Nacional do Itatiaia e do 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde 

serão coletadas larvas e pupas aderidas aos 

diversos substratos e serão aferidos pH, 

temperatura e condutividade. Estas larvas e 

pupas serão então quantificadas e identificadas 

no Laboratório de Biotecnologia Ambiental da 

UEZO com o auxílio da chave de identificação 

de Gil-Azevedo et al. (2005) e da comparação 

com outros exemplares previamente coletados². 

Resultados  

Com base nos resultados parciais obtidos, foram 

coletados ao todo 663 imaturos de simulídeos 

pertencentes a quatro espécies. Com isso, são 

observadas as abundâncias das espécies das 

larvas de simulídeos encontradas no Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos, apresentadas nas 

duas tabelas. 

 
 

 
 

Conclusões 

Este estudo demonstra que as comunidades de 

simulídeos apresentam variações em sua 

estrutura ao longo de um gradiente de altitude. 

Os resultados do presente estudo apontam para 

um padrão similar ao descrito anteriormente na 

literatura, com as comunidades mais diversas 

localizadas nas altitudes intermediárias do 

gradiente. 
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Palavras-chave: Romã. Extrato. Ácido Elágico. Determinação. 

Introdução 

Com o amadurecimento das sociedades quanto 

aos efeitos deletérios de substâncias químicas 

sobre o meio ambiente, esforços têm sido 

direcionados buscando-se o desenvolvimento de 

tecnologias e processos capazes de reduzir os 

níveis de poluição, objetivando o real 

desenvolvimento econômico e social. 

Nesse sentido, Prado (2003)
1
 aponta que os dias 

atuais são de uma química “Verde”, isto é, 

sustentável, logo, processos industriais que 

levem em consideração reações com compostos 

de menor toxicidade, uso de substâncias 

renováveis, desenvolvimento de compostos 

degradáveis, entre outros são altamente 

desejados. 

Os extratos de vegetais vêm sendo utilizados na 

humanidade há bastante tempo, todavia a partir 

dos trabalhos de Chaieb et al., (2005)
2
 que 

reportaram a tendência do uso de substâncias 

orgânicas, oriundas de extratos de produtos 

naturais, como substâncias alternativas como o 

quando comparados aos inibidoras de corrosão a 

base de sais de cromo (GENTIL, (2012))
3
, uma 

série de trabalhos foram desenvolvidos e, entre 

eles a avaliação do extrato de romã como um 

potencial inibidor (BEHPOUR et al, 2011)
4
.  

Por sua vez, Wilson & Hagerman (1990)
5
 

observaram que pela presença de ácidos 

orgânicos, entre eles o ácido elágico, observa-se 

um efeito de passivação em metais e, apontaram 

que o fenômeno de inibição da corrosão do 

extrato de romã é derivado da presença dos 

mesmos. O objetivo deste trabalho é avaliar o 

efeito da concentração de ácido elágico no 

extrato aquoso de romã a partir de um método 

menos sensível a presença de interferentes e de 

mais baixo custo do que aqueles que utilizam a 

espectroanalítica. 

Material e Métodos 

 

Pretende-se desenvolver um método 

eletroanalítico para dosagem do ácido elágico 

(AE) presente no extrato aquoso de casca do 

fruto romã (Punica granatum L.), utilizando-se 

o carbono vítreo como eletrodo de trabalho em 

uma célula eletroquímica. Os eletrólitos de 

suporte a serem utilizados ainda serão 

escolhidos levando-se em consideração o 

comportamento do EA em meios ácidos, neutro 

e alcalinos. 

Resultados esperados 

Entender se a presença do ácido elágico 

realmente é relevante na atividade inibidora do 

extrato aquoso de romã a partir do uso da 

voltametria. Para tanto será utilizado o eletrodo 

de carbono vítreo por meio da técnica de onda 

quadrada.  
 

Considerações Finais 
Almeja-se com a realização deste trabalho, uma 

alternativa mais sustentável quando comparada 

aos sais de cromo (Cr
+6

) que são, atualmente, 

muito utilizados no meio industrial e que 

possuem elevada toxicidade. 
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Introdução 

A família Simuliidae (Diptera) apresenta ampla 

distribuição geográfica, que se estende desde os 

trópicos aos círculos polares ártico e antártico, 

compreendendo 2.247 espécies, sendo 15 

fósseis¹. Embora os Simulídeos apresentem 

distribuição global, tais organismos ficam 

restritos a áreas nas quais as condições lóticas 

apropriadas proporcionam habitat para o 

desenvolvimento de seus imaturos². Algumas 

espécies são transmissoras de filarídeos como a 

Onchocerca volvulus, agente etiológico da 

Oncocercose nos Continentes Americano e 

Africano, o que as torna de importância 

epidemiológica³. O Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos (PARNASO) é uma Unidade de 

Conservação na região serrana do Estado do Rio 

que protege importantes remanescentes de Mata 

Atlântica. O presente estudo tem como objetivo 

investigar os padrões de distribuição das 

comunidades de Diptera: Simuliidae em de rios 

de primeira, segunda e terceira ordens na área 

do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 

correlacionando as características físico-

químicas dos criadouros relacionadas à ordem 

dos rios sobre a composição, estrutura e 

diversidade das taxocenoses de Diptera: 

Simuliidae, podendo assim gerar informações 

úteis para programas de controle destes 

organismos. 

Material e Métodos 

Serão executadas duas coletas sazonais 

(Estações seca e chuvosa) das pupas de 

simulídeos na área do PARNASO. Em cada 

sítio serão amostrados 15 quadrats de 30 X 30 

cm por sítio, cada qual distando em média 5 

metros um do outro. Nestes sítios, serão 

registrados alguns dados adicionais, tais como o 

tipo de substrato no qual as pupas foram 

encontradas, a posição dentro do rio e a 

velocidade da água no local específico de cada 

quadrat. As pupas serão armazenadas em um 

tubo Falcon contendo álcool absoluto, onde 

serão identificadas através do uso da chave de 

identificação de Gil-Azevedo et al. (2005). Será 

realizada análise de componentes principais e 

análise de correspondências canônica para 

agrupar e ordenar combinações únicas de 

espécies e de caracteres morfológicos que 

caracterizem as diferentes ordens de rios. 

Resultados  

Com os resultados obtidos, espera- se coletar 

maior quantidade de indivíduos por sítios. Serão 

analisados em microscópio no Laboratório de 

Biotecnologia Ambiental (UEZO) separados de 

acordo com padrão cefálico, com o intuito de 

contemplar uma possível heterogeneidade 

dentro de cada sítio.    

Conclusões 

Espera-se a possibilidade de verificar a presença 

de diversidade de espécies de simulídeos 

presentes em rios de diferentes ordens no 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos.  
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Ao longo das últimas décadas, a urbanização e a 

industrialização vêm provocando uma degradação dos 

ecossistemas, o que têm se tornado cada vez mais 

frequente e por isso, extremamente preocupante1. Os 

principais poluentes são os metais pesados, que podem 

causar danos inevitáveis ao meio ambiente. Apesar de 

serem essenciais para inúmeros processos metabólicos, 

em excesso, podem se tornar citotóxicos, 

carcinogênicos e mutagênicos2. No caso específico do 

zinco, este metal participa em mais de 300 ações 

enzimáticas e exerce ação catalítica e regulatória. 

Todavia, quando excede a concentração tolerável passa 

a estar associado à poluição dos ambientes naturais e à 

supressão da resposta imune3. Este trabalho tem como 

objetivo avaliar a eficiência da remoção de zinco de 

uma solução sintética, empregando conídios inativos 

de Aspergillus versicolor, e comparar o resultado dessa 

determinação por meio de duas técnicas analíticas, a 

voltametria de onda quadrada e a espectrometria de 

absorção atômica. 

 

 

O Aspergillus versicolor será cultivado em meio 

Batata-Dextrose-Ágar (BDA) e a padronização do 

tamanho do inóculo será feita em câmara de Neubauer 

para obter-se uma contagem equivalente a 107 

conídios/mL. A inativação dos conídios será realizada 

em autoclave durante 30 minutos a 120 atm. O teste de 

biossorção será realizado em meio mineral, contendo 

zinco na forma iônica. Será avaliado o sobrenadante, o 

qual contém o metal não removido pelo fungo. As 

determinações do teor de íons Zn2+ serão realizadas 

usando a técnica de voltametria de onda quadrada de 

acordo com a literatura, nas dependências da UEZO, 

bem como por espectrometria de absorção atômica nas 

dependências do Centro de Tecnologia Mineral 

(CETEM). 

 

 

Por meio do processo de biorremediação utilizando 

Aspergillus versicolor, espera-se que nesta pesquisa 

que tem como escopo o saneamento ambiental, seja 

desenvolvida uma nova metodologia de análise 

química para a quantificação de íons zinco II residual, 

direcionada especificamente para a escala traço, sem 

necessidades de clean up ou maiores tratamentos na 

matriz analítica. A técnica eletroquímica a ser 

desenvolvida se baseia no emprego da voltametria de 

onda quadrada usando eletrodo de carbono vítreo 

modificado por filme de bismuto. 

 

 

 

 

A escolha da metodologia analítica adequada para 

quantificação dos íons zinco no final do processo é 

fundamentalmente importante, pois permite a 

avaliação da eficiência da biorremediação. Dessa 

forma, técnicas mais sensíveis, reprodutíveis, rápidas e 

de baixo custo aliam o que há de melhor para uma 

determinação com maior grau de exatidão. Espera-se 

que a voltametria de onda quadrada, técnica que já se 

mostra capaz de dosar Zn+2 em outras matrizes, possa 

vir a contribuir na avaliação da efetividade do processo 

para o uso pretendido com menor custo. 
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 Palavras-chave: efluente, coliformes, hospitalar 

Introdução 
A água é indispensável para a manutenção da 
vida, não apenas do homem, mas para os demais 
seres vivos, além de ser essencial aos 
ecossistemas e ter influência direta sobre a 
saúde e qualidade de vida. 
Um dos maiores problemas e preocupações 
ambientais em todo o mundo é a poluição dos 
corpos hídricos, causando diversos efeitos 
negativos, ainda mais nas condições básicas de 
qualidade de água e em suas diversas 
utilizações1. 
As principais fontes de poluição dos corpos 
hídricos podem ser destacadas pelos resíduos 
biológicos e químicos, derivados de esgoto 
sanitário e efluentes sanitários, tendo em vista o 
crescimento populacional assim como o 
aumento das diversas indústrias que abastecem 
as cidades2. 
Os dejetos produzidos são inerentes a existência 
humana, sofrendo influência das elevadas 
densidades demográficas dos grandes centros 
urbanos. 
As cidades mesmo que possuam infraestrutura, 
já estão sujeitas ao racionamento no 
abastecimento hídrico, devido a degradação de 
seus mananciais, prejudicando seu uso primário 
que é o consumo humano. 
A dificuldade no abastecimento pôde ser vista a 
alguns anos (2014 -2015) na cidade de São 
Paulo – SP, quando os níveis dos reservatórios 
ficaram muito baixos para realizar a captação de 
água, acarretando um “rodízio” no 
abastecimento de água para a população 
paulistana. Na cidade do Rio de Janeiro – RJ 
ocorreu a diminuição dos níveis dos 
reservatórios, porém não foi necessária a 
tomada de ação extrema como na cidade 
supracitada. 
A preocupação com o descarte e o 
gerenciamento dos resíduos gerados pelas 
unidades de atividade de saúde, assim como 
suas águas residuárias até pouco tempo não 
eram preocupação no Brasil. 

Estudos apontam que efluentes hospitalares 
possuem elevadas concentrações de substâncias 
tóxicas, além de bactérias com resistência a 
antimicrobianos, podendo disseminar pelo meio 
ambiente, aumentando assim as taxas de 
infecção hospitalar3. 

Metodologia 
Acompanhamento do tratamento do esgoto 
sanitário hospitalar em unidades de saúde 
localizadas no município do Rio de Janeiro – 
RJ, realizando o procedimento de amostragem 
dos efluentes bruto e tratado para avaliação de 
resultados físico-químicos, com periodicidade 
semanal, comparando assim estes resultados 
com os limites estabelecidos pelo órgão 
ambiental do estado do Rio de Janeiro (INEA). 
Serão também coletadas amostras do efluente 
tratado após o processo de desinfecção para a 
quantificação da densidade de Coliformes 
Totais e Escherichia coli, e se necessário a 
concentração de amostras para investigação de 
organismos resistentes ao tratamento terciário, 
via biologia molecular. 
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2: GUIMARÃES, F. R. Aplicação de metodologia de 
concentração viral para detecção de astrovírus em águas 
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Sanitária) – Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, INCQS, 
RJ, 2007. 
3: PRADO, T. Avaliação da eficiência de um sistema de 
tratamento de efluente hospitalar por processo anaeróbio na 
remoção de coliformes, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumoniae resistentes a antibióticos e vírus da 
Hepatite a. 125f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) 
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Introdução 
Recentemente, alguns extratos de plantas têm 
sido utilizados como alternativas sustentáveis na 
inibição de processos de corrosão quando 
comparados aos sais de cromo1. O extrato de 
romã já foi apontado na literatura como um 
promissor inibidor2, todavia estudos mais 
sistemáticos precisam ser realizados. 
Objetivo desse trabalho é analisar as 
propriedades adsortivas do extrato aquoso de 
Punica Granatum L., empregando técnicas 
eletroquímicas e caracterizar o comportamento 
adsortivo em diferentes concentrações de 
extrato e em diferentes temperaturas, para desse 
modo identificar quais as melhores condições de 
adsorção desse extrato na superfície de aços 
micro ligados. 

Material e Métodos 
Serão utilizados como eletrodos de trabalho o 
carbono vítreo (superfície inerte) e de aço micro 
ligado (superfície ativa). Como eletrodo de 
referência o calomelano saturado e o fio de 
platina como contraletrodo.  
Os extratos aquosos de cascas e do pericarpo da 
romã serão obtidos em água ultrapura em 
condições ótimas e em seguida serão 
liofilizados.  O extrato seco será ressuspendido 
em água e submetido a análises de voltametria 
cíclica e impedância eletroquímica quando será 
feito o estudo estatístico, por meio de 
planejamento fatorial, para avaliar quais são as 
melhores condições termodinâmicas de 
trabalho. 
Posteriormente outras técnicas eletroquímicas 
poderão ser acrescentadas, para corroborar com 
os resultados finais da pesquisa. 

Resultados Esperados 
Por meio das análises eletroquímicas espera-se 
conhecer melhor as características elétricas da 
interface eletrodo/solução a fim de compreender 
as propriedades adsortivas do extrato da romã 
na superfície metálica e com isso obter 
informação sobre a ação inibidora do extrato.  

Considerações Finais 
A partir do conhecimento adquirido com a 
realização deste trabalho espera-se contribuir 
para a o melhor entendimento do processo de 
inibição de corrosão na presença de extratos de 
produtos naturais além de viabilizar produtos 
mais baratos e sustentáveis. 
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 Palavras-chave: Qualidade do ar, poluição atmosférica, fungos 

Introdução 
Considerando que muitas pessoas passam mais 
tempo em ambientes fechados, tais como: 
escolas, residências, edifícios públicos e 
comerciais, trabalho, transporte, e até mesmo 
em locais de lazer, a exposição aos poluentes do 
ar de interiores é um importante problema 
ambiental e pode causar mais problemas para a 
saúde humana que o ar exterior. Assim, 
justifica-se a preocupação com concentrações de 
contaminantes no ar desses ambientes. Há 
poucos estudos realizados no Brasil. Nunes1 

(2005) estudou em ambiente hospitalar as 
principais fontes de contaminantes biológicos 
que causam efeitos à saúde e sua correlação 
com alguns parâmetros físico-químicos. De 
acordo com Santa Rita2 (2010) o gás dióxido de 
carbono age como asfixiantes simples e também 
como irritante das vias respiratórias. Além 
disso, sua inalação pode provocar dores de 
cabeça, náuseas, vertigem e efeitos 
cardiovasculares. Sabe-se que em longo prazo 
os compostos presentes na poluição atmosférica 
estão correlacionados aos defeitos congênitos, 
câncer, problemas imunológicos e danos ao 
sistema nervoso. Este trabalho objetiva avaliar a 
poluição atmosférica em sete ambientes internos 
da UEZO em períodos sazonais - secos e 
chuvosos - visando o conforto e segurança das 
pessoas. Com base na Resolução n° 9 da 
ANVISA3, serão utilizados os parâmetros físico-
químicos para avaliação da qualidade do ar: 
umidade relativa, temperatura, dióxido de 
carbono e velocidade do ar. Será investigada 
quantitativamente a presença de fungos e 
bactérias heterotróficas nos ambientes. A 
qualidade do ar exterior também será verificada 
para avaliar sua influência no nível de 
contaminação interior. 

Material e Métodos 
Para a determinação dos bioaressóis será 
utilizado um amostrador de ar por impactação 
 

 
(amostrador de Andersen®) de um estágio, 
instalado no centro dos ambientes a uma altura 
de 1,5 m do solo. Serão coletados 150 a 200 L 
de ar através de placas de Petri contendo meio 
Agar Sabouraud Dextrose e PCA para o 
crescimento de fungos e bactérias, 
respectivamente. Após o período de incubação, 
as colônias serão quantificadas em Unidades 
Formadoras de Ar (UFC/m3). Os fungos serão 
isolados para posterior identificação levando em 
consideração aspectos macro e microscópicos. 
Os parâmetros físico-químicos serão 
monitorados com utilização de anemômetro, 
termo higrômetro, e medidor de CO2. 

Resultados  

Os resultados quantitativos obtidos serão 
analisados estatisticamente, avaliadas as 
densidades de fungos e bactérias para os 
ambientes internos e externos (I/E), 
correlacionadas com os parâmetros físico-
químicos, nos períodos secos e chuvosos. Além 
disso, serão avaliados quanto ao atendimento da 
legislação em vigor. A microbiologia fúngica do 
ar será avaliada por microscopia ótica.  

Conclusões 
Serão obtidas a partir dos resultados. 
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 Palavras-chave: oficina de manutenção veicular, impactos ambientais negativos, licenciamento ambiental  

Introdução 

Oficinas de manutenção veicular quando 

gerenciadas de forma inadequada são fontes de 

impactos ambientais negativos comprometendo 

a qualidade de vida da comunidade e do meio 

ambiente
1
. O Licenciamento Ambiental visa a 

regularização da atividade, sendo que no 

município do Rio de Janeiro a Licença 

Municipal Ambiental Simplificada (LMS) é 

cabível às oficinas de pequeno porte e baixo 

potencial poluidor
2
. Devido à carência de 

informações, inúmeros empreendedores 

encontram-se leigos em relação às legislações 

ambientais em que estão inseridos. O objetivo 

deste trabalho é diagnosticar os principais 

problemas ambientais em oficinas de 

manutenção veicular para, através da educação 

ambiental, orientar quanto ao enquadramento 

nos termos da legislação ambiental e ao controle 

ambiental das suas atividades.  

Material e Métodos 

Etapa 1: Análise de processos de licenciamento 

e fiscalização ambiental de oficinas de 

manutenção veicular passíveis de LMS
3
, 

inseridas na Área de Planejamento 4 (AP4) do 

município do Rio de Janeiro: 

  

 

 

 

 

Etapas posteriores: elaborar cartilhas para a 

educação ambiental, visando o atendimento às 

normais vigentes e o maior controle ambiental 

das atividades exercidas. 

Resultados  

Oficinas licenciadas: 

 

 

 

 
 

Oficinas não licenciadas: 

 

 

Conclusões 

Quantidade significativa de oficinas licenciadas 

e não licenciadas apresentaram irregularidades, 

sendo que as últimas, em sua maior parte, 

demoraram mais de dois anos para requererem o 

licenciamento ambiental. Os resultados obtidos 

reforçam a necessidade da implementação da 

educação ambiental no setor. 
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 Palavras-chave: Simulídeos, Bioindicadores, Pupas  

Introdução 

  Bioindicadores são espécies, grupos de 

espécies ou comunidades biológicas cuja 

presença, quantidade e distribuição indicam a 

magnitude de impactos ambientais em um 

ecossistema aquático e sua bacia de drenagem 

de acordo com Callisto¹. Um dos problemas 

ambientais que favorecem o desequilíbrio 

populacional das espécies é o elevado despejo 

de matéria orgânica nos cursos d´água, 

principalmente devido ao tratamento 

inadequado dos dejetos oriundos da criação de 

animais domésticos. De acordo com Catex² a 

poluição provoca o enriquecimento do ambiente 

com conseqüente aumento da quantidade de 

alimento, favorecendo o crescimento de larvas 

de simulídeos, contudo a disponibilidade de 

alimento não é o único fator que governa sua 

abundância, em níveis maiores de poluição, 

outras variáveis, como concentração de 

oxigênio, podem desfavorecê-las. 

Material e Métodos 

  Serão realizadas coletas em 10 trechos de 

córregos das áreas protegidas da Floresta da 

Tijuca, sendo armazenadas folhas e demais 

substratos contendo pupas de Diptera: 

Simuliidae. Em cada sítio de coleta serão 

realizadas as medidas do pH, condutividade e 

temperatura da água, e a integridade do habitat 

será avaliada através do uso do protocolo RCE 

Petersen³, o qual permite através de observação 

visual de variáveis qualitativas estimar o estado 

de conservação de um ambiente lótico. As 

matrizes de presença e ausência das diferentes 

espécies serão ordenadas em relação às 

características de seus habitats de origem 

através de técnicas de análise multivariada, com 

o objetivo de investigar as relações das 

diferentes espécies com os diferentes níveis de 

conservação do ambiente. 

 

Resultados  

Os resultados esperados são investigar as 

relações entre a estrutura da taxocenose de 

simulídeos e a integridade de seu habitat, de 

forma a buscar estabelecer novos protocolos de 

biomonitoramento envolvendo estes  

organismos. 

Conclusões 

É necessário criar novos protocolos de 

biomonitoramento e investigar a integridade do 

habitat dos simulídeos, pois são 

macroinvertebrados que compõem um grupo 

diversificado e de grande importância ecológica 

em riachos.  
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Palavras-chave:  caminhões de coleta de lixo, chorume,  percolato 

 

Introdução 
Atualmente, os veículos de coleta de lixo       
possuem compactação que permitem a saída de       
chorume, que se apresenta como um líquido       
escuro, que nos dias chuvosos transbordam nas       
ruas, causando impacto ambiental negativo     
irreversível. O chorume é cem vezes mais       
poluente que o esgoto. Desta forma, este       
projeto tem a intenção de propor a criação de         
um reservatório fechado de coleta e transporte       
de chorume nos caminhões de lixo de forma a         
minimizar ou inibir o desenvolvimento de      
bactérias e odores desagradáveis. 

Material e Métodos 
O material consistirá em: bomba de vácuo,       
relógio de tempo (timer), lâmpadas ultravioletas      
(UVC-germicida), tanque de polietileno de 275      
litros, suporte para tanque, bóia de nível,       
inversor de corrente, vacuômetro, válvula de      
bóia, eletroválvula solenóide, filtro de adsorção      
para gases, tubulação e conexões em PVC ²”,        
válvula macho, tubulação de cobre e conexões       
de ¼” e perfis de aço variados. 
Como método teremos uma bomba de vácuo       
que vai fazer com que o tanque de polietileno         
fique com uma zona de baixa pressão que irá         
succionar o chorume da bandeja para o seu        
interior, onde estão colocadas várias lâmpadas      
(UVC-germicida) que irão eliminar as bactérias      
e o mal cheiro. 
Será realizada a análise microbiológica     
quantitativa do chorume a fim de avaliar o        
impacto ambiental gerado, bem como a análise       
quantitativa por meio do sistema VITEK2      
Compact. 

Resultados  
Espera-se avaliar o impacto ambiental em      
termos microbiológicos causados pelo chorume     
despejado pelos caminhões de coleta de lixo.       
Além disso, criar um dispositivo que minimize       
ou elimine o problema. 
 

Conclusões 
Concluindo, o projeto permitirá uma melhoria      
na qualidade de vida das pessoas e do meio         
ambiente nas cidades de forma impedir o       
despejo indiscriminado do chorume    
transbordado pelo caminhões de lixo, que      
podem ir para os ros, lagoas, solo, lençóis        
freáticos e et. 
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Palavras-chaves: Água, Microrganismos, Biofilme, Indústria farmacêutica. 

Introdução 

A água é um elemento indispensável a todos os 

seres vivos, porém é um recurso limitado e que 

possui papel significativo no desenvolvimento 

de uma região1. Os usos múltiplos e 

inadequados interferem nos atributos  da água e 

acarretam na diminuição da sua qualidade.  A 

estrutura química da água é peculiar, com um 

momento dipolo e grande facilidade em formar 

ligações de hidrogênio2. A água é normalmente 

habitada por vários tipos de microrganismos, 

contudo, ocasionalmente são introduzidos 

organismos patogênicos na mesma3. A produção 

de água purificada para a indústria farmacêutica 

é de extrema relevância, por ser o componente 

principal na preparação de diversas formas 

farmacêuticas, sendo obtida a partir da água 

potável que percorre uma combinação de 

sistemas de purificação4. Os microrganismos 

encontrados na água podem levar à formação de 

biofilme, um sistema biológico formado por 

comunidades microbianas e que possibilita a 

aderência irreversível de microrganismos a 

superfícies, o que pode causar prejuízos para o 

setor industrial5. Este estudo propõe a análise 

quantitativa e qualitativa da microbiota da água 

potável e purificada de um sistema de água de 

uma indústria farmacêutica a fim de associar os 

microrganismos presentes à formação de 

biofilme. 

Material e Métodos 

Após a coleta, as amostras foram filtradas pela 

técnica da membrana filtrante e incubadas no 

ágar R2A e ágar Cetrimide. Os microrganismos 

encontrados foram quantificados pela técnica de 

Spread Plate e as bactérias classificadas pelo 

método de Gram, como Gram negativas  e 

identificadas através do sistema VITEK® 2 

Compact. 

Resultados  

Foram observados diferentes tipos de colônias 

durante as monitorações diárias da água potável e 

da água purificada produzida pelo sistema de 

purificação através da técnica da filtração em 

membrana. Como esperado, a análise quantitativa 

demonstrou redução no número de 

microrganismos nas amostras de água purificada  

quando comparadas as amostras de água potável. 

 

Figura 1. Colônias de amostras de água potável (A e B) e 

água purificada (C)  com diferentes características 

macróscópicas detectadas pela filtração em membrana. 
 

As análises microscópicas demonstraram maior 

incidência de bactérias gram negativas nas 

amostras de ambas as origens. Nas 

identificações bioquímicas utilizando o 

VITEK® 2 Compact, identificamos 

microorganismos como a Stenotrophomonas 

maltophilia e a Esfingofomonas paucimobilis.  

Conclusões 

Os resultados dos ensaios macroscópicos 

indicam a diversidade de microrganismos 

presentes nas amostras. Já os resultados 

microscópicos apontam maior incidência de 

bactérias gram negativas nas amostras 

analisadas. As bactérias gram negativas são 

normalmente as mais encontradas em meio 

aquoso, além disso, são geralmente aquelas 

associadas à formação de biofilme. Nas 

identificações bioquímicas, identificamos 

microrganismos que são capazes de formar 

biofilmes.   
Agradecimentos: FAPERJ.  

Referências  

1. Krueger T.; Maynard C.; Carr G.; Bruns A.; Mueller N.; 

Lane S. A transdisciplinary account of water research. 
WIREs Water 2016, 3:369–389. Humboldt-Universität zu 

Berlin, Berlin, Germany, 2016. 
2. SOARES, A.; CLAVICO, E. Propriedades Físico 

químicas da Água. Universidade Federal Fluminense 

(UFF), 2005. 
3. Rehan A. Deshmukh, Kopal Joshi, Sunil Bhand & Utpal 

Roy. Recent developments in detection and enumeration 
    of waterborne bacteria: a retrospective minireview. 

Microbiology Open. Birla Goa Campus, NH17B Bypass, 

Zuari Nagar, Goa 403726, India, 2016. 
4. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

(ANVISA). Guia de Qualidade para Sistemas de 
Purificação de Água para Uso Farmacêutico. Brasília-DF, 

2013. 

5. MACEDO, J.A.B. MILKNET. Biofilmes Bacterianos: 
Uma Preocupação Para a Indústria de Alimentos, 2006.  

A B C 



X JC&T:
Desenvolvimento Socioambiental

Cultivo sustentável de plantas medicinais como estratégia de
Educação Ambiental

Jéssica T. Maia Gomes¹*(PG), Marcela G. Stinghen (PQ)2, Judith Liliana S. Lemos3, Marise C.
Mello (PQ)4 

1 Bióloga voluntária do Projeto de Cultivo Sustentável de Plantas Medicinais da UEZO
2 Docente colaboradora do Projeto de Cultivo Sustentável de Plantas Medicinais da UEZO

  3,4Docentes do Programa de Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental da UEZO
E-mail: jess.tmaia@gmail.com; marise.cm@gmail.com

 Palavras-chave: Plantas Medicinais, Educação Ambiental, Sustentabilidade
.

Introdução

O  Projeto  “cultivo  sustentável  de  plantas
medicinais”, surgiu em meio às ações do Projeto
economia  e  reuso  da  água,  como  exemplo
prático de reutilização da água nas dependências
ocupadas  pelo  IESK,  pela  UEZO e  pelo  polo
CEDERJ, em Campo Grande, zona oeste do Rio
de Janeiro.  O objetivo principal  foi  criar  uma
unidade demonstrativa de produção orgânica e
sustentável de plantas medicinais, irrigada com
água  de  chuva  e  adubada  com  nutrientes
provindos de compostagem própria.  Com essa
estrutura funcionando, serão oferecidas oficinas
de  sensibilização  para  preservação  do  meio
ambiente, por meio do ensino/aprendizagem do
cultivo  de  plantas  medicinais  e  dos
conhecimentos  populares  e  científicos  em
relação a elas. Plantas medicinais, que já foram
avaliadas quanto as suas eficiências terapêuticas
e  segurança  do  uso,  dentre  outros  aspectos,
podem ser  utilizadas  pela  população  nas  suas
necessidades  básicas  de  saúde,  em  função  da
facilidade  de  acesso,  do  baixo  custo  e  da
compatibilidade  cultural  com  as  tradições
populares.  Por  serem  classificadas  como
produtos  naturais,  a  lei  permite  que  sejam
cultivadas e comercializadas livremente.1 

Material e Métodos

1-  Etapa  SEMENTE:  Foi  o  momento  de
sonhar  e  de  planejar  as  ações  por  meio  de
reunião  com  todos  os  interessados  (docentes,
discentes,  servidores  e  membros  da
comunidade)  2-  Etapa  BROTO:  Período  de
construir  a  infraestrutura  necessária  para  o
cultivo  propriamente  dito  (montagem  da
composteira, preparação do terreno e instalação
de calha e cisterna para coleta de água da chuva)
3- Etapa VERDE: oferta de palestras e oficinas
4-  Etapa  MUDA:  consultorias  às  iniciativas
que  visem  não  só  a  replicar  a  proposta,  mas
também  a  desenvolver  ações  de  economia
solidária  no  beneficiamento,  distribuição

gratuita  e/ou  comercialização  das  plantas
medicinais.

Resultados 

O  Projeto  já  funciona  como  laboratório  vivo
para  disciplina  eletiva  “Cultivo  sustentável  de
plantas  medicinais”  e  atualmente  encontra-se
entre as Etapas 2 e 3.

Conclusões

O projeto ”Cultivo de plantas medicinais” é um
espaço de observação, pesquisa, ensino e ação
sobre a agroecologia medicinal sustentável e a
educação ambiental. Contribui para a gestão dos
resíduos sólidos e orgânicos da instituição, e no
futuro breve,  no reuso  das  águas.  Essas  ações
impactam positivamente o meio ambiente local
e  gera  agentes  multiplicadores  de  ações
socioambientais mais sustentáveis.  

Agradecimentos:  As  professoras  Catharina  Eccad
Figolo  e  Cristiane  Pimental  Victorio,  a  todos  os
alunos  voluntários  e  das  turmas  da  disciplina  e  ao
pessoal da limpeza e da segurança da UEZO que de
alguma forma ajudaram a manter vivo esse projeto. 
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Introdução 

Já é um fato, que sociedade atual se preocupa 

com a questão da sustentabilidade. Logo, os 

resíduos, principalmente, os sólidos, não podem 

mais ser tratados como meros rejeitos e serem 

descartados de forma descriteriosa na natureza. 

É urgente estimular a sociedade, no seu dia a 
dia, a buscar maneiras práticas de reduzi-los, 

principalmente, por meio do emprego das 

ferramentas de educação ambiental. Desde 

1995, a civilização do século XXI já era 

considerada como a sociedade dos resíduos, 

marcada pelo desperdício e pelas contradições 

de um desenvolvimento industrial e tecnológico 

sem precedentes na história da humanidade, 

com a menor parcela da população 

beneficiando-se desse desenvolvimento e outra, 

representada pela maioria do povo, mantida em 
mínimas condições de subsistência1. A 

subordinação da natureza ao desenvolvimento 

técnico-científico resultou não só em formas, 

mais também e, especialmente, em novos 

processos artificiais. Entretanto, ao se 

intensificarem os problemas resultantes dessa 

situação, existe também a necessidade de 

redimensioná-los. Diante do exposto, o presente 

projeto tem como objetivo elaborar um plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) de 

uma unidade estadual de educação da cidade do 
Rio de janeiro e, dessa forma, contribuir para 

minimizar esse problema e buscar soluções 

práticas para resolvê-lo. 

Material e Métodos 

O PGRS, da unidade de educação estadual que 

será elaborado, contará com (1) questionário 

analítico, para verificar o conhecimento dos 
alunos sobre as noções de preservação e 

conservação do meio ambiente; (2) Ciclos de 

vídeos e de palestras instrutivos que abordem os 

impactos provocados pelos resíduos sólidos ao 

meio ambiente e a importância da coleta seletiva 

e da reciclagem como soluções básicas para esta 

questão; (3) roda de conversa, para avaliar as 

possíveis medidas de ação a serem tomadas; (4) 

realização de oficinas utilizando os conceitos de 

redução, reutilização e reciclagem (3R) (Art. 4º 

da Resolução CONAMA 307/2002), como a 

fabricação de sabão a partir de óleo residual 

doméstico, beneficiamento de resíduos sólidos 

dando a eles novo destino de utilidade (Art. 2º – 

item 8 – CONAMA 307/2002) e (5)  confecção 

de folder e cartilha  instrutiva sobre o descarte 

adequado de resíduos. 

Resultados Esperados 

Com o presente trabalho, espera-se minimizar a 

produção de rejeitos na unidade escolar e 

maximizar a sua reutilização, (2) promover 

reflexões sobre o tema em questão visando gerar 

mudanças de comportamentos e de atitudes em 

relação ao meio ambiente, (3) estimular os 

alunos a abordarem o problema dos resíduos 

sólidos e apresentarem meios simples e práticos 

de como solucioná-los. O PGRS servirá também 

como uma ferramenta educacional para futura 
sensibilização da comunidade escolar e para a 

elaboração de projeto político pedagógico de 

intervenções didáticas. 

Conclusões 

A reciclagem, reutilização e redução de  

resíduos é a melhor forma de reduzir o excesso 

de resíduos sólidos gerados pela sociedade e as 
ferramentas educação ambiental auxiliam e 

tornam possível estas ações.  
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Introdução 

A família simulídeos é cosmopolita dentro da 

ordem Diptera possuem 2247 espécies descritas, 

incluindo 15 fósseis.¹ Os simulídeos têm sido 

objeto de preocupação devido ao seu hábito 

hematófago, forte antropofilia e alta 

proliferação, causando desconforto à população, 

prejuízos em atividades agropecuária e de 

turismo, além de serem vetores patógenos da 

Oncocercose e Mansonelose.² O Parque 

Nacional da Tijuca é uma Unidade de 

Conservação possui cerca de 3.958,38ha. O 

PNT é de grande relevância ecológica com sua 

biodiversidade, proteção dos recursos hídricos 

que abastecem a cidade, beleza cênica, e 

principalmente por ainda possuir um fragmento 

da Mata Atlântica.³ 

Material e Métodos 

Serão realizadas coletas sazonais (estação úmida 

e estação seca) nos córregos da região, onde 

serão coletadas pupas aderidas aos diversos 

substratos e as medidas de pH, temperatura e 

condutividade serão aferidas. No laboratório 

serão quantificadas, identificadas e também 

categorizadas como antropofílicas ou zoofílicas, 

depois distribuídas correlacionando-se com os 

criadouros a partir de técnicas de ordenação 

multivariadas. 

Resultados Esperados  

Espera-se, com os resultados desta pesquisa, 

fomentar ações de controle de infestações deste 

organismo, desta forma proporcionando uma 

ferramenta para autoridades de saúde.  

 

 

Referências  
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Introdução 

A Baía de Sepetiba está situada no sudeste 

brasileiro, mais especificamente no sul do 

Estado do Rio de Janeiro. Depositória de grande 

riqueza de recursos naturais, advindos de um 

bioma largamente devastado, o da Mata 

Atlântica, até a pouco tempo atrás, ainda 

conservava grande quantidade de sua 

biodiversidade. Por representar grande potencial 

econômico e com a descoberta do pré-sal nas 

proximidades (“Amazônia Azul”)¹, grandes 

empresas e portos começaram a se instalar no 

local causando grandes impactos. A população 

local sofreu e ainda sofre com estas mudanças. 

Os empreendimentos geraram poluição, 

exclusão social e degradação ambiental. Tais, 

contaminam os rios, o solo, que acabam por 

contaminar o mar e dos manguezais com metais 

pesados, dentre outros, prejudicando os seres 

humanos que vão banhar-se e os demais seres 

vivos.  O objetivo do trabalho visa entender a 

dinâmica das empresas e os impactos causados 

na população local, principalmente em relação 

às contaminações geradas pelos resíduos das 

indústrias, que acabam por contaminar as águas 

da baía com elementos químicos.  

Material e Métodos 

Os dados foram extraídos a partir da 

recuperação, organização e mineração de dados 

derivados de levantamentos bibliográficos sobre 

contaminação da Baía de Sepetiba, 

principalmente por metais. Foi feita uma folha 

de pesquisa com nove perguntas específicas 

sobre hábitos de lazer e conhecimento geral 

sobre empresas, portos e esgotamento sanitário. 

Esta foi entregue no total para 230 alunos. As 

respostas foram analisadas e a partir dessas, 

foram preparados gráficos a fim de comparar os 

resultados. 

Resultados  

O mapa didático, preparado de acordo com 

pesquisas prévias de contaminação de água e 

sedimento na Baía de Sepetiba, revelou uma 

maior concentração de metais na área próxima à 

Ilha da Madeira. Quanto aos resultados da 

pesquisa nas escolas, observou-se que mais de 

oitenta por cento dos alunos eram menores de 

idade. Mais de setenta por cento dos alunos 

estudam no período da tarde. Os outros, no 

período noturno, o que facilitava a frequência às 

praias e/ou cachoeiras. Observou-se que quase a 

metade dos alunos tem frequência maior que 

cinco vezes ao ano.  

 
Figura 1. Mapa didático e os pontos de contaminação 

por metais. 

Conclusões 

O mapa didático revela um nível de 

contaminação por metais significativamente 

superior aos limites indicados pela legislação 

vigente nas regiões mais próximas dos 

empreendimentos. Além disso, as praias de 

maior frequência pela população estudada 

encontram-se próximas dos locais de maior 

contaminação. Importante mencionar que a 

população estudada é menor de idade em sua 

maioria e os dados devem ser estendidos às suas 

famílias. De acordo com as observações, a 

população estudada mostra um alto nível de 

desinformação em relação à contaminação do 

ambiente em que vivem e suas consequências, 

ignorando o perigo a que estão sendo 

submetidos. Atenta-se para o reforço da 

educação ambiental como recurso para que a 

população possa requerer seus direitos de saúde, 

ambiental e social. O mapa didático surge como 

uma ferramenta facilitadora para que os 

professores possam utilizar em sala de aula e 

projetos.  
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Introdução 

As lipases (triacilglicerol acil hidrolases) – 

biocatalisadores que promovem a hidrólise de 

ligações éster carboxílicas, presentes em 

acilgliceróis1 – são diversamente empregadas 

em reações químicas industriais. Essas enzimas 

atuam em processos como: produção de 

fármacos estereosseletivos, agroquímicos, 

cosméticos, biodiesel, bem como, no tratamento 

de rejeitos industriais2. A fim de tornar as 

lipases mais estáveis e possibilitar o reuso 

destes biocatalisadores pesquisas vem sendo 

desenvolvidas a cerca de suportes que possam 

ancorá-las3. O que as torna economicamente 

mais viáveis e reduz os rejeitos oriundos de sua 

produção, além de propiciar otimização de 

processos catalíticos. Sob esta perspectiva, o 

presente trabalho, desenvolve diferentes 

copolímeros a base de divinilbenzeno – DVB e 

promove a modificação química desses suportes 

para viabilizar e aumentar os grupos disponíveis 

no processo de imobilização das lipases. 

Material e Métodos 

Em uma primeira etapa foram realizadas 

sínteses de copolímeros a base de DVB com 

condições variadas. Esses copolímeros foram 

obtidos por meio de polimerização em 

suspensão aquosa. A fim de aumentar grupos 

disponíveis para ligações das lipases aos 

copolímeros, foram feitas rotas de modificações 

químicas: (i) introdução direta de cadeias de 

poliglutaraldeído a copolímeros Estireno-

Divinilbenzeno - Sty-DVB - durante a 

polimerização; (ii) modificação de copolímeros 

Metacrilato de glicidila (MG) e DVB com 

etilenodiamina seguida de adição de solução de 

poliglutaraldeído; (iii) modificação química de 

copolímero Ácido metacrílico (AM) e DVB; 

com EDC (N-etil-3(dimetilaminopropil) 

carbodiimida); (iv) irradiação gama de 

copolímeros Sty-DVB e clorometilestireno 

(CMS) e DVB. A caracterização físico-química 

dos copolímeros antes e após as referidas 

modificações foram feitas por análise 

termogravimétrica - TGA, espectrômetro de 

infravermelho – FTIR, microscopia eletrônica 

de varredura – MEV, Microscopia Optica e 

Análise de área específica, volume e diâmetro 

de poros - ASAP. 

Resultados  

As reações de forma geral têm sido bem 

sucedidas. Foram realizadas polimerizações 

com condições variadas. Imagens de 

microscopia óptica confirmaram que grande 

parte dos copolímeros apresentaram formato 

esférico. Em análises de MEV foi possível 

perceber que algumas condições de reação 

revelaram partículas com relativa porosidade. 

Em análise realizada no ASAP, obtivemos 

partículas com elevada área superficial e 

volume de poros. As modificações químicas 

propostas foram realizadas, porém os espectros 

de FTIR encontram-se sendo processados. 

Conclusões 

Os resultados até o presente demonstram uma 

gama de condições a serem estudadas e 

otimizadas a fim de se obter suportes mais 

adequados a imobilização de lipases. A 

variedade de reações e as caracterizações dos 

copolímeros realizadas possibilitará uma 

triagem inicial para obtenção de partículas 

possivelmente esféricas, com maior área 

superficial e volume de poros e com rendimento 

relevante. Assim como, as análises ainda em 

curso que podem revelar métodos que facilitem 

a imobilização da enzima nos referidos suportes, 

tornando-os potenciais biocatalisadores 
Agradecimentos: FAPERJ e CNPq  
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Introdução 

A precipitação química é o processo mais 

empregado no tratamento de efluentes 

cianídricos, gerados em processos de 
galvanização. Apesar de atender os padrões 

estabelecidos por Órgãos Ambientais, esse 

processo gera lamas alcalinas contendo teores 

elevados de metais pesados1.  

A extração por solvente possibilita a 

recuperação dos íons metálicos, assim com a 

reciclagem do cianeto livre, como pode ser visto 

nos estudos de Xie e Dreisinger2, nos quais 

foram utilizados os extratantes aniônicos 

comerciais LIX 7950 e LIX 7820.  

O tratamento de efluentes cianídricos 
empregando a extração por solvente também  

foi realizada por Alonso-González et al3, que 

empregaram um sal de amônio quaternário, 

Aldogen 464, e Aliquat 336 como extratantes. 

Os resultados obtidos indicaram a extração de 

99% do cobre contido numa solução sintética 

com concentração inicial de 0,71 g/L de cobre e  

1,10 g/L de cianeto. A relação de fases 

aquoso/orgânica empregada foi de 1,0, 

mantendo o pH na faixa de 9,0 a 11. A 

reextração foi realizada com solução 0,5 M de 

hidróxido de sódio.  

Material e Métodos 

O presente estudo irá utilizar soluções sintéticas 

preparadas a partir de sais de elevada pureza. As 

suas composições serão similares aos efluentes 

cianídricos gerados em processos de 

eletrodeposição de discos metálicos utilizados 
como moeda.  

Os ensaios de extração por solvente utilizará 

preferencialmente extratantes aniônicos 

comerciais. Para cada um dos extratantes 

empregados será determinado: tempo de contato 

entre as fases (aquosa e orgânica); determinação 

da capacidade de carga do solvente; influência 

do pH; concentração do extratante e isotermas 

de extração. 

Para o preparo das soluções sintéticas de será 

utilizado um agitador mecânico Ika modelo RW 

e uma chapa aquecedora IKA modelo MAG 
H57, e o controle do pH sendo realizado pelo 

pHmetro Tecnopon modelo MP210.  

 

 

As análises químicas devem ser realizadas em 
espectrofotometro de emissão ótica (ICP-OS) 

Horiba  

Resultados Esperados 

Com os dados obtidos  ensaios de bancada 

pretende-se desenvolver um circuito de extração 
por solvente em regime contínuo, contemplando 

as etapas de extração, reextração e lavagem caso 

necessário.  

Espera-se uma extração superior a 90% dos 

complexos metálicos, bem como a reciclagem 

do cianeto livre contido no rafinado.  
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 Palavras-chave: cultura de tecidos vegetais, 2,4-D, meio de cultura 

Introdução 

As auxinas são usadas normalmente no cultivo 

in vitro de tecidos vegetais principalmente para 

a formação de calo e de raízes. Dentre os 

principais tipos de reguladores sintéticos 

mimetizadores de auxina estão alguns 

herbicidas, como o ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D). Em geral, as 

concentrações de 2,4-D usadas em cultura de 

tecidos vegetais variam de 0,0045  a 0,0450 

mg.l
-
¹ ou ainda entre 0,01 a 10 mg.l

-2
. No caso 

das vidrarias para o cultivo in vitro, a 

persistência do 2,4-D mesmo após a lavagem 

pode interferir em novos cultivos
1
. O objetivo 

desse trabalho é averiguar através de 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

se há persistência de 2,4-D em vidrarias 

utilizadas para cultivo de tecidos vegetais in 

vitro. 
 

 
Tubos de ensaio foram utilizados para 

subsequentes subcultivos in vitro de plantas. A 

cada subcultivo, os tubos eram lavados com 

água e detergente neutro, e o auxilio de uma 

escova, e enxaguados três vezes com água 

destilada antes das amostras serem vertidas 

novamente, e então autoclavadas por 15 

minutos, a 121
o
C e 1 atm. Foram 

confeccionadas as seguintes amostras, em 

triplicata: meio MS
2
 sem 2,4-D; meio MS com 

2,4-D (1,0 mg.l
-1

); álcool anidro; água com 

sacarose (30 mg.l
-1

). Aos meios MS foi 

adicionado 30 g.l
-1

 de sacarose e 7 g.l
-1

 de agar. 

As amostras foram filtradas (0,22 μm) para vials 

previamente lavados com álcool anidro e água 

ultrapura além de terem passado por 20 minutos 

em lavagem ultrassônica. As análises foram 

realizadas por CLAE, utilizando o método 

Direito (2009) modificado
3
.  

Resultados 

Os tempos de retenção coincidem entre as 

amostras de meio MS com e sem 2,4-D (Figura 

1). Como esperado o meio que recebeu o 2,4-D 

apresentou esta molécula no TR esperado. No 

meio que não recebeu o 2,4-D foi possível 

detectar esta molécula em concentrações bem 

mais baixas. Este resultado sugere a persistência 

de 2,4-D nas vidrarias. As análises com sacarose 

e álcool apresentam um ruído próximo ao TR do 

2,4-D, mas estes picos não tem o espectro 

observado para o 2,4D, diferentemente do 

observado para o meio MS sem 2,4-D (Figura 

1A). Sugere-se, portanto, uma contaminação nas 

vidrarias utilizadas.  

 

Figura 1. Sobreposição dos perfis 

cromatográfico do meio MS sem (A) e com 2,4-

D (B). (C) Espectro do 2,4-D referente aos picos 

em destaque. 

 

Conclusões 

O 2,4-D pode persistir nas vidrarias utilizadas 

com meios de cultura de tecidos vegetais. Este 

2,4-D residual nas vidrarias pode interferir nos 

resultados experimentais em função das baixas 

concentrações de 2,4-D utilizado no cultivo in 

vitro. 
Agradecimentos: PPGCTA, FAPERJ, AGEVAP e 

Laboratório de Análise Fitoquímica, IPPN/UFRJ 
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 Palavras-chave: resíduos sólidos, plano de gerenciamento 

                                                                              

Introdução 

Atualmente, o investimento em meio ambiente é 

cada vez mais indissociável da análise das 

viabilidades técnica e econômica, e as 

legislações e normas direcionam o mercado 

neste sentido
1
. 

A Lei 12.305/2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dispõe 

sobre seus princípios, objetivos e instrumentos. 

Além disso indicam as diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, às responsabilidades dos geradores e do 

poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis
2
. 

Após a criação da PNRS, o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

passou a ser obrigatório para maioria das 

empresas e instituições. Entre elas, incluem-se 

as geradoras de resíduos industriais em seus 

processos produtivos e instalações industriais. 

A empresa, objeto desse trabalho ainda 

necessita cumprir as exigências da PNRS. Dessa 

forma, o presente estudo tem como objetivo 

elaborar seu PGRS. 

Material e Métodos  

Adotou-se o conteúdo mínimo estabelecido pela 

PNRS para estabelecer as etapas da elaboração 

do PGRS (Figura 1). 

 
Figura 1: Etapas-chave para elaboração do PGRS¹. 

 

Resultados  

Até o momento foi realizado o diagnóstico que 

consiste no levantamento dos resíduos gerados 

por área de geração, administrativa e fabril 

(tabela 1).     
Tabela 1: Levantamento de geração de resíduos

 

Miscelânea (mistura 

contendo trapos 

contaminados, latas 

de produtos 

químicos, varrição 

fabril, etc.) 

Barreiras e Mantas 

com Óleo 

Óxido de Ferro 

(borra) 

Miscelânea Oleosa 

(mistura de óleos 

provenientes de 

fossos de máquinas) 

Resíduos Químicos Sílica Gel 

Resíduo de Serviço 

de Saúde 

Cartuchos e 

Tonners 
Esgoto Sanitário 

Água Oleosa Barra Oleosa Lã de Vidro 

Lâmpadas Graxa Plástico 

Borra de Tinta Lixo Extraordinário Papel /Papelão 

Latas de Spray Resíduo Orgânico Vidro 

Solventes Madeira Sucata eletrônica 

Madeira 

Contaminada 

Resíduo de 

Construção Civil 

Sucata metálica 

ferrosa 

Amianto Discos Abrasivos  
Sucata metálica 

não ferrosa 

Óleo de Corte / 

Solúvel 
Pilhas Limalha 

Efluentes Químicos Baterias 
Transformador 

com ascarel 

Solo Contaminado Gordura   

Conclusões 

Em função do resultado do diagnóstico dos 

resíduos gerados pela empresa é possível prever 

as demais etapas necessárias para implantação 

do PGRS e para adoção de procedimentos 

operacionais eficientes para sua redução, 

segregação e tratamento adequado. 
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 Palavras-chave: Macroinvertebrados, Bioindicadores, Parque Estadual da Pedra Branca. 

Introdução 

Localizado na baixada de Jacarepaguá, o maciço 

da Pedra Branca, se tornou um parque estadual 

de conservação da biodiversidade, segundo a 

Lei n.º 2.377, de 28/06/74. A forte pressão 

urbana sofrida pela região põe em risco os bens 

ambientais e, sobretudo, a rede hidrográfica que 

abastece algumas áreas de capitação para o 

município. Totalizando pouco mais de 12.500 

ha de área coberta por vegetação típica da Mata 

Atlântica e portador do ponto mais alto da 

cidade, o Pico da Pedra Branca, com 1.204 m de 

altitude, o parque é a maior unidade de 

conservação de área urbana do Brasil.1 No Plano 

de Manejo, estabelecido em 2013, a análise da 

qualidade dos corpos hídricos é uma prioridade 
que não havia sido executada até o momento.2 O 

uso de macroinvertebrados como bioindicadores 

ambientais da qualidade da água tem sido uma 

ferramenta importante para analisar a 

integridade de ecossistemas aquáticos.3 Diante 

disso, objetivou-se nesse trabalho a avaliação da 

qualidade ambiental das água dos principais 

pontos do Parque Estadual da Pedra Branca, 

auxiliando em seu manejo. 

Material e Métodos 

A metodologia consiste inicialmente em analisar 

10 pontos de cada rio escolhido com as 

seguintes informações: localização exata (GPS), 

condutividade da água (condutivímetro), Ph 

(Phmetro), incidência de luz (luxímetro), 

profundidade e velocidade da água. Em seguida 

são coletadas larvas e pupas de 

macroinvertebrados aquáticos para identificação 
taxonômica e uso como bioindicadores de 

qualidade da água. Os resultados das análises 

serão avaliados para auxiliar no manejo das 

águas do Parque. 

Resultados  

O trabalho em questão encontra-se e andamento 

e busca como resultado identificar e comparar 

as variações da qualidade da água entre os 

diferentes pontos do parque. Até o momento  

 

foram encontrados simulídeos na região do Pau 

da Fome, eles possuem grande importância 

ecológica em riachos e ampla distribuição. 

 
Simulídeos imaturos encontrados na região do Pau da Fome 

(Parque Estadual da Pedra Branca) – Taquara - RJ 

Conclusões 

Conclui-se que o trabalho em questão possui 

grande importância para realização do Plano de 

Manejo do parque, fornecendo dados 

qualitativos e comparativos de diferentes 

pontos, que auxiliarão na análise e manejo da 

qualidade dos corpos hídricos da região. 
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Introdução

O  ininterrupto  crescimento
populacional associado ao consumo de produtos
proporciona  um  dos  atuais  problemas  para  a
gestão  de  resíduos:  a  grande  quantidade  de
resíduos  produzida.  Somente  58,4%  dos
resíduos  são  adequadamente  dispostos  em
aterros sanitários¹, entretanto esses agem como
passivos  ambientais  e  acabam  emitindo
poluentes:  GEE,  e  principalmente  o  chorume
(também denominado como sumeiro, lixiviado).

O  chorume  é  um  líquido  com
características  extremamente  poluidoras,  que
quando lançado diretamente no meio ambiente
sem  o  devido  tratamento  acarreta  enorme
poluição².  O  estudo  visa  discutir  a
aplicabilidade da Resolução CONAMA 430/11
e  Norma  Técnica  Estadual  NT-202-R10,  que
estabelecem critérios  e  padrões  limites  para  o
lançamento  (direto/ou  indireto)  de  efluentes
industriais em corpos de água após tratamento
especial.  O estudo investiga o fato dos órgãos
ambientais  responsáveis  estabelecerem  estes
parâmetros limites por meio de porcentagem da
tratabilidade,  possibilitando  que  efluentes
extremamente  poluidores  sejam  lançados  em
corpos da água (mesmo dentro dos padrões).

Material e Métodos
O  estudo  utiliza  o  método  de  pesquisa
quantitativa,  sendo  realizadas  análises
laboratoriais  em  aterros  sanitários  localizados
nos  municípios  de  Rio  Claro  e  Santos.  As
análises  foram  realizadas  por  laboratórios
certificados com periodicidade mensal, entre os
anos  de  2010  à  2016.  Os  parâmetros
especificados  nas  análises  foram:  Demanda
Biológica  de  Oxigênio  -  DBO  e  Demanda
Química de Oxigênio - DQO. 

Resultados 
Foram  observados  que  os  aterros  sanitários
tendem há não possuir uma padronização exata
na composição do chorume. O inviável controle
dos  resíduos  dispostos  nos  aterros  sanitários
propicia inúmeras composições no chorume. Os
gráficos  demonstram  a  variabilidade  do
chorume em diferentes períodos e aterros.
Gráfico 1 – Efluente Bruto/ Santos – SP

Fonte: Próprio Autor.
Outro destaque é o fato  de  aterros  menores  e
mais  novos  possuírem  menor  variabilidade
quando comparados aos mais antigos.
Gráfico 2 – Efluente Bruto/ Rio Claro- SP

Fonte: Próprio Autor.
Conclusões

A evidencia  de  variabilidade  do  chorume  em
distintos  períodos  propiciam  a  existência  de
efluentes  com cargas  poluidoras extremamente
altas.  Portanto,  regulamentações  baseadas  em
porcentagem  de  tratabilidade  permitem  que
efluentes  com  cargas  poluidoras  altas  sejam
lançados  diretamente  em  corpos  d’água,
causando danos ambientais irreversíveis.
Agradecimentos: Foxpar e Foxwater Serv. Ambientais
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 Palavras-chave: catalisador de FCC, reaproveitamento, resíduos.  

Introdução 

O refino do petróleo trás consigo a produção de 

rejeitos que podem afetar o meio ambiente. Um 

desses rejeitos é proveniente do processo de 

Craqueamento Catalítico Fluidizado (FCC), 

denominado catalisador gasto. O presente 

trabalho teve com objetivo apresentar um 

panorama geral sobre formas de 

reaproveitamento deste material como matéria 

prima para outros processos industriais.  

Material e Métodos 

Foi realizado um levantamento de referências 

bibliográficas para busca de soluções 

tecnológicas do catalisador residual do processo 

de FFC. Este trabalho faz parte da minha tese de 

mestrado em andamento no PPGCTA. 

Caracterização do produto: o catalisador 

empregado no processo de FCC é um sílico-

aluminato, de composição predominante 

zeolítica, sendo um pó de fácil escoamento, 

extremamente fino, particulado, com coloração 

de branco a creme (Figura 1). Durante sua 

atuação no processo de FCC, o catalisador entra 

em contato com frações pesadas provenientes da 

destilação do petróleo e que contêm vários 

metais contaminantes, que se acumulam nas 

micropartículas do catalisador durante repetidos 

ciclos redox de reação e regeneração que 

ocorrem a altas temperaturas (500-700°C)
 1
.  

 
Figura 1. Amostras de catalisador gasto. 

 

Resultados  

Alternativas de reaproveitamento do catalisador 

de equilíbrio vêm sendo testado com sucesso
2
. 

Inúmeras alternativas para a reutilização do 

catalisador gasto têm sido propostas, tais como: 

agente adsorvente para tratamento de esgotos; 

fontes de recuperação de metais (Ni e V); 

utilização na composição de cerâmicas 

vermelhas; agente absorvente de líquidos 

indesejáveis derramados e utilização em 

Cimento Portland
3-5

.  

Conclusões 

Dentre as aplicações apresentadas, o uso em 

cimento portland é a mais empregada, seja 

como carga para coprocessamento ou como 

pozolana. A atividade pozolânica apresentada 

pelo resíduo o coloca como matéria prima 

potencial para fabricação de cimento portland 

ou para a composição de argamassa e cerâmica. 

No Brasil, poucos trabalhos sobre o 

reaproveitamento deste catalisador têm sido 

desenvolvidos. Atualmente, estima-se uma 

geração mensal deste resíduo na ordem de 8000 

t/ano, cujo reaproveitamento representa um bom 

potencial como insumo de outros processos 

produtivos e principalmente na diminuição da 

quantidade de resíduo a ser descartada, 

mediante um tratamento adequado, sem maiores 

danos ao meio ambiente. 
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Introdução 

A água potável vem se tornando um bem cada 

vez mais valioso, principalmente, devido à crise 

hídrica
1,2

. Uma das alternativas para o 

gerenciamento da água é o seu reuso planejado
3
. 

Estudos demonstram a importância da educação 

ambiental como forma de sensibilizar o ser 

humano em relação ao meio ambiente
4,6

 e a 

utilização de cartilha ambiental tem se mostrado 

uma ferramenta satisfatória
6,7

. O presente estudo 

tem como objetivo mostrar a importância do 

reuso da água como uma forma de economizar e 

preservar esse recurso natural indispensável à 

vida. 

 

Material e Métodos 

O estudo será realizado com alunos de escolas 

públicas do Município de Nilópolis/RJ. Uma 

plataforma online será desenvolvida para 

disponibilizar uma Cartilha Ambiental sobre 

Reuso e Economia de água e um projeto sobre 

Reuso Domiciliar de Água Cinza (Figura 1)
8
, 

além de informações gerais sobre esse tema. 

Um trabalho de Educação Ambiental continuo 

será realizado por meio de palestras, aplicação 

de questionários, oficinas e dinâmicas culturais 

durante o período de 1 ano.  No final do 

trabalho, serão avaliados os resultados e as 

mudanças em relação ao reuso de água no 

ambiente escolar e entre os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: cartilha ambiental e projeto domiciliar 

sobre reuso de água 

 

 

 
 

Resultados Esperados 

Com a plataforma online operando e as demais 

atividades de Educação Ambiental 

desenvolvidas, espera-se que as ações propostas 

neste projeto se multipliquem, contribuindo para 

que atividades semelhantes sejam realizadas na 

região da Baixada Fluminense e sirvam como 

ferramenta para trabalho futuros  em prol da 

conscientização da importância da economia e 

reuso  da água. 
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Introdução 

Trata-se de um projeto de conscientização de 

toda a comunidade no entorno da Fundação 

Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 

(UEZO), sobre a importância do 

reaproveitamento do óleo de cozinha e do 

descarte correto do mesmo, como medida de 

preservação do meio ambiente, através de 

estudos estatísticos para constatação do impacto 

ambiental. O trabalho objetiva aumentar e 

fortalecer a importância do descarte correto do 

óleo de cozinha e consequentemente da redução 

de poluição ambiental.  

Material e Métodos 

Trabalharemos com informações de dados 

estatísticos coletados no colégio Estadual Sarah 

e em residências de Campo Grande, indicando a 

redução de poluição ambiental, já que a cada 

litro de óleo que deixamos de despejar no meio 

ambiente, evitamos poluir um milhão de litros 

de água. 1Além disso, o descarte indevido do 

óleo colabora com a emissão de gases 

poluentes, já que a decomposição do óleo de 

cozinha gera o gás metano, um causador do 

efeito estufa, logo, do aquecimento do planeta 

Terra. 2A metodologia que será aplicada será 

baseada na análise exploratória dos dados, a 

avaliação dos índices de melhorias da poluição 

ambiental pós-coleta (estatística descritiva). 

Resultados  

 Com o desenvolvimento desse projeto será 

possível aproximar a comunidade, o colégio 

estadual Sarah Kubitschek e a universidade 

UEZO, através da elaboração um aplicativo de 

celular que proporcione um controle de tudo que 

foi coletado e uma maior interação da 

comunidade (principalmente os jovens, que 

estão sempre acompanhados do celular), a 

conscientização sobre a importância da 

preservação do meio ambiente para não 

comprometer os recursos naturais de gerações 

futuras. Dando uma destinação ecologicamente 

correta fazendo com que, este óleo não chegue 

ao contato com rios e mares. Onde segundo 

nossa 3Constituição Brasileira de 1988, o Artigo 

225: Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.” 

Conclusões 

Conclui-se que a análise dos resultados possa 

contribuir, de forma eficiente, com os estudos 

de monitoramento do descarte do óleo. Além de 

auxiliar na promoção do entendimento da 

possibilidade de transformar o óleo usado em 

material de limpeza, ração para animais e 

biodiesel. Visto que uma maneira de diminuir 

ou até evitar o descarte irregular que polui de 

forma significativa o meio ambiente. 
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 Palavras-chave: recuperação, solventes, lubrificantes 

Introdução 

Na rotina dos laboratórios que trabalham com 

análise físico-química de derivados de petróleo, 

geram-se resíduos orgânicos provenientes dos 

trabalhos em bancada e da lavagem de vidrarias 

e poliméricos contendo, basicamente, 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. 

Atendendo à legislação ambiental, tais 

laboratórios terceirizam o trabalho de destinação 

desses resíduos. Via de regra empresas são 

contratadas para recolher e incinerar tais 

resíduos, gerando um custo elevado para estes 

laboratórios, além de contribuir para o aumento 

das emissões poluentes na atmosfera. Desta 

forma, torna-se interessante a recuperação dos 

solventes e a sua reutilização nas análises e 

limpezas, diminuindo os gastos com aquisição 

de solventes novos e destinação dos usados, 

além da redução significativa de emissão de 

poluentes atmosféricos. Um novo conceito na 

separação de misturas complexas é a 

combinação de diferentes operações unitárias 

que têm sido chamadas de tecnologias de 

separação hibridas1. Uma das abordagens mais 

recentes na literatura cita a técnica de destilação 

por membrana (MD)2. A MD tem se mostrado 

particularmente eficiente na separação de 

misturas complexas, apresentando, como 

principais vantagens em relação a destilação 

convencional, o baixo consumo de energia, 

considerável separação de espécies dissolvidas e 

não voláteis, baixas pressões e temperaturas de 

operação, além de menores problemas de 

corrosão. Os grandes comprimentos de coluna 

para separação liquido-vapor eficientes 

requeridos para a destilação fracionada 

convencional são substituídos por uma 

membrana microporosa contendo diâmetros de 

poros de 100 μm2. A MD é um processo de 

separação baseado no transporte de vapor 

através da membrana que direciona o gradiente 

de pressão de vapor. Esta técnica pode ser 

utilizada para diversos processos de separação 

como dessalinização de água do mar, separação 

de compostos voláteis, concentração de 

compostos não-voláteis, tratamento de rejeitos. 

Propõe-se neste trabalho um estudo comparativo 

de emprego da destilação fracionada 

convencional e destilação por membrana para 

recuperar solventes utilizados na determinação 

da viscosidade cinemática de óleos 

lubrificantes, reutilizando o solvente recuperado 

(solvente de reuso) em novas determinações. 

Serão verificados a eficiência do processo em 

relação ao volume de solvente recuperado e a 

preservação de resultados obtidos pelo uso do 

solvente de reuso quando comparados com os 

obtidos com o uso de solvente virgem.  

Material e Métodos 

- Vidraria empregada na destilação fracionada 

clássica; 

Membrana de PTFE (politetrafluoetileno) 

microporosa e vidraria que possibilite a MD, 

seguindo o design sugerido por Kesieme3. 

- Viscosímetro Automático HVM 472 da 

Pensalab 

As viscosidades cinemáticas das amostras de 

óleos lubrificantes serão determinadas em 

viscosímetro automático seguindo o método 

ASTM D445, recolhendo-se o rejeito para a 

recuperação do solvente por MD. O solvente 

recuperado será reutilizado numa segunda 

determinação de viscosidade das mesmas 

amostras anteriores. Os resultados obtidos com 

solventes virgem e recuperado serão 

comparados. 
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Introdução 

A busca por combustíveis alternativos está 

aumentando a cada dia devido a diminuição das 

reservas fósseis¹. Atualmente o processo mais 

aplicado para a produção de biodiesel baseia-se 

na transesterificação de gorduras e óleos, ésteres 

de ácidos graxos²
,
³. As lipases são enzimas 

largamente usadas em biocatálise porque 

possuem elevada seletividade e especificidade
3
. 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma 

estratégia para a imobilização de lipases à 

copolímeros a base de divinilbenzeno DVB e 

avaliação dos produtos obtidos em reações de 

transesterificação de óleos vegetais visando a 

produção de biodiesel. 

Material e Métodos 

Primeiramente foram produzidos copolímeros 

com estrutura poliHIPE (Polimerização em 

Emulsão de Elevada Fase Interna) em condições 

variadas. Também foram sintetizados 

copolímeros de Estireno e Divinilbenzeno (Sty-

DVB) e ácido metacrílico e divinilbenzeno 

(AM-DVB) por polimerização em suspensão 

aquosa. O copolímero Sty-DVB foi submetido a 

modificações subsequentes, primeiramente 

sofreu uma reação de nitração e em seguida de 

redução, e por fim ele reagiu com glutaraldeído, 

isto para que pudesse adquirir grupos funcionais 

para imobilização de lipases. O copolímero 

AM-DVB foi reagido EDC (N-etil-

3(dimetilaminopropil) carbodiimida). Os 

copolímeros modificados quimicamente e não 

modificados foram submetidos a contato com 

lipases de Candida Antartica CALB-B. os 

resultados de atividade enzimática estão sendo 

realizados. 

Resultados  

Todos os suportes a base de DVB foram 

caracterizados em relação as características 

físico-químicas por: Asap, FTIR, TGA, MEV e 

de microscopia ótica. Os dados de densidade 

aparente dos polímeros com estrutura poliHipe 

mostram que estes materiais possuem alta 

porosidade. O copolímero AM-DVB apresentou 

alto rendimento e baixo valor de densidade 

aparente. A reação de nitração do copolímero 

Sty-DVB pode ser confirmada pelo 

aparecimento das bandas de deformação axial 

simétrica e assimétrica do grupo nitro em torno 

de 1527 cm
-1

 e 1383 cm
-1

. Já a reação de 

redução foi confirmada presença do grupamento 

amino em 1624 cm
-1

, 1350 cm
-1

 e 1521 cm
-1

, 

que denominam a deformação angular simétrica 

no plano de NH. A reação com glutaraldeído 

parece não ter sido bem sucedida. Era esperada 

uma alteração na região de 1785 cm
-1

 devido a 

deformação axial de C=O de aldeído, o que não 

foi observado. Os dados de modificação dos 

copolímeros AM-DVB estão sendo processados. 

Os dados de TGA revelam que a degradação da 

enzima só acontece após ser exposta a 400ºC, o 

que nos dá uma boa margem para trabalhar e 

manipulá-la.  

Conclusões 

É possível a obtenção de poliHIPEs com bons 

rendimentos e elevadas porosidades, entretanto 

são necessários mais estudos para que estes 

materiais sejam obtidos em formato esférico. As 

reações de nitração e redução dos copolímeros 

Sty-DVB foi bem sucedida, no entanto a reação 

com glutaraldeído necessita de ajustes.  
Agradecimentos: FAPERJ, CNPq, PPGCTA 
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Introdução

O  biomonitoramento  dos  ambientes  aquáticos
como  ferramenta  para  manejo  de  bacias
hidrográficas  é  utilizado  para  auxiliar  no  uso
sistemático das respostas de organismos vivos,
para avaliar as mudanças ocorridas no ambiente,
geralmente  causadas  por  ações  antropogênicas
Matthews 1onde utilização do biomonitoramento
como  ferramenta  de  avaliação  da  saúde  de
ecossistemas,  fornece  subsídios  para  uma
análise integrada da qualidade da águas,  sendo
assim as metodologias tradicionais de avaliação,
baseadas  em  características  físico-químicas  e
bacteriológicas não são suficientes para atender
aos  usos  múltiplos  da  água. Trata-se  de  um
estudo  exploratório  que  pretende  avaliar:  a
qualidade  ambiental  através  da  utilização  de
macroinvertebrados  bentônicos  (MIB),
objetivando  em  conhecer  a  comunidade  de
(MIB) e estabelecer um protocolo padronizado
para  a  região,  além  de  estimar  um  índice  de
diversidade  e  estimar  um índice  de  qualidade
ambiental.  O  estudo  de  caso  é  a  bacia
hidrográfica  do  Rio  Iguaçu,  situada  no
município  de  Nova  Iguaçu.  Para  o  presente
trabalho foi selecionado um importante afluente,
o rio Tinguá, onde foi possível esclarecer alguns
resultados aqui especificados. 

Material e Métodos

A  metodologia  aplicada  é  a  proposta  pela
EMBRAPA.  A  coleta  ocorre  semestralmente,
respeitando  a  sazonalidade  das  comunidades
bentônicas(no auge da estação chuvosa(mar/abr)
e  no  auge  da  estação  seca  (ago/set).  O  rio  é
dividido  em  3  pontos  de  coleta  distintos  em
cada  rio.  O  ponto  1  crenal,  ponto  2  rithral  e
ponto  3  potamal.  São   coletados  em média  4
tipos de sedimento em cada ponto: Folhiço de
correnteza, folhiço de remanso, cascalho e areia.
O material  coletado é acondicionado em sacos
plásticos (40,5x60cm) e levados ao laboratório. 
A coleta  é  realizada  nas  seguintes  etapas:  Na
primeira etapa é realizada a triagem do material
colhido  em  campo,  onde  os  substratos  são
separados (galhos,  sementes, folhas e qualquer
material  sedimentável),  em  seguida  é  feita  a
fixação dos insetos encontrados em álcool 70%

e  subsequentemente  é  feita  a  flutuação  do
sedimento  fino  em  solução  supersaturada.  Na
segunda etapa é feita a identificação dos insetos
coletados onde a identificação taxonômica dos
organismos,  é  realizada  por consulta  à  chaves
dicotômicas  segundo  Merritt  e  Cummins2 e  o
manual de identificação de macroinvertebrados
aquáticos do Rio de Janeiro. Na terceira etapa é
realizada  a  análise  dos dados  onde Depois  de
identificados  e  contabilizados,  os  animais  são
classificados  através  de  um  índice  biótico
BMWP (Biological Monitoring Working Party
Score  Sistems).Este  índice  considera  a
classificação  taxonômica  como  base  de
avaliação  sua  sensibilidade  a  determinados
poluentes. Para avaliar o impacto compara-se os
parâmetros  encontrados  em  um dado  rio  com
valores  esperados  para  este  mesmo local  com
base nas referências.Por fim as comunidades são
avaliadas  pelo  índice  de  diversidade  de
Shannon-Wiener,  Dominância  de  Simpson  e
equitabilidade.

Resultados 

Encontramos uma maior densidade no substrato
rochoso  e  maior  riqueza no substrato  vegetal.
Nos três substratos,  os invertebrados da classe
Insecta,  e  principalmente  a  ordem  Diptera,
predominaram  em  abundância  e  riqueza  de
espécies.

Conclusões

O presente trabalho ainda encontra-se em fase
de  avaliação  dos  dados  coletado  para  que  se
possa chegar a uma conclusão mais concisa.

Referências 

1. MATTHEWS, R.  A.;  BUIKEMA, A.  L.  &
CAIRNS  Jr.,  J.,  1982.  Biological  monitoring
part IIA: Receiving system functional methods
relationships,  and  indices.  Water  Research,
16:129-139.

2. Merritt, R.W. & Cummins, K.W., 1984.  An
introdution  to  the  aquatic  insects  of  North
America. 2ª ed., Dubuque, Kendall/Hunt. 722 p.

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 26 e 27 de outubro de 2017.
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

mailto:alexandre2155@ufrrj.br


X JC&T:
Desenvolvimento Socioambiental

O Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação em proveito da 
Educação Ambiental para crianças e adolescentes

Rosana da Paz Ferreira (LEMA/UEZO/ORIENTADORA)¹, Alex Batista Ferreira (PG)¹* 
¹Laboratório Multidisciplinar de Estatística e Matemática Aplicada, Centro Universitário da Zona Oeste 
* E-mail de contato. (ms.alex.batista@gmail.com, rosanapaz@uezo.rj.gov.br/rosanapazf@gmail.com)

 Palavras-chave: Tecnologia, Educação Ambiental, Aplicativo

Introdução
O objetivo do presente trabalho é possibilitar a 
verificação de como o uso das Tecnologias da 
Informação  e  Comunicação  (TIC)  podem 
contribuir  no  processo  de  ensino-aprendizado 
relacionado  à  Educação  Ambiental,  para 
crianças e adolescentes. Com o advento da era 
digital,  a  informação  passou  a  ser  transmitida 
em  tempo  real.  Diariamente,  aplicativos 
destinados  a  computadores  e  dispositivos 
móveis  são  trazidos  aos  mercados  nacional  e 
internacional,  inclusive,  alguns  voltados  à 
educação em áreas de conhecimento. Ressalta-
se que a Educação Ambiental não se resume a 
uma questão de apresndizado, mas de futuro e 
preservação  de  especies,  inclusive  a  humana, 
visto  que  o  planeta  se  definha  com  as  ações 
nocivas humanas. Portanto, trata-se de um fato 
muito  relevante.  As  TIC  na  sociedade 
contemporânea  ocupa, cada vez mais, um lugar 
de destaque na organização das práticas sociais, 
incluindo-se,  crianças  alfabetizadas  e 
adolescentes,  cada  vez  mais  conectados  à 
Grande Rede Mundial de Computadores. 

Material e Métodos
Será  disponibilizado  um  aplicativo  que 
funcionará  em  dispositivos  digitais  móveis. 
Nele, haverá informações sintéticas sobre meio 
ambiente,  sobre  tudo  quanto  à  preservação. 
Essas  informações  estarão  acompanhadas  de 
certas  figuras  (demonstrativas),  com o inteuito 
de chamar a atenção, despertando curiosidade. 

Resultados 
Inicialmente,  o  intento  é  atrair  a  atenção  de 
crianças  e  adolescentes  ao  aplicativo,  dessa 
forma, o fator “novidade”, tendo como base as 
TIC, poderá (uma vez que ainda não foi testado) 
enfatizer a necessidade de preservação do meio 
ambiente  e  práticas  que  podem  ser 
desenvolvidas para tanto. Isso promove efeitos 
em  todo  o  universo  social  e  cria  dinâmicas 
incomuns,  a  forma  de  aprender  está  mais 
dinâmica  e  a  informação  mais  disponível.  O 
não-uso  ou  o  inadequado  uso  das  TIC  em 

proveito da Educação Ambiental é uma perda de 
oportunidade, talvez, sem volta. Santos¹ (1997) 
discorre  que  essa  interação  entre  ciência  e 
tecnologia se dá de um modo tão intenso, que 
alguns autores preferem denominá- las com um 
único conceito:  o de tecnociência. Comungando 
com  essa  ideia  Wurman²  (1991)  traz  um 
conceito que se adequa à realidade esperada do 
uso das TIC na Educação Ambiental, esse autor 
nos diz que a ação de informar  gera a  formação 
ou  moldagem  da  mente  ou  do  caráter, 
treinamento,  instrução,  ensinamento,  além  de 
comunicação  de  conhecimento,  ou seja,  muito 
direcionado a crianças e adolescentes.

Conclusões
Percebe-se que o planeta necessita de mudança 
comportamental  humana.  Ainda  que  em  uma 
visão micro,  pode-se  utilizar  as  TIC  a  fim de 
promover  a  Educação  Ambiental.  Entende-se 
que o uso das tecnologias digitais pode ser, se 
bem conduzida,  uma forma de  propagação  de 
Educação  Ambiental,  voltada,  neste  caso,  a 
crianças e adolescentes.
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Palavras-chave: qualificação de soldagem austenitica. 

Introdução 

Os requisitos da construção nuclear, 

juntamente com as rigorosas condições de 

operação dos equipamentos nucleares submetem 

a Ciência da Tecnologia dos Materiais à uma 

necessidade constante de evolução técnica, 

mormente no que se refere ao desenvolvimento 

da fabricação dos equipamentos para alta 

pressão e temperatura. 

Nesse foco, essa pesquisa investiga o 

desenvolvimento e a qualificação de um 

processo de soldagem em aços austenísticos 

empregados nessa construção, para que possam 

fazer frente às rígidas condições de operação a 

que estão submetidos esses equipamentos.  

 

Material e Métodos 

O componente a ser investigado é a soldagem 

de anéis cilindricos, fabricados de chapas 

austeniticas pertencentes a um vaso de pressão 

para a utilização em circuitos que operam a alta 

temperaturas de trabalho, em torno de 280º C, 

acima da temperatura de revenimento, que gira 

no patamar de 223º C. [CHIAVERINI, V.,  

Aços e Ligas, ABM - 4ª Ed. SP, 1977] 

 

Riscos: 

A continuidade da operação nessas condições 

interfere nas propriedades mecânicas e de 

resistência dos aços utilizados. 

O aumento dessas solicitações e a incidência 

dessas condições podem provocar defeitos do 

tipo, fadiga, trincas, rupturas, entre outros. 

 

Material: 

Utilização do aço inoxidável com alta 

resistência mecânica, com resistência à tração 

de 520 Mpa e escoamento acima de 30.000 

lb/pol². Alta resistência à corrosão, com 

inclusão de cromo à 20%; manganês à 2% e 

níquel à 11%. 

 

Norma:  

Requisitos de liga para o aço ASTM SA-182 

F304, pelo código ASME III para construção 

nuclear. [METALS HANDBOOK, Welding, 

Brazing and Soldering.,  ASM International, 

v.6, 1993].  

Ensaios para avaliação da natureza Química do 

material: macrografa e micrografia. 

Ensaios para avaliação da natureza Mecânica do 

material: charpy e tração.  

Ensaio volumétrico, com o objetivo de verificar 

a qualidade da junta soldada: Ultrassom. 

Resultados  

Testes realizados por meio de Ensaios Não 

Destrutivos:  

Solda manual à arco elétrico voltaico pelo 

processo de soldagem SMAW; 

Ensaios não destrutivos de visual de solda 

[METALS HANDBOOK, Welding, Brazing 

and Soldering.,  ASM International, v.6, 1993.]; 
Liquido Penetrante; Ultrasom e de Raio-X; 

Macro e Micrografia; Tração e Dobramento. 

Norma: 
Qualificação conforme a norma de soldagem e 

as exigências do código ASME III.  

Todos os ensaios não destrutivos apresentaram 

resultados dentro do previsto na norma. 

Conclusões 

O presente trabalho poderá ser estendido para 

verificações semelhantes com outros tipos de 

aços de alta resistência.  
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 Palavras-chave: Revestimento anticorrosivo, polímeros condutores, polianilina 

Introdução 

Revestimentos orgânicos ricos em zinco são 

largamente empregados pela sua eficiência 

anticorrosiva na proteção de metais. O 

mecanismo de proteção desses revestimentos se 

baseia no mecanismo por proteção catódica1. 

Sobretudo nas indústrias químicas, e 

petroquímicas tem o importante papel de 

estender o intervalo entre inspeções e 

manutenção preventiva2. Contudo, um dos 

grandes agravantes da utilização do zinco é que 

grandes quantidades de pó de zinco provocam 

perda de adesão e aumento de porosidade de 

película3-4. Pesquisas recentes mostraram que 

revestimentos orgânicos com componentes 

ativos de polianilina, apresentaram resultados 

interessantes como revestimentos protetores. A 

polianilina por ser condutora, será responsável 

pelas as características de proteção anódicas do 

substrato. Assim, uma película de oxido é 

formada sobre o substrato metálico aumentando 

sua barreira como proteção contra a corrosão. 

Dessa forma a proposta deste trabalho é avaliar 

diferentes concentrações de polianilina sobre as 

propriedades dos revestimentos de zinco. 

 

Material e Métodos 

Serão avaliadas as propriedades de barreira do 

revestimento rico em zinco modificado em 

diferentes concentrações de polianilina, 

comparativamente ao revestimento rico de zinco 

comercial considerado como referência. Os 

revestimentos serão aplicados sobre chapas de 

aço carbono com dimensões de 150x100x5mm 

previamente desengorduradas e jateadas. 

Conforme figura 1. Após as aplicações serão 

determinadas as espessuras secas, avaliação 

visual e medidas de aderências iniciais e depois 

as amostras serão submetidas aos testes/ensaios 

responsáveis por avaliar as mudanças nas 

propriedades provocadas pela adição de 

polianilina. 

 

 

 
Figura 1: Chapa de aço carbono com dimensões 

de 150x100x5mm 

 

Serão realizados testes de imersão em solução 

de NaCl 3,5%, imersão em água destilada a 

40°C, descolamento catódico, monitoramento 

de potencial de corrosão e ensaio atmosférico. 
Ao final dos ensaios de desempenho as amostras 

serão avaliadas por procedimentos normalizados 

quanto à ocorrência de empolamento (ASTM D 

714), perda de aderência pelo método pull-off 

(ASTM D 4541), corrosão aparente e no 

substrato. 

Resultados Esperados  

Considerando os objetivos do trabalho e os ensaios 

proposto, são esperados como resultados. 

• Conhecer a influência do efeito da 

concentração polianilina nas propriedades 

de barreira de revestimento orgânico rica 

em zinco. 

• Investigar a capacidade de passivação da 

polianilina no processo anticorrosivo desses 

revestimentos. 
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 Palavras-chave: Reciclagem, PRFV, Pultrusão, Injeção  

Introdução 

O Plástico Reforçado com Fibra de Vidro 

(PRVF) tem sido mundialmente utilizado na 

fabricação de diversos produtos, por ser um 

material de baixo custo e altamente eficiente, 

despertando o interesse das indústrias. Porém, 

também constitui uma ameaça ao meio 

ambiente, pois possui uma baixa 

degradabilidade
[1-2]

. Um fator também a ser 

considerado no estudo é a complexidade da 

reciclagem do PRFV, pois a infusibilidade da 

resina empregada como matriz dificulta o seu 

reprocessamento, ou seja, o PRFV não é 

passível de ser derretido ou remodelado como a 

maioria dos plásticos, (JOSHI, 2003)
3
. O 

objetivo é desenvolver um estudo para viabilizar 

economicamente a implantação de unidades de 

reprocessamento dos resíduos de PRFV dentro 

das próprias indústrias transformadoras do 

PRFV, com as contribuições acima relatadas. 

Material e Métodos 

Para a realização deste trabalho será adotada 

uma fundamentação teórica baseada em 

trabalhos de pesquisa já realizados, e como 

procedimento metodológico as seguintes 

atividades: 
a)

 revisão bibliográfica e 

identificação do processo produtivo de PRFV e 

suas principais variáveis; 
b)

 identificação dos 

tipos e quantidades de resíduos gerados nos 

processos de fabricação de PRFV e suas 

características físico-químicas; 
c)

 

desenvolvimento de uma proposta técnico-

cientifica para reciclagem/reutilização dos 

resíduos da fabricação do PRFV 

economicamente viável; 
d)

 elaboração de uma 

proposta para a estruturação da unidade de 

reciclagem dos resíduos de PRFV, as suas 

variáveis de operação, capacidade mínima, além 

da linha (movimentação e percentuais máximos 

permitidos) de incorporação do reciclado nos 

processos de Pultrusão e Injeção; 
e)

obtenção dos 

compósitos a partir do material reciclado; 
f)
realização das análises físico-químicas visando 

avaliar a qualidade do produto final 

(propriedades térmicas, mecânicas e 

microestruturais); 
g)

avaliar o custo para 

implementação dessa unidade de reciclagem, 

realizar pesquisa junto a empresários do ramo, 

visando avaliar o grau de aceitação para 

aquisição de uma unidade de reciclagem e quais 

seriam a variáveis limitantes. 

Resultados  

Resultados preliminares do estudo para o 

desenvolvimento da proposta técnico-cientifica 

para reciclagem/reutilização dos resíduos da 

fabricação do PRFV indicaram que o processo 

de moagem pode ser um fator limitante do 

processo, haja vista abrasividade do PRFV 

sobre as lâminas do moinho a ser empregado.  

Importante destacar o apoio da empresa 
Cogumelo Indústria e Comércio Ltda, fabricante de 

PRFV, que fornecerá amostras para a realização do 

estudo e disponibilizará sua estrutura para realização 

de algumas etapas do projeto. 

Conclusões 

Em virtude do projeto encontrar-se em fase 

inicial, de levantamento de dados, não há 

resultados para consubstanciar a realização de 

conclusões. 
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 Palavras-chave: Alumínio 6061, formas de alumínio e parede de concreto.

Introdução

As  formas  de  alumínio  são  constituídas  por
painéis  fabricados  com  perfis  estruturais  de
alumínio  forrados  com  chapas  também  de
alumínio ou com perfis extrudados de alumínio,
montados  manualmente  (cada  painel  pesa
menos de 18kg/m2), sem necessidade de mão de
obra especializada para sua montagem na obra.
Além  de  duráveis  e  leves,  os  painéis  não
possuem  rebites,  emendas  ou  marcas  na  face
que faz contato com o concreto, o que garante
um bom acabamento. O conjunto de formas já
vem com vãos para janelas e portas, e permite
que as instalações elétricas e hidráulicas fiquem
embutidas.  Possui  sistema  de  segurança
atualizado com as normas de segurança vigentes
(NR18).  O sistema substitui blocos de alvenaria
e elimina etapas de chapisco e reboco, já que,
depois de montadas, as formas são preenchidas
com concreto  e,  após  14  horas,  já  é  possível
passar  para  a  etapa  dos  acabamentos,  como a
instalação  de  esquadrias,  telhado  e  pintura.
Todo  sistema  foi  idealizado  para  ser  prático,
rápido, simples e, principalmente, produtivo. O
objetivo  é  permitir  ao  construtor  concretagens
diárias  e,  consequentemente,  redução  no
cronograma  da  obra. Com  objetivo  de
proporcionar  uma  melhor  produtividade  na
montagem das formas de alumínio 6061 T6 para
a concretagem das lajes sem o auxílio de pinos e
cunhas  para  o  seu  travamento  na  obra,
garantindo  a  segurança  e  a  resistência  dos
materiais

Material e Métodos

A  metodologia  consistirá  em  estudos  que
avaliarão,  de  formas  diversas,  as  propriedades
de soluções diferentes em relação a geometria e
resistência  da  liga  de  alumínio  6061  T6  nas
formas de laje.. 

Resultados 

 Esse  projeto  tem finalidade  em proporcionar
uma  melhoria  na  fabricação  das  peças,
considerando  entre  a  primeira  e  última  etapa,
engenharia  e  produção  respectivamente.  O
resultado  será  observado  diretamente  no

canteiro  de  obras  com alta  produtividade  sem
deixar de lado a segurança. Embora a ênfase do
projeto não seja a redução de custo na produção,
acredito  que  o  aperfeiçoamento  das  peças
diminuirá  os  custos.  Como  consequência  o
sistema ficaria mais “competitivo” em relação a
outros  métodos  construtivos.  A  segurança  é
primordial  em  construções  no  Brasil,
geralmente  regidas  por  normas
regulamentadoras  e  normas  técnicas.  Essas
normas têm ajudado muito no desenvolvimento
do sistema e esse é um ponto que se deve ter
muita atenção. Para isso é necessário criar uma
excelente relação entre a resistência da liga e a
sua  geometria  para  resistir  aos  esforços
provenientes da estrutura.

Conclusões

As  formas  de  laje  de  alumínio  6061  T6
proporcionam  uma  melhor  resistência  no  seu
conjunto. Esse ganho de resistência permite que
haja  apenas  encaixes  entre  as  formas,
fornecendo  uma  maior  produtividade  na  sua
montagem e  desmontagem.  Consequentemente
é possível alcançar as metas e a sustentabilidade
para o sistema. 
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 Palavras-chave: Reciclagem de polímeros; madeira plástica;; catalisadores de FCC; retardante de chamas 

Introdução 
A madeira plástica1 é um material polimérico 
geralmente produzido a partir de plásticos 
reciclados que substitui a madeira natural, com 
vantagens, em diversas aplicações e, de certa 
forma, resgata o apelo ambiental deste tipo de 
material. A madeira plástica tem, entretanto, 
uma desvantagem importante para algumas 
aplicações que é sua maior inflamabilidade. O 
uso de retardantes de chama é capaz de 
melhorar esta propriedade. A fabricação de 
catalisadores2 de craqueamento de petróleo em 
leito fluidizado (FCC)3 gera resíduo inorgânico 
com potencial de funcionamento como 
retardante de chamas. O presente trabalho teve 
como objetivo utilizar o resíduo inorgânico de 
FCC e aparas de madeira plástica (composta 
predominantemente de PEAD reciclado) na 
preparação de compósitos com diferentes 
composições, avaliando assim o potencial do 
resíduo como retardante de chamas.  

Material e Métodos 
O resíduo inorgânico, gentilmente doado pela 
FCCSA (RJ, Brasil), foi coletado, beneficiado e 
caracterizado. A madeira plástica, gentilmente 
doada pela Comlurb (RJ, Brasil), foi beneficiada 
(separação manual, corte e imantação). 
Posteriomente os materiais foram processados 
em um misturador interno Haake, nas 
proporções madeira plástica/resíduo de FCC: 
100/0, 80/20, 60/40 e 40/60 % em massa. Os 
materiais obtidos foram caracterizados por 
ensaio de inflamabilidade (ASTM D635-10), 
ensaios mecânicos de tração (ASTM D638-14); 
análise termogravimétrica, calorimetria 
exploratória diferencial e microscopia eletrônica 
de varredura.  

Resultados  
Os resultados dos ensaios de queima horizontal 
(inflamabilidade) realizados demonstram 
claramente que a incorporação do resíduo 
inorgânico de FCC ao material polimérico, 
concorre para o aumento da resistência ao fogo 

do compósito assim preparado, traduzido pela 
redução da velocidade de propagação da chama  
à medida que o teor de resíduo inorgânico 
aumenta. Este fato pode ser explicado pela 
presença, no resíduo inorgânico, de substâncias 
como alumina, zeólitas, terras raras e outras, 
que conferem maior resistência à propagação do 
fogo. As micrografias obtidas por MEV revelam 
uma boa dispersão da carga inorgânica na 
matriz. As curvas TG/DTG das formulações 
100/0, 80/20, 60/40 e 40/60 tem aparência típica 
de curvas TG/DTG de PEAD virgem, com Tonset na faixa de 450 a 480 °C e Tfinal entre 500 e 520 
°C, e com picos entre 484 e 499 °C nas curvas 
DTG, faixas típicas para este material. A curva 
DSC do resíduo inorgânico apresenta pico 
endotérmico a 64,3 °C, referente ao calor 
absorvido na evaporação de umidade livre e 
picos endotérmicos entre 260-280 °C 
correspondem ao calor absorvido na 
desidratação de alumina (eliminação de água 
estrutural).  

Conclusões 
Ambos os efeitos (retardamento de chamas e 
propriedades mecânicas resultantes) precisam 
ser levados em conta na seleção de aplicações 
para os compósitos produzidos pelo 
processamento conjunto dos resíduos em tela. 
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Introdução 

Mas de 70% as usinas no Brasil são 

dimensionadas para produzir biodiesel a partir 

da transesterificação básica de óleo vegetais de 

baixa acidez. O preço dos óleos vegetais nos 

últimos 10 anos aumentou praticamente o 

dobro. A solução que utiliza as usinas para 

resolver este gargalho é adicionar uma etapa de 

purificação da matéria prima ácida, que gera 

como desvantagens maior tempo reacional, uso 

de dois catalisadores, dificuldades nas etapas de 

recuperação e aumento do custo de produção. 

 

Ante esta problemática, desde 2012 o 

Laboratório de Processos Industriais e 

Nanotecnologia (LPIN) da Uezo vem avaliando 

a possibilidade de utilizar durante a 

transesterificação um catalisador bifuncional 

que pudesse simultaneamente converter a 

biodiesel tanto os ácidos graxos livres como os 

triglicerídeos. Os resultados obtidos nestas 

primeiras pesquisas mostraram a possibilidade 

de produzir biodiesel a partir de matéria prima 

de elevada acidez, utilizando como catalisadores 

heterogêneos os óxidos tipo espinélio de 

aluminato de cobalto e zinco
1,2

. Estes 

catalisadores foram obtidos aplicando como 

metodologia de síntese a combustão, o qual 

embora um método simples e rápido resulta em 

detrimento da área superficial do catalisador e 

na impossibilidade de obter nanocatalisadores. 
Neste contexto, o presente projeto propõe a 

síntese de Aluminato de Cobalto e Aluminato de 

Zinco utilizando os métodos úmidos (sol-gel, 

hidrotérmico e a impregnação úmida). 

Adicionalmente serão utilizadas técnicas de 

planejamento de experimentos para avaliar a 

transesterificação da matéria prima ácida e 

determinar a cinética da reação
1,2

.    

Material e Métodos 

Este trabalho será realizado em 6 etapas, e ainda 

não possui resultado. Síntese e caracterização 

dos catalisadores, Planejamento de experimento 

para avaliar a transesterificaçao da matéria 

prima ácida; finalizando com o estudo cinético. 

 

Na etapa de planejamento as principais 

variáveis de processo são temperatura, 

quantidade de catalisador, razão molar de 

álcool/óleo, tempo de reação e agitação, sendo 

que vários autores caracterizas as três primeiras 

como as de maior contribuição no rendimento 

do biodiesel.  No estudo será aplicado o 

planejamento de experimento o DCCR 

(orthogonal array for statistical experimental 

design) utilizando como fatores a temperatura 

da reação, a quantidade de catalisador e a razão 

álcool/óleo, mantendo fixas o tempo de reação 

(1 h) e a agitação (500 rpm). A matéria prima 

que se propõe é o OGR e os experimentos serão 

realizados para o aluminato de cobalto obtido 

pelos três métodos de síntese.  

Resultados 

 

Dentre os resultados esperados está a demostrar 

a potencialidade dos óxidos metálicos como 

catalisadores na produção de biodiesel a partir 

da transesterificação de matérias primas ácidas. 

Assim como a definição do método de síntese 

catalítica que proporções uma boa area 

superficial ao catalisador. 
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Nanocompósito, Argila sulfonada, Blenda Polimérica  

Introdução 

O século XXI vem acompanhado da 

necessidade da utilização de fontes energéticas 

sustentáveis tendo como foco a preservação dos 

recursos naturais. Esse  novo paradigma visa 

atender a demanda energética com o mínimo de 

danos ao Meio Ambiente. Neste contexto,a 

utilização das cédulas a combustível (CaCs) 

adquiri um espaço significativo no mercado 

contemporâneo de energia, uma vez que são 

dispositivos capazes de gerar energia elétrica 

com elevada eficiência de conversão,com 

baixos  níveis de ruído e de poluição ambiental, 

aliados aos custos de manutenção relativamente 

baixos, dentre outras vantagens. 

Este Projeto tem como Objetivo prepara blendas 

poliméricas de alto desempenho baseadas em 

PEEK e PS com argila sulfonada e 

nanoestruturada. 

Material e Métodos 

Preparação simultânea dos nanocompósitoss e 

das blendas de SPS-SPEEK comercial, 

conformação das membranas a partir das 

blendas dos nanocompósitos, caracterização das 

membranas por inchamento em água das 

membranas, DSC, TGA, Fluorescência de raios 

X, capacidade de troca iônica e condutividade 

dos compósitos determinadas em potenciostato 

e Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

para análise de superfície dos materiais.  

Resultados  

Os resultados esperados para este projeto é 

desenvolver uma matéria-prima alternativa para 

substituir a membrana utilizada comercialmente, 

a fim de reduzir custos de produção e ao mesmo 

tempo obter membranas com elevada 

condutividade, resistência térmicas e mecânicas  

 

 

Conclusões 

 É imprescindível que diante dos argumentos 

expostos a utilização de energia sustentável visa 

reduzir os impactos ao Meio Ambiente, 

utilizando energia alternativa e buscando 

sempre formas de matéria prima de baixo custo 

e alta performance; 
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 Palavras-chave: ARBL, ZTA, pós-aquecimento 

Introdução 

De acordo com problemas apresentados sob o 

aspecto de fabricação de equipamentos onde 

utilizou um aço USI SAR 80T de alta 

resistência e baixa liga (ARBL), identificou-se 

uma tendência a formação de trincas em sua 

soldagem pois esse aço deve possuir 

características de soldagem de qualidade 

elevada. Existem vários fatores que influenciam 

a formação das trincas nesse tipo de material 

durante a soldagem, e de acordo com Kou1, um 

dos principais é a temperatura, pois influência 

nas transformações microestruturais do metal de 

base e ZTA. Os processos de pré-aquecimento e 

pós-aquecimento na soldagem podem evitar a 

ocorrência de trincas2, e a avaliação dos ciclos 

térmicos é importante para controlar as 

influências dos parâmetros das propriedades da 

junta3. Foram soldadas três chapas com a 

mesma espessura (80 mm), pelo processo de 

Arco Submerso com diferentes valores de 

temperaturas (pré-aquecimento, interpasse e pós 

aquecimento) para comparar os resultados dos 

ensaios destrutivos e não destrutivos, 

relacionando o de melhor resistência e 

consequentemente obtendo ganho em custo, 

tempo, qualidade, segurança e confiabilidade. 

Material e Métodos 

Os materiais utilizados foram o Usi SAR 80T e 

os consumíveis seguiram a norma AWS A5.23 

sendo uma combinação de arame/fluxo com 

classificação F11A8-ECF6-F6. Os métodos 

de avaliações dos resultados foram através dos 

ensaios não destrutivos (visual, líquido 

penetrante, ultrassom, radiografia, dureza, 

macrografia e micrografia), e destrutivos (tração 

transversal e dobramento lateral) estes 

orientados pela norma AWS D1.1. Segue os 

parâmetros de soldagem para cada amostra 

conforme tabela a seguir com diferentes valores 

somente nas temperaturas.  

 

Resultados  

Os resultados dos ensaios não destrutivos 

(visual, líquido penetrante, ultrassom e 

radiografia) mostraram que não houveram 

trincas em nenhuma das amostras. Os demais 

ensaios deverão ser realizados e analisados.       

Conclusões 

Conforme a norma AWS D1.1 e literatura em 

relação às temperaturas aplicadas durante a 

soldagem, foram suficientes para utilização em 

cada uma das amostras para que não ocorressem 

trincas. Os demais ensaios deverão ser 

realizados para a análise estruturais e 

resistências mecânicas. 
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 Palavras-chaves: superduplex, resistência a corrosão, corrosão puntiforme, corrosão localizada 

Introdução 

Este trabalho investigará a microestrutura da 

zona de fusão e ZTA da solda uma vez que 

durante o processo de soldagem o efeito da 

temperatura altera a microestrutura, propiciando 

a precipitação de fases intermetálicas nocivas à 

resistência à corrosão. 

O objetivo geral deste estudo é identificar, 

separar e classificar e determinar a 

interdependência dos fatores que influenciam na 

resistência a corrosão em aços superduplex, 

desenvolvendo os processos de soldagem que 

preservem as características mais próximas do 

material original. 

Materiais e Métodos 

Para avaliar os procedimentos de soldagem 

iremos caracterizar as juntas conforme se segue: 

O material será tubo 6” sem costura UNS 

S32750. Os CPs foram obtidos a partir destes 

em juntas soldadas de topo, utilizando o 

processo TIG com metal de adição e 

procedimento que utiliza argônio a 100% como 

gás de proteção, aporte térmico de 0,3 a 0,5 

kJ/mm, velocidade de soldagem de 7,65 a 9,5 

cm/min e pós tratamento de solubilização. Foi 

retirada 01 amostra por junta, sendo polidos e 

atacados para posterior análise por microscopia 

ótica e eletrônica de varredura com microanálise 

por EDS a fim de identificar a presença de fases 

intermetálicas e posterior ensaio de corrosão 

para determinar o potencial de pite utilizando 

uma solução de 3,5% de NaCl. Avaliou-se a 

influência da velocidade de resfriamento na 

microestrutura final e o consequente surgimento 

de fases intermetálicas indesejáveis. 

Determinamos o balanço ferrita/austenita 

utilizando ferritoscópio.  

Resultados Preliminares   

Como resultado dos ensaios já realizados (MO e 

MEV), não foi identificada a presença de fases 

ou precipitados que impactem no desempenho 

da junta. O ciclo térmico do processo de 

soldagem quando bem aplicado, não favorece a 

formação destas fases e isto é visto no ensaio de 

polarização, onde os potenciais de pite e a faixa 

de passivação para cada CP apresentam uma 

variação pouco significativa (entre 1 e 1.2 V) e 

pelo balanço de fases que ficou dentro do 

determinado pela norma (entre 35 e 65%). 

Metal Base Zona Fusão Raiz

CP3 51,8 46,1 53,0

CP4 51,0 51,2 47,7

CP6 51,5 49,8 56,5

Balanço de Fases

 
 

  
   a) CP 3 Resf. Água                   b) CP 4 Resf. Ar 

  
  a) CP 6 Solub/resf. água            b) CP Como recebido 

Conclusões   

A conclusão preliminar é que a aplicação de 

pós-tratamentos em juntas soldadas de aços 

superduplex, apresentam um ganho marginal 

não justificando a sua aplicação na indústria 

devido ao aumento de custo através da 

introdução de mais uma etapa no processo. O 

rigoroso cumprimento do procedimento de 

soldagem promove ganhos de desempenho mais 

significativos. 
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 Palavras-chave: Inibidores Verdes, Pinus Pinaster, Ensaios eletroquímicos 

Introdução 

Os inibidores de corrosão são substâncias 

amplamente utilizadas no meio industrial com o 

objetivo de inibir ou reduzir os processos 

corrosivos sobre os diferentes tipos de materiais 

metálicos. Entretanto boa parte dos ativos 

aplicados como inibidores apresentam efeitos 

nocivos ao meio ambiente. Dessa forma estudos 

vem sendo realizados no sentido de encontrar 

substâncias alternativas que aliem o efeito 

inibidor com caracteristicas ambientalmente 

amigáveis. Extratos vegetais são considerados 

como fontes de substâncias que apresentam 

característas antioxidants e por isto são 

considerados como potenciais inibidores de 

corrosão. A classe de inibidores oriundos de 

extratos vegetais é classificada como inibidor 

verde de corrosão [1-3]. Considerando a 

importância de encontrar ativos que combinem 

ação inibidora e comportamento 

ambientalmente amigável este trabalho tem o 

objetivo de avaliar a ação do extrato seco do 

Pinus Pinaster sobre o comportamento do aço 

microligado em meio de cloreto. Foram 

realizados ensaios eletroquímicos em meio 

aerado e temperatura ambiente. 

Material e Métodos 

A avalição da ação inibidora do extrato de Pinus 

Pinaster foi realizada mediante o fluxograma 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

A Figura 1 mostra a evolução do potencial de 

circuito aberto do aço, em meio de cloreto com 

e sem a presença do extrato do Pinus Pinaster. 

 

 
Figura 1: Evolução do potencial de circuito 

aberto do aço em meio de NaCl (0,1 mol/L) 

com e sem a presença do Pinus Pinaster. 

 

É possível verificar que a adição do extrato de 

Pinus Pinaster provocou um deslocamento no 

potencial de circuito aberto do aço para 

potencias mais catódicos. Esse deslocamento se 

torna mais significativo como aumento da 

concentração do extrato. Esse comportamento 

sugere que o ativo poderia atuar como inibidor 

das reações catódicas sobre a superfície do 

material. Os resultados obtidos através das 

curvas de polarização mostraram que a redução 

da corrente foi significativa apenas na região 

catódica das curvas. 

Conclusões 

Considerando os resultados preliminares obtidos 

é possível sugerir que o extrato de Pinus 

Pinaster apresenta uma ação inibidora da 

corrosão, podendo atuar possivelmente como 

um inibidor catódico.  
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Preparo das amostras de aço microligado  

Preparo da solução de cloreto 

(meio oxidante) e obtenção dos 

ensaios eletroquímicos. 

Preparo das soluções inibidoras partindo do 

extrato seco do Pinus Pinaster 

Realização dos ensaios 

eletroquímicos em 

presença do 
picnogenol em 

diferentes 

concentrações 

Realização dos 

ensaios de imersão 

com e sem a presença 
do picnogenol com 

base na norma 

ASTM G1 
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 Palavras-chave: Trietilamina, Corrosão, Inibidores  

Introdução 

A corrosão é um dos principais processos 

responsveis pela degradação dos materiais 

metálicos. Em virtude dos elevados custos 

industriais, financeiros e ambientais causados 

pela corrosão, cada vez mais se faz necessário 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

acerca de métodos para a redução/inibição dos 

processos corrosivos. Dentre os principais 

métodos avaliados para combater a corrosão, o 

uso de inibidores é um dos mais utilizados, em 

virtude do bom custo-benefício [1-2]. Em 

virtude disto, este trabalho realizou uma 

avaliação da influência de uma amina terciária, 

de cadeia aberta (trietilamina) sobre a corrosão 

do aço API 5L grau B. Foram utilizados dois 

meios eletrolíticos neste trabalho, ambos 

contendo íons cloreto, cloreto de sódio e ácido 

clorídrico.  

Material e Métodos 

Para a realização deste trabalho foi utilizada 

uma chapa de aço API, de classificação API 5L 

Grau B. A avaliação da resistência à corrosão do 

aço com e sem a presença de trietilamina foi 

realizada através de ensaios eletroquímicos e 

gravimétricos. Os ensaios eletroquímicos 

realizados consistiram de medida de potencial 

de circuito aberto e curvas de polarização 

potenciodinâmica. Foram feitos em um 

potenciostato/galvanostato (AUTOLAB, 

modelo PGSTAT 302N). Os ensaios de imersão 

foram realizados seguindo determinações da 

norma ASTM G1. 

Resultados  

Os resultados obtidos através dos ensaios 

eletroquímicos realizados mostraram que a 

adição da trietilamina em meio de NaCl 

provocou um deslocamento de potencial de 

circuito aberto para valores mais nobres e a 

redução da corrente anódica nas curvas de 

polarização. Em meio ácido a adição da 

trietilamina não exerceu influência significativa 

sobre os testes eletoquímicos. As tabelas 1 e 2 

mostram os valores de perda de massa obtidos 

através do ensaio de imersão realizados em pH 

neutro e pH ácido contendo íons de cloreto, 

respectivamente. 
 

Tabela 1: Valores perda de massa em meio de NaCl 

 
Tabela 2: Valores perda de massa em meio de HCl 

Tempo/ 

Concentração 
2h 4h 6h 24h 

0 M 0,0053 0,0066 0,0084 0,0437 

1x10-2 M 0,0025 0,0038 0,0049 0,020 

1x10-3 M 0,0018 0,003 0,0043 0,0191 

5x10-3 M 0,0035 0,0049 0,006 0,0263 

7x10-3 M 0,0029 0,0046 0,0061 0,0257 

A partir das tabelas apresentadas, é possível 

observar que em ambos os meios a adição da 

trietilamina provoca redução no valor da perda 

de massa. 

Conclusões 

Considerando os resultados obtidos, é possível 

concluir que a adição de trietilamina em 

ambientes contendo íons cloreto é dependente 

do pH do meio no que se refere à cinética dos 

processos anódicos e catódicos, bem como 

sobre a corrente e o potencial de corrosão do 

aço API. A adição de trietilamina provocou a 

redução da taxa de corrosão em ambos os meios 

eletrolíticos. A redução foi mais significativa 

nas primeiras horas de imersão. 
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Tempo/ 
Concentração 

2h 4h 6h 24h 

0 M 0,0007 0,0013 0,0017 0,0033 

1x10-2 M 0,0003 0,0007 0,0010 0,0031 

1x10-3 M 0,0005 0,0010 0,0015 0,0034 

5x10-3 M 0,0003 0,0008 0,0012 0,0032 

7x10-3 M 0,0004 0,0009 0,0012 0,0030 
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Resumo 

O trabalho consistirá em uma análise apurada 

sobre a soldabilidade e os respectivos 

resultados, através de ensaios sobre a junta 

soldada. Entre as análises planejadas, serão 

incluídos também estudos sobre a necessidade 

do pré e de pós aquecimento na soldagem, 

análise de seu comportamento após tratamento 

térmico e análise metalográfica.  

Introdução 

A utilização de solda dissimilar se dá quando, 

por exemplo, há a necessidade de 

armazenamento de fluídos especiais, em alguns 

casos corrosivos ou ainda quando estão sujeitos 

a intempéries que exigem materiais com 

resistência especifica. As soldas dissimilares são 

amplamente usadas em juntas envolvendo aços 

carbono, aços inoxidáveis e ligas de níquel em 

ambientes com temperaturas elevadas, em 

plantas de geração de energia nuclear ou ainda 

que queimam combustíveis fósseis, indústrias 

químicas e petroquímicas1. 

Para obter as propriedades desejadas, deve-se 

fazer uma seleção adequada dos consumíveis 

antes da soldagem e a utilização de parâmetros 

de soldagem otimizados, principalmente, 

velocidade, intensidade de corrente, tensão, 

modo de transferência de metal e controle de 

temperaturas2. 

Material e Métodos  

Para fins de análise da junta soldada através do 

processo de Arco elétrico com eletrodo 

revestido (E 309 L) entre o Aço carbono ASTM 

A36 e o Aço inox AISI 347, serão feitos ensaios 

que verifiquem as possíveis descontinuidades, 

como poros, inclusão de escória, falta de 

penetração, trincas, falta de fusão, considerando 

sempre os tratamentos térmicos pertinentes. 

 

Ensaios não destrutivos 

 Radiografia Industrial 

 Macrografia e Micrografia 

 

Ensaios destrutivos 

 Ensaio de dobramento 

 Ensaio de tração 

 Ensaio de dureza3      

 

 
Figura 1 

Resultados esperados 

Verificar a eficiência de soldas dissimilares, 

certificando-se que o consumível é o mais 

adequado no que diz respeito a conceitos 

técnicos e um detalhamento das características 

resultantes do processo utilizado. 

Conclusões 

Este trabalho será muito importante para a 

compreensão e o aprofundamento desse tipo de 

solda. Auxiliará ao melhor conhecimento das 

variáveis envolvidas e quais as resultantes 

técnicas e econômicas envolvidas no processo 

da união dissimilar entre aços. 

Referências  
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Introdução 

Para evitar as trincas causadas por contração da 

solda provocando tensões residuais e por teor de 

hidrogênio no aço após a operação de soldagem, 

os fabricantes recomendam pré-aquecimento 

controle de entrepasses e pós-aquecimento em 

aço baixa liga (EASTERLING, 1992). 

Dependendo da forma que os equipamentos de 

pré-aquecimento forem montados, pode 

demandar maior ou menor tempo para alcançar 

e manter a temperatura definida no 

procedimento de soldagem, elevando o custo da 

obra, esta falta de padronização interfere no 

consumo de energia, hora máquina e hora 

homem, podendo também interferir no prazo, já 

que uma mesma operação pede levar mais ou 

menos tempo, dependendo do arranjo de 

montagem dos equipamentos. 

Este estudo visa buscar uma forma de identificar 

possíveis soluções para este problema, encontrar 

um arranjo de montagem dos equipamentos de 

pré-aquecimento para cada tipo de junta em 

aços baixa liga que possa ser adotado na 

indústria visando a redução de custos com hora 

máquina (H.M.), hora homem (H.H.) e consumo 

de energia, no processo de soldagem que 

tenham necessidade pré-aquecimento e pós-

aquecimento. 

Material e Métodos 

Para a realização e observação de resultados o 

presente trabalho pretende utilizar algumas 

amostras de chapas de aço do material objeto do 

estudo (USI SAR 80T), com espessura de 

25mm e chanfro em V, submete-los ao processo 

de soldagem com eletrodo revestido, com 

diferentes layouts de preaquecimento e pós-

aquecimento, realizando ensaios antes, durante e 

após o processo de soldagem, para avaliar o 

tempo gasto em cada amostra, visando avaliar o 

custo e as propriedades químicas e mecânicas 

do material para cada layout utilizado. 

 

 

 

Ensaios para avaliação da natureza Química do 

material: macrografa e micrografia. 

 

Ensaios para avaliação da natureza Mecânica do 

material: charpy e tração.  

 

Ensaio volumétrico, com o objetivo de verificar 

a qualidade da junta soldada: Ultrassom. 

Resultados  

Os resultados obtidos em um estudo preliminar 

foram o seguinte: 

Encontramos uma diferença de tempo de 

execução da junta de 50 min. entre amostras. 

Tal diferença pode ser convertida em custo e foi 

encontrado um aumento de custo de R$159,53, 

na pior situação. 

 
Para os ensaios mecânicos, todas as amostras 

apresentaram resultado dentro dos padrões 

exigidos para este material. 

Conclusões 

O presente trabalho poderá ser estendido para 

verificações semelhantes com outros tipos de 

aços de alta resistência  
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Introdução 

O segmento do Petróleo e derivados é um 

mercado potencial para a utilização dos aços 

inoxidáveis. Um dos principais motivos são as 

impurezas presentes nos destilados, 

principalmente naqueles que são base para a 

produção de combustíveis, exigindo o uso de 

materiais com elevada resistência à corrosão e 

tenacidade. Os locais que manipulam estes 

destilados, os equipamentos, depósitos, 

tubulações e conexões estão constantemente 

expostos à ação de compostos como ácidos, 

sulfetos, cloretos e carbonatos, levando à 

diminuição da sua vida útil1.  

 

Especificamente, existe uma preocupação pelos 

destilados utilizados em transporte marítimo, 

que ocorrem em ambientes agressivos e 

propensos a estimular o deterioro dos materiais 

comumente utilizados. Entre estes combustíveis 

destaca-se o Diesel Marítimo (DMA) ou marine 

gasoil (MGO)2. O DMA é um combustível 

destinado a embarcações de pequeno e médio 

porte, produzido a partir das frações leves do 

processo de refino e seu teor de enxofre é 

elevado, podendo chegar até 5.000 mg/L. 

Outros índices que o diferenciam do diesel 

veicular são o menor número de cetano, o 

elevado teor de ácidos naftênicos e o ponto de 

fulgor [Resolução ANP Nº 52, 2010]. A 

presença de ácidos naftênicos promove a 

aparição da Corrosão Naftênica, cuja presença é 

observada na faixa de temperaturas de ebulição 

destes ácidos (180-370ºC)3. É conhecido que em 

determinadas concentrações o enxofre pode 

agravar a corrosividade aumentando a taxa de 

corrosão, problemática que pode provocar a 

inestabilidade à oxidação dos combustíveis4.  

 

Neste contexto, a presente pesquisa pretende 

avaliar a possibilidade de melhorar as 

propriedades anticorrosivas do Diesel marítimo 

(DMA) em contato com diferentes materiais 

metálicos com a utilização de aditivos extraídos 

a partir do material biomássico bagaço de cana. 

Material e Métodos 

A pesquisa está em andamento e se prevê a 

realização de 3 etapas. A primeira é a extração 

de compostos de base lignina a partir de bagaço 

de cana e do farelo de dendê (materiais 

biomássicos) utilizando diferentes álcoois como 

solventes (etanol, metanol e glicerol)  

 

Na segunda etapa será avaliada a influência do 

uso dos compostos extraídos sobre a 

estabilidade à oxidação do DMA, puro e em 

misturas com biodiesel, em contato com aços 

microligados e aços inox. Na terceira etapa será 

avaliada a capacidade destes aditivos de inibir 

parcial ou totalmente a corrosão produzida pelo 

contato entre os combustíveis e o aço. Deve-se 

destacar que as etapas 2 e 3 serão realizadas 

simultaneamente mediante testes gravimétricos 

no LABEMM/Uezo.  
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Introdução 

O Inconel 718 é uma liga de níquel, utilizada 

em diversas aplicações, principalmente em 

temperaturas altas na indústria aeroespacial. 

Esta liga se destaca pelas suas propriedades 

mecânicas, resistência à corrosão e à oxidação, 

também sendo muito aplicada no setor de Óleo 

e Gás1. O laser cladding, é um processo de alta 

densidade de energia, o que o torna uma ótima 

opção para o reparo por soldagem de ligas de 

níquel, pois oferece ótima qualidade de 

soldagem. O aporte térmico é geralmente baixo 

comparado as técnicas de soldagem a arco 

convencionais, resultando em reduzidas zonas 

de fusão e zonas termicamente afetadas, baixas 

tensões residuais e pouca distorção. Além disso, 

este processo gera altas taxas de resfriamento da 

zona fundida, evitando o crescimento e 

precipitação de fases indesejadas na 

microestrutura do metal de base2. Este trabalho 

tem como objetivo avaliar o reparo por laser 

cladding de um eixo de Inconel 718 utilizando 

Inconel 625 como metal de adição, a partir de 

observação microestrutural, ensaio de tração, 

perfil de microdureza e observação da presença 

de defeitos, precipitados e dissolução de fases 

gerados pelo processo. 

Material e Métodos 

Simulações de reparo por laser cladding foram 

realizadas com dois diferentes aportes térmicos. 

Amostras foram retiradas para a realização de 

macrografias e micrografias e perfil de 

microdureza. Os parâmetros do processo são 

mostrados na tabela 1. 

Tabela 1: Parâmetros de soldagem. 

 

Resultados  

Como resultado obteve-se uma camada densa 

livre de descontinuidades e uma espessura de 

revestimento final média de 1,99 mm. 

Observou-se que houve um aumento na 

quantidade de precipitados de fase delta nos 

contornos de grão nas regiões mais próximas da 

zona fundida, em relação ao metal de base, 

porém não foi identificado a presença de fase 

delta acicular. Analisando-se o perfil de 

microdureza, fica claro que existe uma região 

entre o metal de solda e o metal de base que 

sofreu uma considerável queda dos valores ao se 

comparar com a média do metal de base. Desta 

forma, fica evidente que ocorreram 

transformações nesta região, causadas pela 

soldagem, levando a redução do nível de 

resistência, provavelmente devido à dissolução 

dos precipitados responsáveis pelas 

propriedades mecânicas da liga. 

Conclusões 

Observou-se nos resultados preliminares uma 

evidente diminuição da microdureza na região 

termicamente afetada, sugerindo-se uma 

solubilização das fases γ’’. A utilização de um 

material dissimilar como o Inconel 625, mesmo 

que apresente propriedades mecânicas e 

tribológicas inferiores ao do metal de base, 

mostrou-se satisfatório. Ensaios complementares 

de microscopia eletrônica de varredura e 

microdureza devem ser realizados. 
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Introdução 

De acordo com Abrapex (2010), o poliestireno 

expandido é um material de inúmeras aplicações 

e 100% reciclável à condição de matéria-prima, 

utilizada principalmente em construções civis na 

forma concreto leve, argamassa, peças para 

lajes, blocos etc. 

As edificações construídas com painéis monolí-

ticos de EPS (poliestireno expandido), consis-

tem simplesmente em um painel de EPS envol-

vido com duas malhas de arame de aço eletro-

soldadas e revestidas nas duas faces com arga-

massa industrializada. (KIESEWETTER, 2017) 

Portanto, o estudo do comportamento à com-

pressão do sistema monolítico de EPS é um 

tema que precisa ser melhor investigado, pois o 

aprofundamento nesse tema é de fundamental 

importância para que se possa obter modelos de 

cálculo e de dimensionamento que melhor re-

presentem a realidade e produza embasamento 

para construção de normas acerca do sistema 

estrutural de EPS. 

Sendo assim, o objetivo da pesquisa é analisar o 

comportamento estrutural do sistema construti-

vo composto por painéis monolíticos de EPS. 

Buscando ampliar a aplicação do EPS com peça 

estrutural através do conhecimento do sistema 

pelos engenheiros estruturais. 

 

Material e Métodos 

O sistema monolite de EPS consiste em um 

painel desse material, envolvido com duas ma-

lhas de arame de aço eletrosoldadas. A figura 1 

apresenta o uso desse material adotado em esca-

da.  

Figura 1 Escada de sistema monolite de EPS 

 
Fonte: Próprio autor  

A metodologia de elaboração deste tema é base-

ada em revisão de literatura, fundamentada em 

referências bibliográficas pesquisadas em nor-

mas relevantes ao tema, sites e documentos 

confiáveis. 

Em um segundo momento, para que haja uma 

maior compreensão do tema em questão, serão 

realizadas análises experimentais de corpos de 

prova. Essas análises terão por objetivo funda-

mentar os dados acerca do desempenho mecâni-

co do sistema monolite de EPS. 

Resultados  Esperados  

O estudo sobre o tema em questão pode abrir 

novas possibilidades de estudo, criação de novas 

Normas Brasileiras sobre o sistema estrutural 

com EPS e, ainda, criação de softwares que 

possam realizar a verificação estrutural com 

esse tipo de material. 
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Introdução 

A corrosão dos materiais metálicos se constitui 

atualmente em um dos principais fatores 

geradores de perdas econômicas e ambientais  

no meio industrial. Em virtude disso, uma fatia 

considerável de recursos financeiros é aplicada 

no desenvolvimento de metodologia e de 

técnicas que promovam um aumento da 

resistência à corrosão dos materiais metálicos. 

Dentre as diferentes técnicas aplicadas 

atualmente, pode-se destacar o uso das 

substâncias denominadas inibidores de corrosão. 

Os inibidores de corrosão são substâncias, que 

ao serem aplicados em concentrações 

adequadas, agem de forma a eliminar ou reduzir 

os diferentes tipos de processos [1-3]. Dentre as 

classes de inibidores, as aminas vêm se 

destacando como potencial inibidor. Este 

projeto de pesquisa tem como principal proposta 

de trabalho avaliar a influência da estrutura de 

diversas aminas sobre a resistência à corrosão 

em um aço-carbono, em meios que simulem o 

ambiente encontrado na indústria de transporte 

de petróleo e gás. 

Material e Métodos 

O projeto será desenvolvido tendo como base a 

avaliação da influência de aminas de cadeia 

aberta, sobre a corrosão do aço carbono em 

meio de cloreto. Os ensaios eletroquímicos e 

gravimétricos serão realizados nos laboratórios 

LABEMM e LTM do UEZO. A avaliação da 

superfície das amostras será realizada no 

laboratório de microscopia do UEZO. As 

amostras metálicas a serem avaliadas consistirão 

de aço carbono, que serão usinadas conforme 

apresentado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Aço-carbono usinado 

 

A figura 2, apresenta o fluxograma dos ensaios 

que serão realizados ao longo do projeto. 

 

 
Figura 2: Fluxograma dos ensaios a serem 

realizados ao longo do projeto. 

Resultados Esperados 

Após a realização dos ensaios propostos é 

esperado: 

 Encontrar a relação entre a estrutura e o 

efeito inibidor das aminas avaliadas. 

 Verificar as condições nas quais o 

processo de inibição é maximizado. 
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Introdução 

Os materiais metálicos vêm sendo utilizados no 

meio industrial e tecnológico em virtude de 

algumas características: resistência mecânica, 

química, bons condutores de calor e eletricidade 

etc. Devido à grande aplicação industrial estes 

materiais podem ser expostos a ambientes que 

induzam à deterioração. A degradação dos 

materiais metálicos é conhecida como corrosão 

[1]. As ligas de alumínio apresentam boas 

propriedades mecânicas, baixo peso e em 

algumas condições boas resistência a corrosão. 

Estas ligas são capazes de formarem camadas 

passivas sobre a superfície, proporcionando 

resistência à corrosão em ambientes que 

apresentem atmosfera de baixa a média 

agressividade [2]. Entretanto esta resistência 

deixa de ser efetiva em condições especificas 

tais como em presença de íons cloreto. Um 

método muito utilizado para aumentar a 

resistência à corrosão das ligas de alumínio é a 

aplicação de tratamentos de superfícies 

conhecidos como camadas de conversão. Estes 

tratamentos consistem em mergulhar as 

amostras em soluções específicas formando uma 

fina camada sobre a superfície da liga de 

alumínio para aumentar a resistência a corrosão 

e também promovem um perfil ideal de 

rugosidade ideal para receber revestimentos [3]. 

No entanto, boa parte dos tratamentos de 

conversão, faz uso de íons cromo hexavalente, 

que apresentam efeitos extremamente nocivos 

ao homem e ao meio ambiente. A necessidade 

de encontrar formas de aumentar a resistência a 

corrosão das ligas de alumínio, associadas a 

preocupação com o meio ambiente torna cada 

vez mais frequente a busca de alternativas que 

não gerem resíduos tóxicos e promovam o 

aumento da vida útil desses materiais. Desta 

forma este projeto tem como objetivo a 

avaliação de substâncias a fim de substituir os 

íons hexavalente nos banhos de conversão. 

Inicialmente é pretendido avaliar o efeito dos  

íons permanganato e molibdato sobre a 

formação das camadas de conversão em ligas de 

alumínio.  

Material e Métodos 

 

Resultados esperados 

 Através do desenvolvimento do projeto é 

esperado encontrar substâncias que possam 

substituir os íons cromo hexavalente nos banhos 

de conversão das ligas de alumínio, mantendo 

resultados compatíveis com os obtidos em 

presença do cromo hexavalente. 
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Introdução 

O aço estrutural ASMT A-36 é muito 

conhecido como um recurso em construções. 

Graças as suas propriedades, este aço é a 

aplicado em todos os campos da engenharia, 

como na construção de edifícios, pontes ou no 

setor naval. Devido ao seu amplo espectro de 

utilização, não é difícil vê-lo também sendo 

utilizado em oficinas de pequeno e médio porte. 

Este trabalho tem o interesse verificar se as 

práticas adotadas em algumas oficinas não 

comprometem a garantia, de que as soldas 

realizadas neste aço, não contenham 

descontinuidades severas. O problema 

observado na soldagem em algumas oficinas é 

que, muitas das vezes, o soldador utiliza 

eletrodos que ficam muito tempo fora da estufa 

e o correto é que após a abertura da lata os 

eletrodos não consumidos devem ser colocados 

em estufas1. O período recomendado que um 

eletrodo deva permanecer fora da estufa e de 

duas horas. Após esse tempo, há o risco de 

ocorrer absorção excessiva de umidade, 

devendo ser recondicionados para um 

tratamento de ressecagem, e em seguida 

retornarem as estufas2.  
O objetivo é buscar um comparativo, 

em laboratório, do uso prático observado em 

algumas oficinas dos eletrodos revestidos E7018 

no aço estrutural ASMT A-36, com o que diz a 

literatura sobre os cuidados necessários, com o 

manuseio e utilização desses materiais. 

Material e Métodos 

Neste trabalho serão preparados quatro tipos 

distintos de testes no aço estrutural ASMT A-

36, que serão soldados por eletrodos revestidos 

E7018. Cada teste prático utilizará cinco corpos 

de prova da chapa de aço estrutural ASMT A-36 

com 9,53mm de espessura por 200 mm2, 

chanfrado em V com ângulo 600 de abertura e a 

fresta de raiz com 2 mm para melhor penetração 

da solda. 

As chapas de aço ASMT A-36 serão soldadas 

da seguinte maneira: (a) chapa sem o pré-

aquecimento soldada com eletrodos revestidos 

úmidos; (b) chapa sem o pré-aquecimento sendo 

soldada com eletrodos revestidos, pré-aquecidos 

em estufa; (c) chapa com pré-aquecimento no 

chanfro, com maçarico, e soldada com eletrodos 

revestidos úmidos; (d) chapa com um pré-

aquecimento no chanfro, com maçarico, e 

soldada com eletrodos, pré-aquecidos em estufa. 

Para cada um desses testes serão feitos cinco 

corpos de prova (CP). Concluída a soldagem, 

todos os CPs serão inspecionados visualmente e 

pelo ensaio por líquidos penetrantes (LP) 

verificando verificar se houve alguma de 

descontinuidade aberta na superfície tais como: 

trincas, poros, dobras. Em seguida sendo o teste 

de análise de tensões residuais nas juntas 

soldadas por difração de Raios-X. Para todos os 

CPs serão analisados a sua microestrutura na 

Zona Termicamente Afetada (ZTA) e na Zona 

Fundida (ZF) com microscópico ótico, e avaliar 

se houve inclusões de material estranho 

causador da descontinuidade. Em sequência, 

outros ensaios mecânicos serão realizados 

como: tração, impacto (Charpy) e dobramento, 

microdureza Vickers. 

Resultados  

Após a realização dos testes laboratoriais 

específicos, serão analisados os resultados, por 

tipo de teste (isoladamente), buscando uma 

relação entre o que diz a literatura especializada, 

e a pratica, vista em certas oficinas, na 

soldagem do aço estrutural ASMT A-36 através 

dos eletrodos revestidos E7018. 

Conclusões 

Espera-se que os resultados de laboratório 

ratifiquem a necessidade de cuidados prévios 

com o material utilizado na soldagem do aço 

estrutural ASMT A-36 
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Introdução 

Os promotores de combustão com platina (Pt) 
são rotineiramente utilizados para catalisar a 
reação de oxidação CO e CO2 nas unidades de 
FCC operando em combustão total. O uso do 
promotor de combustão favorece a aceleração 
da reação de queima de CO, propiciando o 
aumento da concentração de CO2 ainda no leito. 
Pode-se acompanhar a eficiência do promotor 
por meio do aumento da relação CO2 /CO dos 
gases de combustão ou da diminuição do delta 
de temperaturas. É importante o 
acompanhamento da análise de teor de platina 
dentro do regenerador, pois as refinarias têm as 
concentrações de platina específica para cada 
tipo de seletividade e conversão de seu 
interesse. O objetivo deste estudo é desenvolver 
um método de decomposição de amostras 
(catalisador) por radiação micro-ondas, visando 
minimizar possíveis perdas na fase de abertura 
que atualmente é feito em chapa de 
aquecimento, otimizando tempo de análise que 
na primeira fase em chapa de aquecimento leva 
aproximadamente cinco horas para uma hora 
um forno micro-ondas.  
A fase crítica desta análise é a abertura de 
material silicatado que consiste no catalisador, à 
base de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3). A 
mistura dos ácidos Clorídrico, Nítrico 
(Formando Água Régia) e fluorídrico em 
frascos reacionais fechados aquecidos por 
radiação micro-ondas será utilizada para 
decomposição de materiais que contém 
silicatos, assim como os catalisadores: 
 
SiO2 + 6HF => H2SiF6 + 2H2O 
 
Visando minimizar esse problema, o 
procedimento mais eficiente envolve a 
decomposição assistida por radiação micro-
ondas. 

Material e Métodos 

Inicialmente será impregnado 1 mg/L de platina 
no catalisador  virgem, a partir desta amostra de 
referência serão realizados teste de 

decomposição por radiação micro-ondas tendo 
alguns parâmetros limitantes como tipo de 
amostra, massa ou volume de amostra, forno de 
micro-ondas e frascos reacionais, programa de 
aquecimento e número de amostras tratadas 
simultaneamente, técnica analítica empregada 
para medidas e elementos determinados. 
Após abertura da amostra de catalisador 
contendo valor conhecido de platina realizar 
método de extração do material decomposto 
para determinação de platina por espectrometria 
de absorção atômica por forno de grafite 
(GFAAS), essa técnica nos permite determinar 
teores cada vez menores, em virtude da alta 
sensibilidade e adequada exatidão e precisão 
dos resultados. 

Resultados  

Após levantamento de dados, o teste T será 
aplicado, esperando que os resultados da 
abertura por forno micro-ondas (sistema 
fechado) tenham uma repetibilade em torno de 1 
mg/L melhor do que os resultados da abertura 
por chapa de aquecimento (sistema aberto). 
    

Conclusões 

Já foram feitos alguns testes comprovando que é 
possível a otimização da análise com abertura 
por forno micro-ondas, esperasse que os 
parâmetros avaliados como massa da amostra, 
temperatura, e pressão contribuem para uma 
assertividade melhor para padronizar o método 
de análise. 
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Introdução 

O aumento do uso de metais em todos os 

campos da tecnologia, inclusive aquelas para 

aplicações em estruturas navais, que são 

constituidos basicamente por ligas metalicas e 

recobridas com revestimentos anticorrosivos. 

Uma grande atenção é dada aos revestimentos 

anticorrosivos, que são de fato camada de tinta 

protetora contra a corrosão.1  

A tinta a base de resina epóxi tem sido 

amplamente utilizado como material de 

revestimento para proteger o reforço dos 

substratos metálicos, devido à sua excelente 

capacidade de aplicação, excelente resistência 

química e forte adesão aos materiais 

heterogêneos. As principais desvantagens da 

resina epoxi são as proprieades de alto 

isolamento eletricidade, baixa resistência à 

fratura e resistência UV.2  No entanto, o sucesso 

da incorporação de carga de tamanho nano para 

revestimentos podem ajudar a melhorar muitas 

propriedades dos revestimentos, tais como 

resistência a UV, resistência corrosão e 

propriedade mecânica como arranhões na 

superfície do substrato. As propriedades de 

barreira dos revestimentos orgânicos podem ser 

beneficiadas com incorporação de carga.3 

 

Material e Métodos 

Nos experimentos, a resina epóxi comercial, foi 

escolhida como componente principal da tinta, 

para formar a matriz do compósito, foram 

utilizados diferentes teores de negro de fumo e 

com dois tipos de nanoargilas,  Claytone HT e 

Claytone APA , os quais foram dispersos em 

resina epóxi por dois métodos complementares 

por turraz e sonicador ultrassônico. Para análise 

dos resultados foi desenvolvido um 

delineamento composto central, sendo os dados 

analisados por superfície de resposta, com 9 

tratamentos e 3 variáveis independentes, sendo 

elas uma incorporação de negro de fumo 

condutor (1,0; 1,5; 2,0 phr), Claytone HT (0,5; 

1,0; 1,5 phr) e Claytone APA (0,5; 1,0; 1,5 phr). 

As misturas foram analisadas por reômetro 

oscilatório, termogravimétrica (TGA), difração 

de raios-X (DRX), Calorimetria diferencial de 

varredura (DSC), Determinação da aderência: e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

Resultados  

Foram realizadas analises térmicas por TGA das 

argilas Claytone HT e Claytone APA, os 

resultados dos termogramas foram semelhantes 

para as duas argilas que tiveram perda de massa 

de aproximadamente 29% a 800°C e as 

temperaturas iniciais (Tonset) e máximas (Tmáx) 

onde a velocidade de degradação máxima, 

foram determinadas através das curvas de perda 

de massa versus temperatura e que estão na 

tabela1. 

 
Tabela 1: Resultados dos termogramas das argilas. 

Argilas  Tonset (°C) Tmáx (°C) 

Claytone HT 267,00 323,30 

Claytone APA 208,50 240,02 

 

Conclusões 

Conclui que a Claytone HT possui uma 

estabilidade térmica superior à Claytone APA, 

como isto na tabela 1, verificou-se a degradação 

do sal presente nas duas argilas, sendo mais 

acentuada na Claytone HT que estabilizou com 

temperatura aproximadamente de 450 °C, isso 

se deve a uma possível conservação da massa 

orgânica quando submetido ao aquecimento. 
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Introdução 

O aumento do uso de metais em todos os 

campos da tecnologia, inclusive aquelas para 

aplicações em estruturas navais, que são 

constituidos basicamente por ligas metalicas e 

recobridas com revestimentos anticorrosivos. 

Uma grande atenção é dada aos revestimentos 

anticorrosivos, que são de fato camada de tinta 

protetora contra a corrosão.1  

A tinta a base de resina epóxi tem sido 

amplamente utilizado como material de 

revestimento para proteger o reforço dos 

substratos metálicos, devido à sua excelente 

capacidade de aplicação, excelente resistência 

química e forte adesão aos materiais 

heterogêneos. As principais desvantagens da 

resina epoxi são as proprieades de alto 

isolamento eletricidade, baixa resistência à 

fratura e resistência UV.2  No entanto, o sucesso 

da incorporação de carga de tamanho nano para 

revestimentos podem ajudar a melhorar muitas 

propriedades dos revestimentos, tais como 

resistência a UV, resistência corrosão e 

propriedade mecânica como arranhões na 

superfície do substrato. As propriedades de 

barreira dos revestimentos orgânicos podem ser 

beneficiadas com incorporação de carga.3 

 

Material e Métodos 

Nos experimentos, a resina epóxi comercial, foi 

escolhida como componente principal da tinta, 

para formar a matriz do compósito, foram 

utilizados diferentes teores de negro de fumo e 

com dois tipos de nanoargilas,  Claytone HT e 

Claytone APA , os quais foram dispersos em 

resina epóxi por dois métodos complementares 

por turraz e sonicador ultrassônico. Para análise 

dos resultados foi desenvolvido um 

delineamento composto central, sendo os dados 

analisados por superfície de resposta, com 9 

tratamentos e 3 variáveis independentes, sendo 

elas uma incorporação de negro de fumo 

condutor (1,0; 1,5; 2,0 phr), Claytone HT (0,5; 

1,0; 1,5 phr) e Claytone APA (0,5; 1,0; 1,5 phr). 

As misturas foram analisadas por reômetro 

oscilatório, termogravimétrica (TGA), difração 

de raios-X (DRX), Calorimetria diferencial de 

varredura (DSC), Determinação da aderência: e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

Resultados  

Foram realizadas analises térmicas por TGA das 

argilas Claytone HT e Claytone APA, os 

resultados dos termogramas foram semelhantes 

para as duas argilas que tiveram perda de massa 

de aproximadamente 29% a 800°C e as 

temperaturas iniciais (Tonset) e máximas (Tmáx) 

onde a velocidade de degradação máxima, 

foram determinadas através das curvas de perda 

de massa versus temperatura e que estão na 

tabela1. 

 
Tabela 1: Resultados dos termogramas das argilas. 

Argilas  Tonset (°C) Tmáx (°C) 

Claytone HT 267,00 323,30 

Claytone APA 208,50 240,02 

 

Conclusões 

Conclui que a Claytone HT possui uma 

estabilidade térmica superior à Claytone APA, 

como isto na tabela 1, verificou-se a degradação 

do sal presente nas duas argilas, sendo mais 

acentuada na Claytone HT que estabilizou com 

temperatura aproximadamente de 450 °C, isso 

se deve a uma possível conservação da massa 

orgânica quando submetido ao aquecimento. 
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 Palavras-chave: Laser Cladding, ZTA, Soldagem 

Introdução 

O processo de soldagem de revestimento por 

Laser Cladding1 é hoje uma ferramenta 

indispensável quando se necessita a 

recomposição dimensional de peças e/ou 

equipamentos que sofreram algum tipo de 

desgaste e/ou se pretende melhorar as 

características da região revestida. 

 
 Os objetivos deste projeto são: A familiarização 

com esta tecnologia2,3, permitindo que a 

soldagem ocorra sem mudança relevante na 

estrutura do metal de base, união metalúrgica 

muito eficiente, zero porosidade e uma zona 

termicamente afetada baixíssima, devido à alta 

velocidade de resfriamento da poça fundida. A 

flexibilidade do nível de diluição com o metal 

de base, com um processo robotizado, 

repetitividade e confiabilidade no que tange ao 

aporte de calor gerado no processo. 

Material e Métodos 

Utilizando 01 corpo de prova redondo (Ø100 x 

300mm), será depositado mediante o processo 

de laser Cladding 1,0mm de camada de Stellite 

6 em três regiões distintas com potencias de 

2000W, 3000W e 4000W. Posteriormente será 

realizado a usinagem superficial para 

normalização do revestimento.  

Para o desenvolvimento dos testes será utilizada 

a técnica de Planejamento de Experimentos, 

com o software Statistica’16, mediante o 

método Fatorial Completo tomando como fator 

principal a Potencia. As variáveis de respostas 

são com base nas propriedades mecânicas do 

substrato,  determinadas  mediante os ensaios de  

microdureza, tração e tenacidade. O custo do 

processo também é uma variável de resposta, a 

qual possibilitara a análise de viabilidade 

econômica, evidenciando a camada aplicada, 

como também o tempo de deposição, taxa de 

deposição e espessura de ZTA. Outros ensaios a 

realizar são: Não destrutivo por Liquido 

Penetrante, metalográficos (microscopia ótica e 

macroscopia) para caracterização 

microestrutural do revestimento, substrato e da 

zona termicamente afetada, assim como a 

identificação de descontinuidades como micro 

trincas ou poros.  

Os ensaios serão realizados na empresa 

Cascadura Industrial e também na UEZO. 

Resultados Esperados 

Esperam-se que o estudo mostre os seguintes 

resultados:  

- Excelência na deposição do Stellite 6, pelo 

processo de Laser Cladding no metal base SAE 

4140, no que diz respeito a fusão e aporte de 

calor aplicado. 

- Não constatação de qualquer mudança 

estrutural no metal base, além de se esperar uma 

baixíssima ZTA, sem muita alteração na dureza, 

não sendo necessário o tratamento posterior de 

alivio de tensão.  

- A partir das análises micro estruturais deve-se 

constatar que o material de base, bem como o 

metal de adição estão livres de poros, trincas, 

aprisionamento de óxidos, falta de fusão ou a 

visualização de incrustações, estes são 

indicadores de que a qualidade da solda do 

revestimento está em perfeitas condições. 
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Palavras-chaves: Junções comunicantes, Macrófagos e Trypanosoma cruzi

Introdução 

A doença de Chagas é causada pelo protozoário 

Trypanosoma cruzi e é um importante problema 

de saúde na América Central e do Sul. Na 

infecção chagásica, o parasita é capaz de 

prejudicar o funcionamento das células 

hospedeiras através de mudanças na 

comunicação celular.
1 

No entanto, essas junções 

não estão totalmente caracterizadas no sistema 

imunológico e, em particular, nos macrófagos 

que participam da resposta inata.
2
 A 

caracterização morfológica e funcional das 

junções comunicantes em macrófagos tem sido 

alvo de estudo de diversos grupos
3
, no entanto 

seus mecanismos regulatórios ainda merecem 

esclarecimentos, principalmente diante de 

alterações patológicas, como nos processos 

infecto-inflamatórios causados pelo 

Trypanosoma cruzi na Doença de Chagas. 

Assim, o principal objetivo deste estudo é a 

modulação estrutural e funcional da 

comunicação juncional, formada pela 

conexina43 (Cx43) em macrófagos J774-G8, 

após ativação com fatores pró-inflamatórios e 

na infecção por T. cruzi. 

Material e Métodos 

Os experimentos realizados foram: Ensaios 

Western Blot; Ensaios de imunofluorescência; e 

microinjeção de corante intracelular em células 

de linhagem macrofágica J774-G8 controle, em 

J774-G8 ativado com (Fator de Necrose 

Tumoral-α (TNF-α) mais interferon-γ (IFN-γ), 

ou em células infectadas com o parasita em sua 

forma tripomastigota de cepa Y (1:5). 

Resultados  

Experimentos de injeção de corantes em J774-

G8 tratadas com fatores demonstraram o 

aumento de comunicação entre as células. 

Western blot demonstrou que a expressão da 

proteína Cx43 aumenta em células infectadas 

após 48 horas. Em seguida, foi realizado 

experimentos de imunofluorescência em células 

infectadas com T. Cruzi após incubações de até 

48 e 72 horas, e mostraram que a Cx43 não 

estava presente na membrana plasmática e sim, 

retida no citoplasma. Nos mesmos 

experimentos, foi realizado marcação de 

faloidina e foi observado uma desorganização 

do citoesqueleto celular.      

Conclusões 

A proteína Cx43 depende da organização do 

citoesqueleto celular e a alteração desta 

estrutura provavelmente interferirá na função 

celular do macrófago na infecção do tecido. 
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 Palavras-chave: biomarcador, proteína, extração 

Introdução 

A obesidade é um estado crônico relacionado a 

múltiplas comorbidades como, diabetes tipo 2, 

doenças periodontais e cardiovasculares ( 

DHANDA & TAHERI, 2017). A obesidade 

acarreta um aumento na liberação de proteínas 

denominadas adipocinas, que podem ser 

encontradas no plasma sanguíneo e na saliva, 

criando um processo inflamatório prolongado e 

de baixa intensidade. O processo inflamatório 

apresentado na obesidade aumenta o risco para 

doenças cardiovasculares e periodontais (CHEN 

et al, 2014). O objetivo do presente estudo é 

analisar o proteoma do plasma e da saliva de 

adultos jovens com obesidade e sobrepeso em 

comparação com indivíduos eutróficos, e 

determinar possíveis biomarcadores para as 

doenças periodontal e cardiovascular. 

Material e Métodos 

As proteínas do plasma e da saliva serão 

extraídas por protocolos padronizados e 

posteriormente purificadas por filtros de 

membrana de celulose de 3 10 KDa, gerando 

frações proteicas de 3-10 KDa. A próxima etapa 

será a quantificação, e análise das proteínas por 

espectrometria de massa, comparando as 

amostras dos voluntários eutróficos com os de 

sobrepeso e obesidade. 

Resultados  

A saliva de quatro voluntários foi coletada e 

passou pelo processo de extração de proteínas, 

resultando em amostras de proteínas purificadas 

e peletes para posterior degradação enzimática. 

Plasma sanguíneo de dois voluntários também 

foram coletados e as proteínas extraídas e 

purificadas.. 

 

Conclusões 

As proteínas da saliva foram extraídas seguindo 

o protocolo e adaptado ao projeto. Os próximos 

passos a serem realizados, serão a quantificação 

e analise por espectrometria de massas 
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 Palavras-chave: Endometriose, angiogênese, clotrimazol.  

Introdução 

Endometriose é uma desordem ginecológica 

caracterizada pela presença de células 

endometriais fora da cavidade uterina, 

ocorrendo principalmente no peritôneo pélvico e 

ovários. A doença atinge 10% das mulheres em 

idade reprodutiva
1
. O exato mecanismo da 

patogenia da endometriose ainda é 

desconhecido e apesar de ser considerada uma 

doença benigna, a doença frequentemente 

apresenta características de malignidade
2,3

. 

Clotrimazol (CTZ) é um fármaco  antifúngico 

usado no tratamento de candidíase ginecológica, 

porém vários estudos mostram que o CTZ 

também possui propriedades anticancerígenas, 

anti-angiogênica e anti-inflamatória. O presente 

estudo investigou os efeitos farmacológicos do 

CTZ no estabelecimento e desenvolvimento de 

lesões endometrióticas usando um modelo 

experimental.    

Material e Métodos 

Os animais foram tratados de acordo com os 

protocolos aprovados pelo CEUA da UEZO 

(09/2014). A endometriose foi induzida e 

implantada em trinta fêmeas da espécie Wistar. 

Após o estabelecimento do implante de 

endométrio autólogo na cavidade peritoneal, as 

ratas foram divididas em dois grupos: grupo 

CTZ, tratado com 200 mg/kg do peso corporal e 

grupo controle que recebeu apenas oleo de 

girasol, ambos foram administrados por 

gavagem durante 15 dias consecutivos. O peso 

corporal, area da lesão, histologia, 

imunohistoquímica, citometria de fluxo, ELISA, 

bioquímica e análise hematológica foram 

realizados. 

Resultados  

Após 15 dias do transplante, as lesões formadas 

eram císticas e vascularizadas. Após 15 dias de 

tratamento o desenvolvimento, manutenção e 

peso das lesões foram diminuídos no grupo CTZ 

quando comparado ao controle. A 

caracterização histopatológica revelou a 

presence de glândulas e estroma endometrial, 

que confirmaram a viabilidade das lesões no 

grupo controle, entretanto, no grupo CTZ, 

houve regressão e atrofia das lesões. Na 

imunohistoquímica, VEGF e VEGFR-2 foram 

detectados principalmente nas lesões 

endometrióticas do grupo controle. ELISA 

revelou a diminuição nas concentrações de 

VEGF, PGE2 e IL-10 no grupo CTZ (P < 0.05, 

Test T de Student). O CTZ também diminuiu o 

número de macrófagos positivos (Mac-2+F4-

80+). Nenhuma evidência de toxicidade foi 

observada na dose de CTZ administrada.  

Conclusões 

Nossos resultados demonstram que o CTZ 

possui atividade anttiangiogênica e anti-

inflamatória, que causa a redução das lesões de 

endometriose.   
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 Palavras-chave: Junção comunicante, Macrófago, Toxoplasma gondii. 

Introdução 
O Toxoplasma gondii é o protozoário 
responsável pela toxoplasmose. (Dubey et al., 
2012)

1
. Na maioria dos adultos a toxoplasmose 

é assintomática, porém em alguns indivíduos 
pode causar grande morbidade e mortalidade. 
Algumas dessas complicações estão associadas 
à mudança de comunicação intercelular formada 
pelas Junções Comunicantes. Estas junções são 
responsáveis pela troca de íons e pequenos 
mensageiros que mantém a homeostase tecidual 
(Adesse et al., 2011)

2
. Contudo, ainda existem 

sistemas que estas junções não estão 
inteiramente caracterizadas. Dentre alguns 
destes sistemas, podemos destacar o sistema 
imunológico envolvendo os Macrófagos 
participantes da resposta inata. A caracterização 
morfo-funcional das junções comunicantes em 
macrófagos tem sido alvo de estudo de diversos 
grupos (Fortes et al., 2004)

3
, no entanto seus 

mecanismos regulatórios ainda merecem 
esclarecimentos, principalmente diante de 
alterações patológicas, como nos processos 
infecto-inflamatórios. Diante disto avaliamos as 
possíveis modulações das junções comunicantes 
formadas pela Conexina 43 (Cx43) em 
linhagens macrofágicas após da infecção com o 
parasito Toxoplasma gondii, e com tratamentos 
destas células com fatores pró-
imuneinflamatórios antes e depois da infecção. 

Material e Métodos 
(1)Cultura de células de linhagem macrofágica 
J774-G8; (2)Obtenção do protozoário 
Toxoplasma gondii; (3)Infecção das células com 
T. gondii no período de até 72h; (4)Tratamento 
com fatores pró-imunoinflamatórios no período 
de até 72h; (5)Ensaios de imunofluorescência 
para proteína Cx43, por microscopia confocal; 
(6)Ensaios de transferência imunoeletroforética 
da proteína Cx43; (7)Ensaios de microinjeção 
intracelular de corantes. 

Resultados  
Os resultados revelaram que as células J774-G8 
apresentaram alterações no perfil juncional no 
experimento de microinjeção de corante, 
quando submetidas a microambientes com 
fatores pró-imunes inflamatórios combinados 
(IFN-γ + TNF-α) em 48 horas de incubação, 
além de apresentar alterações no crescimento 
celular; As proteínas Cx43 e Faloidina 
interagem no mesmo espaço confocal na 
membrana plasmática de linhagem macrofágica 
J774-G8 não infectadas com o parasita, 
entretanto quando infectados, sofrem redução na 
membrana após 72 horas; A expressão proteica 
da Cx43 foi alterada de maneira significativa em 
células J774-G8 infectadas por 24 e 48 horas 
com o parasita Toxoplasma gondii, quando 
comparadas com as células não infectadas. 

Conclusões 

Diante dos resultados concluímos que o uso 
combinado dos fatores pró-imunoinflamatórios 
modula positivamente a comunicação celular da 
linhagem macrofágica J774-G8, além de alterar 
o crescimento celular. O parasita Toxoplasma 
gondii reduz o posicionamento da Cx43 na 
membrana celular causado pela desorganização 
do citoesqueleto mostrada pela marcação da 
Faloidina. A tentativa de combater a infecção 
leva o aumento da expressão proteica da Cx43 
em células macrofágicas infectadas, quando 
comparadas com as células não infectadas.  
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Introdução 

Para cada litro de biodiesel produzido por 

transesterificação de óleos e/ou gorduras são 

obtidos 100mL (10%) de glicerina. Mesmo que 

vários produtos contenham glicerina ou glicerol 

em sua formulação ainda não é o suficiente para 

atender a demanda. Sendo necessário convertê-

la em produtos de maior valor agregado. Assim 

surgiu a gliceroquímica que abrange reações do 

tipo cetalização, acetalização, carbonatação, 

desidratação, cloração entre outras
1
. Neste 

trabalho foi estudada a produção de Solketal 

pela reação de cetalização de glicerol com 

acetona na presença de catalisadores ácidos (H-

BEA e H-FER). O Solketal é um excelente 

aditivo para a gasolina, pode ser usado na 

formulação do óleo diesel e biodiesel. Também 

pode ser usado como “Solvente Verde”. O 

estudo cinético considerou apenas as etapas 

químicas: Adsorção (reagentes), Reação 

Química e Dessorção (produtos). Sendo 

propostos dois mecanismos: Eley-Rideal (ER) e 

Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson 

(LHHW)
2 

para descreverem as transformações 

químicas e físicas que ocorrem na reação de 

cetalização do glicerol com acetona ao utilizar 

as zeólitas H-BEA e H-FER como catalisadores. 

Material e Métodos 

As condições empregadas foram definidas pelo 

planejamento experimental fracionário 2
4-1

: 

60°C, 700rpm, razão molar 1:4(G:A), 5% de 

catalisador e tempos entre 5-180 minutos. Após, 

com os valores de conversão (XA) para cada 

tempo (t) foi possível modelar as cinéticas com 

o auxílio do Software STATISTICA 7.0. A 

metodologia aplicada para definir os modelos 

cinéticos foi adaptada de Shekara (2011)
3
.  

Resultados  

Ao fazer uma análise dos resultados percebe-se 

que o catalisador H-BEA foi o que 

proporcionou melhores resultados de conversão 

de glicerol (XA) atingindo 74,17 % aos 180 min. 

Já o catalisador H-FER finaliza a reação com 

conversão (XA) 57,07 % para o glicerol. O 

catalisador mais seletivo á Solketal foi à zeólita 

H-BEA apresentando valores, em média 

97,94%, durante todo o processo. Já a 

seletividade da zeólita H-FER na produção de 

Solketal mostrou-se bastante instável, variando 

entre 77,30 e 95,13 % durante o processo. Pode-

se dizer que existem dois modelos cinéticos que 

possuem bons ajustes: Modelo (ER) supondo 

que a adsorção da acetona é a etapa controladora 

da reação de cetalização e o Modelo (LHHW) 

supondo que a reação química entre o glicerol e 

a acetona na superfície do catalisador. A 

possível explicação é de que o modelo de 

LHHW envolve a adsorção do glicerol em 

direção a um sítio ativo que já contém uma 

molécula de acetona adsorvida. Isto é muito 

menos provável de acontecer devido à estrutura 

da molécula de glicerol ter menos afinidade, em 

comparação a molécula de acetona, com o sítio 

ativo das zeólitas. Além disso, o excesso de 

acetona (4:1 molar) diminui a possibilidade do 

glicerol se adsorver do junto à acetona no sítio 

ativo das zeólitas H-BEA e H-FER. 

Conclusões 

A produção de Solketal pela cetalização de 

glicerol com acetona, empregando H-BEA e H-

FER como catalisadores, ocorre através do 

mecanismo de Eley-Rideal sendo o de melhor 

ajuste. O catalisador H-BEA apresentou os 

melhores resultados para a conversão de glicerol 

e seletividade à Solketal. 
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Introdução 

O câncer de mama é um problema de saúde 

pública, com uma alta incidência, sendo a 

principal causa de morte por câncer em 

mulheres no Brasil e no mundo1. Dentre os 

processos envolvidos no microambiente tumoral 

da mama, destacam-se a angiogênese e a 

inflamação, tendo o fator de crescimento 

vascular endotelial (VEGF), a ciclo-oxigenase 2 

(COX-2) e os macrófagos, como os principais 

fatores desses processos2. Recentemente, o 

extrato de Euterpe oleracea (açaí), um fruto 

abundantemente encontrado na região 

amazônica, apresentou efeito antitumoral in 

vitro em linhagens de células de carcinoma 

mamário humano pelo aumento da indução de 

autofagia, diminuindo a viabilidade celular nas 

células MCF-73. O presente estudo teve como 

objetivo estabelecer um modelo experimental de 

carcinoma mamário e avaliar o potencial efeito 

farmacológico do açaí nesse modelo, avaliando 

fatores angiogênico e inflamatórios. 

Material e Métodos 

Este trabalho foi aprovado pela CEUA-UEZO 

(008/2014). Foram utilizadas 40 ratas Wistar, 

distribuídas aleatoriamente em 2 grupos: tratado 

com 200 mg/kg de extrato de açaí e controle que 

recebeu apenas o veículo, ambos via gavagem 

durante 16 semanas. Um dia depois do início do 

tratamento, o tumor mamário foi induzido com 

administração de 25 mg/kg de DMBA (7,12-

dimetil benzo antraceno) via subcutânea na 

região mamária. Ao final do tratamento o tumor 

foi coletado para as análises macroscópica, 

histológicas e imunohistoquímica (VEGF, 

VEGFR-2, COX-2 e MMP-9); lavado peritoneal 

para citometria de fluxo (F4-80/MAC-2+) e 

ELISA (VEGF, PGE2 e IL-10). As amostras do 

coração, fígado e rins foram coletadas para 

análises histológicas. 

Resultados  

O estabelecimento tumoral foi confirmado, após 

16 semanas da indução, pela avaliação 

macroscópica e histológica, com uma taxa de 

indução tumoral e óbitos de 93,2% e 43,8%, 

respectivamente. Após tratamento com açaí, 

verificou-se uma diminuição das células 

inflamatórias e do número de macrófagos em 

cerca de 50%, com uma menor concentração de 

PGE2, VEGF e IL-10. Além disso, houve uma 

redução na imunomarcação para VEGF, 

VEGFR-2 e COX-2, no grupo tratado com açaí 

quando comparado ao controle. O açaí 

aumentou a sobrevida dos animais (P = 0,002, 

Teste de long-rank), reduziu significativamente 

o número de óbitos (P = 0,0036, Teste Qui-

quadrado), diminuiu o desenvolvimento tumoral 

e protegeu o fígado e os rins dos efeitos tóxicos 

causados pelo carcinógeno DMBA.  

Conclusões 

Esses resultados demonstram o potencial 

antiangiogênico e anti-inflamatório do açaí, pela 

a redução no número de macrófagos, inibindo a 

sinalização VEGF/VEGFR-2 e os níveis de 

PGE2, contribuindo para a redução do tumor 

mamário. Com isso, o açaí poderia ser um 

agente terapêutico coadjuvante no tratamento do 

câncer de mama. 
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Introdução 

A endometriose é uma doença ginecológica 

complexa e multifatorial, definida pela presença 

de tecido endometrial fora do útero. Os 

mecanismos moleculares para a patogênese da 

endometriose ainda não foram totalmente 

elucidados, no entanto, é sabido que processos 

hormonais e genéticos bem como fatores 

ambientais contribuem para o fenótipo da 

doença. 
1
 Como esta doença é dependente de 

estrogênio, polimorfismos genéticos envolvidos 

na biossíntese ou regulação do estrogênio, tal 

como o citocromo P450 2C19 (CYP2C19), 

poderiam ser considerados como biomarcadores 

para a endometriose. Além disso, vários estudos 

tem mostrado uma associação significativa entre 

a doença e o índice de massa corporal (IMC), 

mas, os mecanismos dessa associação 

permanecem um enigma. 
2,3

 Nesse contexto, o 

objetivo deste estudo foi investigar a 

contribuição dos polimorfismos CYP2C19*2 e 

CYP2C19*17 e do IMC na endometriose. 

Material e Métodos 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do HFSE-RJ (Protocol: 414/2011) 

e HMF-RJ (Protocol: 1.244.294/2015). Este é 

um estudo retrospectivo caso-controle, que 

envolveu 356 mulheres (187 casos e 169 

controles), que foram submetidas à laparoscopia 

ou laparotomia em dois hospitais de referência 

do sistema público de saúde. Os polimorfismos 

CYP2C19*2 e CYP2C19*17 foram genotipados 

utilizando o ensaio de discriminação alélica 

TaqMan. Os dados nominais foram avaliados 

pelo teste Qui-quadrado de Pearson, e as 

associações dos polimorfismos estudados e do 

IMC na endometriose foram analisadas pela 

regressão logística multifatorial. 

Resultados  

Os casos de endometriose foram 

significativamente mais jovens que os controles 

(35,9 ± 7,29 e 37,7 ± 8,59, respectivamente, P = 

0,03) e apresentaram um IMC menor (26,5 ± 

4,68 e 27,8 ± 5,65, respectivamente, P = 0,02). 

Além disso, foi observada uma alta prevalência 

dos sintomas dismenorréia, dispareunia, dor 

pélvica crônica, problemas urinários e 

intestinais cíclicos e infertilidade no grupo caso 

quando comparado ao grupo controle (P < 

0,001). O alelo CYP2C19*2 apresentou risco no 

desenvolvimento da endometriose, 

considerando todos os casos ou apenas as 

pacientes de endometriose profunda infiltrativa 

(CYP2C19*2: OR = 1,83; 95% CI = 1,17 – 2,85 

e OR = 2,32; 95% CI = 1,42 – 3,77, 

respectivamente). Entre as mulheres com o IMC 

entre 30 e 40, o polimorfismo CYP2C19*2 foi 

associado positivamente com o 

desenvolvimento da endometriose 

(CYP2C19*2: OR = 3,27; 95% CI = 1,55 – 6,89 

e *1/*2 + *2/*2: OR = 4,24; 95% CI = 1,68 – 

10,7).  

Conclusões 

Os achados desse estudo preliminar sugerem 

que o polimorfismo CYP2C19*2 foi 

positivamente associado com o 

desenvolvimento da endometriose e o IMC pode 

ter uma interação significativa com este 

polimorfismo e a doença. 
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 Palavras-chave: celecoxibe, endometriose, modelo experimental 

Introdução 

A endometriose é uma patologia ginecológica 

estrogênio-dependente caracterizada pelo 

crescimento de tecido endometrial, composto 

por elementos glandulares e/ou estromais, em 

localização extrauterina que afeta certa de 5 a 

10% das mulheres em idade reprodutiva 

apresentando sintomas como infertilidade, dor 

pélvica crônica e dispareunia1. O processo de 

angiogênese é essencial para a sobrevivência 

das lesões endometrióticas. Nesse contexto, 

estas lesões podem se comportar com 
características malignas muito semelhantes ao 

câncer, por apresentarem aumento da 

proliferação celular, invasão e neoangiogênese2. 

Nosso grupo já caracterizou o aumento da 

distribuição do Fator de Crescimento Endotelial 

Vascular (VEGF) e seu receptor (KDR) e a 

ciclooxigenase-2 (COX-2) em lesões 

endometrióticas em comparação ao endométrio 

normal2,3. Neste sentido, pretendemos avaliar o 

efeito farmacológico e tóxico do uso prolongado 

do celecoxibe, um inibidor seletivo de COX-2 
de uso oral, em um modelo experimental de 

endometriose.  

Material e Métodos 

O modelo experimental de endometrioses 

peritoneal aprovado pelo CEUA da UEZO (Nº 

09/2014) foi estabelecido em ratas Wistar com 8 

semanas de idade. Após estabelecimento e 
confirmação macroscópica das lesões, os 

animais foram tratados durante 60 dias: grupo 

controle (n=4) e tratado com 0,3g/mL/dia de 

Celecoxibe (n=6), via gavagem. Após o 

tratamento realizamos as análises macroscópica, 

histológica (hematoxilina-eosina) 

imunohistoqu[imica para VEGF, KDR, MMP-9, 

COX-2, F4-80, análises hematológica, 

bioquímica (concentrações de óxido nítrico, 

marcadores de hepatotoxicidade e 

cardiotoxicidade) e citometria de fluxo para F4-

80 e MAC-2+. 

Resultados  

Após 60 dias, foi observado macroscopicamente 

uma diminuição significativa no tamanho das 
lesões no grupo tratado comparado ao controle, 

sendo confirmado na análise histológica. Houve 

significativa diminuição da distribuição de 

VEGF, KDR, MMP-9, COX-2 e F4-80, no 

grupo tratado quando comparado ao controle. 

Nas análises hematológicas, o grupo controle 

apresentou um aumento do número de 

linfócitos, diferente do observado no grupo 

tratado. Observou-se no grupo tratado uma 

diminuição no número de macrófagos ativos 

(F4-80/ MAC-2+), assim como uma diminuição 

significativa dos níveis de óxido nítrico. 

Conclusões 

O uso de inibidores seletivos de COX-2 destaca-

se como uma alternativa eficaz no tratamento 

clínico da endometriose, já que, atualmente, o 

tratamento definitivo ainda depende de 

procedimentos cirúrgicos invasivos. É 

importante avaliar o grau de toxicidade 
hepático, cardíaco e renal destes medicamentos 

inibidores seletivos de COX-2, já que muitos 

foram retirados do mercado em função dos 

efeitos colaterais adversos graves após a 

comercialização. 
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Introdução 

A agricultura faz uso principalmente de um 

modelo de cultivo baseado no monocultivo. 

Neste modelo produtivo, a principal forma de 

controle de pragas, doenças e plantas daninhas é 

através do uso de agrotóxicos. O uso 

indiscriminado de agrotóxicos pode contaminar 

o meio ambiente, da mesma forma que o destino 

inadequado de suas embalagens. Destas 

embalagens, mais de 20% são de Polietileno de 

Alta Densidade (PEAD)
1
 e poderiam ser 

recicladas se não houvessem resíduos de 

agrotóxicos. Neste trabalho utilizamos o 

herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-

D), que é um dos mais utilizados no Brasil
1
, 

como modelo no estudo. O uso da estirpe 

bacteriana CH06 para a degradação de 2,4-D já 

se mostrou promissor em estudos realizados por 

nossa equipe
1,2

. O objetivo deste trabalho foi 

analisar a capacidade de crescimento da estirpe 

bacteriana CH06  na presença de PEAD. 

Material e Métodos 

 Com o objetivo de analisar o crescimento 

microbiano de bactérias degradadoras de 2,4-D 

(CH06 e Ralstonia eutropha JMP134) em 

contato com o plástico PEAD foi realizado o 

teste de crescimento em meio LB sólido 

enriquecido com 300 mg.l
-1

 de 2,4-D. Para este 

teste foram utilizados discos de 0,5 cm de 

plástico PEAD que foram submetidos a um 

processo de assepsia com Etanol 70% por 15 

min e luz ultravioleta por mais 15 minutos. 

Estes discos então foram adicionados sobre o 

meio de cultura sólido previamente inoculado 

pelo método de spread plate com as bactérias de 

interesse. Após, as placas foram incubadas por 

72 h a 30°C.  

Resultados  

Após a incubação de 72 h das placas foi 

possível observar que o contato com os discos 

de PEAD não inibe o crescimento das bactérias 

analisadas (Figura 1). Foi possível observar na 

placa da R. eutropha JMP134  (Figura 1B) a 

possível formação de biofilme sobre um dos 

discos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Crescimento das estirpes bacterianas 

em contato com o PEAD. A) estirpe CH06; B) 

R. eutropha JMP134. 

 

Conclusões 

As bactérias do estudo se desenvolvem em 

contato com o PEAD, não havendo inibição do 

crescimento pela presença do plástico. Resta 

verificar se o crescimento bacteriano interfere 

nas características físico-químicas do PEAD de 

modo a inviabilizar a reciclagem de embalagens 

de agrotóxicos deste material. 
Agradecimentos: FAPERJ 
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Introdução 

O ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) é um composto       

organoclorado que consiste no princípio ativo de um        

herbicida de classe toxicológica II, considerado      

altamente tóxico. No Brasil seu consumo beira 80        

mil toneladas/ano, principalmente no controle de      

pragas que afetam as plantações de uma variedade        

de cereais como milho, trigo, arroz e soja.        

Entretanto, apesar da ampla utilização e análise,       

ainda não foi desenvolvido um método que reúna        

todas as vantagens para a análise destes compostos        

em amostras de solo e água1. O objetivo do trabalho          

consiste no desenvolvimento de um método analítico       

validado para quantificação do 2,4-D, o que deve        

envolver um processo de avaliação que estime sua        

eficiência na rotina do laboratório². 

Material e Métodos 

A metodologia seguirá a técnica eletroanalítica      

proposta por Pinho (2017). Na atual fase será        

realizada a determinação de uma série de       

parâmetros, dentre os quais: a faixa de       

linearidade, faixa de trabalho, seletividade,     

limite de detecção, precisão do método,      

repetitividade, reprodutibilidade e exatidão,    

assim como a realização de teste de       

recuperação. A contra técnica a ser utilizada no        

processo de validação será a cromatografia      

líquida de alta eficiência. 

Resultados 
Entre os principais resultados esperados ao final de        

um ano de atividades para o projeto estão a         

disposição de um método validado para      

quantificação do 2,4-D em baixas concentrações na       

matriz, capacitando os alunos envolvidos para      

realização de testes analíticos de substância com       

toxicidade significativa. 

Perspectivas 
Métodos analíticos de rotina confiáveis são muito       
necessários, principalmente quando se trata de      
substâncias com toxicidade tais como o 2,4-D, uma        
vez que respostas analíticas imprecisas podem      
comprometer de forma significativa os resultados      
obtidos. Assim, a validação do método      
eletroanalítico para dosagem desse agrotóxico     
garantirá, por meio de estudos experimentais, que o        
método atenda às exigências necessárias para      
assegurar a confiabilidade dos resultados. 
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Introdução 

O ambiente marinho é o maior habitat da Terra, 
incluindo as condições mais extremas de 
temperatura, luz, salinidade e pressão 
encontradas para sobrevivência. Apesar de 
abrigar cerca de metade da biodiversidade 
global, o ambiente marinho ainda é pouco 
explorado para propósitos biotecnológicos1. No 
Brasil, a diversidade cultivável de bactérias 
heterotróficas em corais saudáveis e doentes do 
Banco de Abrolhos foi descrita2, indicando a 
presença de atividades lipolíticas3, 
antimicrobianas e a presença de toxinas com 
alto potencial patogênico3. Neste trabalho, será 
utilizada como modelo de estudo uma coleção 
de isolados de ambientes marinhos brasileiros 
como recife de Abrolhos e as Ilhas Oceânicas 
São Pedro e São Paulo com o intuito de 
caracterizar a capacidade de síntese de 
antimicrobianos dessas coleções, a atividade 
bacteriostática e bactericida da substância assim 
como sua composição bioquímica através de 
análise proteômica, para detecção de 
bacteriocinas.  

Material e Métodos 

Triagem por atividades antimicrobianas nas 
bactérias da coleção de Abrolhos e do 
Arquipélago São Pedro e São Paulo: 
Inicia-se com o cultivo de isolados bacterianos 
em spots, a partir do estoque, seguido de 
incubação a 30º C por 48hs. Posteriormente as 
bactérias são mortas por intermédio de vapores 
de clorofórmio. 
Em seguida, faz-se a inoculação de linhagens 
patogênicas teste, em meio semi-sólido, para 
posterior implementação de overlayer nos spots. 
Após 24 horas, determina-se a formação de 
halos de inibição.E após verificado os halos, 
realizar cultivo em caldo seguido de 
centrifugação para a obtenção do sobrenadante 
contendo o antimicrobiano, tratando 
posteriormente com proteases para determinar 
se sua estrutura é protéica. 

Resultados  

Foram testados até o momento 500 isolados 
bacterianos o qual cerca de 16,4% 

(aproximadamente um quinto) dos indivíduos 
apresentou síntese de substancia antimicrobiana. 
Os testes foram realizados contra três bactérias 
indicadoras Gram-negativas, sendo duas 
patógenos de humanos (Burkholderia 
cenocepacia e Víbrio parahaemolyticus) e uma 
de coral (Víbrio coralliilyticus). Foram eleitos 
para os testes os meios de cultura Marine, Luria 
Bertani + Marine (LBM), com a proporção de 
1:0,5, e Brain Heart Infusion (BHI). As escolhas 
foram feitas com base na biodisponibilidade de 
nutrintes orgânicos e inorgânicos sendo BHI o 
meio com mais organo nutrientes e menos 
inorganicos, o Marine com disponibilidade 
inversa das do meio BHI e LBM como valores 
intermediários com relação aos dois nutrientes, 
afetando o resultado final do crescimento.  
As bactérias com atividade antimicrobiana 
foram fotografadas para posterior medição do 
raio de inibição, e cultivadas em meio caldo 
Marine e posteriormente centrifugadas para 
separação de fases e obtenção do sobrenadante 
contendo o antimicrobiano.      

Conclusões 

O potencial de bactérias marinhas brasileiras 
como fonte de novos antimicrobianos é real, 
podendo abranger mecanismos já conhecidos ou 
até um novo modelo de inibição, tornando-se 
uma nova fonte de recursos para síntese de 
novos antibióticos. Observa-se também a 
influência de inoculação sobre a atividade dos 
isolados, variando a sua taxa de síntese de 
substancias antimicrobiana ou até inibindo-a por 
completo. 
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Introdução 

Analisar o comportamento humano em grandes 

aglomerações tem sido um desafio constante 

para a segurança pública e privada. 

Recentemente, o aumento do número de 

câmeras de vigilância em todo mundo tornou 

possível o desenvolvimento de sistemas de 

monitoramento automatizado de comportamento 

humano coletivo. A premissa básica é de que a 

natureza é o otimizador perfeito, mesmo 

baseando-se em princípios simples como a 

tentativa e erro, e a seleção natural dos mais 

aptos. Sendo assim, um programa de 

computador que efetue a busca por soluções 

ótimas mimetizando a forma como os 

organismos atuam, se aproximariam da 

perfeição da natureza. Em inteligência de 

enxames, procura-se otimizar o processo de 

análise computacional utilizando algoritmos 

com base na simulação do comportamento 

social de sistemas vivos tais como colônias de 

bactérias, cardumes de peixes, enxames de 

insetos, bando de aves, dentre outros.¹ 

Material e Métodos 

O sistema proposto extrai o movimento entre 

frames utilizando o fluxo óptico (FO).  

As camadas são então tratadas como funções de 

custo e otimizadas pelo algoritmo de colônia de 

bactérias artificiais (CBA) e na habilidade 

natural das bactérias de se agruparem em 

colônias na abundância de “nutrientes”. O 

registro comportamental das bactérias artificiais 

durante a otimização compõe o conjunto de 

treinamento da rede neural artificial de Kohonen  

 

(RNK).² Após o treino, a rede torna-se capaz de 

separar em classes os eventos distintos 

ocorridos no vídeo. 

Resultados   

 
Figura 1: Simulação do movimento táctico em 

função de custo de bactérias artificiais. 

 

 
Figura 2: Evolução do crescimento das 

colônias de bactérias artificiais ao longo de 5 

épocas de cada camada de movimento. 

Conclusões 

O sistema proposto foi capaz de realizar a 

detecção de eventos anormais em cenários 

cotidianos, sendo capaz de realizar a análise das 

camadas em tempo real e com baixo custo 

computacional. Podendo ser aplicado no 

monitoramento social e ambiental. 
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Introdução 

A melatonina tem papel central no controle 
da replicação do parasite causador da 
malária e estabilização da parasitemia. O 
bloqueio da via deste hormônio pode 
contribuir para a descoberta de novas 
drogas antimalariais. As opções de 
tratamento específico dependem da 
espécie do parasita que causa a infecção. 
Desta forma, é importante a descoberta de 
novas substâncias que possam ser 
utilizadas no tratamento desta doença. A 
preparação de derivados da melatonina 
tem como intuito a inibição do crescimento 
ou propiciar a morte do Plasmodium 
falciparum.1,2 

Materiais e Métodos 

Com o objetivo de preparar derivados da 
melatonina que possam exibir atividade 
antimalárica sobre o ciclo celular do 
parasita, diversas moléculas contendo em 
sua estrutura, anéis heterociclos, ou anel 
benzênico foram planejadas. A metodologia 
de síntese proposta apresenta etapas 
reacionais que já foram devidamente 
relatadas na literatura, o que reforça a 
possibilidade de obtenção dos compostos 
de maneira eficiente. 

Resultados e Discussão 

O precursor melatonina foi submetido à 
reação de hidrólise para a formação do 
grupo amina livre. Posteriormente, este 
intermediário foi tratado com diferentes 
cloretos de acila para a formação dos 
respectivos produtos desejados (Esquema 
1). A triptamina, um congênere da 
melatonina, foi também utilizada como 
precursora na formação dos compostos 
derivados de melatonina (Esquema 2). 
 

 
Esquema 1: Preparação dos derivados da melatonina 

 

 
Esquema 2: Preparação dos derivados da triptamina 

Conclusões 

A reação empregada na preparação dos 
compostos mostrou-se eficiente com 
rendimento satisfatório. 
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Introdução 

Yang e colaboradores (2009) apontam que a 

extração em fase sólida é uma ótima técnica 

para pré-concentração de íons metálicos em 

tratamentos residuais. Segundo Anirudhan e 

colaboradores (2014) Polímeros de Impressão 

Iônica IIPs são materiais sintéticos com sítios de 

reconhecimento gerados artificialmente capazes 

de religar especificamente um íon metálico. A 

elevada seletividade dos IIPs deve-se ao efeito 

memória do polímero para os íons de impressão 
(ZHAI et al., 2007). Os IIPs podem contribuir 

para promover a pré-concentração de metais em 

ambientes onde estão pouco concentrados.  

O cádmio (Cd) é um metal tóxico que pode ser 

encontrado em ecossistemas aquáticos quando é 

descartado incorretamente. Em consequência 

disso é possível a bioacumulação desse metal na 

cadeia alimentar, causando graves danos á saúde 

humana.  

Nesta perspectiva, o presente trabalho busca a 

síntese de um IIP impresso com o íon Cd2+, 

tendo a finalidade de proporcionar a 
quantificação desse íon metálico em sistemas 

aquáticos. 

Materiais e Métodos 

O desenvolvimento do Polímero de Impressão 

Iônica (IIP) se deu através da formação do 

complexo amidoxima/Cd2+, e posterior reação 

de polimerização. Para preparação do complexo 
amidoxima/Cd2+ foi feita a modificação do 

monômero acrilonitrila através de reação com o 

cloridrato de hidroxilamina, seguida da adição 

de íons Cd2+. O complexo amidoxima/Cd2+ foi 

polimerizado com Estireno e Divinilbenzeno 

Sty-DVB por polimerização em suspensão 

aquosa. 

Resultados e Discussão 

CH2

N
+ OHNH2

CH2

N

NH2

OH

 
Figura 1: Representação esquemática da 

produção do grupo amidoxima 

 

 
Figura 2: Espectro FTIR do produto de reação entre  

acrilonitrila e cloridrato de hidroxilamina 

 

A principal observação é a presença da banda em 1665 cm-1, 

presente no complexo e ausente no espectro de FTIR do 

monômero, atribuída a δ -C=N, indicando a presença dos grupos 

amidoxima.  

 

(a)                                     (b) 

   
Figura 3: (a) MEV da resina de impressão iônica IIP e perfil 

de distribuição de Cd2+ por EDS 

Conclusões 

Foi possível preparar o complexo amidoxima/Cd2+ e polimerizá-lo com 
os monômeros estireno e divinilbenzeno para a produção de um Polímero 
de Impressão Iônica.  
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Introdução 

Os microrganismos são responsáveis por uma 

gama de processos infecciosos, inclusive 

oportunistas. Estes últimos podem ser causados 

por microrganismos comensais como é o caso 

de Bacteroides fragilis, espécie de bactéria 

anaeróbica obrigatória, Gram negativa, 

pertencente ao filo Bacteroidete. B. fragilis é  

dominante no trato gastrointestinal e 

colonizador do trato vaginal em humanos, sendo 

responsável por grande parte destas infecções 

oportunistas1, tendo alta virulência tanto pela 

sua composição quanto pelo fato de produzir 

biofilme. A Trichomonas vaginalis por sua vez  

é caracterizada como um protozoário anaeróbico 

facultativo, que atua de forma parasitária, sendo 

capaz de se adequar as condições do meio em 

que vive (alteração do pH vaginal, por 

exemplo). Este parasito é o agente etiológico da 

Tricomoníase, doença sexualmente 

transmissível que atinge o trato urogenital de 

milhões de seres humanos.  Tendo em vista que 

B. fragilis e T. vaginalis podem coexistir no 

mesmo sítio de colonização, estudos que 

analisem a interação entre os mesmos são 

importantes para elucidar os mecanismos 

envolvidos no evento, uma vez que já foi 

descrito na literatura que T. vaginalis é capaz de 

fagocitar Escherichia coli, que refletiria um 

mecanismo de persistência do parasito. 

Resultados anteriores do nosso grupo 

demonstraram que B. fragilis parece ser capaz 

de afetar a viabilidade da T. vaginalis a partir de 

seis horas de interação. Desta forma, este 

trabalho busca obter novos dados para elucidar 

as alterações causadas em T. vaginalis por B. 

fragilis.  

Material e Métodos 

Serão utilizadas as cepas de B. fragilis 638R e 

ATCC25285, cultivadas em BHI-PRAS e 

trofozoítos de T. vaginalis FMV-1 cultivadas 

em meio TYM, ambas as culturas serão 

incubadas a 37º por 24 horas. Os ensaios de 

interação serão realizados nos períodos de uma 

e seis horas nas seguintes proporções 

protozoário/bactéria: 1:10, 1:50 e 1:100. Os 

resultados serão analisados por microscopia 

eletrônica de varredura após processamento 

adequado das amostras, utilizando a técnica de 

contrastação negativa.  

 

Resultados  

Com os resultados espera-se observar mudança 

significativa tanto na morfologia quanto na 

viabilidade da população de T. vaginalis após 

interação com B. fragilis a fim de confirmar que 

a bactéria interfere  de forma direta no número 

de  protozoários, corroborando resultados 

obtidos anteriormente. 

 

Conclusões 

Através dos resultados obtidos espera-se 

concluir que Bacteroides fragilis causa efeitos 

deletérios na Trichomonas vaginalis de forma a 

se manter viável e persistir no hospedeiro, o que 

pode estar associado à sua capacidade pró-

apoptótica e a produção de metabólicos 

tóxicos3.  
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Introdução 

A matriz energética mundial é voltada para a 

utilização de fontes de carbono fóssil, com 

participação de 80% do total de energia 

utilizada. Preocupações com o meio ambiente 

fizeram com que muitos projetos relacionados a 

fontes energéticas alternativas fossem 

desenvolvidas, como o aproveitamento 

energético dos RSU (resíduos sólidos urbanos). 

O potencial energético global dos resíduos pode 

ser estimado em 8-18 EJ/ano em 2010, o que 

poderá aumentar para 13-30 EJ em 20251. Este 

trabalho tem como objetivo comparar as 

populações microbianas metanogênicas e 

metanotróficas em amostras de diferentes 

profundidades de cinco poços do aterro de 

Adrianópolis, com a perspectiva de aumentar a 

produção de metano. A área estudada é a CTR 

Nova Iguaçu, a primeira central de tratamento 

licenciada no estado do Rio de Janeiro. O 

monitoramento da produção de gases foi através 

do ensaio de Potencial Bioquímico de Metano 

(GB21) 

Material e Métodos 

A coleta do RSU foi utilizando a perfuratriz AF-

130 da IMT.  As amostras foram coletadas 

quando a perfuratriz atingiu 5, 10 e 15 metros. 

A análise estatística empregada foi o teste não 

paramétrico de correlação de Spearman, 

utilizando o software Statistica 7.0. O fator R2 

foi utilizado para analisar a correlação entre as 

profundidades de cada poço com os seguintes 

parâmetros: Temperatura, pH, CO2, CH4, O2, 

Fração grossa orgânica, fração grossa 

inorgânica, fração fina orgânica e fração fina 

inorgânica. Para avaliar a produção de Biogás 

das amostras foi utilizada a metodologia GB212, 

que consiste em colocar a matéria orgânica do 

RSU em um frasco para a degradação, sendo a 

geração de biogás medida em um eudiômetro 

através da variação do volume de uma solução 

selante. O experimento é realizado tendo a 

temperatura de 30ºC controlada por um banho-

maria por 21 dias, sendo realizadas três leituras 

diárias do volume de gás gerado. 

Resultados  

Durante a separação das amostras foi 

identificado uma grande quantidade de fração 

fina orgânica, equivalente a 72% do total da 

amostra de 5 metros de profundidade sendo 

quase o dobro da quantidade da amostra de 15 

metros (40%), O excesso de matéria orgânica 

interfere no processo de hidrólise, assim não 

chegando à fase de metanogênese, que é a 

ultima etapa para a produção de metano, fato 

justificado quando comparado à presença de 

metano durante a coleta na amostra de 15 

metros  que foi de 46%  enquanto na amostra de 

5 metros foi de apenas 1%. Análises mostraram 

a média de produção do volume de gás da 

amostra de 5 metros P.6.4 e 5 metros, 10 metros 

e 15 metros no P.8. Durante os 21 dias de ensaio 

a media da produção de gás foi de 188 ml na 

amostra de 5 metros do P.6.4 e na amostra de 5 

metros do P.8 de 3200 ml, 10 metros a produção 

foi de 1180 ml e em 15 metros a produção foi de 

82 ml.   

Conclusões 

Novos ensaios de potencial bioquímico de 

metano com essas amostras são necessários para 

comparar os resultados e entender os 

mecanismos da produção e degradação do 

metano, para, a partir destes dados, buscar 

aprimorar a produção do biogás e obter maior 

eficiência energética. 
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Introdução 

O avanço industrial e agroindustrial resultou na 

contaminação do meio ambiente com metais 

pesados, gerando graves efeitos tóxicos em 

plantas, animais e seres humanos. Dentre esses 

metais temos o mercúrio (Hg), um elemento 

natural encontrado em baixas concentrações na 

natureza, que tem a capacidade de assumir 

diversas formas químicas orgânicas e 

inorgânicas¹. A presença desse metal no 

ambiente é uma preocupação global devido à 

sua alta toxicidade, mobilidade e longa 

permanência no ambiente². A exposição a 

elevadas concentrações do mesmo causa 

inúmeros problemas no organismo humano. Em 

vista da necessidade de tratamentos eficientes 

para remoção de Hg no meio ambiente, surgiu a 

biossorção, que é uma técnica economicamente 

viável empregada na remoção desses 

contaminantes, e é definida como um processo 

em que se utiliza biomassa vegetal ou micro-

organismos, na retenção, remoção ou 

recuperação de metais pesados de um ambiente 

líquido³.  
 

Material e Métodos 

A metodologia foi realizada de acordo com 

Kurniati². Foram selecionadas estirpes dentre os 

seguintes fungos: Aspergillus niger, Aspergillus 

versicolor, Penicillium chrysogenum, 

Penicillium corylophilum, Aspergillus flavus 

IOC 05, Aspergillus flavus IOC 4053, 

Aspergillus flavus IOC 4054, Aspergillus flavus 

IOC 4102, Aspergillus flavus IOC 4123 e 

Aspergillus flavus IOC 4133. Preparou-se uma 

solução de cloreto de mercúrio (HgCl2) na 

concentração de 6,77g/L. Essa solução foi 

adicionada ao meio de cultura Batata Dextrose 

Ágar (BDA), contido em placas de Petri, que 

atingiu uma concentração final de 13,54mg/L de 

HgCl2. Nessas placas foram adicionadas áreas 

circulares de aproximadamente 7 mm de 

diâmetro, obtidas a partir de placas de Petri 

inoculadas com os fungos utilizados no presente 

experimento. A seguir, todas as placas  

inoculadas com as porções de gelose foram 

incubadas em estufa bacteriológica a 30 °C, por 

10 dias. 

Resultados  

Dentre os fungos submetidos à seleção, apenas  

Aspergillus flavus IOC 05 e Aspergillus flavus 

IOC 4133 cresceram no meio contendo 

mercúrio.  

 
Figura1: Placas de Petri contendo mercúrio, 

cultivadas com os fungos crescidos em estufa 

bacteriológica, a 30 °C, após 10 dias de cultivo. 

À esquerda está a estirpe Aspergillus flavus IOC 

05 e à direita Aspergillus flavus IOC 4133.  

Conclusões 

O crescimento das estirpes IOC 05 e IOC 4133 

de Aspergillus flavus, no meio de cultura 

contaminado com Hg, mostra a capacidade 

desses fungos de tolerarem a presença de 

mercúrio, adicionado numa concentração final 

de 13,54mg/L de HgCl2. 
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Introdução 

O acometimento cardíaco é a manifestação mais 
grave e frequente da doença de Chagas crônica 

(Rassi e cols., 2000). Estudos desenvolvidos 

pelo grupo nos últimos anos demonstram o 

envolvimento do TGF-β na cardiopatia 

chagásica de camundongos infectados pelo T. 

cruzi na fase aguda e na fase crônica da doença 

de Chagas, com aumento dos níveis séricos 

dessa citocina e ativação da sua via de 

sinalização no tecido cardíaco dos animais 

infectados, resultando no aumento da expressão 

das proteínas de matriz extracelular, 
favorecendo a fibrose cardíaca (Ferreira e cols, 

2016). A inibição da via de sinalização de TGF-

β in vivo atenua significativamente a infecção 

pelo T. cruzi impedindo o desenvolvimento de 

danos ao tecido cardíaco dos animais infectados 

(Waghabi e cols.,2009; de Oliveira e cols., 

2012). Desta forma, o presente projeto se baseia 

na investigação do efeito do tratamento com um 

anticorpo anti-TGF-β, 1D11, em um modelo 

experimental crônico, para avaliar seu potencial 

como reversor da fibrose cardíaca.  

Material e Métodos 

Camundongos fêmeas foram infectados com 

tripomastigotas da cepa Colombiana de T. cruzi 

e monitorados eletrocardiograficamente para 

acompanhamento da evolução da miocardite. 

Após 120 dpi, foram tratados com o anticorpo 

neutralizante de TGF-β (1D11/Genzyme), uma 
vez/semana durante 4 semanas após 120 dpi na 

dose de 10mg/kg. O coração dos animais 

infectados e controle tratados ou não com o 

1D11 foram coletados para extração de 

proteínas e serão observados a expressão das 

proteínas de  interesse por Western Blot. Além 

disso, o sangue desses animais foi coletado para 

obtenção do soro e quantificação dos níveis 

circulantes de TNF e INF-γ por ELISA 

(Quantikine ® ELISA R&D).  

 

 
 

Resultados  

No presente estudo, observamos por ensaios de 

ELISA que os níveis séricos de TNF e INF-γ 

circulantes foram significativamente mais 

elevados durante a infecção crônica e o 
tratamento com 1D11 não alterou esses níveis. 

Os dados de eletrocardiograma (ECG) 

apresentou alterações cardíacas significantes e o 

tratamento com 1D11 melhorou a condução 

elétrica cardíaca nos parâmetros de batimentos 

por minuto (bpm), intervalo PR e duração da 

onda P.  

 

  

Conclusões 

Em conjunto, nossos dados preliminares 

revelam que durante a infecção há o aumento 

significativo do nível circulante das citocinas 

pro-inflamatórias analisadas, com significativas 

alterações cardíacas observadas pelo ECG. O 

tratamento com o 1D11 no esquema de 1x por 

semana apesar de não reverter o aumento das 

citocinas avaliadas foi capaz de melhorar a 

condução elétrica no coração dos animais 
tratados.  
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Introdução 

A inflamação está associada à patogênese da 

tendinopatia e as células Treg realizam ações 

anti-inflamatórias, contribuindo assim para o 

reparo precoce dos tecidos1,2. O fator de 

transcrição FOXP3 é essencial na função das 

células de Tregs, e o fator FCRL3 pode ser um 

regulador negativo da função Treg3. Os 

polimorfismos FCRL3 -169T>C e FOXP3 -

2383C>T estão localizados perto de elementos 

potenciais que regulam a expressão de seus 

respectivos genes2, portanto, é relevante avaliar 

a influência desses polimorfismos como fatores 

de risco para desenvolvimento de tendinopatia 

em atletas. 

Material e Métodos 

Este estudo caso-controle incluiu 271 atletas de 

voleibol (146 casos de tendinopatia e 125 

controles) recrutados na Federação Brasileira de 

Voleibol. As análises de genotipagem foram 

realizadas utilizando ensaios TaqMan, e a 

associação dos polimorfismos com tendinopatia 

foi avaliada por regressão logística 

multivariada. 

Resultados  

A frequência de tendinopatia pelo tendão foi de 

63% patelar, 22% de manguito rotador e 15% de 

calcâneo. Houve diferença significativa no 

tendão afetado entre os gêneros (p = 0,003). A 

avaliação das características do atleta revelou a 

idade (p <0,001), os anos de prática no voleibol 

(p <0,001) e a presença de dor no tendão (p 

<0,001) foram fatores de risco para a 

tendinopatia. A frequência FCRL3 -169T>C foi 

significativamente diferente entre casos e 

controles. Após o ajuste para fatores de 

confundimento, o polimorfismo FCRL3 -169C 

foi associado ao aumento do risco de 

tendinopatia (OR = 1,44; IC 95% = 1,02 - 2,04), 

quer considerando atletas que apresentam dor 

no tendão (OR = 1,98; IC 95% = 1,30 - 3,01) ou 

estavam afastados do treinamento devido à dor 

(OR = 1,89; IC 95% = 1,01 - 3,53). A 

combinação do genótipo variante (FCRL3 -

169TC ou CC e FOXP3 -2383CT ou TT) foi 

associado com um risco aumentado de 

desenvolver tendinopatia entre os atletas que 

apresentam dor no tendão (OR = 2,24; IC 95%: 

1,14-4,40). A análise combinada de FCRL3 -

169T>C e FOXP3 -2383C>T sugere uma 

interação gene-gene na susceptibilidade à 

tendinopatia. 

Conclusões 

O polimorfismo FCRL3 -169T>C pode 

aumentar o risco de desenvolver tendinopatia, e 

esse conhecimento pode melhorar o treinamento 

personalizado ou o tratamento de atletas de 

elite. 
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Introdução

Os organismos vivos costumam interagir com o
meio  ambiente  visando  manter  um  ambiente
interno  que  possibilite  a  sobrevivência,  o
crescimento e a reprodução. O oxigênio (O2) é
primordial  para organismos aeróbios;  contudo,
espécies  reativas  formadas  intracelularmente  a
partir  do  oxigênio  ameaçam  a  estabilidade
celular por meio da oxidação de biomoléculas, e
podem  comprometer  processos  biológicos
importantes.O dano oxidativo de  biomoléculas
pode  gerar  a  inativação  enzimática,  mutação,
ruptura  de  membrana,  ao  aumento  na
aterogenicidade de lipoproteínas plasmáticas de
baixa densidade e à morte celular. Estes efeitos
tóxicos  do  oxigênio  costumam se  associar  ao
envelhecimento  e  ao  desenvolvimento  de
doenças crônicas, inflamatórias e degenerativas.
Antioxidantes  enzimáticos  ou  não-enzimáticos
representam  uma  estratégia  interessante  de
proteção contra o estresse oxidativo provocados
por variados agentes.De acordo com Fernandes1,
o  Tempol  (4-hidroxi-2,2,6,6-
tetrametilpiperidina-1-ol) (3) e outros nitróxidos
cíclicos têm sido estudados como inibidores da
atividade da enzima mieloperoxidase (MPO) em
células  in  vitro.  Estes  compostos  também são
empregados  como  agentes  antioxidantes.
Recentemente  esta  classe  de  substâncias  foi
relacionada a atividade anti-câncer.1

Material e Métodos

Este  trabalho  tem  como  objetivo  estudar  e
sintetizar  o  tempol  (3) para  avaliação
anticancerígena em células de câncer de mama
in vitro.

Resultados 

A síntese do tempol  (3) inicia-se com a reação
de redução da triacetonamina (1) com hidreto de
sódio  e  boro  em  etanol,  com  rendimento  de
90%. Posteriormente o intermediário  formado,
2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol  (2),  foi
submetido à reação de oxidação com tungstato

de  sódio  (Na2WO4.2H2O)  e  peróxido  de
hidrogênio  (H2O2)  para formação do nitróxido
cíclico  tempol  (3),  com  rendimento  de  70%  

Esquema 1: Rota sintética para a preparação do
tempol(3).

Esquema  2:
Cristais do Tempol e Reação do Tempol.   

Conclusões

A metodologia  de  síntese  do  Tempol  (3)  foi
considerada satisfatória  e  será utilizada para a
preparação  desta  substância  em  quantidade
suficiente  para  avaliação  anticancerígena  no
laboratório  de  Pesquisa  de  Ciências
Farmacêuticas da UEZO.
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Introdução

A Biomicroscopia ultrassônica (BMUe) é uma 
ferramenta minimamente invasiva que permite a
aquisição de imagens ultrassônicas, com alta 
resolução, possibilitando a visualização de 
alterações em todas as camadas teciduais do 
intestino, esta técnica tem sido empregada no 
diagnóstico e acompanhamento de lesões do 
cólon em modelos experimentais de inflamação 
e câncer de cólon em murinos 1,2.
Os agentes de contraste ultrassônicos são 
utilizados para aumentar a ecogenicidade dos 
tecidos, e são utilizados experimentalmente para
melhorar a visualização da morfologia de 
tumores, recentemente foi demonstrado que 
vesículas gasosas isoladas de bactérias (GVs) 
podem agir como agentes de contraste 
ultrassônicos3. As GVs são vesículas 
preenchidas por gás com revestimento proteico, 
de tamanhos que variam entre 45 a 250 nm e 
comprimento de 100 a 600 nm e permite a 
difusão gasosa do meio com o interior da 
vesícula, conferindo estabilidade e tornando- as 
repórteres moleculares economicamente viáveis 
para imagens de ultrassom3. 
 Os objetivos do presente trabalho são: 
implementação da metodologia de produção das
GVs no Laboratório de Ultrassom; realização de
testes ao uso das GVs inicialmente em 
phantoms mimetizadores do cólon; e avaliação 
do uso das GVs na BMUe em camundongos 
submetidos a protocolos de indução de tumores 
no cólon.

Material e Métodos

As  culturas  de  Halobacterias  (Hbt)  foram
inoculadas  em  250  mL  de  meio  de  cultura
Carolina em frascos Erlenmeyer, e em seguida
foram mantidas em incubador a 42, agitadas a
100 rpm por 1 semana. Após, as culturas foram
colocadas em funis de separação por 1 semana a
temperatura  ambiente.  Após  esse  período,  o
sobrenadante foi separado, lavado com tampão
de  lise  e  transferido  para  tubos  do  tipo
Eppendorf para posterior purificação. Todos os
tubos  foram  centrifugados  a  8  °C  por  300g
durante 4 horas, os sobrenadantes de cada par de

tubos  foi  combinado  e  submetido  à  novas
centrifugações  sucessivas.  As GVs purificadas
foram observadas por microscopia eletrônica de
transmissão (TEM).

Resultados & Conclusões

A metodologia  de  produção  e  purificação  das
GVs  foi  implementada  com  sucesso  no
Laboratório de Ultrassom. As GVs produzidas
foram caracterizadas  por TEM e a morfologia
mostrou-se  compatível  ao  anteriormente
definido  por  Shapiro  e  colaboradores  (2014)3.
Assim,  as  GVs  surgem  como  uma  nova  e
promissora  classe  de  agente  de  contraste
molecular  para  ultrassonografia  de  alta
frequência. Os resultados indicados permitirão o
uso  das  GVs  in  vivo,  para  verificar  a
possibilidade  de  auxiliarem  o  diagnóstico  e
acompanhamento  do  câncer  de  cólon  em
modelos experimentais.

Figura 1. Microscopia Eletrônica das GVs
Agradecimentos: FAPERJ, CNPq
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Introdução 

A endometriose é uma doença ginecológica 

heterogênea, que afeta cerca de 15% das 

mulheres em idade reprodutiva, podendo ser 

influenciada por fatores genéticos e ambientais
1
. 

A angiogênese via sinalização do fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) e do 

seu receptor de domínio de inserção da quinase 

(KDR), é um processo importante no 

estabelecimento e progressão da doença.
2
. 

Diversos estudos observaram uma associação 

significativa entre a endometriose e o Índice de 

Massa Corporal (IMC), entretanto, a causa 

dessa associação permanece desconhecida. Já é 

sabido que o desenvolvimento do tecido adiposo 

envolve adipogênese e angiogênese, e o VEGF é 

o principal responsável pela atividade 

angiogênica desse tecido
3
. Nesse contexto, o 

objetivo deste estudo foi investigar a 

contribuição de polimorfismos nos genes VEGF 

e KDR com o IMC, como fatores de risco para o 

desenvolvimento da endometriose. 

Material e Métodos 

Este é um estudo caso-controle, aprovado pelo 

Comitê de Ética do Hospital Federal dos 

Servidores do Estado do Rio de Janeiro 

(HFSE/RJ - 414/2011) e do Hospital Moncorvo 

Filho (HMF - 1.244.294 / 2015). A população 

do estudo foi composta por 516 mulheres (293 

casos e 223 controles). O IMC foi calculado e 

classificado em: baixo peso (IMC <18,5), peso 

normal (18,5 ≤ IMC ≤ 24,9), sobrepeso (25 ≤ 

IMC ≤ 29,9), obesidade (30 ≤ IMC < 40) e 

obesidade mórbida (IMC ≥ 40). Os 

polimorfismos do gene VEGF (-2578C>A, -

460T>C, -1154G>A, +405G>C e +936C>T) e 

do gene KDR (-604 A>G, 1192C>T) foram 

genotipados usando o ensaio TaqMan e a 

análise de associação dos polimorfismos 

estudados com o IMC e a endometriose foi 

avaliada pela regressão logística multivariada. 

Resultados  

Foram encontradas diferenças significativas na 

média de idade entre os casos de endometriose 

(24,4 ± 4,6) e os controles (27,9 ± 5,7). Houve 

predominância de todos os sintomas 

(dismenorreia, dispareunia, dor pélvica crônica 

e alterações intestinais e urinárias) no grupo 

casos (P<0,001) em relação aos controles, bem 

como em relação ao histórico familiar da doença 

(P=0,005). A média do IMC foi 

significativamente menor em casos de 

endometriose que nos controles (P<0,001). 

Entre as mulheres com IMC normal (18,5 e 

24,9), o polimorfismo VEGF -1154G>A 

apresentou risco no desenvolvimento da 

endometriose (OR=2,31; 95% IC=1,16 - 4,63), 

enquanto que o polimorfismo KDR 1192C>T 

apresentou proteção (OR= 0,15; 95% IC=0,04 - 

0,61). O polimorfismo KDR 1192C>T 

apresentou proteção no desenvolvimento da 

doença tanto para o grupo com IMC entre 30 e 

40 (OR=0,31; 95% IC=16 - 0,59), quanto para o 

grupo com IMC > 40 (OR=0,38; 95% IC=0,15 - 

0,98). 

Conclusões 

Os resultados deste estudo sugerem que o IMC 

pode ter uma interação significativa com os 

polimorfismos VEGF -1154G>A, VEGF 

405G>C e KDR 1192C>T em mulheres com 

endometriose. 
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Introdução 

A recente emergência dos vírus Zika e 

chikungunya no Brasil tem se revelado um 

grave problema de saúde pública que impõem 

grandes desafios para o sistema de vigilância 

sanitária, sobretudo, em razão da alta 

endemicidade para o dengue no país
1
. No Brasil, 

essas doenças são transmitidas em ambientes 

urbanos e periurbanos pela picada de fêmeas 

infectadas do mosquito Aedes aegypti. Ao longo 

dos anos foram desenvolvidas diversas 

estratégias de prevenção, combate e controle do 

mosquito, como controle químico, físico e 

biológico
2
. No âmbito da prevenção a escola 

pode ser um espaço essencial para o controle 

dessas arboviroses devido a diversos motivos 

como a representatividade das famílias locais e 

a aproximação do problema com a comunidade 

e a escola, obtendo assim maior probabilidade 

de mudanças de atitude de um modo geral
3
. 

Assim, há necessidade de ações escolares 

eficazes que auxiliem a construção de 

conhecimentos básicos que possam ajudar a 

prevenir problemas relevantes como a dengue e 

outras doenças
1
. A divulgação científica ajuda a 

traduzir a linguagem científica especializada, a 

qual o grande público não tem acesso para uma 

linguagem mais simples e acessível, e a 

alfabetização cientifica é o ensino de Ciências 

que busca formar cidadãos para o domínio e uso 

dos conhecimentos científicos produzidos. Estas 

duas práticas podem se tornar caminhos 

fundamentais não somente para o controle das 

arboviroses, mas para o bem estar geral da 

população. O objetivo deste trabalho é analisar 

como a divulgação de ciências e a alfabetização 

científica estão sendo apresentadas nas escolas e 

quais tipos de resultados essas estratégias estão 

gerando. 

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado através da revisão 

integrativa da literatura, um método de pesquisa 

centrada na prática baseada em evidências 

(PBE) (MENDES, 2008), que permitiu 

sistematizar os dados encontrados. Utilizamos 

as seguintes plataformas de pesquisas 

científicas: SciELO (Scientific Electronic 

Library Online), CAPES (Portal Periódicos), 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) e BIREME 

(Biblioteca Virtual em Saúde), para identificar 

teses, dissertações e artigos em português.  

Resultados  

Na pesquisa foram encontrados 20 trabalhos 

científicos, sendo 02 dissertações e 18 artigos 

científicos. Desses apenas 17 abordavam os 

temas de interesses.  

Conclusões 

Os resultados preliminares indicam que a 

escassez de projetos escolares com a finalidade 

de práticas de divulgação e alfabetização 

científica esbarra na falta de estrutura e 

conhecimentos dos profissionais do corpo 

escolar. Nos trabalhos encontrados na literatura 

existem muitos projetos já realizados que 

relatam experiências positivas onde as práticas 

de divulgação e letramento científico 

efetivamente geraram mudanças locais 

significativas.  
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Introdução 

Os tumores ósseos primários são relativamente 

raros e constituem 0,7% a 3% das neoplasias, 

mas apesar da baixa frequência, apresentam um 

prognóstico ruim 
1
. A tumorigênese óssea é um 

processo multifatorial e sua etiologia ainda é 

pouco compreendida. A angiogênese é um 

evento na carcinogênese que está relacionado ao 

potencial do tumor 
2
. O Fator de Crescimento 

Endotelial Vascular (VEGF) e seu receptor 

(KDR) mediam a angiogênese e polimorfismos 

nos genes VEGF e KDR podem influenciar o 

desenvolvimento desses tumores 
2,3

. O objetivo 

principal deste estudo foi investigar a 

associação dos SNPs em VEGF (-2578C>A, -

460T>C,-1154G>A, +405G>C e +936C>T) e 

KDR (-604 T>C, 1192C>T e 1719T>A) com o 

desenvolvimento de tumores ósseos na 

população brasileira. 

Material e Métodos 

Foi realizado um estudo de caso-controle, 

aprovado pelo Comitês de Ética em Pesquisa 

Humana do Instituto Nacional de Traumatologia 

e Ortopedia do Brasil (Protocolo nº 

17373613.8.0000.5273 / 2013), envolvendo 80 

pacientes com tumores ósseos (casos) e 94 

controles saudáveis. A genotipagem dos 5 

polimorfismos em VEGF e 3 em KDR foi 

realizada por PCR em Tempo Real utilizando o 

sistema TaqMan. A associação entre os 

polimorfismos e tumores ósseos foi estimada 

por Odds Ratios (OR) com seus intervalos de 

confiança de 95% (IC). 

Resultados  

Em nossa população, o grupo de casos de 

tumores ósseos incluiu 39 Tumores de Células 

Gigantes (TCG), 20 osteossarcomas, 11  

 

condrossarcomas e 10 osteocondromas. 

Aproximadamente 68% dos pacientes 

apresentaram tumor localizado em ossos longos, 

como fêmur, tíbia ou fíbula. A idade média dos 

pacientes foi de 32,5 ± 16,9 anos e a maioria 

feminina (52,9%). O grupo controle (n = 94) foi 

composto por 43 mulheres (45,7%) e a idade 

média foi de 20,0 ± 4,6 anos. Na análise entre os 

grupos casos e controles, não foram detectadas 

diferenças significativas na distribuição de 

alelos. No entanto, a análise genotípica 

demonstrou associação positiva do SNP KDR-

604TC com o desenvolvimento da doença 

(P=0,04). A análise estratificada dos tumores 

comparados com o grupo controle também 

mostrou associação positiva do SNP KDR-

604T>C com o desenvolvimento de TCG 

(P=0,04).  Além disso, o genótipo GC e 

combinação dos genótipos GC+CC para o SNP 

VEGF+405G>C foi associado negativamente 

com o desenvolvimento de osteocondromas. 

Conclusões 

Nossos resultados indicam que o polimorfismo 

KDR-604T>C aumenta o risco de 

desenvolvimento de TCG e tumores ósseos, e 

que a presença do SNP VEGF + 405G>C pode 

ser fator de proteção ao desenvolvimento de 

osteocondroma.  
Agradecimentos: INTO, FAPERJ. 

Referências  

1-Eyre, R. et al. Epidemiology of bone tumours in children 

and young adults. Pediatric Blood & Cancer, v. 53, n. 6, p. 
941-942, 2009. 

2-Pinho, MSL. Angiogênese: o gatilho proliferativo.  

Revista Brasileira de Coloproctologia, v. 25, n. 4, p. 369-
402, 2005b. 

3-Hu, GL. et al. Impact of common SNPs in VEGF gene on 

the susceptibility of osteosarcoma. Genetics and Molecular 

Research, China, v. 14, n. 4, p. 14561-14566, 2015. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eyre%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19618453
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1545-5017
http://www.scielo.br/rbc
https://www.geneticsmr.com/
https://www.geneticsmr.com/


 
X JC&T: 

Desenvolvimento Socioambiental 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 26 e 27 de outubro de 2017. 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
 

 

Síntese e Caracterização de poliHIPEs de Estireno-Divinilbenzeno com 
estrutura particulada 

 Nathália S. Santos  (IC)¹*, Luciana C. Costa (PG)¹, Roberta Trovão (PQ)1.   
1 Laboratório de Síntese Orgânica LASO, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste  

* E-mail de contato. (smith.nath@hotmail.com/ Luciana.cunha.costa@gmail.com) 

 Palavras-chave: polihipe,estireno,divinilbenzeno. 

Introdução 

  Polímeros de Estireno-Divinilbenzeno (Sty-

DVB) podem ser utilizados como adsorventes 

poliméricos para purificar substâncias 

orgânicas, como catalisadores nas reações de 

alquilação, na extração em fase sólida, na 

absorção de vapores orgânicos e no tratamento 

de água entre outras aplicações.1 A busca por 

suportes mais eficientes conduziu ao 

desenvolvimento de poliHIPEs, polímeros 

preparados a partir de emulsões de elevada fase 

interna (HIPEs). Os HIPEs são emulsões muito 

viscosas e em que a principal fase a "interna", é 

geralmente definida com constituição de fase 

aquosa maior que 74% do volume da emulsão 

dispersa dentro da fase contínua, menor e 

"externa". Dentre as principais vantagens destes 

compostos são suas estrutura porosas que  

produz materiais com baixas densidades 

aparentes e a capacidade de absorver 

rapidamente grandes quantidades de líquidos 

através da ação capilar.2  

Este trabalho tem como objetivo realizar a 

síntese e a caracterização de polihipes de Sty-

DVB no formato esférico pela combinação de 

técnicas de Emulsão de Elevada Fase Interna e 

polimerização em suspensão e avaliar as 

características de porosidade dos materiais 

obtidos.  

Material e Métodos 

Na fase preliminar deste estudo foram 

sintetizados 16 poliHIPEs à base de Sty e DVB 

através da técnica de polimerização em 

suspensão aquosa, alterando-se componentes da 

fase aquosa e componentes a fase orgânica, a 

fase aquosa era composta por água destilada, 

cloreto de sódio e persulfato de potássio e PVA 

ou PVP e a fase orgânica era composta por 

estireno, divinilbenzeno, span 80 e AIBN A 

preparação dos HIPEs foi feita em balão de 

fundo redondo tritubulado, equipado com 

agitador mecânico. Após adição da fase aquosa 

ao balão a fase orgânica foi adicionada por meio 

de gotejamento com tempo variado. Além do 

tempo de adição na preparação do HIPE foram 

variados velocidade de agitação. Os polihIPEs 

foram preparados em etapa posterior por 

polimerização em suspensão aquosa, usando 

como fase orgânica o HIPE. A síntese dos 

polihIPEs foram feitas com o mesmo esquema 

empregado na preparação dos HIPES 

acrescentando somente um condensador de 

refluxo e o balão imerso em banho Maria. Na 

síntese do polihipes foram feitas variações de 

velocidade de agitação, adição de diferentes 

quantidades de agentes de suspensão e  foram 

alteradas as composições monoméricas. 

Resultados  

  As diferentes condições de síntese empregadas 

na preparação dos HIPEs e poliHIPEs 

resultaram em estruturas com morfologias 

variadas. As análises de microscopia ótica e 

microscopia eletrônica de varredura MEV 

relataram que as condições mais adequadas para 

a preparação de estruturas porosas foram: 

Emprego de PVP como agente de suspensão, 

adição de maior quantidade de fase orgânica em 

relação a fase aquosa e menor velocidade de 

agitação, adição de um segundo iniciador AIBN 

junto com os monômeros. Todas essas 

alterações relacionadas a etapa de polimerização 

em suspensão dos hIPEs.  Foi possível a 

preparação de poliHIPEs com baixos valores de 

densidade aparente, indicando elevada 

porosidade. As análises de MEV confirmaram 

dados de densidade aparente, indicando que os 

copolímeros porosos continham estruturas 

rugosas. De modo geral as estruturas mais 

porosas foram obtidas pelo emprego de mais 

agente reticulante DVB. 

Conclusões 

Os resultados indicam que é possível preparar 

poliHIPEs no formato esférico e com 

porosidade pelas variações das condições de 

síntese relacionadas principalmente a etapa de 

polimerização em suspensão das Emulsões de 

Elevada Fase Interna HIPEs preparadas em uma 

etapa anterior. 
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Introdução 

  Polímeros de Estireno-Divinilbenzeno (Sty-

DVB) podem ser utilizados como adsorventes 

poliméricos para purificar substâncias 

orgânicas, como catalisadores nas reações de 

alquilação, na extração em fase sólida, na 

absorção de vapores orgânicos e no tratamento 

de água entre outras aplicações.1 A busca por 

suportes mais eficientes conduziu ao 

desenvolvimento de poliHIPEs, polímeros 

preparados a partir de emulsões de elevada fase 

interna (HIPEs). Os HIPEs são emulsões muito 

viscosas e em que a principal fase a "interna", é 

geralmente definida com constituição de fase 

aquosa maior que 74% do volume da emulsão 

dispersa dentro da fase contínua, menor e 

"externa". Dentre as principais vantagens destes 

compostos são suas estrutura porosas que  

produz materiais com baixas densidades 

aparentes e a capacidade de absorver 

rapidamente grandes quantidades de líquidos 

através da ação capilar.2  

Este trabalho tem como objetivo realizar a 

síntese e a caracterização de polihipes de Sty-

DVB no formato esférico pela combinação de 

técnicas de Emulsão de Elevada Fase Interna e 

polimerização em suspensão e avaliar as 

características de porosidade dos materiais 

obtidos.  

Material e Métodos 

Na fase preliminar deste estudo foram 

sintetizados 16 poliHIPEs à base de Sty e DVB 

através da técnica de polimerização em 

suspensão aquosa, alterando-se componentes da 

fase aquosa e componentes a fase orgânica, a 

fase aquosa era composta por água destilada, 

cloreto de sódio e persulfato de potássio e PVA 

ou PVP e a fase orgânica era composta por 

estireno, divinilbenzeno, span 80 e AIBN A 

preparação dos HIPEs foi feita em balão de 

fundo redondo tritubulado, equipado com 

agitador mecânico. Após adição da fase aquosa 

ao balão a fase orgânica foi adicionada por meio 

de gotejamento com tempo variado. Além do 

tempo de adição na preparação do HIPE foram 

variados velocidade de agitação. Os polihIPEs 

foram preparados em etapa posterior por 

polimerização em suspensão aquosa, usando 

como fase orgânica o HIPE. A síntese dos 

polihIPEs foram feitas com o mesmo esquema 

empregado na preparação dos HIPES 

acrescentando somente um condensador de 

refluxo e o balão imerso em banho Maria. Na 

síntese do polihipes foram feitas variações de 

velocidade de agitação, adição de diferentes 

quantidades de agentes de suspensão e  foram 

alteradas as composições monoméricas. 

Resultados  

  As diferentes condições de síntese empregadas 

na preparação dos HIPEs e poliHIPEs 

resultaram em estruturas com morfologias 

variadas. As análises de microscopia ótica e 

microscopia eletrônica de varredura MEV 

relataram que as condições mais adequadas para 

a preparação de estruturas porosas foram: 

Emprego de PVP como agente de suspensão, 

adição de maior quantidade de fase orgânica em 

relação a fase aquosa e menor velocidade de 

agitação, adição de um segundo iniciador AIBN 

junto com os monômeros. Todas essas 

alterações relacionadas a etapa de polimerização 

em suspensão dos hIPEs.  Foi possível a 

preparação de poliHIPEs com baixos valores de 

densidade aparente, indicando elevada 

porosidade. As análises de MEV confirmaram 

dados de densidade aparente, indicando que os 

copolímeros porosos continham estruturas 

rugosas. De modo geral as estruturas mais 

porosas foram obtidas pelo emprego de mais 

agente reticulante DVB. 

Conclusões 

Os resultados indicam que é possível preparar 

poliHIPEs no formato esférico e com 

porosidade pelas variações das condições de 

síntese relacionadas principalmente a etapa de 

polimerização em suspensão das Emulsões de 

Elevada Fase Interna HIPEs preparadas em uma 

etapa anterior. 
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Introdução 

A toxoplasmose é uma doença causada por um 

protozoário, intracelular obrigatório, o 

Toxoplasma gondii. (Dubey et al., 2012)1 Esta 

parasitemia pode ser obtida de várias formas, e 

dentre elas a forma mais comum de contrair a 

toxoplasmose é através da infecção oral pela 

injestão de oocistos. Por isto o epitélio intestinal 

é um modelo celular que proporciona estudar a 

primeira linha de defesa contra infecções orais. 

A integridade da camada de células epiteliais 

intestinais (IECs) é mantida por junções 

celulares. Dentre elas podemos identificas as 

junções comunicantes, mediadas pela 

conexina43 (Cx43), que são responsáveis por 

mediar as interações entre as células adjacentes. 

A expressão das junções comunicantes na célula 

epitelial intestinal pode ter envolvimento na 

modulação da resposta da célula diante dos 

processos infecciosos, e por permitir a passagem 

de agentes importantes para o organismo no 

processo de infecção. (Chen, et al., 2014)2 Após 

a infecção oral o protozoário (T. gondii) invade 

células intestinais, alterando a fisiologia e 

funções de barreira epitelial intestinal. (Weight 

et al., 2015)3 Diante disto, investigamos os 

mecanismos moleculares que são modificados 

na célula epitelial intestinal durante o processo 

infecto-inflamatório e evasão do T. gondii, com 

o objetivo de esclarecer o papel que essas 

estruturas desempenharam no processo 

infeccioso, além da possível modulação 

morfofuncional mediada pelo protozoário no 

microambiente celular. 

Material e Métodos 

(1)Cultura de células epitelial intestinal IEC-6; 

(2)Obtenção do protozoário Toxoplasma gondii; 

(3)Infecção das células com a proporção 10:1 

protozoário durante 24, 48 e 72h.; (4)Ensaios de 

imunofluorescência para proteína Cx43, sendo 

identificada a sua presença na célula através de 

microscopia confocal; (5)Ensaios de Western 

Blotting para avaliar alterações na expressão da 

proteína Cx43. 

Resultados  

Observamos por imunofluorescência que o 

posicionamento da Cx43 é reduzido na 

membrana plasmática da IEC-6 após a infecção 

com parasita de T. gondii em 24, 48 e 72 horas 

de incubação, porém os níveis de Cx43 no 

citoplasma celular aumentam de maneira 

proporcional. Observamos também a marcação 

para faloidina que marca os filamentos de F-

actina do citoesqueleto, permitindo identificar a 

desorganização do citoesqueleto celular.       

Conclusões 

É conhecido que a Cx43 depende da 

organização do citoesqueleto celular para ser 

posicionado no seu locar morfofuncional como 

uma proteína integral de membrana. 

Concluímos com estes dados que a alteração no 

citoesqueleto celular interfere no transporte da 

Cx43 para a membrana celular, reduzindo a 

comunicação e a função do epitélio intestinal. 
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Introdução 

No Brasil, são fabricadas e descartadas em 
média 12 milhões de garrafas PET por dia. 
Devido ao elevado tempo de decomposição, de 
mais de 100 anos para se decompor, este tipo de 
garrafa, assim como a maioria das embalagens 
descartáveis, possuem ciclo de vida 
desfavorável. A Utilização do PET na educação 
ambiental pode ser uma estratégia para 
reutilização desses resíduos sólidos. A escola é 
o espaço social e o local onde o aluno dará 
sequência ao seu processo de socialização. O 
que nela se faz, se diz e se valoriza, representa 
um exemplo daquilo que a sociedade deseja e 
aprova. Neste contexto o presente trabalho tem 
como objetivo avaliar a contribuição da 
construção de hortas utilizando garrafas PET, 
para a promoção da educação ambiental. 
Visando sensibilizar o público alvo sobre a 
importância de um espaço físico verde e das 
relações coletivas que busquem a disseminação 
de informações e da sustentabilidade. O projeto 
será empregado com alunos do Ensino médio – 
Formação de professores de escolas localizadas 
na zona oeste do Rio de Janeiro. Durante o seu 
desenvolvimento serão trabalhados  conceitos 
de educação ambiental, reciclagem, reutilização 
e sustentabilidade. 

Material e Métodos 

A metodologia que será adotada durante o 
trabalho será pautada em uma abordagem 
problematizadora e interdisciplinar da realidade, 
de modo a contextualizar as questões ambientais 
discutidas, sempre priorizando a relação 
dialógica para a construção dos entendimentos 
entre todos os participantes, em uma perspectiva 
reflexiva e crítica, do ser e de agir. Os recursos 
necessários para a realização do projeto são: 
garrafas PET, terra, regadores, pás de jardim, 
tesoura, fita adesiva, mudas de hortaliças, 
húmus de minhoca, calcário para correção do 
solo. 
 
 

Resultados  

Através desse projeto espera se que os 
participantes fiquem  estimulados a utilizar sua 
criatividade, seu senso de exploração, 
participação, a interação social entre eles.    

Conclusões 

A construção de valores mais humanizados deve 
permear todo o processo educativo para que se 
estabeleçam desde cedo relações saudáveis com 
o meio ambiente e entre as pessoas, para que se 
formem cidadãos capazes de assumir novas 
atitudes em relação à busca de soluções para os 
problemas sociais e ambientais. 
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Introdução 

A produção de vinhos gera uma grande 

quantidade de resíduo agroindustrial que, no 

Brasil, gira em torno de 290.000 toneladas de 

resíduo por época de produção no Brasil1. No 

que tange aos compostos químicos de origem 

vegetal, faz-se importante abordar uma classe 

primária de biomoléculas: os carboidratos, 

especialmente os polissacarídeos. Durante muito 

tempo, os carboidratos foram considerados 

importantes para o homem somente do ponto de 

vista nutricional por serem os principais 

fornecedores de energia ao organismo, no 

entanto, muito se tem investigado sobre as 

diferentes estruturas destas moléculas e suas 

potenciais aplicações biológicas (BOHN e 

BEMILLER, 1995). Estudos recentes apontam 

o estudo das fibras alimentares em uma nova 

direção, que avalia a capacidade destes 

polímeros se associarem a moléculas 

antioxidantes, estabilizando-as e apresentando 

propriedade antioxidante, sendo então, 

nomeadas de “fibras antioxidantes” 2.  
 

O objetivo do trabalho é realizar a concentração, 

secagem do extrato aquoso de um bagaço de 

uva, além da caracterização parcial de 

carboidratos / polissacarídeos que compõem o 

extrato e atividade antioxidante.  

Material e Métodos 

Foi realizada a concentração por membrana e a 

liofilização das frações nomeadas como 

alimentação, retido e permeado. Posteriormente 

foi realizada as análises de açúcares totais 

(DUBOIS et al., 1956), açúcares redutores pelo 

método DNS, dosagem de ácido urônicos 

(FILISETTI-COZI e CARPITA, 1991) e a 

quantificação de fibras (MAÑAS et al., 1994). 

Quantificação colorimétrica de compostos 

fenólicos totais com o uso do reagente de Folin-

Ciocalteu (GEORGÉ et al., 2005) e 

antocianinas totais (LEE et al., 2008), além da 

análise cromatográfica para identificação de 

compostos fenólicos (CHAVEZ et al., 2017). 

As atividades antioxidantes in vitro foram 

avaliadas pelos métodos do 2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) (BRAND-

WILLIAMS et al., 1995) e Oxygen Radical 

Antioxidant Capacity (ORAC) (OU et al., 

2001). 

Resultados  

A concentração por membrana durou 115min 

com temperatura média de 28,7ºC. Foi obtido de 

um volume de 200 mL de frações nomeadas 

como retido, alimentação e permeado as 

seguintes massas após liofilização: Retido = 

4,3792g; Permeado = 1,5208g; Alimentação = 

3,5116g. Dosagem de açúcar redutores com a 

fração retido apresentando maior concentração 

1,125µmol/mL.  

A amostra 

“retido” que 

apresentou os 

melhores resultados foi testada conforme 

metodologia de fibras e apresentou baixa 

quantidade de fibra insolúvel, a lignina presente 

foi 0,0016g e como esperado a maior parte das 

fibras presentes na amostra são solúveis 253,78 

ppm. 

Conclusões 

O resíduo apresentou grande quantidade de 

fibras e compostos antioxidantes, 

provavelmente associados, que poderiam ser 

reaproveitadas na dieta humana melhorando 

características nutricionais dos mesmos.  
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Introdução 

O hibisco pertence à família Malvaceae que 

inclui mais de 300 espécies desde ervas, 

arbustos até árvores. Segundo pesquisas in vivo, 

in vitro e clínicos, baseados na medicina 

popular, têm apresentado principalmente 

polifenólicos como compostos promissores para 

tratar enfermidades como síndrome metabólica, 

obesidade, dislipidemias, hipertensão arterial 

entre outras (DA-COSTA-ROCHA et al., 

2014). Junto com o aumento significativo do 

consumo mundial, a segurança da medicina 

fitoterápica tem sido destacada. Atualmente, há 

mal-entendidos e preconceitos em relação à 

segurança das plantas medicinais e fitoterápicos. 

Então, uma compreensão objetiva, interpretação 

neutra e justa, e publicidade são necessárias 

(ZHANG et al., 2015). Atualmente foi atingido 

um ponto crítico no tratamento de doenças 

infecciosas, pois novas drogas não estão sendo 

desenvolvidas perto do ritmo necessário para se 

manter à frente da capacidade natural das 

bactérias de evoluir e se defender (IDSA, 2011). 

Novas substâncias de origem vegetal tem sido o 

principal foco das pesquisas com plantas 

medicinais nos últimos anos.   

 

O objetivo do trabalho é obter do extrato aquoso 

das flores de Hibiscus sabdariffa L. e analisar a 

atividade antimicrobiana, genotoxicidade e 

citoxicidade do extrato obtido. 

 

Material e Métodos 

O extrato aquoso (0,2g/mL) foi produzido pelo 

método tradicional de infusão (água destilada 

80ºC por 1h), filtrado com gaze estéril e 

liofilizado. A realizada a análise de fitoquímicos 

(MENSAH & GOLOMEKE, 2015), 

antioxidante (RE et al., 1999), perfil e 

quantificação de antocianinas por CLAE 

(GOUVÊA et al., 2015) e avaliação 

antimicrobiana, citotoxidade e genotoxidade 

conforme metodologia difusão em disco a partir 

de protocolo experimental adaptado pelo 

LAQB. 

Resultados  

O extrato apresentou a presença de flavonoides, 

cumarinas e saponinas nos testes fitoquímicos e 

ausência de terpenoides/esteroides, taninos e 

glicosídeos. Atividade antioxidante 256 µmol de 

trolox / 100g de flor seca. No que diz respeito 

ao perfil e quantificação de antocianinas o 

extrato apresentou 0,524 mg/mL para a 

delfinidina e 0,225mg/mL para a cianidina 

encontrada na cromatografia líquida de alta 

eficiência. 

Na última análise, o extrato apresentou 

atividade antimicrobiana (50mg/mL) somente 

no volume de 24µL, atividade sinérgica com 

antibióticos inibidores de parede celular 

bacteriana e potencializou o efeito do peróxido 

de hidrogênio, todos os resultados observados 

pelo aumento do halo de inibição formado. 

Conclusões 

O extrato aquoso de hibisco apresentou 

atividade antimicrobiana, citotóxica e 

genotóxica somente no maior volume testado e 

potencializou as atividades da amoxicilina, 

ampicilina/sulbactan e H2O2 indicando um 

possível agente auxiliar no tratamento de 

bactérias sensíveis a penicilina. 

 
Agradecimentos: EMBRAPA Agroindústria de 

Alimentos.  

Referências  

DA-COSTA-ROCHA, I.D.C. et al. (2014) Hibiscus 
sabdariffa L. – A phytochemical and pharmacological 

review. Food Chemistry 165; 424–443. 
 

ZHANG J et al. (2015) The Safety of Herbal Medicine: 

From Prejudice to Evidence. Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine 2015:1-3 

[http://dx.doi.org/10.1155/2015/316706] 

 
MENSAH JK, GOLOMEKE D. (2015) Antioxidant and 

antimicrobial activities of the extracts of the Calyx of 

Hibiscus Sabdariffa Linn. Current Science Perspectives 

1(2): 69-76. 



 
 X JC&T: 
 Desenvolvimento Socioambiental 

Estudo do extrato aquoso da casca e do pericarpo da Punica granatum L. 

para fins de inibição de corrosão 

 Raissa H. Campelo (IC)¹, Quelle G. Olimpio (PG) ¹, Tatiana A. Mota (PG) ¹, Maria Rita G. Coelho 
(PQ)¹ 

1 Laboratório de Biotecnologia Ambiental- Unidade de Química Analítica, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste  
*e-mail de contato: mariarita@uezo.rj.gov.br; coelhomrg@gmail.com.  

 
 Palavras-chave: Punica granatum L. Metabólitos secundários. Ácido elágico. Voltametria.  

Introdução 

A Punica granatum L. durante sua vida produz        

metabólitos secundários que se distribuem em suas       

folhas, no caule, no fruto e em suas sementes.         

Esses metabólitos são compostos orgânicos que      

tem a função de preservar os tecidos vegetais        

contra luz UV, vírus, bactérias e parasitas1. 

As espécimes de Punica granatum L, durante seus        

processos biossintéticos, a partir da glicose, levam       

a formação do ácido chiquímico, que por sua vez         

originam taninos hidrolisáveis, sendo o ácido      

elágico um representante dessa classe, segundo a       

literatura². 

Estudos vêm mostrado que extratos de romã       

causam passivação de superfícies metálicas e      

alguns autores atribuem esse comportamento a      

presença de ácidos fenólicos e entre eles o ácido         

elágico3.  

A revisão de literatura realizada pela autora deste        

trabalho mostrou que extratos de romã são obtidos        

das mais diferentes maneiras, considerando fatores      

como tempo, temperatura, gradiente de polaridade      

do solvente empregado, mas não foram      

encontrados trabalhos que levassem em     

consideração a otimização das condições de      

extração de ácido elágico. 

O presente estudo tem como objetivo analisar       

avaliar as melhores condições para obtenção de       

extratos aquosos de Punica granatum L. a fim de         

maximizar a extração de ácido elágico, para futuras        

análises eletroquímicas de forma a melhor      

compreender o processo de inibição de corrosão       

causado pela presença deste extrato. 

Resultados Esperados 
Obter extratos aquosos de cascas e de pericarpos        

do fruto seco usando água ultra pura com pH         

adequado, seguido de neutralização e liofilização      

visando posterior uso em análises voltamétricas,      

com o eletrodo de trabalho de carbono vítreo, o         

contra eletrodo de fio de platina e o eletrodo de          

referência de calomelano saturado. 

Perspectivas 
Espera-se desenvolver um método de obtenção do       

extrato aquoso da casca e do pericarpo de Punica         

granatum L. mantendo as propriedade inerentes aos       

produtos do metabolismo secundário deste vegetal,      

com especial interesse no ácido elágico, que tem se         

mostrado eficaz na inibição da corrosão.um produto       

natural e de baixo impacto ambiental. 
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 Palavras-chave: Linfoma difuso de grandes células B; resistência ao tratamento; IAPs. 

Introdução 

Entre os linfomas não Hodgkin (LNH), os 

linfomas difusos de grandes células B (LDGCB) 

constituem o subgrupo mais heterogêneo em 

termos de morfologia, apresentação clínica e 

resposta ao tratamento. Atualmente, quase 

metade dos pacientes ainda evolui para o óbito 

em decorrência de recaída e/ou refratariedade 

relacionadas à resistência ao tratamento. Por 

isso, é importante identificar os mecanismos de 

resistência à quimioterapia. 

Material e Métodos 

As linhagens humanas derivadas de LDGCB 

SUDHL4 e Toledo foram utilizadas neste 

estudo. Ambas as linhagens foram tratadas com 

diferentes concentrações de doxorubicina, 

vincristine, cisplatina e etoposide 

(Quimioterápicos de primeira e segunda linha 

de tratamento) por 24h. O ensaio de viabilidade 

celular por MTT foi utilizado para avaliar a 

citotoxicidade ao tratamento. A avaliação do 

perfil de ciclo celular (incorporação de iodeto de 

propideo ou PI) e morte celular (anexina V/PI) 

foi avaliada por citometria de fluxo. A detecção 

da expressão e atividade de glicoproteína P 

(Pgp) foi analisada por citometria de fluxo. A 

linhagem celular Lucena foi utilizada como 

controle positivo e a linhagem K562 como 

controle negativo. Para a determinação da 

expressão e da atividade de proteínas ABC foi 

utilizado a razão entre a média de intensidade de 

florescência (RMIF) das células incubadas com 

anticorpo e as células controle (sem anticorpo). 

A expressão das proteínas XIAP, Survivina, 

Bcl-2 e HSC70 foi analisada por Western blot. 

A proteína HSC70 foi utilizada como controle 

de carregamento. 

Resultados 

Para verificar o efeito dos quimioterápicos de 

primeira e segunda linha em células LDGCB, o 

ensaio de viabilidade celular foi realizado. As 

células SUDHL4 são sensíveis ao tratamento 

com os quimiterapicos de primeira linha 

(vincristina e doxorrubicina), e são responsivos 

a concentrações calculadas no plasma de 

pacientes. O tratamento com vincristina induziu 

o acúmulo de células na fase G2/M em ambas as 

linhagens. No ensaio de morte celular, o 

tratamento com os quimioterápicos após 24h, 

somente cisplatina induziu um aumento na 

porcentagem de células que expuseram 

fosfatidilserina e com DNA fragmentado. Esses 

dados sugerem que as células SUDHL4 são 

mais sensíveis aos quimioterápicos de primeira 

linha avaliados do que nas células de Toledo, o 

que está de acordo com a sensibilidade clínica 

de cada subtipo das linhagens. Para caracterizar 

os possíveis mecanismos de resistência ao 

tratamento em células LDGCB, o perfil de 

expressão e a atividade de bombas de efluxo 

foram analisados. As células SUDHL4 

demonstram possuir expressão de Pgp, sem 

atividade de efluxo. A falta de atividade de 

efluxo dessas células corrobora com a 

sensibilidade das células aos quimioterápicos 

que são substratos da Pgp. Na análise do perfil 

de proteínas relacionadas com à resistência, 

dados preliminares sugerem uma possível 

relação entre a expressão de Survivina, XIAP e 

Bcl-2 para a resposta ao tratamento. Em ambas 

as linhagens, houve uma diminuição de 

survivina e sem alteração na expressao do 

conteúdo do XIAP. 

Conclusões 

Mediante esta comparação podemos concluir 

que as células de LDGCB estudadas, SUDHL4 

e Toledo, parecem possuir perfis distintos de 

resposta à quimioterapia, e de mecanismos de 

resistência. No entanto, para confirmar estes 

dados, são necessários estudos complementares. 

Dentro desta perspectiva, serão realizados 

ensaios do efeito dos quimioterápicos na morte 

e no ciclo celular das linhagens celulares 

derivadas de LDGCB por tempos menores de 

tratamento, como 6h e 12h. Também será feita a 

análise expressão de caspases 3 e 8, 

relacionadas a vias da apoptose. 
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Introdução 

É cada vez mais frequente a preocupação com o 

aumento significativo de poluentes descartados 

no meio ambiente. Os metais pesados são os 

poluentes que possuem um grande destaque 

como contaminantes dos corpos d’água, pois 

estão cada vez mais presentes na composição de 

rejeitos de várias indústrias 1. Uma das técnicas 

para o tratamento de efluentes na área da 

biorremediação é a biossorção, que utiliza 

diferentes biomassas (fungos, bactérias, algas 

etc.) na remoção, retenção ou recuperação de 

metais pesados 2. Nesta pesquisa utilizaram-se 

os conídios ativos e inativos do fungo 

filamentoso Penicillium corylophilum, tendo 

como objetivo avaliar a capacidade de remoção 

de cromo, a partir de uma solução aquosa, 

sintética, por biossorção, pelo emprego do 

referido fungo.  

Material e Métodos 

O P. corylophilum foi inoculado em tubos 

inclinados, contendo meio Batata Dextrose-

Ágar (BDA), que após seu crescimento foram 

suspensos em água estéril, padronizados e 

inoculados em erlenmeyers (6 réplicas de cada), 

contendo cada um 100 mL da solução de 

KCrSO4 12.H2O. Os frascos foram então 

dispostos em um shaker à uma temperatura de 

30ºC, com rotação igual a 150 rpm, durante 1h. 

As soluções passaram por um processo de 

filtragem para a obtenção da biomassa fúngica, 

bem como do sobrenadante, reservado para 

analisar o Cr remanescente.  A determinação do 

peso seco da biomassa fúngica permitiu calcular 

o valor “Q”:  quantidade de metal (mg) 

removido, em relação ao peso da biomassa 

fúngica empregada no experimento, e calculada 

mediante o peso seco da mesma 3. Por outro 

lado, o sobrenadante foi utilizado para estimar a 

concentração de metal retida pelo fungo, por 

meio da determinação de Cr. 

Resultados  

A partir dos resultados obtidos nas análises de 

remoção de cromo foi possível observar que as 

médias do cálculo de valor "Q" das biomassas 

ativa e inativa tiveram resultados expressivos,  

 

sendo o maior valor obtido com a biomassa 

ativa, com a qual foi alcançado o valor de    
1013,8 mg de Cr/g de biomassa fúngica e   

para a biomassa inativa 190 mg de Cr /g de 

biomassa fúngica. 
 

Conclusões 

 

Pode-se concluir que há uma maior remoção de 

cromo quando P.corylophilum está na forma 

vegetativa (1013,8 mg de Cr/g de biomassa 

fúngica) do que na forma inativa (190 mg de 

Cr /g de biomassa fúngica).  
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Introdução 

Os imaturos da família Simuliidae são 

componentes importantes das comunidades de 

macroinvertebrados bentônicos
1
. Foi constatado 

por Malmqvist et al.
2
 que os simulídeos são 

organismos-chave tanto em ambientes aquáticos 

como terrestres, demonstrado sua alta relevância 

ecossistêmica. Os estudos das influências 

abióticas sobre as comunidades de Simulídeos 

faz-se extremamente necessário para que se 

conheça a importância que tais processos 

exercem sobre estes animais.
3 A velocidade da 

água do rio pode gerar diversas influências 

sobre os Simulídeos. Uma correnteza mais 

acentuada pode aumentar a probabilidade de 

sobrevivência das larvas porque diminui as 

chances de um ataque por predadores 

potenciais. Por outro lado, um maior fluxo de 

água pode diminuir a eficiência para captar os 

alimentos.
4 

É relatado por Wenk
5
 que a água 

corrente facilita a saída do Simulídeo adulto de 

dentro do pupário. Sendo assim, o trabalho visa 

avaliar a variação morfológica  de imaturos de 

Simulídeos no estágio larval de acordo com a 

influência da velocidade da água dentro dos 

criadouros dos rios do Parque Nacional da 

Tijuca/RJ, verificando o papel da velocidade da 

correnteza na diversidade de larvas de 

simulídeos. 

Material e Métodos 

A área de estudo compreende o Parque Nacional 

da Tijuca, mais especificamente a Floresta da 

Tijuca, localizada no Setor A,  sendo uma das 

maiores florestas urbanas do mundo e estando 

situada na região metropolitana da cidade do 

Rio de Janeiro entre 22°25’ e 23°01’ de latitude 

sul e 43°12’ e 43°19’ de longitude oeste.
6 

O 

material coletado será armazenado em sacos 

plásticos contendo álcool etílico 70% e passará 

por uma etapa de  triagem onde serão colocados 

em frascos para centrífuga do tipo Falcon. Serão 

mensurados os fatores abióticos como a 

temperatura da água, o pH, a altitude e a 

luminosidade. A velocidade média da água será 

averiguada pelo método de “Head Rod”, 

proposto por Wilm & Storey
7
. Será  preenchido 

em cada sítio de coleta o protocolo RCE 

(Riparian, Channeland Environmental 

Inventory)
8
. Em seguida, será feito a separação 

das larvas de acordo com as manchas cefáficas 

nos exemplares de último ínstar e quantificação 

por meio do microscópio estereoscópico 

acoplado a um capturador de imagens tipo 

Moticam5. 

Resultados Esperados 

Os resultados deste trabalho proposto poderão 

verificar o papel da velocidade da correnteza na 

diversidade e na variação morfológica de larvas 

de simulídeos. Espera-se encontrar padrões na 

distribuição dos imaturos de simulideos em 

função de um gradiente de velocidade do curso 

de água dos rios coletados.   
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 Palavras-chave: Tumor, benigno, metástases 

Introdução 

O tumor ósseo de células gigantes (TCG) é um 

tumor ósseo primário localmente agressivo, que 

acomete principalmente a epífise e a metáfise 

dos ossos longos. O TCG é caracterizado como 

um tumor ósseo benigno, porém agressivo onde 

cerca 10% dos casos podem sofrer 

transformação maligna e metástases pulmonares 

ocorrem em até 4% dos pacientes1. Além disso, 

aproximadamente 65% dos pacientes 

apresentam recidiva local do tumor de acordo 

com estudos realizados em todo o mundo e na 
população brasileira também existem dados 

disponíveis sobre esta complicação2. Assim, 

neste estudo, tivemos como objetivo avaliar as 

características clínicas e epidemiológicas do 

TCG no Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia. 

Material e Métodos 

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética 

em pesquisa humana do Instituto Nacional de 

Traumatologia e Ortopedia (protocolo número 

17373613.8.0000.5273/2013). Todos os 32 

pacientes tinham diagnóstico histopatológico de 

TCG confirmado. Foram avaliados a idade, 

gênero, tempo médio dos sintomas antes da 

cirurgia, o tempo médio entre a biópsia e o 

diagnóstico, localização do tumor e o número de 

cirurgias realizadas, bem como o procedimento 

realizado. 

Resultados  

Foram avaliados ao todo 32 pacientes (56% do 

sexo feminino e 44% masculino), dos quais 

81% eram do Estado do Rio de Janeiro. A 

média de idade dos pacientes foi de 32,6 ± 11,2 

anos, a maioria tendo entre 21 e 30 anos de 

idade. Dos 32 pacientes, 90,3% tinha o tumor 

em ossos longos e 9,7% em ossos curtos, 

estando localizados principalmente na tíbia 

(39,3%) e no fêmur (35,7%). A maioria dos 

pacientes passou por apenas uma cirurgia até 

agora (52.25%) e o procedimento mais comum 

foi a ressecção (38,6%). Finalmente, o tempo 

médio dos sintomas antes de cirurgia foi de 11,4 

meses, e o tempo médio entre a biópsia e o 
diagnóstico de 19,8 dias. 

 

Conclusões 

Nossos resultados sugerem a comparação das 

características demográficas e clínicas do TCG 

são de extrema importância para projetar uma 
abordagem cirúrgica individualizada na 

tentativa de evitar casos de recorrência, 

metástases. 
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 Palavras-chave: Toxoplasmose; Toxoplasma gondii; melatonina.  

Introdução 

A Toxoplasmose é uma zoonose de distribuição 

mundial, causada pelo protozoário-parasítico 

intracelular obrigatório Toxoplasma gondii, 

possui uma ampla gama de hospedeiros, e é 

considerado um dos parasitos mais bem 

sucedidos na Terra
1,2.. O tratamento com 

sulfadiazina e pirimetamina sobre casos agudos 

da Toxoplasmose apresenta alta toxicidade para 

o hospedeiro e sua duração está associada à 

eliminação da manifestação dos sintomas ou 

restabelecimento imune do paciente e não à 

eliminação do parasita do organismo 

hospedeiro, o que confere aos parasitas 

resistência a estes fármacos, além de causar uma 

variedade de efeitos colaterais aos pacientes
3. 

O 

presente estudo tem como objetivo verificar a 

ação anti-toxoplasma de melatonina em 

sinergismo com outros fármacos durante a 

infecção por Toxoplasma gondii, afim de 

encontrar resultados mais eficazes e com menos 

efeitos adversos aos pacientes.  

Material e Métodos 

Inicialmente foi realizado o cultivo de células 

LLC-MK2, em garrafas de cultura, em seguida 

após tripsinização, foi feito o recolhimento das 

células soltas para plaqueamento em placa de 24 

poços. Em paralelo a isso foi realizado a 

obtenção dos taquizoítos de T. gondii, através 

do lavado peritoneal de camundongos da 

espécie Balb/c. Foi feita então a interação com 

as células LLC-MK2, anteriormente plaqueadas. 

Em dado momento foi realizada a adição da 

Melatonina nas lamínulas. Essas lamínulas 

foram coletadas nos intervalos de 24h, 48h e 6 

dias. Foi realizado o preparo das lamínulas para 

observação nas microscopias ópticas e de 

varredura e por fim para verificar a ação da 

melatonina foi feito teste in vivo.   

 

 

 

Resultados  

Inicialmente notou-se que o índice de infecção 

do parasita no hospedeiro reduziu em cerca de 

90% após os primeiros 6 dias de tratamento com 

melatonina. Em seguida, com base no resultado 

do TUNEL, observou-se alguns parâmetros 

positivos para apoptose, não garantindo que 

todos os parasitos morrem em consequência 

desse mecanismo. Como resultado da 

microscopia de varredura, foi possível observar   

visualmente, a redução do número de parasitos 

nas células que foram tratadas com melatonina, 

quando comparadas com as células que não 

receberam o tratamento. E na microscopia de 

transmissão a observou-se o rompimento da 

membrana, indicando assim o extravasamento 

das organelas do parasito, dando a ideia que 

nem todos os parasitos morrem somente por 

apoptose, podendo morrer por necrose também.  

Conclusões 

Com base nos dados obtidos, pode-se concluir 

que o tratamento com melatonina é 

extremamente eficaz sem causar danos à célula 

hospedeira, com uma diminuição substancial da 

taxa de infecção. Além disso, a microscopia 

óptica indica possível morte por apoptose, no 

entanto, são necessários mais estudos para 

confirmar esse destino. 
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 Palavras-chave: Rhizophora mangle, mangue,estudo fitoquímico.  

Introdução 

O manguezal é um ecossistema costeiro que 

ocorre em áreas intermarés nas regiões tropicais 

e subtropicais do mundo. No Brasil, abrangem 

cerca de 1.225.444 hectares em quase todo o 

litoral, constituindo zonas de elevada 

produtividade biológica1. 

As espécies vegetais contendo substâncias 

bioativas estão cada vez mais sendo pesquisadas 

como alternativas para tratamentos terapêuticos. 

Rhizophora mangle (Rhizophoraceae), 

conhecida popularmente como “mangue 

vermelho”, é rica em substâncias fenólicas, 

possuem indicações entnofarmacológicos e 

etnobotânicas2,3. 

O presente estudo tem como objetivo realizar o 

estudo químico desta espécie através da 

caracterização e identificação de metabólitos 

secundários, enriquecendo e atualizando a 

química da família Rhizophoraceae e, 

igualmente, a base de dados da nossa rica 

biodiversidade.  

Material e Métodos 

Folhas e frutos da espécie Rhizophora mangle 

foram coletados com a colaboração do Núcleo 

de Estudos em Manguezais (NEMA/UERJ).  

Os órgãos vegetais foram secos, fragmentados 

mecanicamente e extraídos por maceração 

estática com metanol, com renovação periódica 

de solvente. 

O extrato bruto metanólico obtido foi 

concentrado sob pressão reduzida, utilizando 

evaporador rotatório, equipado com banho 

aquecedor, com temperatura controlada. 

O perfil químico do extrato metanólico foi 

avaliado por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência. 

Resultados  

O extrato metanólico foi analisado por 

CLAE/DAD utilizando coluna C18 para escolha 

do melhor método (coluna Kromasil-250x4.6x5, 

fase móvel: H2O/TFA-0.01% e Acetonitrila, 

1ml/min).  

 

 

 
O perfil químico está sendo determinado por 

CLAE/DAD e comparado com os dados da 

literatura para avaliar as principais classes de 

metabólitos presentes no extrato metanólico. 

 

  

Conclusões 

Espera-se com a execução do presente projeto, 

ampliar o conhecimento sobre a química da 

espécie em estudo, obtendo resultados 

satisfatórios referentes à caracterização e à 

identificação de metabólitos secundários 

utilizando a metodologia descrita, possibilitando 

descobertas que serão de extrema importância 

para avaliação farmacológica da Rhizophora 

mangle. 
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Introdução 

A Economia verde promove um equilíbrio 

ambiental, social e econômico, apoiada em 

processos de produção que priorizem a 

sustentabilidade em todas as etapas, desde o 

emprego de recursos naturais até a reciclagem 

de bens já consumidos1. Os resíduos 

agroindustriais gerados ao longo da cadeia dos 

biocombustíveis são atualmente de grande 

preocupação. Dentre estes se destacam o bagaço 

de cana e o farelo de soja. Entre os componentes 

destes resíduos estão a lignina e seus derivados, 

os quais surgem como excelentes aditivos 

multifuncionais com capacidades antioxidantes 

e anticorrosivas2. Neste sentido, o presente 

trabalho pretende avaliar a potencialidade 

técnico-econômica do uso de resíduos 

agroindustriais para produzir aditivos 

multifuncionais “verdes” para a indústria dos 

combustíveis. 

Material e Métodos 

O trabalho foi dividido em duas etapas, na 

primeira foi avaliada a potencialidade técnica do 

uso de um composto base lignina e na segunda a 

economia gerada pelo uso deste aditivo em 

comparação com os aditivos comerciais. Foram 

avaliadas misturas de diesel de elevado teor de 

enxofre com 20% de biodiesel com adição de 

lignina em diferentes proporções. Os testes para 

avaliar a corrosão que provocam as misturas em 

aço foram realizados a partir de ensaios 

gravimétricos conforme a norma ASTM G1 e o 

material utilizado foi o aço API X70. Durante os 

testes foram monitorados a acidez (ASTM 

D664), o índice de iodo (EN 14214) no 

LPIN/Uezo. A análise de microscópica óptica 

foi realizada num microscópio óptico 

OLYMPUS BX 51M no LABEMM/Uezo. A 

avaliação da economia gerada por este aditivo 

foi ponderada mediante o software Excel’2010, 

com base nas despesas e receitas geradas 

durante a produção e uso do aditivo em 

combustíveis3.  

Resultados  

Os resultados demostraram que com baixas 

concentrações de lignina é possível reduzir a 

oxidação do combustível e manter em valores 

baixos a acidez e o índice de iodo. As análises 

de Microscopia óptica demostraram que a 

utilização da lignina reduz a corrosão, e este 

efeito é visível ao aumentar a concentração do 

aditivo na faixa avaliada.  

Figura 1. Microscopia após 60 dias de imersão 

 
Na análise da economia gerada, as receitas a 

considerar incluíram à relacionada ao mercado 

de créditos de carbono. Com esta receita foi 

demostrado, mediante a quantificação dos 

estoques de carbono, um 18% de resíduo 

reaproveitado.  

Conclusões 

O reaproveitamento dos resíduos agroindustriais 

na indústria dos combustíveis surge como uma 

solução com amplos benefícios ambientais, 

tecnológico e econômicos fechando o ciclo de 

produção e possibilitando um processo 

sustentável. O estudo está demostrando que 

resíduos, como o bagaço de cana e o farelo de 

soja, podem ser utilizados como matéria prima 

para obter químicos de alto valor agregado. 
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Introdução 

Devido aos grandes impactos ambientais que 

algumas fontes de energias geradas por 

combustíveis fósseis causam no meio ambiente, 

nos últimos anos tem-se notado a necessidade 

de se elaborar formas alternativas de energia 

sustentável que minimize esses impactos por 

meio de novos materiais [1]. 
O Nafion da DuPont tem sido o polímero 

utilizado há alguns anos, porém busca-se um 

novo material mais econômico. Diante disso, 

tem-se estudado o PVDF (Polifluoreto de 

Vinilideno) para obtenção de membranas para o 

uso de células à combustível na geração de 

energia.  

Material e Métodos 

Materiais 
SPS, PVDF e argila Montmorilonita (MMT),  

dimetilformamida (DMF) (< 99,8%), etanol 

(PA), diclorometano, ácido sulfúrico (95-98% 

H2SO4), argila nacional, poliestireno comercial.  

Métodos 
Primeira etapa ocorre o tratamento da argila por 

sequência de reações de acidificação com 

H2SO
4
. A organofilização com o agente gerar 

canais sulfônicos na argila e a espécie 

MMTSO3H. 
Segunda etapa ocorre a sulfonação orgânica do 

PS comercial, através da preparação do agente 

sulfonante sulfato de acetila: reações com 

anidrido acético, ácido sulfúrico e 

diclorometano. 
Terceira etapa ocorre a solubilização de cada 

base polimérica de SPS e PVDF em DMF por 

3h, a dispersão da suspensão de MMTSO3H em 

DMF, a adição de diferentes teores de argila 

SPS/PVDF 0%, SPS/PVDF 1%, SPS/PVDF 3% 

e SPS/PVDF 5%. A mistura é então submetida a  

banho ultrassônico à temperatura ambiente por 

2 horas. 
Na quarta etapa as membranas serão preparadas 

pelo método de casting e a secas por evaporação 

de solvente. 
Na quinta etapa as membranas serão 

caracterizadas pelas técnicas de inchamento em 

água, determinação do grau de sulfonação 

(FTIR e Fluorescência de raio X), análises 

térmicas (DSC e TGA), microscopia eletrônica 

(MEV), difratometria (DRX) e a determinação 

da capacidade de troca iônica das membranas e 

condutividade pelo método da impedância em 

potenciostato. 

Resultados Esperados 

É esperada a obtenção de um material 

compósito baseado em membranas poliméricas 

sulfonadas e nanomateriais modificados capaz 

de competir com o Nafion®, da DuPont, em 

termos de capacidade protônica, estabilidade 

térmica e mecânica. 
Serão comparadas as propriedades térmicas, 

mecânicas e de condutividade elétrica dos 

compósitos obtidos em relação à membrana 

comercial de Nafion®.  
Avaliação das possibilidades para a aplicação 

dessas novas membranas em células a 

combustível, visando a redução de custos em 

relação ao Nafion®.  

Conclusões 

As células à combustível com base no que foi 

lido pela literatura são ótimas fontes de energia 

alternativa, apresentam excelentes propriedades 

que são obtidas por meio de uma boa técnica de 

produção, por isso, tem sido um tema muito 

estudado por diversas pessoas da área de 

materiais, minimizando os impactos ambientais 

gerados por outras fontes de energia como 

emissão de poluentes, bem como efeitos 

energéticos e econômicos pouco favoráveis. 
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Introdução 

Atualmente, as empresas brasileiras de 

capital aberto tem se preocupado bastante com 
relação aos cumprimentos de normas e as 

transparências dentro da organização. Para 

tanto, é importante a utilização de instrumentos 

de controle interno, de maneira que a empresa 

possa evitar fraudes e riscos que venham a 

abalar sua credibilidade1. 

No entanto, para que os processos possam 

ser entendidos e controlados, a modelagem de 
processos é um conjunto de métodos e técnicas 

importantes que auxiliam a organização na 

formalização do seu negócio, oferecendo uma 

representação gráfica padronizada do processo2. 

Dessa maneira, o BPM (Business Process 

Management) ou a gestão de processos de 

negócios oferece uma grande variedade de 

opções para aplicação das modelagens de 
processos. 

Essa pesquisa tem por objetivo mapear, 

modelar e propor melhorias, utilizando a 

notação BPMN, para o processo de 

gerenciamento de normas de uma indústria de 

bebidas. 

Material e Métodos 

Esse estudo de caso realizará entrevistas 

com a área de Controles Internos para coletar 

dados do processo de gerenciamento de normas. 

Em seguida, será mapeado este processo de 

acordo com as informações e análises feitas 

durante a coleta de dados, elaborando um 
fluxograma om base na metodologia de gestão 

de processos conhecida como BPMN. 

Após o primeiro mapeamento realizado 

(AS-IS), serão identificadas as possíveis 

melhorias para o processo de gerenciamento de 

normas. Caso identifiquem a necessidade de 

melhorias neste processo, será realizada também 

a modelagem de uma situação futura (TO-BE) 
para facilitar o entendimento. Diante disso, será 

realizado um plano de ação (5W2H) para 

estruturar e acompanhar o processo de 

implementação das melhorias propostas.  

Posteriormente, será realizado treinamento 

e Workshop a fim de capacitar e treinar os 

colaboradores envolvidos neste processo. 

Por fim, será comparado o sistema de 

normas implantado com o sistema antigo, 

demonstrando assim todos os resultados 

positivos que as ações de melhorias trouxeram 

para o processo de gerenciamento de normas da 

Companhia. 

Resultados  

Os resultados esperados por esta pesquisa é 

que a gestão de processos contribua para o 

entendimento do fluxo do processo por 

completo e facilite a melhoria contínua do 

processo de gerenciamento de normas. 

Além disso, espera-se que as melhorias 
propostas e implantadas na companhia reduzam 

custos, aumentem a produtividade, reduzam o 

tempo de execução do processo, garantam maior 

controle, rastreabilidade e visibilidade gerencial 

e a conformidade com as legislações.  

Conclusões 

Portanto, espera-se que os processos da 

companhia sejam mantidos e atualizados, pois 

isso é fundamental para garantir a perenidade da 

adoção de uma cultura de processos, visando a 

melhoria contínua dentro da organização. 

Vale ressaltar que este trabalho possui 

grande importância não só para a empresa 
estudada, mas também serve de diretriz para 

outras Companhias que apresentem ineficiência 

no processo de Gerenciamento de Normas ou, 

até mesmo, serve como exemplo para outros 

processos de negócios. 
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Introdução

A operação portuária é umas das principais ati-
vidades de produção de renda e desenvolvimen-
to  econômico.  Movimentar  um  porto  envolve
processos de importação e exportação, entrada,
saída e permanência  de contêineres.  Gerenciar
esse tipo de  atividade exige precisão, conheci-
mento e  rapidez.  A cadeia  de  suprimentos  ou
supply  chain  management  assume  um  papel
fundamental  nas  operações  portuárias  que  de-
pende constantemente de um lead time eficiente
desde o inicio ao fim do ciclo de operação, inte-
grando todos os agentes que compõem o sistema
portuário através de softwares de gerenciamen-
to.

Material e Métodos

Para avaliar  como acontece a movimentação de
embarque,  desembarque  e  armazenagem  de
contêineres,  serão  utilizados  estes  softwares
ERP  (Enterprise  Resource  Planning)  e  WMS
(Warehouse Management System), como princi-
pal ferramenta de gerenciamento da cadeia  de
suprimentos, que compõem  todo o processo ne-
cessário para  que ocorra  a  operação  com esse
tipo de carga. A variável analisada será a quanti-
dade de  movimentação de conteinêres , em por-
tos convencionais brasileiros, como o  Porto de
Santos, que geralamente operam com baixa efi-
ciencia pela falta de um  sistema que permitem
uma maior interação entre todos os setores que
são responsáveis pela movimentação das cargas.

Resultados  Prelimirares

De acordo com a Codesp ¹ o Porto de Santos é
responsável por aproximadamente um terço da-
movimentação  de  contêineres  no  Brasil  em
TEU's ¹.

Figura 1:  Grafico da movimentação de contêineres no por-
to de Santos 2004-2017.
Autor: Estatistica ABTTC. Atualizado em 02/10/2107 

Espera-se com a inclusão dos sistemas de geren-
ciamento : Redução do lead time  da operação,
redução de custos, maior interação entre os seto-
res e por consequência aumento da quantidade
de  movimentação de contêineres no Porto.

Conclusões

A conclusão preliminar é que, o uso de um sis-
tema  de  gerenciamento  eficaz,  reflete  direta-
mente na produtividade de um porto, tornando-o
mais competitivo no mercado.  
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Introdução 

Conforme Paulling1, o cálculo de esforços 

solicitantes (momento fletor e força cortante) 

em uma embarcação navegando na presença de 

ondas é uma das importantes etapas da análise 

da estrutura da embarcação. Para esse propósito 

a embarcação é considerada como sendo um 

corpo rígido, com distribuição de pesos 

equilibrada pela distribuição de empuxo ao 

longo do eixo longitudinal do casco. A partir da 

curva de carga é possível encontrar a 

distribuição de tensões e momento ao longo do 
comprimento da embarcação. Numericamente, 

em estudos hidrodinâmicos, a embarcação pode 

ser simulada como sendo uma função de pressão 

móvel. Nascimento2 utilizou uma equação como 

sendo função do calado (D), da boca (B) e do 

comprimento (L) da embarcação para calcular a 

pressão: P(x, y) = ρgDcos2 (π
x

L
) cos2 (π

y

B
) [1] 

onde:  =  massa especificada água; g = 

gravidade; x e y são os pontos de distribuição da 

pressão. O objetivo deste estudo é estabelecer 

uma relação entre a equação [1] e os esforços 

solicitantes sofridos pela embarcação com a 
finalidade de comprovar que tal função é capaz 

de representar numericamente a ação de uma 

embarcação navegando em um corpo de água 

(rio, hidrovia ou mar). Tal relação poderá ser 

obtida ao comparar a distribuição de pressão de 

embarcações com resultados de projetos 

estruturais de navios observando a influência 

das dimensões (calado, boca e comprimento) de 

uma embarcação. 

Material e Métodos 

Exemplos de cálculos (da literatura naval) de 

projetos estruturais de embarcações, analisando 

os diagramas de força e momento fletor 

calculados, foram comparados com resultados 

da equação [1], depois de estabelecidas as 

seguintes relações: Para o momento fletor 

MP(x,y) tem-se: 𝑀𝑃(𝑥,𝑦) = 𝑃(𝑥, 𝑦). 𝑉𝑜𝑙 [2]; Para 

o esforço cortante FP(x,y) tem-se: 𝐹𝑃(𝑥,𝑦) =
𝜕𝑃(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥
. 𝑉𝑜𝑙 [3]; onde: Vol = volume da 

embarcação contida em um paralelepípedo 

retangular (Vol = B.L.D);
 𝜕𝑃(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥
= gradiente de 

P(x,y) na direção x. 

Resultados  

A Figura 1 mostra a comparação entre os 

resultados calculados por Pons e Figueiredo3 e 

os obtidos com as equações [2] e [3]. Observa-

se uma boa aproximação entre os resultados de 

força cortante devido a estimativa de um 

coeficiente de redução do valor do calado (61% 

neste exemplo). Este resultado é muito 

importante para simulação numérica de ondas 
de embarcação, pois se verifica que a equação 

[1] é apropriada para o fim que se destina desde 

que,  ajustada para levar em consideração a 

redução do valor do calado. 

 
Figura 1- Comparação entre a força cortante calculada e 

aquela estimada pela equação 3. 

Conclusões 

Através dos resultados pode-se concluir que, a 

partir equação [1], é possível estimar a força 

cortante e o momento fletor de uma embarcação 

e que o resultado de força cortante (importante 

para os cálculos hidrodinâmicos) terá uma boa 

aproximação pela redução do valor do calado.  
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Introdução 

Com a finalidade de estudos de controle de 

erosão e monitoramento ambiental devido à 

passagem de embarcações; utilizando 

ferramentas de monitoramento, conversão e 

visualização; foram obtidos dados batimétricos 

e altimétricos da região da hidrovia Tietê-

Paraná (aquisição dos pontos geográficos: 

latitude, longitude e altitude em coordenadas 

UTM). Para isto, foram feitos pesquisa e estudo 

junto à ferramenta de geolocalização Google 

Earth  com o auxilio de programas de conversão 

de unidades geodésicas. A visualização do 

terreno é feita através do software Surfer 

(Landim et al1) que tem a capacidade de 

transformar os pontos geográficos em uma 

malha computacional que pode ser desenhada 

em cartas batimétricas/altimétricas. Tais 

desenhos são conhecidos como Modelo Digital 

de Terreno (MDT) (Mondardo2). A malha 

computacional poderá ser usada em estudos de 

modelagem computacional ambiental. 

Material e Métodos 

No software Google Earth é feita a demarcação 

da área a ser estudada e assim, se obtém os 

pontos geográficos correspondentes ao local 

determinado. Tais pontos são obtidos em 

coordenadas planas cuja unidade é o UTM 

(Universal Transversa de Mercator). Após a 

marcação, o arquivo é salvo com a extensão 

.kml que deve ser convertido em um arquivo 

com a extensão .gpx (através do programa 

Gpsvizualizer) onde são adicionadas as 

respectivas altitudes (eixo z). Tem-se assim, um 

arquivo com os eixos coordenados (x, y, z) que 

poderá ser lido e desenhado no Surfer. No 

entanto, para isto é preciso converter em uma 

arquivo na extensão .txt (realizado pelo software 

MapSource). Por fim utilizando-se o software 

Surfer se obtém a malha computacional e o 

MDT. 

Resultados  

A Figura 1 representa o MDT da Barragem de 

Ibitinga (SP). O quadro numérico ao lado do 

desenho representa a variação da batimetria 

(tons de azul) e da altimetria (tons de marrom). 

Observou-se que o Google Earth disponibiliza 

dados confiáveis de altimetria, mas que, em 

relação à batimetria, os dados se mostraram 

confusos na estrutura da barragem (na separação 

dos trechos a montante e a jusante). O software 

parece não reconhecer a mudança brusca de 

batimetrica que ocorre naquele trecho. Na 

Figura 1 isto é observado no lado esquerdo da 

batimetria cujos valores próximos às margens 

deveriam ser menores que nas margens do lado 

direito. 

 

Figura 1 – MDT da barragem de Ibitinga (SP). 

Conclusões 

Utilizando a ferramenta de geolocalização 

Google Earth foi possível observar dados 

confiáveis de altimetria, mas que em relação à 

batimetria, os dados se mostraram confusos nas 

margens próximas à estrutura da barragem. 

Estudos de comparação com cartas náuticas e 

medições “in loco” deveriam ser realizados 

para comparar tais dados. 

Referências  

1 – Landim, P.M.B., Monteiro, R. C., Corsi, A.C. 

Introdução á confecção de mapas pelo software SURFER. 

Disponível em: 
http://www.ufpa.br/larhima/Material_Didatico/Mapas_e_M

odelos/Surfer8/Surfer.pdf. Acessado em abril 2017. 

2 - Mondardo, M. L. 2007. Uma proposta prática para a 
representação de uma bacia Hidrográfica através de um 

Modelo Digital de Terreno (MDT). Caminhos de Geografia 
- revista on line. v. 8, n. 21. Disponível em: 

http://www.ig.ufu.br/revista/caminhos.html. Acesso em: 

agosto de 2017 

 

mailto:fsbuzeli@hotmail.com
mailto:mfnascimento@yahoo.com
http://www.gpsvizualizer.com/
http://www.ufpa.br/larhima/Material_Didatico/Mapas_e_Modelos/Surfer8/Surfer.pdf
http://www.ufpa.br/larhima/Material_Didatico/Mapas_e_Modelos/Surfer8/Surfer.pdf
http://www.ig.ufu.br/revista/caminhos.html


 
X JC&T: 

Desenvolvimento Socioambiental 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 26 e 27 de outubro de 2017. 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
 

 

Aplicação dos íons Molibdato e Permanganato na obtenção de 

camadas de conversão sobre aço galvanizado em substituição aos íons 

Cromo (VI) 

Gabrielle Laut L. Marinho (IC)¹*, Ana Isabel de C. Santana (PQ)
1,2

.  
1Laboratório de Eletroquímica e Microscopia de Materiais, UEZO, 2 Laboratório de Tecnologia em Materiais, 

UEZO 

* gabriellelaut12@gmail.com.  

 Palavras-chaves: galvanização, corrosão, camadas de conversão, aço galvanizado. 

Introdução 

A corrosão consiste em um processo 

químico ou eletroquímico de degradação dos 

materiais metálicos. Os processos corrosivos 

podem provocar altos custos para a indústria, 

bem como para o meio ambiente. Dessa forma, 

se faz necessário a aplicação de métodos e 

estratégias que possam inibir ou minimizar a 

corrosão. Os revestimentos metálicos apresentam 

características interessantes que os tornam 

atrativos para aplicação como revestimentos 

protetores. Um dos principais exemplos é a 

aplicação do aço galvanizado, onde se emprega 

um revestimento metálico de zinco para proteger 

a superfície dos aços carbono¹. A cromatização é 

um dos tratamentos mais utilizados para 

aumentar a vida útil dos revestimentos de zinco². 

Entretanto, a utilização dos íons cromo (VI) é 

bastante nociva ao meio ambiente e ao homem 

por ser considerada carcinogênica. Por esse 

motivo, fez-se necessário a busca de substitutos 

que combinem resistência a corrosão, baixa 

toxicidade e boa relação custo-benefício. Estudos 

vêm sendo realizadas no intuito de encontrar 

substitutos ao cromo (VI), que possam ser 

utilizados como agentes passivantes não apenas 

do aço galvanizado, mas também das ligas de 

alumínio e magnésio³. Nesse sentido, o objetivo 

desse trabalho foi estudar a atuação do íon 

permanganato na formação das camadas de 

conversão sobre o aço galvanizado. 

Material e Métodos 

As amostras utilizadas que consistiram de 

chapas de aço galvanizado comercial foram 

cortadas com auxílio de politriz de banca em 

forma de placas nas dimensões 3 x 3 cm. Após o 

corte, as amostras foram desengorduradas 

através de imersão em solução de hidróxido de 

sódio, lavadas com água destilada, secas e 

armazenadas em dessecador. Os banhos de 

conversão foram preparados partindo de 

reagentes de grau analítico contendo os íons 

permanganato e molibdato em diferentes 

concentrações (15 g/l, 30 g/l e 100 g/l). A 

acidificação do banho foi obtida mediante a 

adição de ácido fosfórico, em meio aerado e 

temperatura ambiente. Para a obtenção das 

camadas de conversão as amostras de aço foram 

ativadas em HNO3 1%, durante 5 segundos. Em 

seguida as amostras foram imersas nos banhos 

de conversão durante um período de 360 s. 

Após a imersão as amostras foram secas em 

estufa numa temperatura de 80 
o
C por 30 

minutos. Para fins de comparação camadas de 

conversão partindo de banho contendo íons 

cromato (nas mesmas condições experimentais) 

também foram obtidas. 

Resultados  

A avaliação das camadas obtidas foi realizada 

através de ensaios eletroquímicos em solução 

NaCl 3,5%. Os ensaios foram realizados numa 

célula de três eletrodos, utilizando um 

potenciostato (AUTOLAB PGSTAT 302N). 

Partindo dos resultados encontrados verificou-se 

que as camadas obtidas em meio de 

permanganato apresentaram resultados 

equivalentes aos obtidos em meio de íons cromo 

(VI), sobretudo para as concentrações mais 

elevadas. 

Conclusões 

Considerando os ensaios preliminares obtidos 

até o presente momento, pode-se afirmar que 

nas condições experimentais testadas, ambos os 

íons, permanganato e molibdato, possuem 

capacidade inibidora compatíveis com as 

camadas obtidas em presença do cromo (VI), 

podendo assim serem utilizados como substituto 

na obtenção das camadas de conversão. 

Verificou-se que a concentração do banho 

apresenta influência sobre a resistência à 

corrosão das camadas de conversão. 
Agradecimentos: A FAPERJ, ao CNPq, a 

PROPESQ. 
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Introdução 

Esta pesquisa possui como objetivo geral 

analisar a operação de monitoria da qualidade 

em empresa de grande porte no setor de call 

center através do uso das ferramentas da 

qualidade, tais como Diagrama de causa e efeito 

e Diagrama de Pareto, auxiliando na 

identificação de deficiências referentes ao 

atendimento ao cliente na empresa em questão. 

Também serão utilizados o 5W1H (Plano de 

ação) e o Ciclo PDCA, visando propor soluções 

para os problemas que levam os representantes a 

não atingirem suas metas, impactando nos 

resultados da organização, buscando obter 

melhorias de resultados na qualidade desse 

atendimento. 

Ao iniciar o atendimento ao cliente, o 

representante passa a imagem da empresa para o 

consumidor, ou seja, um bom atendimento ao 

cliente está diretamente ligado à fidelidade do 

cliente ao serviço da empresa. Porém, da mesma 

forma que há o impacto positivo da imagem, 

existe a visão negativa da empresa, transmitida 

por um atendimento ruim. Assim, os 

representantes têm uma grande parcela de 

responsabilidade de fazer com que o cliente 

sinta-se satisfeito com os serviços da empresa. 

Como consequência de sua relevância, a 

operação do representante precisa ser 

padronizada e respeitada para ser realizada com 

qualidade. 

De modo geral, monitoria de qualidade no call 

center é um processo que tem por objetivo tratar 

os interesses do cliente com excelência, levando 

em consideração a ligação, as pessoas 

envolvidas, os critérios de avaliação e, 

consequentemente, prover feedback para o 

representante para que este entenda como está 

sendo executada sua tarefa. (LARA, 2012)¹. 

Segundo Oakland (2003)² qualidade é apenas 

atender as exigências do cliente. Para alcançar 

uma gestão focada na qualidade, são utilizados 

métodos chamados de ferramentas da qualidade. 

Com o auxílio destas ferramentas, é possível 

medir, por ordem, os piores ofensores e traçar 

planos para eliminar ou reduzir problemas 

relativos à operação de atendimento, 

melhorando a qualidade do serviço. 

Material e Métodos 

Neste estudo de caso, será feita uma análise da 

operação de monitoria em call center. Serão 

utilizadas ferramentas da Qualidade para 

identificação de deficiências no processo, suas 

principais causas, efeitos, além de propor 

melhorias através de um plano de ação.  

Quanto à coleta de dados, serão realizados 

questionários e entrevistas com analistas e 

supervisores da empresa estudada, contando 

com a utilização de indicadores da área da 

Qualidade. 

Resultados  

Espera-se que este estudo proponha um plano de 

ação viável para melhoria no atendimento ao 

cliente que é realizado por representantes tidos 

como ofensores, ou seja, aqueles que não 

atingem suas metas de oitenta e cinco pontos, 

podendo aumentar suas notas de monitoria, e, 

consequentemente, evidenciando a importância 

do uso das ferramentas de qualidade nas 

operações de monitoria de call center. 

Conclusões 

Em suma, esta pesquisa salienta maneiras de 

identificar deficiências nos processos de 

monitorias em call center, encontrar soluções 

para redução destes problemas e tomar decisões 

assertivas para alcançar suas metas. Ressalta 

ainda que é preciso seguir as normas e 

procedimentos da organização, para que as 

equipes dos centros de atendimento estejam 

alinhadas. 
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 Palavras-chave: Pesquisa Operacional, Apoio Multicritério à Decisão, Precificação em Serviços. 

Introdução 

A subjetividade de cada indivíduo e a grande 

quantidade de informações a serem processadas 

podem gerar decisões ruins nos processos 

decisórios. Gomes e Gomes (2014)1 salientam 

que o ser humano tem uma capacidade cognitiva 

limitada, e assim tem limitação para 

compreender todos os sistemas ao seu redor e 

processar todas as informações. Diante disso, 

conforme (Costa et al. 1999)2, os modelos 

multicritérios são usados para simplificar tais 

decisões, proporcionando aprendizagem sobre o 

problema e suas alternativas baseando-se na 

subjetividade. Este estudo de caso propõe a 

modelagem multicritério valendo-se dos 

princípios da Teoria da Utilidade Multiatributo 

com o objetivo de auxiliar a precificação em 

serviços visto a forte presença da subjetividade 

nesse processo, em especial, em uma oficina 

mecânica, onde conforme (Zeithaml; Bitner; 

Gremler, 2014)3, os serviços são de difícil 

compreensão por parte dos clientes.  

Material e Métodos 

A partir da pesquisa bibliográfica com os temas 

relacionados à Precificação de Serviço e Apoio 

Multicritério à Decisão, foi elaborada uma 

metodologia própria para o estudo de caso 

contendo os seguintes passos: Escolha dos 

Critérios; Avaliação dos Critérios; Definição do 

Modelo; e Verificação da Consistência. 

Houveram diversas entrevistas com o gestor 

para o entendimento das intenções do trabalho, 

foi acordado com gerente que os preços podem 

sofrer variações conforme um conjunto de 

critérios, esses critérios podem provocar um 

aumento no preço ou um desconto. Para avaliar 

os preços praticados foram coletadas notas de 

serviços contidas nos registros da oficina. 

Resultados  

     Devido ao caráter delicado da precificação, 

talvez tenha havido desconforto do gestor em 

explicitar todos os critérios utilizados, tendo 

sido levantados os seguintes critérios: Urgência 

no Serviço; Fidelidade do Cliente; e Primeiro 

Serviço. Foram constatadas variações nos 

preços mesmo em serviços análogos, e algumas 

dessas variações não puderam ser explicadas 

pelos critérios levantados, evidenciando a 

presença da intuição no processo de decisório. 

Com base em alguns desses valores observados, 

foi proposto para cada critério uma função de 

valor, como por exemplo, no caso do critério 

Fidelidade do Cliente, em que o desconto 

aumenta de 0% até 12% do preço da mão de 

obra, quanto maior for o acumulo de gastos do 

cliente na oficina.  

O modelo multicritério proposto conseguiu 

representar satisfatoriamente os preços 

realizados nas notas coletadas. 

Conclusões 

O resultado ideal para a proposta do modelo era 

que ele considerasse diversos critérios, e que as 

notas de serviços pudessem ser comparadas 

mesmo quando são considerados vários critérios 

em simultâneo. O modelo em si criou a 

oportunidade de monitorar as variações nos 

preços e tentar entende-las, gerando 

questionamentos, e permitindo ao decisor 

aprimorar a sua forma de precificar, diminuindo 

a intuição no processo, e permitindo também 

que outras pessoas possam precificar no lugar 

do gerente, seguindo um processo padronizado 

de precificação.  
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Introdução

A síntese e caracterização dos óxidos metálicos 
nanoestruturados  têm  grande  importância  por 
possuírem propriedades  únicas,  devido  ao  seu 
pequeno tamanho e grande razão entre sua área 
superficial  e  seu volume e uma variedade nas 
aplicações  nas  áreas  de  catálise,  células 
fotovoltaicas e sensores de gases. 
O  objetivo  do  trabalho  é  sintetizar 
nanopartículas  de  óxido  de  cobre  (II)  pelo 
método da coprecipitação usando os precursores 
CuSO4.5H2O e NaOH.  

Material e Métodos

As nanopartículas de óxido de cobre (II) foram 
sintetizadas  a  partir  dos  precursores 
CuSO4.5H2O  (P1)  e  NaOH  (P2)  usando  o 
aparato experimental seguindo as condições das 
sínteses como mostra a Tabela 1.

Tabela1. Condições de síntese e aparato usado. 
 Condição

Amostra

  C (M)
P1    P2

T(oC)

A 0,1      1 50

B 0,2      1 50

C 0,1      1 75

D 0,2      1 75

O volume de 100mL da  solução CuSO4.5H2O 
foi  aquecido até  a  temperatura  da reação.  Em 
seguida  foi  adicionado  100mL  de  NaOH  em 
gotejamento  sob  agitação,  obtendo-se  um  pH 
=14. Os materiais foram mantido por 30 min na 
mesma  temperatura  de  reação  e  em  seguida 
filtrados  e  secos  por  1h  a  80oC.  O  material 
obtido foi caracterizado por DRX e calculado o 
tamanho das partículas pela equação Scherrer.

Resultados 

A  Fig.  1  mostra  os  DRX  das  amostras  e  do 
padrão  JCPDS  05-661.  Os  DRX  apresentam 
perfis  semelhantes com pequenas  variações na 
intensidade e largura dos picos. Na amostra C os 
picos  adicionais  observados  se  devem  a 
formação  de Cu4(SO4)(OH)6 e  de 
Cu4(SO4)(OH)6.H2O.1  Comparados os DRX com 
o padrão, se confirma a formação de CuO. As 
amostras  mostram  picos  em  2θ=35,6;  38,7  e 
48,9o que  correspondem  aos  planos  (002)  e 
(-1,1,1);  (200)  e  (1,1,1);  (-202)  do  CuO 
respectivamente na célula monoclínica.  

Fig. 1. DRX das amostras.

O  tamanho  médio  das  partículas  foi  estimado 
usando o pico de 2θ=35,6o e  foram obtidos para 
as amostras A, B, C e D  os valores de 8,8; 9,0, 
12,8 e 13,4 nm. 

Conclusões

Nas condições de síntese  utilizadas,  o método 
da coprecipitação é adequado na obtenção CuO 
nanoestruturados,  com  as  vantagens  de  ser 
simples, rápido e de baixo custo.
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 Palavras-chave: compósito, PEAD, compatibilizante, fibra  

Introdução 

O polietileno de alta densidade (PEAD) é 

extremamente resistente levando anos para sua 

degradação o que ocasiona um grande volume 

de resíduos encontrado em aterros sanitários 

Brasileiros1,2. O bagaço de cana é atualmente 

um dos resíduos vegetais produzidos em maior 

escala na agroindústria brasileira, com sobras 

anuais estimadas em 120 milhões de toneladas3. 

O PEAD e o bagaço podem ser reaproveitados 

na produção de materiais compósitos, porém a 

natureza apolar (hidrofóbico) do PEAD o torna 

incompatível com as fibras de bagaço de cana-

de-açúcar que por sua vez apresentam caráter 

polar (hidrofílica) sendo necessário a adição de 

um terceiro componente, o agente 

compatibilizante.  Os agentes compatibilizantes 

agem na interface, reduzindo as tensões 

interfaciais entre a fibra natural e o polímero, 

proporcionando uma adesão mais adequada, 

facilitando a transferência de esforços entre os 

componentes. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a influência do teor de fibras de bagaço 

de cana-de-açúcar (BCA) (10,20 e 30% em 

peso) e do compatibilizante (PE-g-MA) (3 e 5% 

em peso) nas propriedades físico-mecânicas dos 

compósitos utilizando uma matriz de polietileno 

de alta densidade pós- consumo (PEADpc). 

Material e Métodos 

Foram preparados compósitos à base de 

PEADpc, BCA (10,20 e 30% em peso) na 

ausência e presença do agente compatibilizante 

polietileno graftizado com anidrido maleico 

(PE-g-MA) (3 e 5% em peso) em extrusora 

dupla-rosca contra-rotatória. Os corpos de prova  

foram obtidos por compressão e caracterizados 

por ensaios físico-mecânicos: densidade, 

dureza, MFI e absorção de umidade. 

Resultados  

Não houve uma mudança significativa nos 

valores das densidades dos compósitos em 

relação ao PEADpc (1,02 g/cm3) independente 

do teor de fibras e da presença do 

compatibilizante utilizados.  Observa-se uma 

diminuição da dureza dos compósitos de até 9% 

para os compósitos com 30% de fibra e de 12% 

para os compósitos com menor teor de 

compatibilizante. Assim como na análise de 

dureza, observa-se a diminuição no índice de 

fluidez dos compósitos independente do teor de 

fibras e da presença do compatibilizante. Nos 

compósitos com maiores teores de fibra 

(PEADpc/BCA30 e PEADpc/BCA29,1/PE-g-

MA3) essa redução foi mais significativa visto 

que o reforço impede a mobilidade da cadeia 

polimérica. Nos compósitos com adição de 

PEAD-g-MA observou-se uma redução de 

aproximadamente 40 e 55% para os teores de 5 

e 3% de compatibilizante, respectivamente. A 

adição de BCA na matriz de PEADpc aumenta a 

taxa de absorção de água devido à presença de 

grupos hidroxilas na celulose da fibra natural, 

propiciando uma característica hidrofílica à 

matriz hidrofóbica do PEADpc.  

Conclusões 

Houve uma diminuição dos valores de Dureza e 

MFI independentemente da quantidade de BCA 

ou da presença do PE-g-MA nas formulações 

dos compósitos estudados. Não houve mudança 

significativa nos valores de densidade. Os 

resultados mostraram que o teor de fibras não 

exerceu muita influência na quantidade de água 

absorvida dentro de um mesmo intervalo de 

tempo, porém em tempos maiores esse efeito foi 

mais pronunciado.  
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Introdução 

A qualidade da soldagem afeta diretamente a 

microestrutura dos aços, podendo afetar sua 

resistência mecânica e à corrosão¹. Estes efeitos 

no setor naval podem gerar custos elevados, 

aumentando a incidência de manutenção e reparo 

de peças. A técnica de soldagem unilateral, é 

uma técnica em que os cordões de solda são 

depositados somente por um lado da peça, no 

qual podem ser utilizadas com ajuda de suportes 

cerâmicos ou com juntas adequadas para a 

realização da soldagem, além de otimizar o 

processo, aliada a outra técnica, MIG, por 

exemplo, realizada de maneira adequada, evita o 

retrabalho e aumenta a produtividade. Esse 

suporte cerâmico, que tem a capacidade de 

tolerar a elevada temperatura da poça de solda 

quando no estado liquido, evita a formação de 

gases durante a soldagem e proporciona um 

acabamento adequado do cordão de solda, isento 

de defeitos.  

O aço naval ASTM 131 grau AH36 possui como 

característica boa resistência mecânica e à 

corrosão, porém quando submetidos a condições 

que não favoreçam sua estrutura, colocam em 

questão a eficiência de sua aplicabilidade. 

 A proposta do projeto consiste em analisar, por 

meio de ensaios destrutivos, que irão avaliar a 

resistência mecânica do material (dureza 

Rocwell e Tração), metalográficos, estes 

mostrarão a microestrutura antes e após processo 

de soldagem (microscopia óptica e difração de 

raios-x) e de resistência à corrosão, que traçarão 

uma curva característica da degradação na 

amostra que ocorrerá ao ser simulado um 

ambiente marinho (névoa salina e potenciostato), 

como o material se comporta em relação a outros 

métodos. 

Material e Métodos 

As peças do aço, cuja medida é de 300mm X 

500mm serão soldadas por meio da técnica 

unilateral e processo de MIG. Após esta etapa 

serão cortadas por uma máquina de policorte 

duas amostras para cada ensaio, cada uma dentro 

das especificações padrão pertinentes a cada 

análise; sendo que o ensaio de resistência à 

corrosão no potenciostato necessita que o corpo 

de prova seja revestido com resina bicomponente 

(resina + catalisador), anexando nele eletrodos 

com fios de cobre, pois esta amostra será atacada 

com 3,5 % de NaCl, simulando água do mar.²  

A análise da superfície, que será feita por 

microscopia óptica e difração de raios-x, ocorrerá 

antes e depois das juntas soldadas serem atacadas 

nos ensaios de corrosão. 

 

Chapa Soldada Aço Grau AH36 

Resultados Esperados 

Deseja-se que este trabalho, avalie os benefícios 

decorrente do uso de backing cerâmico, para 

que o mesmo seja empregado de forma assertiva 

nas soldas do AMRJ. 
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Introdução  

Os aços inoxidáveis tradicionais, materiais 

necessários em diversas aplicações como nos 

equipamentos contidos nas plataformas 

"offshore", não possuem uma combinação 

adequada de resistências mecânica e à corrosão 

por pite, principalmente na presença de água do 

mar. Surgiram uma nova categoria deste tipo de 

aço, o duplex, que é encontrado, principalmente 

em equipamentos operados com pressão e 

temperaturas elevadas ou com produtos 

químicos agressivos. Por causa disso, a indústria 

naval necessita de materiais com a combinação 

de alta resistência mecânica e resistência ao 

fenômeno de corrosão, entretanto, a metalurgia 

física de tal aço é bastante complexa, e por isso 

é difícil sua obtenção. Este projeto tem por 

objetivo avaliar a resistência a corrosão do aço 

duplex 31803 através de tratamentos específicos 

e elementos de liga que possam reduzir o ataque 

dos contaminantes, uma vez que este sofre 

mudanças em suas características estruturais e 

mecânicas após o processo de soldagem MIG, 

por meio de análise metalográfica, ensaios de 

tração, dureza e impacto em um aço antes e após 

a soldagem. Espera-se encontrar soluções para a 

eficiência da soldagem, ou seja, alterando o 

mínimo as propriedades mecânicas do aço não 

potencializando sua resistência à corrosão após 

tal processo.    

Material e Métodos  

• Preparação da Amostra  

Duas chapas de aço inoxidável, com dimensões 

15cm por 10cm e espessura de 5mm, passarão 

pelo processo de soldagem com proteção gasosa 

(MIG), sendo duas juntas soldadas para cada 

ensaio. Através de equipamento de policorte será 

feito corpos de prova onde cada amostra será 

envolvida por uma resina sintética bicomponente 

(resina e catalisador), e haverá a montagem de  

 

 

 

 

 

eletrodos com fixação de fios de cobre nas 

mesmas. 

Após o preparo da resina, a amostra ficará 

posicionada sobre uma superfície plana e lisa 

com um segmento de tubo PVC, que é o local 

em que a resina líquida será despejada. Após 

isso as amostras serão lixadas, para que camadas 

de óxido, riscos e marcas da superfície sejam 

eliminadas. 

 

• Análise das Amostras  

Os resultados serão obtidos através de ensaios de 

Corrosão Eletroquímica por Polarização Cíclica, 

ensaios de tração, ensaios de dureza, ensaios por 

névoa salina e ensaios por dobramento, além de 

ensaios de análise de superfícies através de 

microscopia ótica e difração de raio-x.  

Espera-se avaliar o comportamento após o aço 

inoxidável passar pelo processo de soldagem 

MIG e como o mesmo agirá durante um processo 

corrosivo, para que despesas como manutenção, 

troca de peças e mão-de-obra sejam minimizadas.  
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 Palavras-chave: Modelagem.Heavy Lift. AutoCAD. 

Introdução 

Segundo pesquisas do sistema FIRJAM a indústria naval e 

offshore apresentou um salto enorme em 2009 quando a Petrobrás 

iniciou os investimentos em função das descobertas do pre-sal. O 

projeto foi baseado no navio Heavy Lift, navio é utilizado para 

cargas extremamente grandes e pesadas usando a método de float-

on/float-off  e são caracterizados por seu grande convés de carga 

aberta que pode ser abaixado para linha d’água, submergindo o 

navio. Dessa forma a necessidade de inovações tecnológicas para 

projetar e facilitar a construção dos navios. A modelagem 

computacional geométrica surge na indústria para economizar 

tempo e facilitar o serviço de um projetista, pois a chance de falha 

e bem menor no programa. Com isso, o trabalho tem a finalidade 

de exemplificar um processo de construção de uma embarcação 

Heavy Lift no software AutoCAD 2016, explicando de forma 

detalhada e simples uma modelagem tridimensional da 

embarcação mostrando a como um todo, parte da sua casa de 

maquina e tanques de lastro.     

 

Material e Métodos 

Para atingir o objetivo deste trabalho, será levado em consideração 

o estudo detalhado da embarcação escolhida, e será elaborada a 

modelagem tridimensional do mesmo no software AutoCAD e será 

explicado os comandos mais utilizados na modelagem.  

Resultados  

Como resultados obtidos tivemos, a modelagem da embarcação 

com a popa, proa, seção meia, superestrutura e a seção do navio 

traçando uma linha que divide os bordos do navio desde a proa a 

popa, conforme a figura abaixo. A modelagem foi baseada no 

navio Black Marlin.  

 

 

 
Figura 1: Black Marlin 

 
Fonte: investorvillage 

 

 

 

Figura 2: Vista da embarcação modelada 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 3: Vista da embarcação seccionada modelada 

 
Fonte: O próprio autor 

Conclusões 

O resultado obtido permite exemplificar a construção do projeto 

afim de minimizar todos os possíveis erros, também mostra o 

quanto o software e capaz de desenvolver uma modelagem tanto e 

interna quanto externa, mostrando toda a possível área de 

construção que há dentro e fora da embarcação, não limitando o 

software numa simples externa.  
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 Palavras-chave: Polímeros, Células a combustível, PEMFC 

Introdução 

Com o crescente desenvolvimento das pesquisas 

em energia renovável, constatou-se que a 

utilização das células a combustível como 

fontes de energia elétrica e podem contribuir 

para a redução ou até mesma a eliminação da 

utilização de petróleo na matriz energética de 

um país [1]. Este trabalho tem como objetivo 

preparar copolímeros de Estireno/Acrilonitrila 

(SAN) com argila sulfonada e nanoestruturada. 

As propriedades desses copolímeros são 

comparadas com as do polímero de referência, o 

Nafion®, da DuPont. 

Material e Métodos 

No trabalho desenvolvido, copolímeros SAN e 

SAN/argila foram sintetizados empregando 

AIBN como iniciador e seguindo rota 

tradicional de polimerização em suspensão. As 

concentrações de argila nos compósitos foram 

de 1, 3, 5 e 10 % p/p. A argila foi adicionada ao 

meio reacional com o intuito de aumentar a 

resistência térmica, mecânica e de resistência à 

chama do polímero. As membranas foram 

preparadas pelo método de casting, secas por 

evaporação do solvente. Os híbridos foram 

caracterizados por FTIR, Fluorescência, DSC e 

impedância. 

Resultados  

A Figura 1 ilustra os espectros de FTIR, onde as 

bandas próximas de 1615 cm
-1

 correspondem à 

vibração do grupo C=N, a banda em 1220 cm
-1

 

corresponde à CN. Resultados das análises 

térmicas, ilustrados na Tabela 1, sugerem que 

houve aumento da temperatura de degradação 

térmica (TG) com a presença da argila no 

compósito. Enquanto que a Tm diminuiu com a 

presença da argila, indicando incorporação da 

mesma na matriz polimérica. As curvas de 

impedância (Figura 2) indicam que a amostra 

SAN 3% apresentou comportamento similar à 

Nafion comercial. 

 

 

 

 
Figura 1: Resultados de FTIR  

 

 
Figura 2: Curvas de estabilidade elétrica 

 

Tabela 1: Análises térmicas de TGA e DSC 

Amostra 
Argila 

(%) 

TG 

(ºC) 

Tg 

(ºC) 

Tm 

(ºC) 

SAN 0 360 105 272 

SAN 1 % 1,1 368 104 264 

SAN 3 % 3,5 373 104 257 

SAN 5 % 5,7 375 106 256 

SAN 10% 10% nd 108 232 

Conclusões 

Os compósitos preparados são promissoras 

membranas para PEMFC. 
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Palavras-chave: PDCA. Gestão ambiental. Qualidade. 

Introdução 

O reuso dos recursos hídricos tem se 
tornado cada vez mais presente dentro das 
organizações, devido à relevância de fatores 
econômicos e operacionais. Além disto, as 
empresas que possuem preocupação com as 
questões ambientais e a demonstram em ações 
que contribuem para melhor relação entre seus 
processos e o meio ambiente de maneira 
sustentável, agregam valor à imagem 
organizacional frente aos clientes e fornecedores 
REBOUÇAS, 1999¹.  

       Contudo para que essas ações sejam 
aplicadas em prol de melhorias do sistema de 
gestão ambiental, e para que este sistema exerça 
influencia dentro da organização onde está 
empregado são utilizadas ferramentas de 
qualidade, a fim de apoiar, acompanhar e agir 
corretivamente nestas ações. 

 
Este artigo tem como objetivo, a redução do 

consumo de água potável utilizado para limpeza 
das prensas através da água residual do processo 
de lavagens, e a padronização deste 
procedimento com auxílio do Ciclo PDCA. 

Material e Métodos 

Essa pesquisa trata-se de um estudo 
exploratório de natureza qualitativa, tendo-se 
adotado o método estudo de caso.  Visa levantar 
os índices de consumo de água e quantidade de 
peças defeituosas, após a implantação do 
projeto, afim de empregar a melhoria contínua 
dos novos procedimentos adotados. 

O Ciclo PDCA de Deming será devolvido 
da seguinte maneira: 

 Na etapa Plan (planejar) será estabelecido 
os objetivos, os métodos, e recursos necessários 
para alcançar os objetivos estabelecidos no 
acompanhamento do reuso da água. 

Na segunda etapa do ciclo Do (executar) 
precisa-se educar, treinar e realizar  as ações 
planejadas a fim de desenvolver uma nova 
metodologia de gestão ambiental e padronizar 
todo o procedimento. Já na terceira etapa Check 

(controlar) serão verificados e monitorados os 
resultados obtidos, as variáveis utilizadas serão: 

consumo de água utilizada na limpeza das 
prensas e quantidade de estojos defeituosos.  

Por fim, na etapa Action (atuar) serão 
verificados todos os erros encontrados com 
intuito de sana-los e  chegar ao processo ideal e 
padroniza-lo. MAURITI, 2010². 

 

Resultados  

Com a implantação do projeto, espera-se 
que haja uma redução significativa no consumo 
de água utilizado na limpeza das prensas. 

Além disso, acredita-se que este processo 
também contribuirá para redução de problemas 
ocasionados à matriz das prensas e quantidade 
de estojos defeituosos, pois são problemas 
oriundos, da limpeza incorreta das mesmas. 

Conclusões 

Em virtude dos fatos mencionados, espera-
se a melhoria contínua dos procedimentos que 
serão utilizados, e que este venham contribuir 
de forma positiva na recertificação da ISO 
14001. Evidenciando assim, o Ciclo PDCA, 
como uma ferramenta gerencial, fundamental 
para o desenvolvimento de qualquer 
organização. 
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 Palavras-chave: biodiesel, corrosão, aço microligado. 

Introdução 

A síntese de biodiesel oriundos de diferentes 

óleos vegetais vem crescendo mundialmente 

visando a sua utilização em substituição ao 

diesel de petróleo, por sua excessiva emissão de 

gases poluentes¹. A Lei nº 13.263 de 2016 

estabeleceu o uso do percentual mínimo de 8% 

de adição de biodiesel ao óleo diesel 

comercializado. A produção de biocombustíveis 

no Brasil é feita mediante a transesterificação de 

óleos e gorduras vegetais utilizando 

catalisadores básicos homogêneos, esta 

tecnologia exige matérias primas com baixa 

acidez e umidade, encarecendo o custo de 

investimentos devido à necessidade da 

utilização de equipamentos construídos com 

aços importados². Este trabalho tem como 

objetivo a avaliação da resistência à corrosão do 

aço API X70 nacional, e de menor custo, na 

interação com amostras de biodiesel de canola. 

Materiais e Métodos 

A síntese por transesterificação do óleo de 

canola foi realizada utilizando hidróxido de 

potássio como catalisador com razão molar de 6 

(metanol/óleo) a uma temperatura 60ºC. Após a 

reação de transesterificação, fez-se a separação 

da glicerina do biodiesel por decantação (24 

horas), seguidas de lavagem e secagem. Para a 

determinação da resistência à corrosão do aço 

API X70 foi realizado o ensaio de perda de 

massa por imersão de amostras do aço com 

biodiesel de canola puro e com diferentes 

adições de ácido oleico (1%,3%,10%) durante 

720 horas (30 dias). As amostras de biodiesel 

foram caracterizadas por meio do índice de 

acidez de acordo com as normas da ANP.  

Resultados  

As Figuras 1 e 2 mostram os resultados obtidos, 

os quais revelaram uma redução na taxa de 

corrosão do aço para todas as composições 

testadas durante os primeiros 30 dias (720 

horas) de ensaio.  Os menores valores para a 

taxa de corrosão do aço observados nesse 

período coincidem com a redução significativa 

da acidez do biodiesel (após 504 horas ou 21 

dias). Após 60 dias de ensaio observa-se um 

aumente na taxa de corrosão para todas as 

amostras analisadas. 

 
Figura 1: Taxa de corrosão 

 
Figura 2: Índice de acidez 

Conclusões 

O biodiesel de canola forma, com o tempo de 

imersão no aço API X70, uma camada protetora 

chamada de biofilme, fazendo com que a 

corrosão se reduza (período entre 168 e 720 

horas). Durante esse período também se observa 

uma redução na acidez de todas as amostras. 

Após esse período (1440 horas), observa-se um 

aumento significativo na taxa de corrosão, 

causada pelo rompimento do biofilme.  
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Introdução 

Diversas pesquisas em construção naval 
concentram-se em melhorar a resistência à 
corrosão. Os aços para construção naval soldada 
AH36, são materiais que apresentam boas 

propriedades mecânicas, tenacidade à fratura e 
boa soldabilidade.[1] Estas características 
devem-se, principalmente, a redução dos teores 
de carbono em função de elementos 
microligantes e do tipo de processo de obtenção 

da chapa. A chapa é submetida a um meio 
corrosivo, que é em água salgada. Em geral a 
fiada naval é de espessura 12 mm dependendo da 
região do navio e, com o tempo essas dimensões 
tendem a diminuir por vários fatores e um deles 

é a corrosão que ocorre no resfriamento das 
soldas. Assim, o objetivo deste projeto é avaliar 
a resistência à corrosão de uma peça soldada 
através de um equipamento chamado 
potenciostato, analisando também a 

microestrutura da amostra a fim de obter detalhes 
da fragilização do material pós processo de solda. 
Para o estudo metalográfico serão aplicadas 
técnicas como, Microscopia Óptica (MO) e 
difração de Raios-X. Com isso, deseja-se 

contribuir para redução da corrosão em juntas 
soldadas na indústria naval.   

Material e Métodos 

 Preparação da Amostra 

Serão cortadas amostras do aço, sendo realizadas 
nestas, soldagem com proteção gasosa (MIG). O 

corte das amostras deverá ser realizado em 
equipamento de poilicorte. Serão realizadas 2 
juntas soldadas para cada ensaio. Serão montados 
eletrodos com fixação de fios de cobre na 
amostra. A resina sintética, que envolverá a 

amostra, é bicomponente (resina e catalisador). 
Depois da preparação da resina a amostra será 
posicionada sobre uma superfície plana e lisa 
juntamente com um segmento de tubo PVC, 
sendo a resina líquida despejada no interior do 

tubo.[2] 

Após a montagem dos eletrodos de trabalho, as 
superfícies das amostras serão trabalhadas 
através de lixamento. O objetivo do tratamento é 

eliminar camadas de óxido, riscos e marcas mais 
profundas da superfície. 

 Análise das Amostras 

Os métodos de avaliação dos resultados serão por 
meio de ensaios de análise da corrosão (névoa 
salina e ensaio de corrosão por polarização 

cíclica) e ensaios de análise de superfície 
(microscopia óptica e difração de raio-x). 

 

Resultados Esperados 

Deseja-se que este trabalho identifique as 

características do material soldado, mostrando a 
importância de que o processo de soldagem seja 
eficiente e não potencialize o fenômeno da 

corrosão. 
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 Palavras-chave: inibidor verde, corrosão, curvas de polarização 

Introdução 

A corrosão consiste na deterioração dos 

materiais metálicos em virtude da interação com 

o meio ambiente (1). Os inibidores de corrosão 

são substâncias utilizadas com o objetivo de 

inibir ou reduzir os processos corrosivos. 

Atualmente uma nova classe de inibidores 

proviniente de extratos vegetais – inibidores 

verdes – vem sendo amplamente investigada, 

como uma alternativa ambientalmente amigável 

aos inibidores convencionais [2,3]. O projeto 

realizado tem como objetivo avaliar a atividade 

inibidora de corrosão do extrato aquoso do Aloe 

Vera (babosa), sobre um aço microligado em 

meio ácido. 

Material e Métodos 

O extrato aquoso da Aloe Vera foi obtido 

mediante os processos de separação Casca-

Polpa para realização dos posteriores processos 

de decocção, infusão e por fim liofilização. 

Após a preparação dos extratos e do meio 

eletrolítico (HCl 0,1 mol/L). A avaliação da 

ação inibidora dos extratos foi realizada 

mediante ensaios eletroquímicos, que foram 

obtidos em uma célula de três eletrodos, através 

da utilização de um potenciostato/galvanostato 

AUTOLAB (modelo PGSTAT 302N). 

Resultados  

A Figura 1 apresenta a evolução do potencial de 

circuito aberto do aço microligado em meio 

ácido (HCl 0,1mol/L) com e sem a presença dos 

extratos. Inicialmente foram avaliados os 

extratos obtidos pelo método de decocção de 

diferentes partes da planta (casca e polpa). É 

possivel verificar que a adição do extrato altera 

o potencial de circuito aberto do aço. No entanto 

não se observa uma relação linear entre a 

concentração do extrato e o deslocamento do 

potencial do aço. No entanto é possível verificar 

que para as menores concentrações avaliadas o 

deslocamento ocorreu no sentido anódico. A 

mudança do potencial foi mais significativa para 

o extrato obtido da polpa. As curvas de 

polarização obtidas nas mesmas condições, 

,mostraram que o extrato obtido da polpa na 

concentração de 1600 ppm provocou uma maior 

redução na corrente de corrosão do aço. Os 

resultados preliminares obtidos sugerem que o 

extrato da polpa da babosa possui uma ação 

inibidora. 

  

 
Figura 1: Evolução do potencial de circuito 

aberto do aço com e sem a presença do extrato 

de babosa (Aloe Vera). 

Conclusões 

Considerando os resultados preliminares obtidos 

é possível afirmar que o extrato aquoso da 

babosa (Aloe Vera) pode apresentar uma ação 

inibidora da corrosão do aço nas condições 

experimentais avaliadas. Entretanto não foi 

possível encontrar uma relação linear entre a 

concentração do extrato e o efeito inibidor. Os 

resultados mostraram que o extrato obtido da 

polpa da babosa apresentou maior potencial 

inibidor em comparação com o extrato obtido da 

casca. 
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 Palavras-chave: Modelo Lotka-Volterra, Método Runge-Kutta, moscas-das-frutas. 

Introdução 

A modelagem é uma importante ferramenta 

utilizada em pesquisa de problemas da 
agricultura¹. Em programas de controle de 

pragas, a modelagem matemática vem 

apresentando ser de grande utilidade². O modelo 

Lotka-Volterra clássico é composto por duas 

equações diferenciais de primeira ordem cuja 

solução não é possível obter analiticamente. 

Também conhecido como o modelo “presa-

predador”, esse simula a dinâmica entre 

espécies. Poucas pesquisas sobre modelos 

matemáticos de simulação de praga-parasitoide 

em sistemas computacionais foram encontradas 
e em nenhuma delas ocorreu à efetivação desses 

modelos, apesar do auxílio que esses sistemas 

podem fornecer na produção agrícola. Mediante 

ao exposto, o presente projeto tem como 

objetivo obter uma solução explícita das 

equações de Lotka-Volterra aplicada a dinâmica 

da presa “moscas-das-frutas” pelo predador 

“parasitoide”, utilizando o método de Runge-

Kutta.  Visamos, com isso, a construção de um 

aplicativo que auxilie no controle biológico 

dessa praga. Esta pesquisa é uma continuação 

do trabalho de³ que, através do modelo de 
Lotka-Volterra clássico, elaborou um modelo 

matemático aplicado ao controle biológico das 

moscas-das-frutas por parasitoide. 

Material e Métodos 

A metodologia é composta por duas etapas: a da 

modelagem matemática e, posteriormente, a 
computacional. 

MODELAGEM MATEMÁTICA: 

(1) Revisão da literatura; (2) Estudo do método 

numérico de Runge-Kutta; (3) Estudo e 

obtenção da solução explícita para as equações 

de Lotka-Volterra, utilizando o método de 

Runge-Kutta e analises qualitativa e quantitativa 

da solução encontrada. 

MODELAGEM COMPUTACIONAL: 

(1) Revisão da literatura e planejamento do 

aplicativo; (2) Desenvolvimento do aplicativo a 

partir da solução explícita para as equações do 

modelo de Lotka-Volterra (código 

computacional); (3) Teste e finalização do 

aplicativo. 

Resultados  

 (1) Espera-se obter dados adequados, a partir 

do modelo matemático elaborado no trabalho de 

Noronha (2017), para aplicação computacional. 

(2) Obter um aplicativo para dispositivos 

móveis que sirva como ferramenta tecnológica 

funcional de auxílio no controle biológico da 

praga moscas-das-frutas por parasitoide para 

região agrícola. (3) Estima-se que as análises 

qualitativa e quantitativa realizadas corroborem 

com os resultados fornecidos pelo aplicativo. 

Conclusões 

Acreditamos que à análise matemática, bem 

como o aplicativo, poderão auxiliar na tomada 

de medidas quanto ao controle da praga. 
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 Palavras-chave: Matemática, Bioinformática, Modelo 3D, Proteína,  

Introdução 

A bioinformática tem como objetivo armazenar 

e relacionar as informações biológicas, sendo 

essas informações criadas através de algorítmos 

matemáticos, além de utilização de outras 

metodologias computacionais. Na modelagem 

de uma proteína 3D utilizando programas 

específicos, como por exemplo o, Swiss model e 

o RastMol, e baseando-se na sua sequência 

genética, são levados em consideração os três 

eixos dimensionais (X, Y e Z), obtendo assim, 

uma imagem tridimensional. Permitindo uma 

visualização completa e global da proteína 

formada. 

Material e Métodos 

Para a demonstração da utilização dos modelos 

matemáticos dentro da biologia, foram 

utilizadas imagens dos modelos 3D de proteínas 

diversas, como por exemplo, a proteína priônica 

e de hormônios como a insulina. Tais modelos 

foram visualizados por meio de exibição em 

formato de vídeo com o auxílio de um projetor. 

E foram também utilizados cartazes didáticos 

para demonstrar de forma um pouco mais lúdica 

para o público infanto- juvenil, uma breve 

história do estudo de Cristalografia de raio-X, 

que a título de esclarecimento elucidativo, 

abordou a grande contribuição da premiada 

bioquímica Dorothy Hodgkin, pioneira nos 

estudos de cristalografia sobre as moléculas da 

vitamina B12, insulina e penicilina.  

Resultados  

Com o questionamento sobre o conhecimento 

do público em relação da ciência, foi observado 

o desconhecimento sobre bioinformática. Então 

se fez possível demonstrar como a informática, 

matemática e biologia se integram na formação 

de conhecimento., conforme demonstrado na 

figura 1. 

 

a)            

b)            

c)  

Figura 1: a) Material elaborado, b) Membros da 

oficina, c) Apresentação ao público 

Conclusões 

Com a participação da comunidade ao evento 

foi possível disseminar e criar um entendimento 

sobre a ciência e o papel da bioinformática em 

pesquisas e estudos.  
Agradecimentos: CEMS, UEZO, FAPERJ e CNPq  
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 Palavras-chave: Força gravitacional, Tecnologia, Jogo eletrônico.  

Introdução 

O desenvolvimento de novos aplicativos, tal 

como, jogos eletrônicos, é cada mais comum, 

devido a fatores como o avanço da tecnologia 

e o fácil acesso aos eletrônicos (SOUZA & 

GOMES, 2015). Como potencializador do 

ensino e aprendizagem, observamos à 

existência de diversos jogos eletrônicos que 

permitem aos alunos e professores testarem 

seus conhecimentos sobre determinado 

assunto. Como é o caso da disciplina física, 

dos quais estão disponíveis para serem 

baixados, programas que simulam, por 

exemplo, o movimento uniforme, o 

movimento acelerado e o movimento em duas 

dimensões sob ação da gravidade (SOUZA & 

GOMES, 2015). Mediante a isto, a oficina 

oferecida pelo aluno de iniciação científica 

PIBIT, Carlos Eduardo de Souza Rodrigues, 

teve como objetivo apresentar o game 

desenvolvido pelo aluno, que a fim de 

exemplificar o conceito de força 

gravitacional, realiza simulações envolvendo 

o espaço sideral, corpos celestes e um 

astronauta. O jogo está disponível para ser 

baixado e jogado através do link 

https://play.google.com/store/apps/details?id=

com.stsdev.gravity. 

Material e Métodos 

Para realizar as simulações é necessário guiar 

o astronauta pelo espaço. Para tanto, o 

jogador precisa posicionar os corpos celestes, 

de modo a fazer o astronauta se deslocar. 

Seguem abaixo algumas imagens da inteface 

do aplicativo. É importante ressaltar que a 

força gravitacional é a força que surge a partir 

da interação mútua entre dois corpos. Atrativa 

e nunca repulsiva, é ela que torna possível 

ficarmos de pé. Isso porque a Terra exerce 

força gravitacional sobre os corpos (TODA 
MATÉRIA, 2017).  

 

 

 
 

 
 

 
Figura 1 – Imagens da interface do aplicativo desenvolvido 

pelo aluno. 

Conclusões 

Acreditamos que jogos eletrônico do gênero, 

possam instigar o interesse pela disciplina e, por 

isso, quando cabíveis, podem ser utilizados 

como recurso na metodologia do processo de 

ensino e aprendizagem.  
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 Palavras-chave: Ecologia, Função exponencial, Modelo presa versus predador. 

Introdução 

A ecologia é um campo da biologia que 

estuda a dinâmica de populações, isto é, a 

interação entre as espécies; dentre essas 

interações temos a predação, que constitui 

numa relação de presa e predador, onde a 

espécie predadora se alimenta de sua presa 

(FERREIRA & NORONHA, 2016). Para 

representar matematicamente a relação entre 

as duas espécies é necessário a função 

exponencial, pois funções desse gênero são 

usadas para simular situações de crescimento 

populacional de espécies (ESTUDO, 2017) e, 

por isso, compõe a estrutura de diversos 

modelos matemáticos de dinâmica 

populacional, como é o caso do modelo presa 

versus predador. A matemática aplicada à 

biologia, também conhecida como 

biomatemática, é uma área interdisciplinar 

voltada para a modelagem de problemas 

biológicos, a função exponencial é um 

exemplo de conceito matemático aplicado à 

área biológica. Mediante ao exposto, a oficina 

apresentada pela aluna de Iniciação Científica 

PROVIC, Tainara Miranda Campos, consistiu 

em demostrar a aplicabilidade da função 

exponencial no campo da biologia. Por meio 

do modelo presa versus predador, modelo que 

descreve a interação entre espécies, foi 

ressaltada a importância da exponencial para 

a simulação da dinâmica entre uma presa e 

um predador. 

Material e Métodos 

A metodologia usada na oficina consistiu em 

explicitar o conceito de função exponencial, 
apresentar o modelo presa versus predador e 

explicar a relação entre a função e o 

modelo, de maneira qualitativa, conforme 

segue: 

 
  
Figura 1- Lei de formação de uma função exponencial: a 

base elevada ao expoente x precisa ser maior que zero e 

diferente de um (ESTUDO, 2017). 

 
Figura 2 - Modelo presa versus predador (SCHAECHTER, 

2017).  

Conclusões 

Através da matemática podemos descrever e 

até mesmo representar diversos conceitos 

biológicos.  
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 Palavras-chave: mitose, meiose, massa de modelar 

Introdução 

Alguns conceitos básicos de Genética como 

mitose e meiose estão agregados a conceitos 

básicos de matemática. O processo de mitose 

caracterizado por uma célula dará origem a duas 

outras células, com o mesmo número de 

cromossomos (material genético constituído por 

DNA) que a célula que a originou
1
, enquanto 

que o processo de meiose, caracterizado por 

originar quatro células a partir de uma célula, 

onde cada uma das células geradas possuem 

metade dos cromossomos da célula que a 

gerou
1
. Isso por que na mitose ocorre a 

duplicação do material genético celular e sua 

posterior divisão ao meio. Já na meiose o 

material genético é duplicado, mas há duas 

divisões sucessivas que levam cada célula a 

receber apenas a metade do material genético da 

célula original.  Estes dois processos não são 

bem compreendidos sem que se agregue ao 

discurso oral alguma forma de exemplificação 

dos mecanismos de divisão celular. Diante 

disso, o objetivo da oficina foi elaborar dois 

modelos, um para mitose e outro para meiose, 

utilizando massa de modelar colorida e um 

modelo para exemplificar uma molécula de 

DNA utilizando balas do tipo jujuba.   

Material e Métodos 

Para exemplificar o processo de divisão celular 

mitose e meiose, utilizou-se massa de modelar 

colorida. Os modelos foram montados em cima 

de folhas de papel branco. Para a elaboração da 

molécula de DNA, utilizou-se balas do tipo 

jujuba e palitos. A fixação da molécula de DNA 

foi feita sobre uma base de isopor. Ao final de 

cada explicação, eram realizadas perguntas 

sobre o tema abordado e aquele que acertasse 

ganhava um brinde de jujuba.  

Resultados  

A oficina conseguiu demonstrar para o público, 

que incluía desde crianças até pessoas da 

terceira idade, como ocorrem os processos de 

mitose e meiose, utilizando os modelos com 

massa de modelar, além de chamar a atenção de 

todos para as questões matemáticas que se 

enquadram nos dois processos (Figura 1). Além 

de apresentarem um modelo da molécula de 

DNA feito com bala do tipo jujuba (Figura 1), 

o que elucidou algo que geralmente é abstrato e 

distante da compreensão do público em geral.  

 

 
Figura 1: Oficina "Divisão Celular: Mitose e 

Meiose" realizada na Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia na Zona Oeste (SNCTZO) 

em 2017. No alto da imagem, a exemplificação 

dos processos de mitose (esquerda) e meiose 

(direita), ambos confeccionados com massa de 

modelar colorida. Na parte inferior da imagem, 

o modelo da molécula de DNA confeccionado 

com balas do tipo jujuba.      

Conclusões 

Independente da faixa etária do público que 

interagiu com a oficina, a forma como o tema 

foi apresentado facilitou a compreensão do 

público sobre os processos de divisão celular e, 

consequentemente, da importância da 

matemática para o entendimento destes 

processos biológicos. 
Agradecimentos: CNPq, FAPERJ, Curso de 

Fotografia Helcio Peynado. 
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 Palavras-chave: plantas ornamentais, toxidez, Sinitox 

Introdução 

A atividades para informação e documentação 

em toxicologia e farmacologia no Brasil iniciou-

se em 1980. A análise e a divulgação dos casos 

de intoxicação e envenenamento notificados no 

país são realizadas pelo Sinitox (Sistema 

Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas). Dentre as atribuições deste 

Sistema estão a coleta, a compilação, a análise e 

a divulgação dos casos de intoxicação e 

envenenamento notificados no Brasil. Os 

registros são realizados pelos Centros de 

Informação e Assistência Toxicológica (Ciats), 

localizados em vários Estados brasileiros, parte 

deles integrantes da Rede Nacional de Centros 

de Informação e Assistência Toxicológica 

(Renaciat).1 

O objetivo da oficina “Plantas tóxicas” foi 

informar aos participantes da Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia da Zona Oeste sobre o 

perigo das plantas ornamentais que estão ao 

nosso redor. 

Material e Métodos 

A oficina foi realizada por 36 discentes e 1 

docente de 3 disciplinas oferecidas pela 

Unidade Universitária de Farmácia da UEZO: 

Botânica, Farmacognosia e Fitoterapia. A 

metodologia escolhida foi exposição de painéis, 

material impresso, fotos, exemplares de plantas 

frescas e exsicatas elaboradas em sala de aula. A 

abordagem seguiu a ordem de visitação dos 

participantes da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia da Zona Oeste (2017) ao estande da 

UEZO.  

 

 

Resultados  

A oficina foi bastante procurada pelos grupos 

visitantes do evento e elogiada pelos 

participantes, sendo possível expor material 

didático sobre as principais plantas tóxicas 

conhecidas, grande parte ornamentais. Os 

discentes esclareceram, com base em buscas na 

literatura científica sobre o tema proposto pela 

docente responsável pelas disciplinas (Catharina 

Eccard Fingolo), sobre os cuidados necessários 

após contato acidental com as plantas em 

questão. As plantas tóxicas escolhidas para 

exposição podem ser encontradas em escolas, 

jardins, quintais, parques, vasos, praças e 

terrenos baldios. São plantas bastante 

conhecidas e bonitas, mas quando colocadas na 

boca ou manipuladas, podem causar 

intoxicações graves, principalmente em crianças 

menores de 5 anos. Os discentes mostraram os 

principais sintomas, medidas preventivas e 

divulgaram instruções de como proceder em 

casos de intoxicação por essas plantas. 

Conclusões 

A toxidez da maioria das plantas abordadas na 

oficina era desconhecida pelo público-alvo do 

evento. Exposições como esta são muito válidas 

para alertar a população sobre o perigo do 

contato com estas plantas que podem levar até 

ao óbito.  
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 Palavras-chave: Educação Ambiental, Resíduos, Reciclagem

INTRODUÇÃO 
A Educação Ambiental (EA) visa desenvolver uma 
população que seja consciente e preocupada com o 
ambiente e com os problemas que lhe são associados, e 
que tenham conhecimentos, habilidades, atitudes, 
motivações e compromissos para trabalhar individual e 
coletivamente na busca de soluções para os problemas 
existentes e para a prevenção de novos. A EA é muito 
mais do que conscientizar sobre o lixo, a reciclagem e a 
poluição. É trabalhar situações que possibilitem a 
comunidade pensar em propostas de intervenção na 
realidade que nos cerca1. Com essa visão, foi elaborado 
um Circuito Ecológico Sustentável. 

METODOLOGIA 
O Circuito Ecológico Sustentável (Figura 1) teve 5 
oficinas: Coleta Seletiva (simulando a poluição e 
limpeza do Rio Guandu);Reciclagem (exposição de 
objetos feitos de resíduos); Compostagem (exposição 
de composteira orgânica); Hortas suspensas (com o uso 
de garrafas pet e embalagens tetra pak) e Pegada 
Ecológica (matemática da sustentabilidade). Banners 
auto-explicativos sobre esses temas foram expostos. 
 

Figura1.Circuito Ecológico Sustentável 

RESULTADOS 
O ato de participar, virtualmente, da despoluição do 
Rio Guandu,associada à Coleta Seletiva, trouxe 
satisfação aos participantes, principalmente,as crianças 
(Figura 2). A oficina de Reciclagemproporcionou aos 
visitantes a identificação de resíduos como materiais 
potenciais para confecção de artesanatos (Figura 3). 
Além disso,mostrou a sua importância na reduçãoda 
extração de matéria prima pelas indústrias.A oficina de 
Compostagemtrouxepara o publico uma alternativa 
simples, econômica e sustentável para o 
reaproveitamento de resíduos orgânicos para produção 
de húmus e biofertilizantes (Figura 4).A oficina de 
Hortas Suspensas (Figura 5)corroborou as 
experiênciasvividas pelos participantes nas oficinas de 
Reciclagem e, em especial, a de Compostagem.A 

oficina da Pegada Ecológica encerrou o circuito 
levando os visitantes a refletirem como as atividades 
anteriores podem reduzir o impacto ambiental, 
melhorar a qualidade de vida e reduzir o cálculo 
matemático da nossa pegada ecológica no mundo. O 
público interagiu e mostrou interesse por todas as 
etapas do circuito. 

CONCLUSÕES 
O Circuito Ecológico Sustentável levou, ao publico 
alvo, conhecimentos e alternativas simples para o 
reaproveitamento de resíduos sólidos, que por muitos 
eram considerados lixos. Ficou claro que a adoção de 
práticas sustentáveis simples pode promover a 
diminuição da exploraçãodos recursos naturais, a 
redução do impacto ambientale, concomitantemente, 
conduzir à redução danossa pegada ecológica no 
planeta. 

Figura 2                         Figura 3 

Figura 4                     Figura 5 
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 Palavras-chave: bactérias, fungos, microbiologia 

Introdução 

Microrganismos mesmo com as inúmeras 

aplicações  e abordagens, passam despercebidos  

ou como vilões diante de muitos estudantes de 

diferentes seguimentos do ensino¹. Vale destacar 

que, a realização de aulas práticas, que propiciem 

um maior contato do estudante com o conteúdo 

que está sendo aplicado é um dos pontos principais 

para melhor aprendizagem. 

A oficina teve como objetivo trazer ao público 

informações a respeito de bactérias e fungos, 

buscando desfazer a imagem negativa que muitos 

tem a respeito dos microrganismos, destacando 

conquistas do dia-a-dia que só são possíveis graças 

a presença deles. 

Material e Métodos 

Foi realizada durante a oficina, uma exposição 

com imagens ilustrando diversas  aplicações de 

bactérias e fungos para benefício humano, nas 

mais diversas áreas, em especial, na alimentação e 

medicina. Além disso, destacou-se questões como, 

quantitativo e distribuição das bactérias pelo corpo 

humano, elucidando da importância da presença 

delas, em seus níveis normais. 

Foi demonstrado, como ocorre o crescimento 

bacteriano, através de gráfico e placas de petri 

contendo Echerichia coli com diferentes tempos 

de incubação e utilizados diferentes meios de 

cultura para o cultivo de microrganismos do nosso 

dia-a-dia como lactobacilos (leite fermentado), 

leveduras (fermento biológico) e outros diversos, 

presentes no dinheiro, no celular, em nossas mãos, 

maçanetas, etc. 

Resultados  

Ao serem questionados sobre bactérias e fungos, a 

maioria dos visitantes logo os relacionava a 

doenças, comida estragada. Muitos tinham receio 

de se aproximar e pegar as placas contendo 

microrganismos (mesmo estas estando 

devidamente vedadas). No decorrer da explicação, 

o medo e o receio dava lugar a surpresa e 

curiosidade, principalmente ao saber que somos 

mais bactérias que gente, por exemplo (cerca de 40 

trilhões de bactérias no corpo humano). Assim 

sendo, a oficina atingiu seu objetivo, tirando em 

parte dos microrganismos, o fardo de vilões que 

estes carregam.    

 
Figura 1. Diferentes momentos da realização da 

Oficina "Números e Curiosidades da Microbiologia" 

durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

na Zona Oeste - SNCTZO 2017 

Conclusões 

Atividades como estas, de divulgação e 

popularização de Ciência e Tecnologia, são de 

grande relevância, para desmitificar diversas 

informações a cerca não só dos microrganismos, 

mas diversos outros assuntos muito presentes no 

nosso dia-a-dia porém pouco abordados pela 

comunidade científica junto a sociedade. 
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 Palavras-chave: curiosidades, insetos, números 

Introdução 

Os insetos fazem parte da classe mais diversa do 

Reino Animal. A classe Insecta compreende 

mais de 900 mil espécies¹, o que corresponde a 

cerca de 90% das espécies do Reino Animal e 

50% de todos os seres vivos do planeta. Os 

insetos apresentam números expressivos, ao 

passo que, existem cerca de 200 milhões de 

insetos para cada ser humano na Terra. A 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na 

Zona Oeste (SNCTZO) é um evento que reúne 

pessoas de diferentes faixas etárias (de crianças 

a idosos) e de diferentes níveis de escolaridade, 

com um público médio de 5000 visitantes nas 

últimas edições. A SNCTZO trata-se de um 

excelente momento para realização de oficinas 

interativas, não só para transmissão de 

conhecimento, mas para aguçar a curiosidade 

dos participantes. Sendo assim, esta oficina, 

teve como objetivo mostrar um pouco da 

grandeza desses pequenos animais, despertando 

no público o sentimento de curiosidade e 

reflexão. 

Material e Métodos 

Trata-se de uma oficina interativa, onde foi 

apresentado ao público alguns números e 

curiosidades a respeitos dos insetos, através de 

amostra fotográfica. Fatos curiosos a respeito da 

proporção existente entre formigas e o ser 

humano, quantidades de flores necessárias para 

produção de 1kg de mel, a força de um besouro, 

entre outros tópicos foram abordados.  Visando 

aproximar mais o público dos representantes 

dessa classe tão rica e diversa, foi realizada a 

exposição de uma coleção de insetos, com 

representantes de diferentes ordens, como por 

exemplo moscas, mosquitos, cigarras, abelhas, 

besouros, entre outros. Além do uso de 

microscópios estereoscópicos (lupas) para 

melhor visualização dos insetos em diferentes 

aumentos. Foram demonstrados também 

animais normalmente confundidos/tratados 

como insetos, como é o caso aranhas e ácaros 

(Classe arachnida), lacraia (Classe chilopoda), 

etc. 

Resultados  

No primeiro contato com as atividades da 

oficina, as reações dos participantes são 

adversas, visto que nossa sociedade tem uma 

repulsa natural aos insetos. Ao serem 

apresentados os números e diversos fatos 

curiosos a respeito desses animais, a aversão 

inicial dá lugar  ao interesse e a curiosidade. O 

público participante passa a ter uma grande 

interação com os expositores através de várias 

perguntas e relatos pessoais, bom como passam 

a realizar a observação dos insetos expostos 

(FIGURA 1), diminuindo assim a distância 

criada e alimentada pelo medo ou nojo de 

insetos. 

 
Figura 1. Oficina "Insetos em Números" realizada 

durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

na Zona Oeste (SNCTZO) em 2017. A) aluna observa 

insetos ao microscópico estereoscópico (lupa); B) 

imagem de abelha vista ao microscópio 

estereoscópico sob o aumento de 4x; C) alunos 

visualizando e interagindo com a coleção de insetos.       

Conclusões 

A oficina atingiu ao objetivo esperado, 

despertando no público a curiosidade de estudo 

deste grupo, visto que muitos nem se quer 

imaginavam que simples insetos poderiam estar 

por trás de números tão surpreendentes. 
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 Palavras-chave: Cultura pop, DNA, mutação 

Introdução 

Mutações são mudanças na sequência do 

material genético - DNA, podendo ser causadas 

por  erros de cópia do material no processo de 

replicação que antecede a divisão celular, por 

exposição a radiação ultravioleta ou ionizante, 

por exposição a mutagênicos químicos ou 

vírus.
1
 Mesmo com mecanismos que 

inspecionam o  DNA a procura de erros e, uma 

vez localizado um erro, realizam o reparo deste, 

ainda é possível a manutenção de uma mutação 

no material genético.
1
 Questões a respeito da 

mutação ganharam muito espaço por meio de 

filmes, desenhos e revistas em quadrinhos, que 

trazem os ditos mutantes, ou seja, um ser que 

sofreu uma mutação, ora como herói, ora como 

vilão, aumentando a curiosidade a cerca do 

assunto, principalmente entre os adolescentes. O 

objetivo da oficina "Fator Mutação" foi 

trabalhar na elucidação da mutação, que ocorre 

naturalmente no dia-a-dia através de uma 

abordagem lúdica. 

Material e Métodos 

A oficina se deu de forma simples, buscando 

contextualizar os conhecimentos dos visitantes 

provenientes do universo da ficção com os 

conceitos da Biologia (celular e molecular) 

sobre o assunto em questão, mutação. Foram 

abordadas as formas naturais de ocorrência da 

mutação em função da atividade da enzima 

DNA polimerase (responsável pela adição de 

desoxirribonucleotídeos) e suas taxas de erro 

que podem dar origens a erros de pareamento 

entre as bases nitrogenadas que compõem o 

DNA.
1
 Desta forma, se trabalhou de forma 

lúdica a probabilidade de "nascimento" destes 

super heróis e vilões presentes na ficção. Foram 

utilizadas estruturas 3D do DNA para 

visualização da mutação no material genético, 

além de bonecos de diversos personagens da 

ficção que sofreram o processo de mutação, 

como por exemplo: Homem- Aranha, os X-men, 

Super-Choque, entre outros. Um membro da 

equipe também ficou caracterizado de "Super-

Choque" para chamar a atenção do público para 

o tema da oficina. 

Resultados  

Como era esperado, grande parte dos visitantes 

tinham conhecimentos a respeito da mutação, 

sendo a maioria deles justamente por influência 

da ficção. Os bonecos de personagens 

conhecidos e queridos pelo público foram, sem 

dúvida, o grande chamariz para que visitassem a 

oficina, juntamente com a caracterização do 

"Super-Choque" (FIGURA 1). Todo esse 

acervo de informações fictícias, podem se tornar 

excelentes ferramentas para o ensino não só da 

mutação, mas também de diversos outros 

assuntos.  

 
Figura 1. Oficina "Fator Mutação" sendo 

realizada durante a Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia na Zona Oeste (SNCTZO) em 

2017.  A, B e C) Realização da oficina. D) 

Membro da equipe caracterizado de "Super-

Choque" convidava a todos a participarem da 

oficina. 

Conclusões 

Tendo em vista que personagens da ficção 

possuem forte apelo popular, a contextualização 

utilizando filmes e quadrinhos pode auxiliar no 

processo ensino-aprendizagem.  
Agradecimentos: FAPERJ, CNPq 

Referências  

1 NELSON, D. L.; COX, M. Lehninger – Princípios de 
Bioquímica. 3ed. São Paulo: Sarvier, 2002 

 



 

X JC&T: 

Desenvolvimento Socioambiental 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 26 e 27 de outubro de 2017. 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
 

 

Duplicar o DNA para multiplicar: a matemática da Biologia Molecular 
 

Vinicius Ribeiro Flores
1,3

, Alice Carreira Martins
2
, Camila de França Lopes Amaral

2
, Gabrielle 

Maris Souza Telles de Moraes
2
, Isabela Miguel de Almeida

2
, Jefferson Henrique Quintanilha 

Rodrigues
2
, Luiz Felipe Pinheiro Brandão

2
, Lidiane Coelho Berbert¹, Juliana Barbosa Succar

1
, Ida 

Carolina Neves Direito
1,2

 

 
1 Laboratório de Biotecnologia Ambiental - LBA, ²UEZO - Universidade Estadual da Zona Oeste. 3 Programa de 

Pós-graduação em Biotecnologia, INMETRO.      

* viniciusflores42@gmail.com 

 
 Palavras-chave: Biologia Molecular, DNA, Replicação  

Introdução 

Todos os seres vivos necessitam que seu DNA 

seja duplicado de maneira precisa para que 

ocorra a divisão celular
1
. Para que esta etapa 

seja realizada é preciso um complexo de 

enzimas denominadas “maquinaria de 

replicação”
1
. Essa maquinaria envolve diversas 

enzimas e mecanismos
2
 que dificultam a 

compreensão desta etapa importante no ciclo 

celular dos organismos para os alunos, incluindo 

desde o ensino médio até pós-graduandos. 

Observando essa dificuldade de entendimento, o 

objetivo deste trabalho foi inserir o tema 

replicação celular à população de uma forma 

totalmente didática através de uma oficina a fim 

de facilitar a compressão daqueles que já 

conhecem o tema ou inserir o tema aos que não 

conhecem de uma forma mais lúdica, tornando 

assim o assunto acessível a todos.  

Material e Métodos 

Para atingir o objetivo esperado da oficina, 

foram utilizadas maquetes de papelão 

representando a fita dupla de DNA e as enzimas 

associadas a replicação do DNA (FIGURA 1). 

Estes modelos possibilitavam a movimentação 

das estruturas, de forma didática,  simulando a 

dinâmica que a “maquinaria de replicação” 

realizada dentro das células. Demonstrando a 

duplicação do material genético para a divisão 

da célula. 

Resultados  

Mesmo com uma temática mais específica, a 

metodologia adotada  permitiu que os visitantes 

pudessem entender como funciona a maquinaria 

de replicação do DNA. Além de atender ao 

propósito de aproximar o público para assuntos 

mais técnicos do âmbito científico, também se 

mostrou uma excelente oportunidade/ferramenta 

para maior fixação desse conteúdo para os 

alunos que cursam a disciplina de Biologia 

Molecular (FIGURA 2). 

 

 
Figura 1. Maquete representando a fita de DNA a ser 

replicada e todas a enzimas atuantes no processo. 

 

 
Figura 2. Execução da oficina durante a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia na Zona Oeste 

(SNCTZO) em 2017. 

Conclusões 

Após a oficina foi possível, através do método 

implementado, atingir pessoas com faixas 

etárias diferentes onde concluímos que o 

método didático associado com a forma lúdica 

de explicação pode facilitar o acesso de temas 

complexos a população não importando o grau 

de instrução.  
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 Palavras-chave:Matemática, beleza, saúde 

Introdução 

Mas afinal, o que é beleza? Diz o dito popular 

de que beleza está nos olhos de quem vê. Mas a 

matemática pode guiar a nossa percepção do 

que é belo a certos padrões observados na 

natureza. A matemática está envolvida em todos 

os segmentos da natureza, envolvendo tanto os 

elementos bióticos quanto abióticos, 

gerenciando nos bastidores os ecossistemas. A 

beleza está intrinsecamente ligada à harmonia, 

ao sentir-se bem consigo mesmo e a ter saúde. O 

objetivo dessa oficina foi abranger o público em 

geral e conscientizá-lo sobre a importância de 

manter a saúde do corpo e mostrar como a 

matemática pode estar presente nisso
1
, além de 

demonstrar mitos e verdades
2
 sobre padrões 

matemáticos na natureza.  

Material e Métodos 

A oficina foi dividida em duas mostras 

temáticas: “Beleza é saúde” e “Matemática na 

natureza”. Para a mostra “Beleza é saúde”, foram 

realizadas as seguintes atividades: cálculo de 

índice de massa corpórea (IMC), com explicação 

sobre a pirâmide alimentar, a fim de 

conscientizar o público sobre uma alimentação 

mais saudável e equilibrada. Além disso, também 

foi realizada a aferição de pressão arterial. Já 

para a mostra “Matemática na natureza”, foi 

realizada uma exposição com troncos, conchas e 

flores, com o objetivo de explicar mitos e 

verdades sobre a proporção áurea e sequência de 

Fibonacci
2
 como padrões matemáticos 

encontrados na natureza. Dentro desta temática, 

ainda foi realizada uma dinâmica utilizando 

caixas com surpresas dentro, cada uma com uma 

quantidade de surpresas para que o público 

adivinhasse do que se tratava e em seguida 

colocasse as caixas na sequência de Fibonacci, 

de acordo com a quantidade de objetos presentes 

nas caixas. Essa oficina foi executada em três 

localidades: Centro Esportivo Miécimo da Silva 

(Campo grande – Rio de janeiro/RJ), Colégio 

Estadual Marieta Cunha da Silva (Bangu – Rio 

de Janeiro/RJ) e Escola Municipal Maximino 

José Pacheco (Guapimirim – Rio de Janeiro/RJ).  

Resultados 

O público que participou desta oficina foi 

bastante heterogêneo entre as faixas etárias, 

desde alunos da educação infantil, ensino 

fundamental e médio, a adultos e idosos (Figura 

1). As crianças e adolescentes mostraram-se 

bastante interessadas e participativas, 

principalmente quanto a dinâmica das caixas, a 

qual gerou curiosidade a princípio e alguns 

sustos, o que proporcionou um clima de 

descontração e diversão.  

 

Figura 1. Oficina "A beleza está nos olhos de 

quem vê? – A matemática responde" realizada 

na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na 

Zona Oeste (SNCTZO) em 2017. 

 

 

Conclusões 

O público em geral participou da oficina e 

gostou dos conhecimentos adquiridos em ambos 

os temas, ficando surpreso sobre o quanto a 

matemática está envolvida na natureza, no 

auxílio da manutenção da saúde e na nossa 

percepção de beleza. 
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 Palavras-chave: tensoativo, emulsão, tensão superficial. 

Introdução 

A técnica conhecida como corrida brilhante 
baseia-se em demonstrar a quebra da tensão 
superficial da água pela adição de um 
surfactante ao sistema apresentado. Em termos 
farmacotécnicos, diferentes formas 
farmacêuticas podem ser obtidas utilizando 
tensoativos para a diminuição e/ou quebra da 
tensão superficial1. Na produção de cremes 
(emulsões consideradas viscosas), os 
tensoativos são fundamentais para se alcançar a 
estabilidade necessária2. À medida que a 
concentração do tensoativo aumenta, a tensão 
superficial diminui com tempo3. As emulsões 
vêm se destacando como a melhor forma 
farmacêutica, por possuírem bom aspecto 
visual, sendo agradáveis ao toque e ao olho 
humano4. Sendo assim, a atividade de extensão 
proposta objetivou apresentar, de maneira 
simples e atrativa, a importância dos detergentes 
na manipulação de produtos farmacêuticos. 

Material e Métodos 

Os experimentos foram integralmente 
elaborados e realizados pelo discentes das 
disciplinas de Farmacotécnica I e II, do curso de 
Farmácia da UEZO (Figura 1), utilizando 
dinâmica oral. A atividade contemplou 
interação e troca de saberes entre os envolvidos. 
O público-alvo foi a população presente no dia 
do evento, não havendo distinção entre idade, 
sexo ou etnia. A abordagem foi baseada em 
perguntas e curiosidades relacionadas aos 
tensoativos, à tensão superficial e aos sistemas 
emulsionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Alunos participantes. 

Resultados  

A oficina foi fortemente elogiada pelos 
participantes, sendo possível esclarecer dúvidas 

oriundas da comunidade sobre o tema proposto. 
Como observado na Figura 2, houve total 
entrosamento entre a comunidade e os discentes 
participantes. As apresentações foram 
desenvolvidas de forma lúdica, enfatizando a 
grande importância da utilização dos 
tensoativos, principalmente no preparo de 
cosméticos e medicamentos. Além da 
realização, em diferentes sessões, da prática 
denominada corrida brilhante, todos os 
interessados puderam entrar em contato com 
cremes desenvolvidos com e sem a adição de 
substâncias tensoativas. 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2: Abordagem e orientação. 
 

Conclusões 

A atividade de extensão proposta foi 
desenvolvida com sucesso, tendo alcançado de 
forma satisfatória o objetivo. Conceitos básicos 
sobre técnicas de manipulação farmacêutica 
foram melhor compreendidos pelos alunos, 
assim como informações úteis puderam ser 
fornecidas ao público presente no local do 
evento. Devido à total interação ocorrida entre 
os discentes e a comunidade, é possível concluir 
que os envolvidos usufruíram de momentos 
enriquecedores, tanto no âmbito científico como 
no intelectual e humano.  
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