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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 Ciência para Redução das 

Desigualdades. 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 14ª SNCT 

ZO foram realizadas através de oficinas interativas no Centro Esportivo Miécimo 

da Silva, em Campo Grande, RJ. 
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Dia 17 de outubro de 2018 
(quarta-feira) 

10:00-12:00. MESA DE ABERTURA: “RODA DE CONVERSA: "QUE UEZO? PARA QUE SOCIEDADE?" – 

Moderador: Anderson Moraes de Castro e Silva, com participação da Reitoria, Pró-reitorias, Diretores de Unidades 

Universitárias, Coordenadores acadêmicos, DCE, ADUEZO e representantes do Corpo Técnico. Local: Sala 02 da Pós-

Graduação. 

09:00-12:00. MINICURSOS – 1
a
 SEMANA CIENTÍFICA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATERIAIS E ESCOLA 

DE ENGENHARIAS. Local: Salas de Aulas do Anexo e Laboratórios.
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          9:00-12:00. MINICURSO 2: “RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLAGEM DE POLÍMEROS”. 

          9:00-12:00. MINICURSO 3: “SÍNTESE DE BIODISEL A PARTIR DE DIFERENTES BIOMASSAS”. 

          9:00-12:00. MINICURSO 4: “APLICAÇÃO DA ELETROQUÍMICA NA COMPREENSÃO DA CORROSÃO DOS 

MATERIAIS METÁLICOS”. 

13:00-19:00. IV FEIRA DE ESTÁGIO & OPORTUNIDADES. Local: prédio II – Anexo.
2
 

13:30-15:30. SESSÃO ORAL – alunos PIBIC e PIBITI. Local: Sala 04 do Anexo. 

          13:30. “ALTERAÇÕES NO COMPLEXO JUNCIONAL DA CÉLULA EPITELIAL INTESTINAL NO PROCESSO 

INFECTO-INFLAMATÓRIO COM Toxoplasma gondii” - Olga Maria de Jesus Souza (CCBS). 

          13:50. “ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE BACTÉRIAS CONTAMINANTES DAS ÁGUAS 

POTÁVEL E PURIFICADA DE UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SITUADA NO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO” - Patrícia Rocha Bandeira Garcez (CCBS). 

          14:10. “A CONSTRUÇÃO DE UM APLICATIVO VOLTADO AO CONTROLE BIOLÓGICO DAS MOSCAS-DAS-

FRUTAS” - Carlos Eduardo de Souza Rodrigues (CCMAT). 

         14:30. “TRANSESTERIFICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL USANDO 

LIPASES IMOBILIZADAS EM COPOLÍMEROS DE ESTIRENO-DIVINILBENZENO STY-DVB” - Tatiane de Souza 

Ribeiro (CCBS). 

         14:50. “AVALIAÇÃO EM JUNTAS SOLDADAS DE AÇO NAVAL AH36”. Thaissa Sampaio Nunes (CSPI). 

         15:10. “AVALIAÇÃO EM JUNTAS SOLDADAS DE AÇO DUPLEX 31803 EM AMBIENTE MARINHO” - Millena 

Muniz Posso (CSPI). 

14:00-15:00. PALESTRA 2: “SUPERCONDUTIVIDADE E APLICAÇÕES NA UEZO” – Giancarlo Costa (UEZO). 

Local: Sala 02 da Pós-Graduação. 

14:00-15:00. PALESTRA 3: “BIOPOLÍMEROS E SUSTENTABILIDADE” – Maiccon Martins Barros (INT/UEZO). 

Local: Sala 05 do Anexo. 

15:00-16:00. PALESTRA 4: “CONTROLE POR PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS”. Local: Sala 02 da Pós-

Graduação. 

15:30-17:00. SESSÃO PÔSTER. Apresentação de trabalhos Científicos e Tecnológicos. Local: Corredor do Prédio 2. 



17:00-18:30. PALESTRA 5: “HUNTJOBS CONSULTING – ALTA PERFORMANCE” – Rejane Aquino (HTC). Local: 

Sala 02 da Pós-Graduação. 

18:30-19:30. PALESTRA 6: “AULA INAUGURAL DA PÓS-GRADUAÇÃO EM MATERIAIS - TECNOLOGIA DOS 

MATERIAIS - Mônica Rezende. Local: Sala 02 da Pós-Graduação. 

19:30-20:30. PALESTRA 7: “ATLAS DA COMPLEXIDADE ECONÔMICA E DESIGULADADE NO BRASIL” – 

Marcus Vinicius Roque. Local: Sala 02 da Pós-Graduação. 

19:30-21:00. SESSÃO PÔSTER. Apresentação de trabalhos Científicos e Tecnológicos. Local: Corredor do Prédio 2. 

Dia 18 de outubro de 2018 
(quinta-feira) 

09:00-12:00. MINICURSOS – 1
a
 SEMANA CIENTÍFICA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATERIAIS E ESCOLA 

DE ENGENHARIAS 

          9:00-12:00. MINICURSO 4: “APLICAÇÃO DA ELETROQUÍMICA NA COMPREENSÃO DA CORROSÃO DOS 

MATERIAIS METÁLICOS”  

10:00-16:00. EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS ARTESANAIS. Local: Corredor do Prédio 2. 

11:00-12:00. PALESTRA 8. “PROCESSANDO GRANDES VOLUMES DE DADOS COM BIG DATA” – José Luiz 

Rosa (UEZO). 

13:00-14:00. PALESTRA 9: “EMPREGABILIDADE” - Karla Daiana Araújo Paixão (Fundação Mudes). 

13:30-17:30. MINICURSO BIOLOGIA: “SISTEMÁTICA DE CRUSTACEA” - Rayane Sorrentino (UFRRJ) e Luiz 

Felipe Andrade (UFRRJ). Local: Laboratório de Microscopia, Anexo.
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14:00-17:30. MINICURSO CCMAT: “OFICINA PROGRAMAÇÃO DE JOGOS USANDO UNITY” – Carlos Eduardo 

de Souza Rodrigues (UEZO). Local: Laboratório de Informática 1, Prédio 1.
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14:00-15:00. PALESTRA 10: ”MOLÉCULAS BIOATIVAS PRODUZIDAS PELO MICROBIOMA HUMANO E SEU 

POTENCIAL ANTIVIRULÊNCIA” - Luis Caetano Martha Antunes (FIOCRUZ). Local: Auditório Daniel, Prédio 1. 

14:00-15:00. PALESTRA 11: “DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS A PARTIR DE RESÍDUOS SÓLIDOS” 

- Sydnei Martins (UEZO). Local: Sala 02 da Pós-Graduação. 

15:00-16:00. PALESTRA 12. “CONHECENDO O INSTITUTO NATURALIS”. Local: Auditório Daniel, Prédio 1. 

16:00-17:00. PALESTRA 13. “SAÚDE ESTÉTICA” – Glaucia Miranda Pinheiro. Local: Auditório Daniel, Prédio 1. 

18:00-19:00. PALESTRA 14: “AULA INAUGURAL DA PÓS AMBIENTAL - COLEÇÕES ZOOLÓGICAS COMO 

REPOSITÓRIO DA BIODIVERSIDADE: PATRIMÔNIO CIENTÍFICO, CULTURAL E SOCIAL DE UM PAÍS” – André 

Resende de Senna (UERJ). Local: Auditório Daniel, Prédio 1. 

18:00-19:00. PALESTRA 15: “INDUSTRIA 4.0 E INTERNET DAS COISAS” - Luciangela Galleti (UEZO). Local: Sala 02 

da Pós-Graduação. 

19:00-20:30. MESA DE ENCERRAMENTO: “A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL”. Anderson Moraes de Castro e Silva (UEZO) e Renata Angeli (UEZO). Local: Auditório Daniel, Prédio 1. 

 

 
1. O MINICURSO 1. “AUTOCAD: INTRODUÇÃO AO PROJETO DE PRODUTO” (9:00-13:00) e a PALESTRA 1: “PROJETO INTEGRADO DE ENERGIA 

SOLAR” - Alex Sirqueira (UEZO) e CIEE Miécimo da Silva (14:00-15:00) ocorrerão no dia 16/10. 

 
2. A IV FEIRA DE ESTÁGIO & OPORTUNIDADES tem como objetivo oferecer às empresas e entidades participantes a possibilidade de exporem todo o seu 

portfólio de serviços, visando a atender as demandas, tanto da comunidade acadêmica como da população em geral. Haverá estandes de consultorias de Recursos 

Humanos e agentes de integração de estágios. 
 

3. Para inscrição no MINICURSO BIOLOGIA: “SISTEMÁTICA DE CRUSTACEA” enviar até o dia 15/10 para o email uezojornada@gmail.com qual a 

importância deste minicurso para sua formação. Limitada a 20 vagas. Local: Laboratório de Microscopia, Anexo. 
 

4. É recomendado que os participantes levem seus notebooks com a última versão do programa instalado para realizaem os passos junto com o expositor. 
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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 incorporação de pó residual 

do corte de PRFV no processo de injeção, em 

substituição a carga mineral virgem utilizada no 

mesmo, nas próprias indústrias transformadoras 

do PRFV. 

Material e Métodos 

Neste trabalho foi 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; 

b) identificação do resíduo no corte do PRFV, 

gerado na etapa final do processo de fabricação 

do mesmo; c) análises de caracterização do pó 

gerado no corte do PRFV (TGA, DSC, e 

microscopia eletrônica de varredura - MEV); d) 

análise da variação da viscosidade e gel time da 

resina empregada no processo de injeção, após a 

incorporação de diversos percentuais propostos 

do pó de corte do PRFV; e) avaliação melhor 

percentual de pó do corte de PRFV a ser 

incorporação no processo de Injeção em relação 

aos resultados obtidos nas análises descritas no 

item anterior; f) produção do compósito piloto 

injetado com o percentual eleito como ideal do 

pó de corte de PRFV e do compósito com a 

formulação padrão utilizada pela empresa 

parceira; g) realização das análises de 

caracterização (TGA, DSC e MEV) do 

compósito injetado piloto e padrão; h) 

realização de análise mecânica do compósito 

piloto e do compósito padrão; i) realização de 

comparativo entre os resultados obtidos nas 

análises descritas nos itens g e h; j) avaliação 

junto a empresa parceira do projeto a 

viabilidade da incorporação do pó de corte do  

PRFV na linha de produção. 

Resultados  

Resultados preliminares das primeiras 

formulações de resina + pó de corte sugerem a 

viabilidade da mistura. Os resultados da curva 

isotérmica da mistura são apresentados na 

Tabela 1. A composição com 2,5% indica ser o 

melhor teor para o processo de 

reaproveitamento do pó de corte. Com este 

percentual, a mistura polimérica apresentou 

faixas de viscosidade e gel time aproximadas as 

utilizadas no processo padrão aplicado pela 

empresa.  

Conclusões 

O projeto encontrar-se em fase intermediária de 

execução, com resultados parciais para 

consubstanciar a realização de conclusões. De 

posse dos resultados preliminares, pôde-se 

concluir que o processo de reaproveitamento do 

pó de corte na mistura poderá levar a uma 

relevante economia no processo de injeção. 

Teores menores de 2,5% também serão testados. 
  
Agradecimentos: Cogumelo Indústria e Comércio 

Ltda. 
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Am. Formulação 
Média da 

Viscosidade 

Média 

Tempo de 

gel (min.) 

A Resina pura 1079,17 08:58 

A1 Resina + 2,5 % carga 1222,92 07:41 

A2 Resina + 5,0 % carga 1308,33 07:08 

A3 Resina + 10,0 % carga 1720,83 08:17 

B Resina pura 1037,50 - 

B1 Resina + 2,5 % carga 1200,00 12:06 

B2 Resina + 5,0 % carga 1275,00 00:00 

B3 Resina + 10,0 % carga 1668,67 10:01 
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 Palavras-chave: PEAD pós-consumo, mica muscovita, reciclagem.   

Introdução 

A literatura vem registrando grande número de 

trabalhos com foco no desenvolvimento de 

compósitos baseados na interação entre uma 

matriz polimérica e argilominerais (bentonita, 

montmorilonita, muscovita, etc.) que 

alcançaram melhorias das propriedades 

mecânicas e térmicas, entre outras.
1,2

 Neste 

contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

a obtenção de compósitos utilizando resíduos de 

madeira plástica (gentilmente doados pela 

Comlurb-RJ) e o mineral muscovita 

(gentilmente doado pelo CETEM) para 

obtenção de um material com propriedades 

térmicas e mecânicas melhoradas. 

Material e Métodos 

Utilizaram-se aparas de madeira plástica (MP), 

composta predominantemente de PEAD 

reciclado, na preparação de compósitos de 

madeira plástica com diferentes percentuais de 

mica muscovita (0, 5%, 10%, 15% e 20% em 

massa). Os compósitos foram preparados 

utilizando-se um misturador interno com rotores 

do tipo roller a uma temperatura de 170ºC por 

10 minutos. Foram avaliadas as propriedades de 

densidade, dureza, MFI, FTIR, TGA e DSC. 

Resultados  

Os compósitos de MP/mica apresentaram um 

aumento progressivo de densidade e uma 

redução no valor de fluidez, devido à presença 

da mica. Já a análise de dureza confirmou a ação 

da mica como carga reforçante na matriz de 

madeira plástica, mas que se estabiliza em torno 

de 15% (Tabela 1). 

  
Tabela 1. Resultados de densidade, dureza e MFI das 

amostras puras e blendas com o PEAD pós-consumo. 

Material 
% 

(m/m) 
Densidade 

(g/cm3) 
Dureza 

(Shore D) 
MFI 

(g/10min) 

MP 
        

100 
0,750 ± 0,07 16,00 ± 4,30 0,50 ± 0,04 

MP/mica 5 
        

95/5 
0,730 ± 0,07 25,00 ± 9,43 0,36 ± 0,04 

MP/mica 10 
       

90/10 
0,782 ± 0,08 41,20 ± 6,61 0,35 ± 0,03 

MP/mica 15 
       

85/15 
0,907 ± 0,05 56,40 ± 3,21 0,27 ± 0,01 

MP/mica 20 
       

80/20 
0,850 ± 0,06 57,00 ± 1,22 0,27 ± 0,01 

 

 

Os perfis térmicos da madeira plástica e dos 

compósitos (Fig.1) têm aparência típica das 

curvas de TGA do PEAD, com Tonset na faixa 

de 450 a 480 °C e Tendset entre 500 e 520 °C e 

com picos entre 484 e 499 °C nas curvas DTG. 

 

 
Figura 1. Curvas de TGA das amostras de madeira 

plástica/mica. 

 

Os perfis de DSC  mostraram-se bem próximos 

entre a MP e os compósitos, com ocorrência, em 

todos eles, de pico endotérmico correspondente 

à fusão da madeira plástica na faixa de 

temperatura entre 130-150°C, compatível com a 

faixa de fusão do PEAD. O espectro de FTIR da 

madeira plástica (MP) apresentou picos 

equivalentes aos picos do PEAD. Para o grupo 

mica, foram observadas as vibrações de grupos 

hidroxila e das ligações Si-O. Outros picos são 

relacionados aos aditivos. 

Conclusões 

Foi possível obter compósitos de madeira 

plástica com mica do tipo muscovita. Os 

resultados obtidos evidenciaram uma ação 

reforçadora da mica no compósito e uma boa 

interação entre as fases, que pelo observado no 

espectro de FTIR parece ser uma interação do 

tipo física (sem evidência de ligação química).  

 
Agradecimentos: Comlurb, CETEM, UFRJ.  
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 Palavras-chave: material biomássico, fracionamento, combustíveis marítimos  

Introdução 

Os materiais biomássicos ou lignocelulósicos, 

são compostos por celulose (C6H10O5)m, 

hemicelulose (C5H8O4)n e lignina.  

O bagaço de cana-de-açúcar (BCA) é a 

biomassa lignocelulósica mais abundante no 

Brasil sendo uma promissora matéria prima para 

químicos e outros produtos de maior valor 

agregado. Neste sentido várias pesquisas 

realizadas têm demostrado o elevado poder 

antioxidante da lignina [1,2]. 

Este trabalho forma parte da dissertação de 

mestrado “Aditivos antioxidantes produzidos do 

bagaço de cana para uso em combustíveis 

marítimos” e tem como objetivo caracterizar o 

bagaço de cana e propor a tecnologia de 

fracionamento e extração da lignina. 

Material e Métodos 

As amostras de bagaço de cana foram coletadas 

na usina Iracema no estado de São Paulo. Para a 

caracterização do material biomássico foram 

realizadas as seguintes etapas. 

- Análise imediata, segundo a norma ASTM 

D678, para determinar gases voláteis, cinzas e 

carbono fixo presentes em cada amostra, 

utilizando um forno, modelo QUIMIS. 

- Determinação da composição granulométrica  

- Análise termogravimétrica (TGA) do bagaço 

integral e das fracções, em fluxo de nitrogênio 

(15 ml/min), peso da mostra de 5 mg, 

temperatura máxima 600 oC e taxas de 

aquecimento de 10, 20 e 40 oC/min).  

- Avaliação de métodos de fracionamento e 

extração de lignina. 

Resultados  

Tabela 1. Analise imediata das frações do BCA  

Fração Umidade (%) Voláteis (%) Cinzas (%) 
Carbono  

Fixo (%) 

60 6,92 ± 0,42 81,25 ± 0,39 4,37 ± 1,08 14,38 

28 6,97 ± 0,18 84,16 ± 0,83 2,46 ± 0,37 13,38 

16 6,98 ± 0,12 84, 54 ± 0,79 1,51 ± 0,05 13,94 

Fundo 6,54 ± 0,12 78, 31 ± 0,90 7,16 ± 0,80 14,52 

 

Para a determinação da composição 

granulométrica do BCA, foram usadas quatro 

peneiras com malhas de diâmetros diferentes, 

além do fundo. Após a pesagem da massa total 

de bagaço em cada peneira, foi possível calcular 

o percentual de massa retido em cada peneira. 

Os valores de massa (%), relacionados à 

numeração e diâmetro das malhas de cada 

peneira, estão expressos na Tabela 2. 

Tabela 2 – Composição Granulométrica. 

Número da 

peneira 

Massa (%) Diâmetro 

médio (mm) 

4 13,85 4,760 

16 29,02 2,880 

28 21,79 0,800 

60 23,42 0,425 

Fundo 11,92 0,125 

 

A caracterização com a técnica TGA e a 

avaliação do método de extração da lignina são 

etapas que ainda está em andamento.  

Vários processos são utilizados na extração de 

lignina [1,3]. Durante a revisão bibliográfica foi 

definida a utilização de líquidos iônicos para o 

fracionamento e a extração da lignina. O uso de 

líquidos iônicos (ILs) está criando 

oportunidades na conversão de biomassas. Os 

ILs são sais orgânicos que existem como 

líquidos em temperaturas baixas, muitas vezes 

bem abaixo 100 °C. Estes têm propriedades 

físico-químicas ajustáveis, baixa pressão de 

vapor, boa estabilidade térmica e podem ser 

sintetizados a partir de uma variedade de 

combinações de espécies aniônicos e catiônicos. 
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Introdução 

O desenvolvimento de novos materiais de 

engenharia partir de misturas envolvendo dois 

ou mais polímeros é uma rota economicamente 
viável para melhorar as propriedades específicas 

de cada um dos componentes, sem perdas 

consideráveis nas suas propriedades em 

separado. Esta etapa do trabalho está 

relacionada à adição de agente interfacial MB 

para promover maior interação/compatibilização 

entre os componentes da mistura, os polímeros 

PS e PEEK.  

 

 
 

 A miscibilidade está relacionada às interações 

existentes entre os componentes, tais como: 
interações dipolo-dipolo, íon-dipolo, ligações de 

hidrogênio e forças de Van der Walls [1]. Este 

projeto tem como objetivo preparar blendas 

poliméricas de alto desempenho baseadas em 

PEEK e PS com adição de agente 

compatibilizante  durante o preparo da mistura 

polimérica  garantindo maior homogeneidade 

nas fases na mistura.[2,3] 

Material e Métodos 

A metodologia proposta para o preparo da 

mistura polimérica foi: Solubilização completa 

dos polímeros SPEEK (poli(éter-éter-cetona) 

sulfonado), SPS (Poliestireno sulfonado) e 

22298-CN - MB (Agente Interfacial) no 

solvente DMF (Dimetilformamida).Em sistema 

fechado acoplado a um condensador de refluxo, 

para evitar a evaporação do solvente, sob 

aquecimento em 80ºC, durante 2 horas de 

agitação  mecânica, será promovida a mistura 

das bases poliméricas e do agente 

compatibilizante MB no teor de 3 % em peso 

em relação à mistura. 

Após o seu preparo as soluções poliméricas 

deverão ser vertidas em placas de Petri. As 

membranas serão secas em estufa a 60 0C até 

peso constante.  

 

 

Resultados  

Resultados preliminares do grupo de pesquisa 

indicaram que a mistura sPS/sPEEK apresentou 

boas características protônicas e térmicas. 

Acredita-se que com a presença do agente 

comopatibilizante irá agregar maior interação 

das diferentes bases poliméricas, o que 

contribuirá para o incremento nas propriedades 

da mistura e as imagens de microscopia 
eletrônica de varredura poderão indicar maior 

miscibilidade dos polímeros na mistura. 
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 Palavras-chave: resina poliéster, construção civil, solo cimento.   

Introdução 

Os tijolos ecológicos solo cimento tem 

despertado a atenção do setor da construção 

civil por serem considerados sustentáveis e 

econômicos, uma vez que eliminam o passo de 

queima, utilizado no tijolo de argila 

convencional.
1
 O Brasil é um dos maiores 

produtores e exportadores de rochas 

ornamentais do mundo (mármore, granito etc). 

Durante a extração e corte de pedras 

ornamentais, são geradas enormes quantidades 

de resíduos. Dentre os diversos ramos de 

aplicação desses resíduos aparece o setor 

polimérico, que há muitos anos recebe cargas 

minerais para diminuição dos custos de 

produção. Visando a sustentabilidade, o objetivo 

deste trabalho foi a obtenção de um tijolo 

ecológico à base de resíduo de calcário e resina 

poliéster, produzidos à temperatura ambiente, 

assim como o tijolo ecológico solo cimento. 

Material e Métodos 

Foram preparados, por mistura mecânica à 

temperatura ambiente, a composição do tijolo 

calcário/resina 90/10 (% mássica), em escala 

real, utilizando-se 0,2 mL de catalisador. Os 

tijolos assim obtidos foram submetidos a 

ensaios de compressão (NBR 8492), absorção 

de água (NBR 8492) e ensaio de 

inflamabilidade (ASTM D635).  

Resultados  

Os resultados de resistência à compressão do 

tijolo calcário resina (90/10) são comparados 

aos valores dos tijolos solo cimento e aos 

valores estabelecidos pela Norma NBR 8492 

(Tab. 1). Os valores encontrados para os tijolos 

de calcário/resina (7,0 MPa) foram superiores 

em 350% em relação à norma. Em relação à 

absorção de água (Fig.1), os valores para o 

tijolo solo cimento são bem próximos do limite 

exigido pela norma, em contrapartida o tijolo à 

base de calcário/resina tem valores bem 

inferiores (4%) comparados a ambos, 

possivelmente devido à presença da resina 

poliéster que tem caráter hidrofóbico e possui 

baixa permeabilidade a água.  

 
Tabela 1 – Valores do ensaio de resistência à compressão 

referente à norma NBR 8492, dos tijolos ecológicos solo 

cimento e calcário/resina. 

Tijolos 
Resistência à Compressão 

(MPa) 

NBR 8492 2,0 ± 0,0 

Solo cimento 2,5 ± 0,2 

Calcário/Resina 7,0 ± 0,0 

 

 
Figura 1 - Valores de absorção de água dos tijolos solo 

cimento, calcário/Resina (90/10) e da Norma NBR 8492. 

 

Quanto à inflamabilidade, para todos os corpos 

de prova da amostra calcário/resina (90/10) foi 

constatada a não propagação de chamas, 

possivelmente devido à presença de matéria 

inorgânica, o calcário em alto percentual, que 

atua como um agente retardante de chamas. 

Conclusões 

O tijolo calcário/resina (90/10) quando 

comparado ao solo cimento e à Norma NBR 

8492 apresenta: resistência à compressão 

superior e valores para absorção de água 

melhores e dentro do permitido pela norma. 

Quanto à inflamabilidade, no tijolo 

calcário/resina (90/10)  não ocorreu propagação 

de chamas, devido à presença de matéria 

inorgânica, o calcário, em grande quantidade.  
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Introdução 

A corrosão é um processo que ocorre de forma 

natural e espontânea, resultado da interação 

eletroquímica entre um material metálico com o 

ambiente. Esse processo promove a degradação 

do material reduzindo integridade e durabilidade. 

Recentemente, o uso de extratos vegetais como 

inibidores de corrosão vem sendo 

extensivamente estudado. O aumento das 

pesquisas neste segmento pode ser explicado em 

virtude dos extratos serem considerados 

inibidores verdes quando comparados aos 

inibidores sintéticos1,2. A produção de 

biocombustíveis, especialmente o biodiesel, se 

tornou comum nos últimos anos. O processo de 

transesterificação convencional usado para 

produção de biodiesel gera resíduos de um 

subproduto, o glicerol3.  Considerando a 

importância de reaproveitamento desse 

subproduto e dessa forma evitando o uso de 

inibidores sintéticos, este trabalho tem o objetivo 

de avaliar o comportamento anticorrosivo da 

glicerina de girassol oriunda do processo de 

produção do biodiesel, sobre o aço microligado 

em meio ácido. 

Material e Métodos 

A avaliação das propriedades anticorrosivas da 

glicerina proveniente da produção de biodiesel 

de girassol foi realizada de acordo com o 

fluxograma 1 apresentado abaixo: 
 

 
Figura 1: Fluxograma da avaliação da capacidade 

inibidora da glicerina sobre a corrosão do aço 

microligado. 

 

Resultados  

A tabela 1 apresenta as medidas do potencial de 

circuito aberto do aço após 1 hora de imersão em 

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

presença da glicerina. 
 

Tabela 1: Potencial de circuito aberto do aço microligado em meio 

ácido com e sem a presença de glicerina em diferentes concentrações 

 
 

É possível observar que a adição da glicerina 

desloca o potencial de circuito aberto do aço para 

valores mais nobres (menos catódicos) e que o 

deslocamento se torna mais significativo a 

medida a concentração da glicerina aumenta. 

Esse comportamento sugere que a presença da 

glicerina poderia atuar na inibição dos processos 

anódicos sobre a superfície do aço. Os resultados 

obtidos através das curvas de polarização 

mostraram que nas maiores concentrações da 

glicerina (2000 e 3000 mg/L) ocorreu um 

deslocamento do potencial de corrosão (Ecorr) 

para potenciais mais nobres. Observou-se 

também uma redução significativa nos valores da 

corrente de corrosão (Icorr). Foram verificadas 

reduções da corrente nos ramos anódicos e 

catódicos das curvas de polarização. Esse 

resultado sugere que a glicerina atua como um 

inibidor misto do aço microligado nas condições 

experimentais avaliadas. 

Conclusões 

Os resultados obtidos até o momento sugerem 

que a glicerina atua como inibidor misto do aço 

microligado. A eficiência de inibição aumenta 

com aumento da concentração da glicerina. 
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Introdução 

A solda dissimilar é um processo que envolve 

materiais diferentes, tal processo é utilizado 

quando são desejadas características que não 

são encontradas no material de base, como a 

resistência mecânica, por exemplo. As soldas 

dissimilares são amplamente usadas em juntas 

envolvendo aços carbono, aços inoxidáveis e 

ligas de níquel, em plantas de geração de 

energia nuclear ou ainda que queimam 

combustíveis fósseis, indústrias químicas e 

petroquímicas1.  

O trabalho consiste em uma análise apurada 

sobre os possíveis defeitos presentes na solda 

entre dissimilares e quais itens e variáveis 

influenciam no resultado da união. O estudo 

avalia a influência da especificação correta e a 

qualidade dos consumíveis no surgimento de 

defeitos na solda. Outras variáveis envolvidas 

no processo também são avaliadas, como a, 

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 

 

Resultados esperados 

Verificar através dos ensaios e simulação de 

diferentes situações, as consequências no 

resultado oriundas de alterações em 

componentes e nos parâmetros e a composição 

química dos metais base, do metal de adição3 e 

do metal da união resultante. 

 
Figura 1 - Eletrodo Inox E309 L 

Conclusões 

Este trabalho auxiliará na compreensão e no 

aprofundamento desse tipo de solda. Tem como 

alvo fornecer aos profissionais envolvidos na 

operação, desde de a Engenharia ao Soldador, 

informações necessárias a fim de evitar os 

defeitos alterando de forma eficaz os itens e 

parâmetros necessários ao êxito da união 

soldada. 
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C<0,04 Cr~22,00 Ni~12,70 Mo~0,60 Mn~0,70 Si~0,80 
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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  

 
Agradecimentos: Nuclebrás Equipamentos Pesados 

S/A 

Referências  

1. AHMAD, A. Y. Al-QUENAEI., Fusion Welding 
Techniques, Journal of Engineering Research 

and applications, Vol. 6, 78-83p, March 2016.  

2. AMERICAN SOCIETY OF MATERIALS - 
ASM, Weld Integrity and Performanced, 1997.  

3. AMERICAN SOCIETY OF MATERIALS - 

HANDBOOK: Volume 6 – Welding, Brazing 

and Soldering, 1995.  

4. AMERICAN WELDING SOCIETY – AWS A 

3.0:2001, Standard Welding Terms and 
Definitions, 2001.  



 
XI JC&T: 

Desenvolvimento Socioambiental 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 17 e 18 de outubro de 2018. 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
 

 

Utilização do ensaio de microdureza vickers para a determinação da 

extensão da zona afetada pelo calor da liga de Níquel Inconel 718 
  

Gabriel Y. M. dos Santos (PG) ¹*, Mônica C. Rezende (PQ)
2
, Ana I. de C. Santana (PQ)¹. 

 
1 Laboratório de Microscopia e Eletroquímica de Materiais, (LABEMM), UEZO, ²Laboratório de Tratamentos 

Térmicos de Metais e Ligas (LTT) - UEZO 

* gabrielyudy@hotmail.com 

 

 Palavras-chave: Soldagem, Laser Cladding, Inconel 718. 

Introdução 

O Inconel 718 é uma liga de níquel, endurecida 

por precipitação, utilizada principalmente em 

serviços de elevadas temperaturas na indústria 

aeroespacial, sendo, atualmente, a liga de níquel 

mais produzida comercialmente¹. Esta liga é 

endurecível pela precipitação da fase gama (γ’’). 

Quando exposta à processos de soldagem, 

forma-se uma zona afetada pelo calor (ZAC), 

onde pode ocorrer a solubilização da fase γ’’e 

precipitação de outras fases deletérias, 

prejudicando as propriedades mecânicas da liga, 

sendo assim importante o conhecimento da 

extensão desta região². Este trabalho tem como 

objetivo a determinação da extensão da ZAC, 

utilizando o ensaio de microdureza vickers. 

Material e Métodos 

A soldagem no corpo de prova de Inconel 718 

foi realizada pelo processo Laser Cladding. 

Amostras foram retiradas para a realização 

ensaios de micrografia e perfil de microdureza 

vickers. O perfil de microdureza das amostras 

foi medido na seção transversal utilizando um 

indentador piramidal de base quadrada, com 

ângulo de 136° entre faces. Os ensaios foram 

baseados na norma ASTM E384. Foi utilizado 

uma carga de 300g e espaçamento de 0,1mm. A 

primeira indentação foi feita no metal de solda, 

mais próximo da superfície possível e a última 

até ser identificado que a indentação estivesse 

no metal de base que não foi afetado 

termicamente. Para a identificação do metal de 

base, foram feitas cinco endentações, obtendo a 

média de sua dureza. 

Resultados  

A micrografia das identações realizadas sobre a 

amostra pode ser observada na Figura 1. 
 

 
Figura 01: Micrografia evidenciando as indentações no metal de 

solda (MS), linha de fusão (LF) até o metal de base (MB); 

Figura 02: Gráfico de valores de microdureza versus 

distância a partir da superfície; 

 

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 de dureza ao se 

comparar com a média do metal de base. Este 

resultado sugere que ocorreu dissolução dos 

precipitados coerentes endurecedores em uma 

extensão de 2mm. 

Conclusões 

A soldagem do Inconel 718 é uma prática 

recorrente na indústria, sendo de total 

importância a utilização de métodos que 

simplifiquem a qualificação dos processos de 

soldagem desta liga. 

Observou-se uma evidente diminuição da 

microdureza na ZAC, apresentando valores 

médios próximos aos da forma do Inconel 718 

solubilizado, sugerindo-se uma solubilização 

das fases γ’’; 

O perfil de microdureza mostrou-se ser uma 

técnica simples e precisa para a medição da 

espessura de ZTA do Inconel 718; 
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Introdução 

Os implantes dentários são biomateriais 

utilizados para substituir raízes dentárias que 

foram perdidas por problemas periodontais. Os 

principais materiais utilizados na odontologia 

são o titânio puro e suas ligas, aço inoxidável e 

Cromo-Cobalto. Entretanto, o material mais 

utilizado é o titânio devido às suas propriedades 

mecânicas, biocompatibilidade e alta resistência 

à corrosão. Esta alta resistência é relacionada a 

um filme de óxido que é formado na superfície 

do material. Esse óxido também é responsável 

pela biocompatibilidade, pois as integrinas 

reconhecem o material, indicando para os 

osteoblastos que o material é propício à formação 

de tecido ósseo 1,2.  

Inicialmente, esses implantes eram produzidos 

somente com a superfície usinada, porém 

formavam-se tecido fibroso sobre o implante. 

Contudo, a formação desse tecido diminui a 

estabilidade do implante, levando-o a fratura. 

Teve-se então a necessidade do desenvolvimento 

de superfícies que permitam a osseointegração. 

Essas superfícies deveriam apresentar uma 

camada de óxido mais espessa e uma maior 

rugosidade 3-4. O intuito deste trabalho foi avaliar 

diferentes superfícies de implantes submetidos a 

diferentes tratamentos de superfície. 

Material e Métodos 

Os materiais analisados consistiram em  

implantes de titânio fornecidos pela empresa 

Conexão LTDA com diferentes tratamentos de 

superfície. Três superfície foram analisadas, 

sendo elas: usinada, anodizada e submetida a 

tratamento químico. 

O microscópio eletrônico de varredura utilizado 

para analisar as superfícies foi um  MEV FEI 

Quanta FEG 250, parametrizado e ajustado. 

Utilizou-se a voltagem de 15,0KV e a distância 

de trabalho foi de aproximadamente 9,0mm, com 

diferentes magnitudes. 

  

Resultados  

 
Figura 1:Imagens de  MEV das diferentes superfícies 
analisadas, com aumento de 10.000x. (a) usinada, (b) 

submetida a tratamento químico e (c) anodizada. 

Na figura 1 observa-se as a morfologia obtida 

para a superfície de cada implante. Nota-se que 

as três possuem morfologias muito diferentes. A 

superfície usinada apresenta-se mais lisa, já a 

submetida por tratamento químico se demonstra 

mais rugosa que as demais, com alta presença de 

cavidades, a anodizado se mostrou rugosa, porém 

com pequenas cavidades espalhadas por sua 

superfície. As diferentes superfícies estão 

diretamente ligadas a propriedade de 

osseointegração que o implante possa exercer. 

Conclusões 

Tendo em vista os resultados preliminares 

obtidos, nota-se que através de diversos 

tratamentos de superfície obtém-se diferentes 

morfologias que podem influenciar nas 

propriedades desses materiais. Por isso, é 

necessário que sejam feitos maiores estudos 

sobre essas superfícies.  
Agradecimentos: FAPERJ, CNPq , CAPES, IME e 

Conexão.  
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 Palavras-chave: Compósitos, propriedades mecânicas. 

Introdução 

A área de ciência e tecnologia de materiais é 

muito versátil, e tem como grandes tópicos de 

estudos os materiais metálicos, cerâmicos e 

poliméricos. As blendas produzidas entre os 

grupos requer amplo conhecimento sobre a 

natureza, propriedades físicas e químicas, estru-

tura molecular e outros. Um grande desafio é 

produzir um novo material com os três materi-

ais. Neste trabalho buscou-se produzir um tijolo 

com os três componentes, sempre com foco no 

sinergismo de propriedades. O objetivo é obter 

um material mais leve (polímero), estrutural 

(metal) e com alta resistência à compressão.  

Material e Métodos 

Os materiais utilizados neste estudo foram: de 

estireno de dimensões aproximadas de 21 cm x 

21 cm, malha de aço, traço de argamassa 5-1 

(areia-cimento). O tijolo foi moldado empirica-

mente da seguinte forma. O bloco de polímero 

ficou no centro, sendo revestido pela malha de 

metálicas. As amarrações foram feitas com 

auxilio de alicate. Em seguida, foi produzido o 

traço de concreto, e reservado em recipiente 

específico. O sistema polímero-metal foi cober-

to com o concreto. Deixou-se secar por 28 dias, 

para atingir a cura completa do concreto.  

As propriedades mecânicas e físicas analisadas 

foram resistência à compressão, densidade, 

dureza e absorção de água. 

Resultados  

A Figura 1 ilustra as etapas dos ensaios com os 

tijolos de compósito de polímero-metal-

concreto.  

Figura 1. Etapas dos Ensaios 

 
Fonte: Autor, 2018. 

Os primeiros corpos de provas foram numera-

dos de 1 a 5. Assim sendo, os dados obtidos 

para o ensaio de absorção de agua e dureza 

foram: 

- Alterações no valor de dureza foram observada 

apenas entre o 2ª CP e 3º CP. 

- O ensaio de inchamento em agua reflete a 

capacidade do material em absorver agua, redu-

zindo à resistência a compressão. O 3º CP, foi 

utilizado para este ensaio, nas primeiras 24 

horas, absorveu 1 litro de agua. Porém, após 

esse período, até o 7º dia, só houve uma absor-

ção de água de 200 ml. 

- O 5º CP, no decorrer de sete dias, teve uma 

capacidade total de absorção de água de 100 ml. 

- No 2º CP, foi realizado o envelhecimento em 

estufa a 180 °C, o EPS e o aço utilizados foram 

fundidos devido a alta temperatura.  

       Os resultados do ensaio de resistência a 

compressão estão   ilustrados nas Figuras 2 e 3. 

Figura 2. Ensaios de Compressão CP 1º 

 

  
Fonte: Autor, 2018. 

Figura 3. Ensaios de Compressão CP2º 

 
Fonte: Autor, 2018 

Conclusões 

As análises realizadas acerca do desempenho 

mecânico demostrou variação entre as respostas. 

Novos ensaios serão realizados e o tratamento 

estatístico será utilizado como ferramenta bási-

ca.  
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 Palavras-chave: aço microligado, amina, inibidor de corrosão

Introdução 

Os aços inoxidáveis são conhecidos por 

possuírem elevado teor de cromo e níquel em 

sua composição química. Em virtude da 

presença desses elementos de liga, os aços inox 

apresentam uma considerável resistência à 

corrosão em diferentes meios1. No entanto, em 

presença de íons cloreto pode ocorrer a quebra 

do filme passivo formado sobre a superfície do 

aço, acarretando na formação de pites sobre a 

superfície metálica. Os inibidores de corrosão 

são uma alternativa para reduzir os processos 

corrosivos que ocorrem sobre a superfície 

metálica. Os compostos que apresentam o grupo 

funcional amino, por possuírem a presença do 

átomo de hidrogênio em sua estrutura vêm 

sendo amplamente estudados como inibidores 

de corrosão de diferentes ligas metálicas2.3. O 

objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de 

aminas de cadeia aberta como inibidor da 

corrosão por pite nos aços inox 304 e 316 em 

ambiente contendo íons cloreto. 

Material e Métodos 

Os materiais metálicos utilizados neste trabalho 

consistirão de um amostras de aço inoxidável 

austenítico (316) e austenítico (304) cuja 

composição química está apresentada na Tabela 

1. A sequência de ensaios será realizada 

segundo o fluxograma 1. 
 

  Tabela 1: Composição em peso (%) dos aços inox 304 e 316 

 
 
 

 
Fluxograma 1: Ensaios eletroquímicos e avaliação da superfície dos 

aços inox 304 e 316 

Os ensaios eletroquímicos serão realizados em 

uma célula de três eletrodos (contra eletrodo = 

platina, eletrodo de referência = calomelano 

saturado, eletrodo de trabalho = aços inox 304 e 

316). Os ensaios eletroquímicos serão 

realizados em diferentes temperaturas (25, 40 e 

60oC), em meio aerado (Solução de NaCl 3,5%) 

com e sem a adição dos inibidores. 

Resultados  

Este trabalho pretende avaliar a aplicação de 

aminas de cadeia aberta como inibidor de 

corrosão por pite dos aços austeníticos 304 e 

316. Até o presente momento os corpos de 

prova constituídos de ambos os aços já foram 

confeccionados e ensaios iniciais de polarização 

potenciostática sem a presença do inibidor de 

corrosão já foram obtidos. Inicialmente foram 

realizados testes em presença de trietilamina, 

entretanto o efeito inibidor nas concentrações 

escolhida (7x10-2 mol L-1) não foi significativo. 

Ensaios em diferentes concentrações estão 

sendo realizado e no momento outras moléculas 

com grupo amino estão sendo escolhidas. 

Conclusões  

Os ensaios preliminares mostraram que nas 

condições avaliadas, sem adição de inibidor o 

aço 316 é mais resistente à corrosão por pite que 

o 304. Verificou-se que a trietilamina nas 

condições experimentais escolhidas não 

apresentou efeito inibidor significativo. 

Entretanto um estudo sistemático das condições 

experimentais está sendo realizado, bem como a 

escolha de outras moléculas com grupo 

funcional amino.  
Agradecimentos: FAPERJ 
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 Palavras-chave: ligas de alumínio, curvas de polarização, meio oxidante  

Introdução 

As ligas de alumínio são amplamente utilizadas 

por apresentarem uma combinação de 

propriedades, boas propriedades mecânicas e 

térmicas aliadas a leveza e resistência à 

corrosão. Esses materiais possuem boa 

resistência à corrosão entre pH 4 – 9,0 em 

virtude da estabilidade do filme de alumina. 

Entretanto em ambientes salinos, de acidez e 

alcalinidade elevada sofrem corrosão1,3. 

Considerando a ampla gama de aplicações das 

ligas de alumínio e a influência do meio 

oxidantes sobre a resistência à corrosão desses 

materiais, este trabalho tem como objetivo 

avaliar a resistência à corrosão de duas 

diferentes ligas de alumínio em ambiente 

contendo íons cloreto.  

Material e Métodos 

 As ligas avaliadas neste trabalho consistiram 

em duas ligas de alumínio: alumínio 6061 e 

alumínio 5052. As placas foram usinadas e 

lixadas em lixas d’água com diferentes 

granulometrias (100 – 600 mesh). 

 Os ensaios eletroquímicos foram realizados 

em solução de NaCl 3,5%, aerada e em 

temperatura ambiente. Foi utilizada uma 

célula de três eletrodos (contra eletrodo = 

platina, eletrodo de trabalho = liga de 

alumínio, eletrodo de referência = 

calomelano), utilizando o potenciostato 

PGSTAT 302N da AUTOLAB. 

Resultados  

Observa-se que no meio oxidante avaliado a liga 

6061 apresenta um potencial mais nobre quando 

comparado à liga 5052. Através das curvas de 

polarização se verifica que a liga 6061 apresenta 

uma região ativo-passiva bem definida, 

enquanto que esse comportamento não é 

verificado para a liga 5052. As micrografias 

apontam que os processos corrosivos ocorrem 

de forma preferencial para a liga 6061 e de 

modo uniforme sobre a superfície da liga 5052. 

 
Figura 1: Medida de evolução de circuito aberto das ligas de 

alumínio 5052 e 6061. 

 

 
Figura 2: Curvas de Polarização das ligas de alumínio 5052 e 6061 

em meio de cloreto 
 

 
Figura 3: Micrografias das ligas de alumínio 5052 e 6061 em meio 

de cloreto, pós (a, b, c e d) e antes (e e f) da polarização. 

Conclusões 

Os resultados preliminares mostram que existe 

uma diferença no comportamento das ligas 6061 

e 5052 quando expostas a ambiente contendo 

íons cloreto. No momento ensaios 

complementares em outros meios oxidantes 

estão sendo realizados. 
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 Palavras-chave: aço A36, meio oxidante, polarização

Introdução 

Segundo Costabile et al. (2017), num ambiente 

industrial, atualmente existem diferentes 

tecnologias para vários tipos de materiais, 

qualidade e fontes de energia. Os aços ASTM 

A36 são ligas ferrosas que possuem média 

resistência mecânica, boa soldabilidade e são 

bastante utilizadas como materiais estruturais, 

tais como na construção de pontes, navios, etc. 

Em virtude disto estes materiais muitas vezes 

são expostos a meios com agressividade 

elevada, que provocando a deterioração em 

virtude de processos corrosivos. Portanto, é de 

fundamental importância avaliar a resistência à 

corrosão destes materiais em diferentes meios 

oxidantes a fim de compreender as condições 

mais agressivas, maximizando a aplicação e 

diminuindo os custos com paradas para 

manutenção e aplicação de métodos 

anticorrosivos. Neste trabalho será avaliada a 

resistência à corrosão de um aço de média 

resistência mecânica (aço A36) em diferentes 

meios oxidantes. A resposta dessa liga será 

comparada com a de outros tipos de aços (aço 

API e aço inox 304) testados nas mesmas 

condições experimentais. A partir desses 

estudos, o objetivo é auxiliar a tomada de 

decisão gerencial, tais como o controle de 

custos para um ambiente de produção, onde 

estes materiais estão presentes.  

Material e Métodos 

Os materiais metálicos utilizados neste trabalho 

consistirão de amostras dos aços A36, 

inoxidável austenítico (316) e austenítico (304) 

cujas composições químicas estão apresentadas 

na Tabela 1. A sequência de ensaios será 

realizada segundo o fluxograma 1. 
 

  Tabela 1: Composição em peso (%) dos aços inox 304 e 316 

 

 
 

Fluxograma 1: Ensaios eletroquímicos e avaliação da superfície dos 

aços inox 304 e 316 

Resultados  

O Ponto de Equilíbrio (Break Even Point) de 

um empreendimento é o patamar exato em que a 

sua receita cobre as despesas fixas e variáveis. 

Este parâmetro é importante para analisar a 

viabilidade do negócio ou para adequá-lo ao 

mercado. A partir dos resultados obtidos em 

testes laboratoriais, este trabalho pretende 

avaliar qual dos três materiais metálicos pode 

oferecer um melhor resultado financeiro, não 

apenas pelos seus custos produtivos (fixo e 

variáveis), mas também considerando os 

processos de manutenibilidade sobre eles. Para 

isso, estão sendo finalizados os custos 

produtivos para cada um deles, utilizando 

mesmas capacidades produtivas, a fim de obter 

uma comparação mais equânime, através do 

Ponto de Equilíbrio. 

Dos resultados experimentais obtidos até o 

momento, foi possível verificar que o aço 

inoxidável AISI 316, apresentou maior 

resistência à corrosão em comparação ao aço 

inox AISI 304 e ao aço carbono de média 

resistência A36 nos meios oxidantes estudados 

(NaCl 0,1 mol L-1 e HCl 0,1 mol L-1. No 

entanto, as ligas estudadas estão sendo 

ensaiadas em meios oxidantes menos agressivos 

a fim de cobrir a maior quantidade de condições 

ambientais possíveis, simulando os ambientes 

de diferentes aplicações. 
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Introdução 

Trata-se de um projeto relacionado ao 

reaproveitamento do pó da borracha extraído de 

pneus em desusos ao ligante asfáltico, 

aumentando a durabilidade do pavimento em até 

40% que vem se popularizar entre as 

concessionárias de rodovias brasileiras. O 

mundo inteiro enfrenta o mesmo problema 

quanto ao descarte de pneus inutilizáveis, os 

mesmos acabam se acumulando nas encostas 

das rodovias, rios, terrenos baldios e diversos 

lugares. Esse descontrole na eliminação do pneu 

acaba degradando o meio ambiente e causando 

também problemas para a sociedade. O trabalho 

objetiva aumentar e fortalecer a importância do 

uso da reciclagem de pneus na fabricação de 

asfalto e consequentemente apresentar o 

desenvolvimento e o avanço tecnológico. 

Material e Métodos 

Trabalharemos com informações de dados 

estatísticos coletados e obtidos junto à empresa 

Construtora Colares Linhares, com sede na 

cidade do Rio de Janeiro, destacando a redução 

da poluição ambiental, 1A metodologia que será 

aplicada será baseada na análise exploratória 

dos dados, na avaliação dos índices de 

melhorias das rodovias pós-coleta (estatística 

descritiva). 

Resultados  

 Com o desenvolvimento desse projeto será 

possível apresentar as vantagens ambientais, o 

porquê a 2EcoRodovias adotou o asfalto-

borracha, em que casos o investimento no 

asfalto-borracha se justifica, a expansão dessa 

tecnologia no futuro e principalmente a prática 

da reciclagem do pó de pneus,  já que a cada 600 

pneus que deixamos de descartar incorretamente 

no meio ambiente podem construir um 

quilometro de Ecorodovia. Além disso, evitando 

esse descarte indevido não colaboramos com a 

proliferação do mosquito da dengue. Em julho 

de 2011, o governo do Rio de Janeiro publicou 

um decreto em que autorizou que as rodovias do 

Estado adotem asfalto ecologicamente correto. 
3O Departamento de Estradas de Rodagem do 

Rio de Janeiro (DER-RJ) contratou, então, a 

construtora Colares Linhares para a restauração 

do pavimento da RJ-122 – Figura 1, rodovia que 

liga Cachoeiras de Macacu a Guapimirim. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Rodovia RJ 122. 

Conclusões 

  Cremos que a análise dos resultados possa 

contribuir, de forma eficiente, com os estudos 

de reciclagem no descarte do pneu. Além de 

auxiliar na promoção do entendimento da 

possibilidade de transformar o pneu em desuso 

em matéria prima na construção de Ecovias. 

Visto que uma maneira de diminuir ou até evitar 

o descarte irregular que polui de forma 

significativa o meio ambiente. 
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Introdução 

Os revestimentos anticorrosivos são essenciais 

para proteção e longevidade dos materiais 

expostos às condições ambientais adversas. 

Neste sentido, a incorporação de argilas em uma 

matriz polimérica tem sido muito utilizada nos 

últimos anos, porque esta é uma das maneiras 

mais eficazes de desenvolver novos materiais 

com propriedades desejáveis e adaptáveis à 

aplicações específicas.1  

A combinação desses materiais podem oferecer 

algumas características como boa estabilidade 

térmica, secagem rápida, resistência à corrosão, 

excelente adesão aos substratos e propriedades 

de barreiras, que tornam a resina epóxi versátil e 

aplicável em diversas áreas como naval, civil, 

militar aeroespacial e outras. 

Material e Métodos 

Os materiais utilizados nesta pesquisa foram as 

nanopartículas de montmorilonita, Claytone HT 

e Claytone APA. O negro de fumo condutor, 

Vulcan XC72 e tinta Epóxi, Jumbo 22000. 

Para misturar os aditivos à tinta epoxídica foi 

desenvolvida em duas etapas, inicialmente foi 

agitada por agitador mecânico por 6 minutos em 

10.000 rpm e logo após foi feito a dispersão da 

mesma por sonicador ultrassônico durante 5 

minutos em amplitude de 70%. As misturas 

foram avaliadas pelas seguintes técnicas: 

termogravimetria (TGA), difração de raios-X 

(DRX) e blindagem eletromagnética. 

Resultados  

Observou-se na análise termogravimétrica na 

tabela 1 que apenas um revestimento aditivado 

obteve incremento de estabilidade térmica se 

comparados ao revestimento 0. O revestimento 3 

atingiu maior estabilidade térmica inicial. Os 

resultados de blindagem eletromagnética foram 

avaliados tendo em vista os parâmetros de 

eficiência de blindagem absorvida, e constatou-

se que os revestimentos aditivados tiveram 

melhores resultados de interferência na faixa de 

onda de 8 a 10 GHz, apresentado na figura 1.   

Tabela 1 – Estabilidade térmica dos revestimentos  

 

 
Figura 1 - Eficiência de blindagem dos revestimentos 

de resina epóxi em função da variação do teor de 

aditivos. 

Conclusões 

De modo geral, os termogramas dos 

revestimentos apresentaram valores de 

degradação térmica muito próximo, entretanto o 

revestimento 3 obteve melhor estabilidade 

térmica a perda de massa inicial, devido ao teor 

de argila claytone HT, isto pode ter contribuido 

para maior estabilidade térmica quando 

comparados ao revestimento 0. 

Notou-se, à medida em que aumenta os teores de 

concentração de argilas, consequentemente 

aumenta absorção de ondas eletromagnética. 

A incorporação de argilas organofílicas a tinta 

epóxi produziu nanocompósitos com estrutura 

esfoliada. 
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Introdução 

Diversas indústrias do segmento de materiais 
pesados e longos embalam seus produtos com 
cintas metálicas, o qual por sua vez, possuem 
sua fixação através de soldagem¹. Quando os 
pontos de solda estão fragilizados podem gerar 
riscos a segurança e a qualidade ao se realizar a 
movimentação dos respectivos produtos, seja 
por ponte-rolantes, empilhadeiras ou qualquer 
outro equipamento. A área soldada pode ser 
prejudicada por diversos motivos, sendo alguns 
deles, a parametrização de soldagem incorreta, 
insumos contaminados, entre outros. 
Especificamente neste trabalho, será avaliado a 
soldagem autógena realizada pelo processo 
automático TIG² em aço médio carbono. A 
importância desta pesquisa consiste em 
aumentar o conhecimento deste processo de 
soldagem, caracterizando à região soldada, a 
fim de compreender a origem de rompimentos 
nos pontos de solda e que são de origem 
metalúrgica e desta forma evitando anomalias 
no processo de embalagem. A pesquisa também 
tem como objetivo avaliar os parâmetros atuais 
de soldagem, assim como buscar o parâmetro 
ideal relacionado a corrente elétrica e a 
velocidade de soldagem aplicada durante a 
soldagem, contribuindo desta forma para 
redução de perdas e riscos neste processo.  
Como objetivo geral, pretende-se com este 
estudo, avaliar a combinação ideal dos setups 
referente as variáveis de soldagem frente ao 
resultado obtido nos ensaios de resistência de 
ruptura em cintas metálicas. 
 
A seguir na figura 1, é apresentado uma amostra 
de cinta metálica rompida, após ter passado pelo 
processo de soldagem autógeno automático 
TIG. É possível visualmente sem o auxílio de 
equipamentos, classificar que esses pontos de 
solda foram rompidos por falta de penetração, 
podendo ter sido gerado por uma falha de 
parametrização de corrente elétrica e tempo de 
soldagem, entre outros. 

 
Figura 1: Amostra de cinta metálica soldada 

Material e Métodos 

Para atingir os objetivos estabelecidos, este 
trabalho será dividido em duas partes, sendo a 
primeira utilizando os setups das variáveis de 
soldagem próximos ao especificado pelo 
fabricante do equipamento, levando em 
consideração os extremos superiores e inferiores 
de algumas variáveis. Na segunda etapa será 
utilizado o software Statistica’16 para a 
realização do DOE (design of experiments)³, 
onde com base nos resultados oriundos da 
primeira etapa será simulado um resultado mais 
satisfatório com o cruzamento dos setups 
utilizados originalmente, a partir da simulação 
será realizado uma nova obtenção de corpos de 
prova com as variáveis obtidas pelo software. A 
seguir será realizado novamente o ensaio 
destrutivo para avaliar entre a primeira e a 
segunda etapa o setup mais adequado, a fim de 
satisfazer os objetivos deste estudo. 
Será realizado a microscopia óptica para 
avaliação da microestrutura da zona fundida e 
zona termicamente afetada, e desta forma 
realizar a caracterização metalúrgica do material 
o qual passou pelo processo de soldagem. 
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 Palavras-chave: Soldagem, Laser Cladding, Inconel 625 

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. A 

familiarização com esta tecnologia2,3, permite 

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. O objetivo deste trabalho é avaliar 

em termos de resistência à corrosão a zona 

termicamente afetada de uma solda realizada 

por laser cladding através de ensaios 

eletroquímicos. 

Material e Métodos 

O processo de soldagem foi realizado utilizado 

um corpo de prova redondo de dimensão Ø100 

x 300mm fabricado em SAE 4140, temperado e 

revenido. Foi depositado mediante o processo 

de Laser Cladding 1,0mm de camada de 

Inconel 625. Posteriormente realizou-se a 

usinagem superficial para normalização do 

revestimento e ensaio não destrutivo de 

Líquido Penetrante. Após o corte da amostra 

foram realizados ensaios de micro dureza e 

dobramento.  

• A observação da microestrutura da ZTA da 

junta será avaliada através de microscopia 

ótica e microscopia eletrônica de varredura.  

• Os ensaios eletroquímicos consistirão de 

curva de polarização potenciostáticas e 

ensaios de DL-EPR realizados em meio 

ácido.  

Resultados  

Observou-se mediante o ensaio de líquido 

penetrante que não foram verificados defeitos 

visuais na junta soldada. 

Pretende-se como principais resultados deste 

trabalho observar em virtude do processo de 

soldagem aplicado uma baixíssima espessura 

de ZTA, com pouca alteração na dureza. 

Através das micrografias espera-se observar o 

tipo de microestrutura provocada por este 

processo de soldagem. 

Espera-se observar mediante os ensaios 

eletroquímicos a resistência à corrosão da junta 

soldada em comparação com o metal de base.  
 

Conclusões 

Os resultados preliminares obtidos mostraram 

através do ensaio de líquido penetrante que não 

foram verificados defeitos visuais nas amostras 

soldadas pelo processo de laser cladding. 
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 Palavras-chave: educação ambiental, resíduos sólidos e estudo de caso.  

Introdução 

 

Dentre os problemas ambientais, o descarte 

inadequado dos resíduos é um dos mais 

preocupantes e agravantes da sociedade atual. 

Somos a sociedade dos resíduos, porém, só 

acordamos recentemente para esta realidade. 

Nos últimos 20 anos a população mundial 

cresceu menos que o volume de resíduos por ela 

produzido. Enquanto a população do planeta 

aumentou em 18%, de 1970 a 1990, a 

quantidade de resíduos sobre a Terra teve um 

incremento maior, atingindo os 25%, como 

citado por Kraemaer 1 (2014). Portanto, deve 

existir a compreensão de que o ambiente é 

formado por práticas sociais desencadeadas por 

contradições, problemas e conflitos que 

estabelecem as relações entre as formas 

particulares de interagir, e entre os modos de 

vida humanos e elementos físicos-naturais,  

como nos aponta Carvalho 2 (2012).  

Diante das considerações acima, surgiu, então a 

proposta de desenvolver o conteúdo de resíduos 

sólidos por meio de uma abordagem de estudo 

de caso ou aprendizagem baseada em problemas 

(PBL), visando uma prática pedagógica que 

centralize no aprendiz a construção de seu 

próprio aprendizado, formando assim 

posicionamentos mais críticos sobre as questões 

ambientais. 

Material e Métodos 

 

Este trabalho se fundamentou na verificação das 

concepções dos estudantes sobre o tema 

resíduos sólidos mediante um estudo de caso 

fictício e uma atividade teatral de júri simulado. 

Assim sendo, essa pesquisa utilizará a 

abordagem qualitativa para fins descritivos. 

O procedimento metodológico adotado para a 

realização da pesquisa proposta foi por uma 

abordagem qualitativa, à luz da literatura sobre 

abordagens investigativas do tipo PBL. 

Está pesquisa será realizada nas dependências 

da UEZO (Centro Universitário Estadual da 

Zona Oeste) com os discentes do curso de 

Ciências Biológicas, modalidade Gestão 

Ambiental. A pesquisa será realizada em quatro 

etapas. A primeira etapa consiste na aplicação 

de um questionário. A segunda etapa, consiste 

de uma apresentação expositiva realizada pela 

pesquisadora sobre o tema: a problemática  da   

destinação   dos   resíduos   sólidos.   Além 

disso,   será   feita   a apresentação de dois 

vídeos de 5 minutos cada. 

Na terceira etapa realizada duas semanas depois, 

os alunos deverão encenar o caso representando 

seus respectivos papéis e apresentando seus 

argumentos favoráveis ou não ao caso 

apresentado. Ao final do julgamento, os 

discentes deverão responder ao questionário. 

Resultados  Esperados 

 

Dessa forma, espera-se que o presente trabalho 

estimule nos discentes posicionamentos mais 

críticos e tomem decisões fundamentadas frente 

às situações-problemas que vivenciaram na 

encenação do júri simulado. 

Neste sentido o presente trabalho tem a intenção 

de servir como proposta de ensino para o debate 

das questões ambientais servindo como 

ferramenta pedagógica ao professor. Visando, 

entre outros aspectos, o despertamento desse 

“eu ecológico” no discente, destacado por 

Carvalho2 (2012). 

 

 
Agradecimentos: FAPERJ, Carolina Lelac e aos 

alunos participantes da pesquisa. 

Referências  

1. KRAEMAR, M. E. P. A questão ambiental e os resíduos 

sólidos. Disponível em: 

http://www.amda.org.br/imgs/up/Artigo_25.pdf. 
 Acesso em 25 de agosto de 2018. 

 
2. CARVALHO, Isabel Cristina De Moura .Educação 

ambiental: a formação do sujeito ecológico. 6. ed. São 

Paulo: cortez, 2012. 
 

 

 

mailto:vivianejustinos@yahoo.com.br
mailto:liliana.lemos@gmail.com
http://www.amda.org.br/imgs/up/Artigo_25.pdf


 
XI JC&T: 

Ciência para Redução das Desigualdades 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 17 e 18 de outubro de 2018. 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
 

 

Programa de práticas de educação ambiental no Parque Municipal do 
Mendanha para a conservação do Rio Guandu do Sena e do 

ecossistema local 
 

Thamires Lelis (PG)¹*, Marcelo de Araujo Soares (PQ)², Marise Costa de Mello(PQ)¹. 

 

¹ Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
(UEZO). Av. Manuel Caldeira de Alvarenga, 1203, Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ – 23070-200. E-mail: 

tlelis.bio@gmail.com, marise.cm@gmail.com 

² Profº Dr. do Centro de Pesquisa em Biologia - CEPBIO, Universidade Castelo Branco, Avenida Santa Cruz, 1631- 

Realengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21710-250. E-mail: msoares@acd.ufrj.br. 
 

 Palavras-chave: Educação Ambiental; Recursos Hídricos; Meio Ambiente. 

 
Introdução 

A preservação dos recursos hídricos é 

relevante 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 (EA)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 EA no Parque Natural Municipal da Serra do 

Mendanha (PNM Mendanha), que está 

localizado no bairro de Bangu, Zona Oeste da 

Cidade do Rio de Janeiro, envolvendo a 

construção de fossas sépticas aos moradores, em 

prol da preservação da qualidade das águas do 

rio Guandu do Sena, assim como do 

ecossistema dessa Unidade de Conservação 

(UC). 
 

Material e Métodos 
Foram propostas reuniões com atores 

sociais da região . Para desenvolver e realizar as 

ações de educação ambiental no parque foi 

necessário envolver os funcionários do parque,  

alunos de graduação da Zona Oeste para 

estagiarem no PNM Mendanha. Foram 

propostos eventos com oficinas, jogos 

pedagógicos, exposições e dinâmicas com 

intuito de sensibilização ambiental. Para 

construção das fossas sépticas em algumas 

residências da Bica do Padre, localizada dentro 

do UC do PNM Mendanha, foram fornecidos os 

materiais necessários com o apoio financeiro da 

AGEVAP. São previstas análises físico-

químicas (pH, condutividade elétrica, OD, 

sólido totais dissolvidos e DQO)  e 

microbiológicas (Coliforme totais e E.coli).   
 

Resultados  
Ocorreram reuniões nos meses de 

outubro a dezembro de 2017 na sede do Parque 

e na casa de uma moradora da Bica do Padre. 

Os encontros tinham com objetivo apresentar o 

projeto e especificar suas metas. Além disso, 

pretendia orientar sobre a importância da 

construção de fossas sépticas para melhorar a 

qualidade das águas do rio Guandu do Sena e da 

vida de seus moradores que, ao mesmo tempo 

em que utilizam as água desse rio para suas 

necessidades básicas, o poluem com seus 

esgotos domésticos. Em fevereiro de 2018, foi 

construída a primeira fossa séptica com a ajuda 

de voluntários. Ainda durante e o mês de 

fevereiro de 2018, foi comemorado o Dia 

Mundial da Educação Ambiental, e foi feito o 

preparo de uma compoteira no parque para se 

trabalhar com os funcionários, a questão sobre o 

reaproveitamento e a destinação de resíduos 

sólidos orgânicos. Durante o mês de Junho de 

2018, foi instalada a segunda fossa séptica que 

atenderá a três residências do Caminho da Bica 

do Padre.  
 

Conclusões 
Embora existam dificuldades em 

relação à responsabilidade de cada individuo em 

cuidar do meio ambiente, as ações de educação 

ambiental desenvolvidas nesse projeto tem 

colaborado na conscientização da importância 

da preservação dos recursos hídricos e do meio 

ambiente não apenas do Parque Municipal do 

Mendanha, mas da natureza como um todo.  A 

construção de fossas sépticas tem proporcionado 

aos moradores participantes desse projeto uma 

qualidade de vida melhor e auxiliará no 

processo de revitalização de pontos poluídos por 

esgoto doméstico. Dessa forma, o envolvimento 

da UEZO e de outras instituições da Zona Oeste 

com questões relacionadas à preservação de 

recursos hídricos e do meio ambiente é de 

extrema importância para que haja um 

equilíbrio e uma maior interação entre a 

população e o meio ambiente. 
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 Palavras-chave: agrotóxicos, alimentos, rio de janeiro  

Introdução 

A extensa área agricultável do Brasil, o coloca 

no topo mundial da cadeia consumidora de 

agrotóxicos, contaminando os diferentes 

compartimentos ambientais, trabalhadores, 

comunidade ao entorno, fauna e flora
1
. O estado 

do Rio de Janeiro (RJ), mesmo não 

representando um percentual considerável na 

agricultura do país, é o décimo estado que mais 

consome agrotóxico. Neste contexto, o objetivo 

do trabalho foi apresentar um panorama sobre as 

culturas agrícolas no estado Rio de Janeiro (RJ), 

a presença de agrotóxicos nos alimentos, e 

correlacionar esta aos possíveis agravos à 

população em virtude de sua presença em 

elevados graus de toxicidade. 

Material e Métodos 

Realizou-se uma pesquisa na literatura referente 

ao tema, levantamento e quantificação 

estatística de dados disponibilizados em sites 

oficiais de regulação e uma inferência de 

resultados, com base nas informações coletadas, 

levando em consideração os resultados mais 

recentes.  

Resultados  

A agricultura tornou-se uma atividade de caráter 

secundário, visto que a modernização agrícola 

não conseguiu atingir o interior do estado, 

predominando nestas áreas a agricultura 

familiar, que representa 75% das propriedades 

rurais, sendo responsáveis por 58% dos postos 

de trabalho no campo. Este modelo de 

agricultura produz 68% do feijão, 75% da 

mandioca, 67% do milho em grão, 55% do arroz 

e 52% do café de todo o estado fluminense. 
Tabela 1: Culturas agrícolas com maior produção do Estado do RJ. Adaptado 

pelos autores 

 Das culturas listadas na tabela 1, quatro 

merecem destaque, a saber: abacaxi, tomate, 

alface e laranja, por constarem nas amostras 

analisadas pela Anvisa, que apresentaram 

resultados insatisfatórios por ultrapassarem os 

limites máximos de resíduos de agrotóxicos ou 

por apresentarem ingredientes ativos (IA’s) não 

autorizados
2
. Em 2012, o percentual de amostras 

de alimentos insatisfatórias para consumo no RJ 

foi de 37,5%. Um terço dos alimentos 

consumidos cotidianamente pelos brasileiros 

está contaminado por agrotóxicos. Trata-se de 

IA’s com elevado grau de toxicidade aguda 

comprovada e que causam problemas 

neurológicos, reprodutivos, de desregulação 

hormonal e até câncer
2
. 

Conclusões 

Estudos relativos à concentração de agrotóxicos 

nos alimentos no estado do RJ são bastante 

escassos, pelo fato do mesmo não apresentar 

representatividade na área de agricultura, no 

entanto este possui culturas que aparecem no 

relatório de vigilância em saúde ambiental com 

amostras em níveis insatisfatórios de resíduos, 

merecendo assim, maior atenção. Ainda em 

tramitação, o Brasil avança na contramão as 

legislações européias e norte-americanas, 

aprovando na Câmara dos deputados, um 

projeto de lei (PL 6.299/2002)
3
 com o objetivo 

de constituir a nova lei de agrotóxicos. Se 

aprovado pelo senado e sancionado pelo 

presidente, esta lei permitirá que o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento realize 

avaliação toxicológica das substâncias e 

aprovação de agrotóxicos, diminuindo a atuação 

da Anvisa e do Ibama, além de analisar os 

agrotóxicos pelo “risco inaceitável” de perigo e 

não pela análise de risco ao ambiente e a saúde, 

segundo a dosagem e característica de cada 

agrotóxico.  
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Palavras-chave: Íons Zinco; Biorremediação; Eletroanálise. 

Introdução 

Metais pesados são extremamente persistentes 

no ambiente e se acumulam rapidamente em 

organismos vivos1. Como saída, técnicas de 

biorremediação que reduzem concentrações de 

contaminantes em níveis seguros para a saúde e 

impeçam a dispersão dos mesmos no meio em 

que vivemos vêm sendo amplamente utilizadas2
. 

Os íons zinco, que fazem parte da classe dos 

metais pesados, participam da divisão celular e 

da função imune3, por exemplo, todavia quando 

ingeridos além da quantidade diária 

recomendada, podem comprometer a saúde 

humana. Este trabalho tem como proposta a 
avaliação da eficiência da remoção de íons 

zinco de uma solução sintética, empregando 

conídios inativos de Aspergillus versicolor por 

meio de um método analítico eficaz em meio 

aquoso. Para tal, a espectrometria de absorção 

atômica quanto à voltametria de onda quadrada4 

serão estudadas. 

Metodologia 

O cultivo da linhagem fúngica e o preparo do 

meio de cultivo mineral. Após, a contagem dos 

conídios será realizada na câmara de Neubauer e 

posteriormente a inativação dos mesmos se dará 

em autoclave. O teste de biossorção será 

realizado em meio mineral, contendo zinco na 

forma iônica. A recuperação do sobrenadante, o 

qual contém o íon metálico não removido pelo 

fungo será obtida mediante filtração a vácuo. 

Deste filtrado, amostras serão coletadas e 

analisadas por voltametria de onda quadrada nas 

dependências da UEZO e por espectrometria de 

absorção atômica, a fim de determinar o teor de 

zinco residual, e com isso avaliar a eficiência do 

processo. 

Resultados esperados  

Espera-se com esta pesquisa, que se insere na 

área de saneamento ambiental, valer-se do 

comportamento do Aspergillus versicolor como 

organismo biorremediador, já que o mesmo atua 

como um bom agente de remoção de íons zinco 

de efluentes sintéticos. Paralelamente, busca-se  

 

desenvolver uma nova metodologia de 

quantificação para os íons zinco, cujos 

resultados serão confrontados com os obtidos 

num método clássico de determinação de 

metais.  

Considerações Finais 

A partir de visão ampla conclui-se que é 

estratégico investir no desenvolvimento de 

técnicas de biorremediação, para refino, uma 

vez que as mesmas não majoram o impacto já 

causado ao ambiente degradado, o que não 

ocorre com as técnicas de remediação química, 

e por isso, a biorremediação se mostra mais 

apropriada quando os teores a serem tratados 

são baixos (inferiores a 100 mg/L). Avaliar a 

efetividade deste processo com vistas à 

biorremediação de ambientes hídricos 

degradados pela presença de íons zinco, acima 

dos limites de segurança, por técnicas analíticas 

in loco, com alta sensibilidade e 

economicamente viáveis é uma trajetória 

promissora e ao mesmo tempo desafiadora. 
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 Palavras-chave: Triturador de Sucatas; Resíduo; Caracterização

Introdução 

O aço é um produto fundamental nos 

desempenhos das atividades humanas. As usinas 

siderúrgicas recorrem ao beneficiamento da 

sucata para aumentar a produtividade dos fornos 

elétricos e reduzir o custo operacional. Porém, a 

sucata necessita passar por um tratamento 

prévio em um Triturador de Sucatas, iniciando 

no moinho de martelos e tambores magnéticos, 

cujo objetivo é a separação da fração ferrosa 

(matéria prima do aço) da não ferrosa. O resíduo 

não ferroso é encaminhado a um campo 

magnético que separa o material metálico (como 

alumínio e do cobre) das impurezas presentes na 

sucata, denominadas “fluff” (polímeros, 

espumas, vidros, borrachas, têxteis, terra, entre 

outros). Devido à complexidade, não há uma 

alternativa definitiva para este último resíduo 

gerado, facultando assim a sua destinação final 

para aterros (alto custo e potencial ameaça 

ambiental). Motivado pela pertinência 

econômica e ambiental, este projeto tem por 

objetivo identificar parâmetros que tornam 

viáveis à aplicação do resíduo do triturador de 

sucatas em outros processos industriais. 

Material e Métodos 

As amostras utilizadas durante o estudo serão 

provenientes de uma indústria siderúrgica 

brasileira e coletada em diferentes pontos de 

disposição. A preparação da amostra será 

mediante ao procedimento de quarteamento e 

homogeneizadas, possibilitando a redução do 

tamanho da partícula para melhor performance 

das análises. Para determinação do perfil do 

resíduo será avaliado, nos laboratórios da 

dependência da UEZO, a sua granulometria, 

quantificação de elementos, umidade e 

composto químico de acordo com as 

metodologias e determinação de formas 

estatísticas aplicáveis às técnicas. 

Resultados  

Por meio das caracterizações físico-químicas das 

impurezas da sucata, espera-se que sejam 

apontados novos resultados mais conclusivos da 

sua composição. Além da identificação de fatores 

operacionais e oportunidades de segregações no 

equipamento para obtenção de agrupamentos 

mais homogêneos das frações, assim 

potencializando as opções de reaproveitamento 

do resíduo. 

Conclusões 

As empresas siderúrgicas têm investido 

crescentemente na melhoria ambiental de 

processos relacionados à produção e gestão, 

buscando esse resultado por meio do 

investimento em sistemas de controle, 

eficiência energética e no reaproveitamento 

dos resíduos industriais gerados. Dessa forma, 

estudos que quantificam e caracterizam esses 

coprodutos norteiam essas organizações para 

um novo “leque” de alternativas 

autossustentáveis no ramo de coprodutos.  

Contudo, espera-se que este estudo 

proporcione não apenas vantagens econômicas 

na redução do consumo de recursos naturais e 

ganho no menor custo de obtenção de matéria 

prima, mas benefício ambiental, 

proporcionando uma melhor destinação para 

este resíduo. 
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Introdução 

O passivo ambiental deixado pela ação 

antrópica em meio aquoso seja por 

interferências nos  organismos aquáticos,  por  

agentes patogênicos ou agentes químicos é um 

dos problemas ambientais mais recorrentes. 
Grandes  esforços têm sido empregados para 

minimizar a contaminação de rios, lagos, 

lagunas, baías e mares, entretanto com alto 

custo. 
Íons cádmio fazem parte da família de metais 

pesados e podem se bioaculuar chegando ao 

topo da cadeia alimentar e com potencial de 

alcançar o homem. No caso da baía de Sepetiba, 

o boto Cinza acaba sendo sua principal vítima . 

O cádmio é tóxico em qualquer concentração 

podendo  levar a comprometimento nos 

sistemas ósseo, endócrino e reprodutivo 2 O 

cádmio  tem limite máximo  permitido de 

5,0x10-3 mg/L-1 . Assim, o monitoramento desse 

metal nos estuários da baía de Sepetiba é 

importante e estratégico. O presente trabalho 

visa mostrar os resultados já obtidos no 

desenvolvimento fe um método analítico 

sensível e específico para íons cádmio por meio 

da voltametria de onda quadrada que é uma 

técnica analítica de baixo custo utilizando 

eletrodo de carbono vítreo modificado por 

bismuto3.  

Metodologia 

O eletrodo de carbono vítreo (ALS, 3 mm o.d.) 

foi modificado pela deposição de filme de 

bismuto ex situ usando a técnica de voltametria 

(SP-2, BioLogic) em célula eletroquímica 

composta por três eletrodos e referência com 

eletrodo de Pt/AgCl, usando contra-eletrodo de 

platina. Após a formação do filme até  secagem 

completa, soluções aquosas contendo íons Cd+2 

em concentrações de 5,0x10-2 mg/L-1, 2,5x10-2 

mg/L-1, 1,0x10-2 mg/L-1e 1,0x 10-3 mg/L-1 foram 

analisadas por voltametria de onda quadrada nas 

seguintes condições: tempo de pré-concentração 

de 450 min, potencial de pré-concentração de -

0,950 mV, frequências de 100 Hz, passo de 

potencial de 1,0 mV, janela de potencial de -1,0 

a 1,0. As corridas foram efetuadas do sentido 

negativo para positivo e com cinco replicatas. 

Resultados Obtidos 

A Figura 1 mostra os voltamograma de onda quadrada 

para as diferentes concentrações de cádmio onde pode 

ser visualizado a formação de um sinal analítico em 

torno de -0,77 mV para todas as soluções contendo íons 

cádmio bem como observa-se que há um aumento da 

corrente elétrica com o aumento da concentração em 

acordo com a equação de Ilkovic.  
  

 
Figura 1-   Voltamograma de onda quadrada em de 

soluções contendo íons Cd+2 em diferentes 

concentrações. A) 5,0 x 10-2 mg/L – B) 2,5x10-2mg/L – 

C) 1,0x10-2 mg/L - D) 1,0 x10-3 mg/L e E) somente a 

solução tampão pH 4,5 (branco). 

Considerações finais 

Íons de Cd2+  foram determinados pela técnica de onda 

quadrada em eletrodo de carbono vítreo modificado por filme 

de bismuto f-Bi  e a intensidade do sinal analítico está 

diretamente proporcional a concentração do íon em solução. 
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 Palavras-chave: recuperação de amônia, chorume, resinas de troca iônica 

Introdução 

A disposição de resíduos em aterros sanitários é 

um método amplamente aceito de eliminação 

destes resíduos devido às suas vantagens 

econômicas. O lixiviado é inevitavelmente 

gerado nestas estruturas de aterro sanitário, com 

o processo de maturação dos lixiviados 

ocorrendo em 10 anos ou mais, à medida que o 

aterro se estabiliza1. O lixiviado de aterros é um 

efluente complexo que contém substâncias 

orgânicas dissolvidas, macro componentes 

inorgânicos (Na+, NH4
+, K+, Mg2+, Cl−, PO4

3−, 

SO4
2−), metais pesados ( Fe3+, Hg2+, Zn2+, Cu2+, 

Cd2+, Pb2+), xenobióticos e uma quantidade 

substancial de água2. O lixiviado de aterros 

contém uma alta concentração de nitrogênio 

amoniacal em ambos os estados, estado iônico 

NH4
+ e amônia gasosa livre (NH3), o que faz 

com que estes lixiviados apresentem um grau de 

toxicidade. A concentração de nitrogênio 

amoniacal nos lixiviados de aterro sanitário 

varia de 500 a 2.000 ppm. Os métodos de 

tratamento para remoção de amônia incluem 

tratamentos biológicos, precipitação química, 

processos avançados de oxidação, remoção de 

ar, troca iônica e absorção3. Este trabalho tem 

por objetivo avaliar o emprego de resinas de 

troca iônica sulfônicas, de elevada área 

superficial específica, além de bagaço de cana 

de açúcar modificado quimicamente como 

adsorventes, na recuperação e reaproveitamento 

de amônia de lixiviado. 

Material e Métodos 

Os estudos iniciais serão realizados em batelada, 

empregando-se como adsorventes: resinas 

sulfônicas macroporosas de elevadas CTC 

(Capacidade de Troca Catiônica) e área 

superficial. E ainda, bagaço de cana modificado 

quimicamente com anidrido de EDTA (ácido 

etilenodiamino tetra-acético). Serão realizados 

estudos variando a concentração de íons, massa 

de adsorvente, tempo de contato e temperatura.  

 

 

 

Estes experimentos em batelada serão repetidos 

usando melhores condições e o bagaço de cana 

modificado com EDTA. Após os estudos em 

batelada serão realizados também estudos em 

coluna empregando o melhor adsorvente, com o 

objetivo de construir a curva de saturação. 

Complementarmente será avaliada a 

possibilidade de reuso dos adsorventes em 5 

ciclos de adsorção-dessorção. Finalmente serão 

realizados estudos empregando lixiviado da 

estação de tratamento CTR Rio Seropédica. Este 

lixiviado, após caracterizado, será submetido a 

destilação e a saturação do condensado 

percolado será quantificada em coluna contendo 

o adsorvente.                                                                                                                                           

Perspectivas 

Contribuir para o desenvolvimento de 

metodologias de recuperação de amônia de 

lixiviado objetivando seu reuso. Desenvolver 

resinas poliméricas adequadas a adsorção de 

íons amônio em grande escala. Estudar 

preliminarmente o emprego de bagaço de cana 

modificado com EDTA como adsorvente de 

íons amônio. 
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Introdução 

A Floresta Atlântica apresenta uma das maiores 

diversidades de plantas de todo o mundo, o que 

permite várias buscas promissoras de extratos 

vegetais a fim de analisar possíveis atividades no 

controle de microrganismos patogênicos1. 

Pertencente à família Rhizophoraceae, 

Rhizophora mangle L. está presente nas restingas 

e manguezais da orla Atlântica. Endêmica de 

manguezal e com adaptações fisiológicas 

notáveis frente aos substratos anaeróbicos, essas 

plantas têm sido aplicadas em infecções 

microbianas e suas propriedades são atribuídas 

aos componentes químicos dentre estes: taninos, 

flavonoides, triterpenos, entre outros2. O objetivo 

deste estudo é contribuir com a avaliação do 

potencial farmacobiológico do Ecossistema 

Manguezal Fluminense. 

Material e Métodos 

 

As plantas foram coletadas na Reserva Biológica 

Estadual de Guaratiba e levadas ao Laboratório 

de Tecnologia em Produtos Naturais na UEZO. 

Após a secagem e trituração das folhas de R. 

mangle (1 g) obtidas de coletas mensais, 

realizou-se os procedimentos para obtenção dos 

extratos aquosos para posterior teste de atividade 

bactericida. Para tal, separou-se duas alíquotas de 

cada extrato para análises do perfil químico por 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD): 

antes e depois de filtrar em membrana 0,22µm. 

O revelador utilizado para CCD será a 

visualização sob luz ultravioleta (254nm e 

365nm) e borrifação com solução de ácido 

sulfúrico, além de outros reagentes, seguido de 

aquecimento em placa aquecedora. 

Resultados 

Espera-se analisar e comparar o perfil químico 

dos extratos obtidos de coletas mensais de R. 

mangle, avaliando se há diferença no potencial 

biológico. Visa-se enriquecer e atualizar a 

química da família Rhizophoraceae e, 

igualmente, a base de dados da nossa rica 

biodiversidade.  

Conclusões  

Este estudo pretende determinar a eficácia da 

atividade antimicrobiana de extratos aquosos de 

folhas de R. mangle, visando à inibição de 

linhagens de bactérias dos gêneros 

Staphylococcus,  Escherichia, Pseudomonas, e 

Streptococcus, que são patogênicas ao homem e 

aos animais. Esses microrganismos vêm 

apresentando um perfil amplamente disseminado 

de resistência aos agentes antimicrobianos atuais, 

constituindo problemas terapêuticos difíceis de 

serem erradicados, valorizando-se, assim, a 

procura por alternativas naturais.  
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 Palavras-chave: Mata Atlântica, trilha ecológica educativa, educação  

Introdução 

As trilha ecológicas têm sido utilizadas no 

ensino de Biologia para desenvolver atividades 

através da percepção ambiental, observações 

direcionadas, questionamentos e reflexões de 

aspectos socioambientais, históricos e culturais1. 

O Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB) está 

localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, 

compreende área de biodiversidade de Mata 

Atlântica, e é considerado a maior reserva 

florestal em espaço urbano2. As possibilidades 

de aprendizagem são inúmeras. A proposta foi 

utilizar elementos do espaço natural deste bioma 

na complementação da aprendizagem de 

aspectos morfo-fisiológicos dos vegetais, 

relações entre as espécies, processos 

coevolutivos, etc. A trilha foi aplicada como 

recursos pedagógico de Ensino de Botânica para 

graduação. E o intuito desta pesquisa descritiva 

foi levantar as percepções desta prática 

educativa de Ensino de Botânica de uma 

determinada população de discentes. 

Material e Métodos 

A aula discorreu em espaço não formal, Parque 

Estadual da Pedra Branca (Unidade Piraquara), 

no dia 11 de setembro de 2018, com alunos de 

graduação, disciplina Biologia Vegetal II, turma 

do curso de Ciências Biológicas da UEZO. A 

aula ocorreu no período de 9 h 30 min as 14 h e 

teve 30 participantes. A trilha em direção a 

nascente do Rio Piraquara foi feita em cerca de 

2 h, com paradas para interação docente-

discente, aprendizagem e momentos de lazer. A 

percepção dos alunos foi avaliada quanto as 

abordagens de conteúdo, a trilha utilizada no 

PEPB, e apreciação da aula. A coleta de dados 

deu-se por meio de aplicação de questionário 

contendo 13 questões mistas, elaborado e 

divulgado utilizando o Google Forms, a partir 

da semana seguinte a aula de campo. Foram 

considerados os aspectos éticos, como o sigilo e 

anonimato. Os dados obtidos foram organizados 

em forma de texto, tabelas e gráficos. 

Resultados  

A trilha utilizada foi considerada própria e 

segura pelos alunos de graduação, que se 

sentiram satisfeitos e a vontade no percurso. Os 

alunos consideraram que o uso de trilhas 

ecológicas favorece a aprendizagem, com uma 

abordagem eclética de temas de Biologia e 

perpassa áreas multidisciplinares. O tempo de 2 

h para  o percurso foi suficiente para 75% dos 

alunos. Os discentes apontaram uma efetivação 

significativa de aprendizagem que envolvia 

conteúdos de Biologia: Vegetal, Animal, 

Fungos, Ecologia, Biodiversidade, Evolução; 

História; Geografia; Recursos hídricos; 

Conservação; Práticas de Manejo na Unidade de 

Conservação. Vale ressaltar a importância desta 

prática pedagógica para tornar a Unidade de 

Conservação conhecida, bem como o bioma 

Mata Atlântica, incentivando as medidas de 

preservação ambiental e formando profissionais 

críticos ante os problemas ambientais. 75% dos 

discentes foram ao PEPB pela primeira vez, e 

apenas 25%  tinham visitado outra Unidade do 

mesmo PEPB. 

Conclusões 

Conclui-se que as atividades na trilha aguçaram 

a percepção ambiental dos estudantes e 

corroboraram para aprendizagem de Botânica. 

O estudo em espaços educativos não formais 

favorece a interação e troca de experiências, 

colaborando para as práticas docentes.   
 

Agradecimentos: Parque Estadual da Pedra Branca, 
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INEA. Ao prof. Alexandre P. Esperanço. 
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Introdução 

A questão dos resíduos sólidos se tornou um 
sério problema para a sociedade global. No 

Brasil, a década de 90 ficou conhecida como a 

dos resíduos sólidos (CAVALCANTI, 1998). 

Assim, a civilização do século XXI é 

caracterizada como a civilização dos resíduos, a 

qual é marcada pelo desperdício e pelas 

contradições de um desenvolvimento industrial 

e tecnológico sem precedentes na história da 

humanidade (FERREIRA,
 1995). O objetivo 

desse trabalho é elaborar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) em 
uma unidade estadual escolar com a 

colaboração dos alunos e concomitantemente 

buscar formas de tornar a aprendizagem sobre a 

educação ambiental agradável e estimulante. 

Material e Métodos 

O PGRS está sendo desenvolvido na unidade 

escolar X, localizada no Bairro X, com a 
participação de alunos do ensino médio e 

professores dessa instituição. As etapas a serem 

realizadas são (1) sensibilizar a população que 

transita na unidade escolar sobre a importância 

de ser rever vários conceitos sobre a geração de 

resíduos sólidos; (2) diagnosticar os resíduos 

sólidos gerados no local da pesquisa; (3) atribuir 

responsabilidade a todos em relação ao 

gerenciamento correto destes resíduos e (4) 

pesquisar soluções adequadas de tratamento e 

disposição final para estes. As atividades da 
etapa 1 envolvem apresentação de vídeos, 

palestras, oficinas e debates sobre temas 

relacionados sobre a importância e cuidado com 

os recursos naturais e o meio ambiente em geral. 

A coleta seletiva e a reciclagem/reutilização/ 

redução de resíduos gerados também fazem 

parte das atividades  da elaboração do PGRS. 

Resultados  

O projeto se encontra na etapa 1 e já apresenta 

os seguintes resultados: 1. Ciclo de vídeos 
sobre o consumo consciente da água, realizado 

no Dia Mundial da Água (Figura 1); 2.  

Debates sobre os recursos hídricos, onde 

alunos ampliarem seus conhecimentos em 

relação ao uso sustentável e consumo consciente 

da água (Figura 3) e 3. Seminário sobre 

Descarte de Resíduos Sólidos, momento em 

que os alunos abordaram o descarte e 

gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos e 

inorgânicos, coleta seletiva de pilhas e baterias e 

a importância dos Rs da reciclagem. 

  
Figura1: Exibição de vídeos sobre o uso 

consciente da água no Dia Mundial da Água. 

   
Figura 2: Ciclo de debates sobre os recursos 

hídricos e uso sustentável da água. 

   
Figura 3: Seminários sobre o Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. 

Conclusões 

O PGRS servirá como uma ferramenta 

educacional para sensibilização da comunidade 

escolar e para a elaboração de projeto político 

pedagógico de intervenções didáticas. 

Referências  

1. CAVALCANTI, J. E. A década de 90 é dos resíduos 

sólidos. Revista Saneamento Ambiental – nº 54, p. 16-24, 

nov./dez. 1998. Acesso em 05 jan. 2005. 

2. FERREIRA João Alberto. Resíduos Sólidos e Lixo 

Hospitalar: Uma discussão ética. [Periódico] // Cadernos de 

Saúde Pública. - 1995. - pp. 314-320. 

  

mailto:jeffvital22@gmail.com
mailto:marise.cm@gmail.com


 
XI JC&T:

Ciência para Redução das Desigualdades

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 17 e 18 de outubro de 2018.

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste
 

 

Mapeamento do sistema de coleta seletiva na Zona Oeste do município do Rio de 

Janeiro e sua importância no meio ambiente
 

Giselle Ribeiro Santos (PG)
1
*; Mônica de Avelar F. M. Magalhães (PQ)

2
; Ida Carolina N. Direito

1
(PQ)

¹Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia Ambiental, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
2
Laboratório de Informação em Saúde-LIS/ICICT,Instituto de Comunicação e InformaçãoCientífica e Tecnológica 

em Saúde/ FIOCRUZ 
*E-mail: giselleribeiro126@gmail.com  

 

 Palavras-chave: coleta seletiva; resíduos sólidos; educação ambiental 
 

Introdução

A Lei federal 11.445/2007 estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e 

para sua política federal, apresentando em seu 

art. 2° os princípios fundamentais que servem 

de base para os serviços públicos de 

saneamento. Dentre os princípios fundamentais 

têm-se o manejo dos resíduos sólidos realizados 

de formas adequadas à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente (BRASIL, 2007). A 

coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos é 

uma das atividades inseridas no conceito da 

gestão integrada e compartilhada entre o 

governo municipal e estadual, atendendo a lei 

federal Nº 12.305/2010 (Política Nacional de 

Resíduos Sólidos-PNRS). Segundo esta lei, 

define-se coleta seletiva como “coleta de 

resíduos sólidos previamente segregados 

conforme sua constituição e composição” 

(BRASIL, 2010). Ou seja, é um método de 

recolhimento de recicláveis, atuando por meio 

de um processo de educação ambiental junto a 

comunidade, tentando desta forma diminuir os 

problemas causados pelo montante de resíduos 

produzidos e mal destinados diariamente. A 

forma inadequada de descarte de resíduos é 

amplamente discutida, por ocasionar a 

contaminação da água e do solo, sendo assim, o 

máximo de reaproveitamento dos resíduos 

gerados pela sociedade leva a uma diminuição 

de danos ambientais e à saúde humana, e, por 

conseguinte, permite soluções alternativas de 

emprego para os antigos catadores de lixo 

(BARBOSA E BARBOSA, 2014). Este trabalho 

Trata-se de um estudo de levantamento 

bibliográfico, tendo como base dados obtidos 

junto a Companhia de Limpeza Urbana 

(COMLURB) do município do Rio de Janeiro, 

responsável pelo serviço de coleta de resíduos. 

Objetiva-se neste trabalho caracterizar a 

distribuição do sistema de coleta seletiva na 

Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, 

abordando sua importância ambiental, 

determinando os principais bairros abrangidos e 

impactados por este sistema. 

Material e Métodos

 

Resultados Esperados

Com base nos resultados obtidos espera-se 

caracterizar os bairros com presença de coleta 

seletiva, mesmo que de forma deficiente, como 

também possibilitar: a divulgação das principais 

formas de manejo dos recicláveis; os locais 

onde estas atividades são realizadas; e, sua 

influência no estabelecimento e ampliação deste 

sistema. Será possível também analisar as 

limitações ainda presentes na implementação da 

coleta seletiva, contribuindo em orientação para 

a população, visando a ampliação do sistema de 

coleta abordado neste estudo.      
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 Palavras-chave: Ixodes; Borrelia; Zoonose infecciosa. 

Introdução 

A doença de Lyme é uma zoonose infecciosa 

transmitida (vetor) por carrapatos Ixodes, sp. e 

causada (agente etiológico) por bactérias 

espiroquetas do complexo Borrelia sp., 

caracterizada pelo Eritema Crônico Migratório, 

que pode ser acompanhado de sintomas 

multissistêmicos de ocorrência simultânea ou 

isolada. Reportada inicialmente em 1975, em 

Old Lyme, EUA, tem efetiva disseminação na 

América do Norte, e atualmente é encontrada 

globalmente1. No Brasil, os primeiros estudos 
datam de 1989, enquanto os primeiros casos 

foram identificados em 1992. Em território 

nacional foi batizada de Doença de Lyme-

Símile e é considerada uma zoonose 

emergente2. As atuais mudanças climáticas 

provocadas por alterações ambientais antrópicas 

interferem no ciclo de vida de vetores, alterando 

dentre outros fatores, os ciclos infecciosos3. 

Assim, este estudo se propôs a realizar uma 

revisão bibliográfica a respeito da doença, 

identificando a importância do desenvolvimento 

da ciência em torno do tema.  

Material e Métodos 

Este estudo de revisão bibliográfica sistemática 

quantitativa e qualitativa, utilizou-se da base de 

dados bibliográficos da SciELO - Scientific 

Electronic Library Online, em sua página da 

web (http://www.scielo.org/). Adotou-se a 
sentença “(doença de Lyme) OR (Lyme 

diasese) OR (Borreliose) OR (Borreliosis)” no 

motor de busca avançada, permitindo a 

disponibilização de artigos da coleção de 

qualquer país associado a ferramenta, em todos 

os idioma, área temática e tipo de literatura, 

priorizando publicações dos últimos 5 anos 

(2014 a 2018). 

Resultados  

Inicialmente, foram encontrados um total de 74 
artigos, publicados entre 1990 e 2018. 

Aplicando-se o filtro seletivo que delimita a 

triagem dos últimos 5 anos (2014 a 2018), a 

partir da data de desenvolvimento deste estudo, 

verificou-se a existência de 26 artigos ao todo, 

dois quais 12 são provenientes de coleções 

brasileiras (conforme gráfico abaixo). 

Observou-se a relação entre a zoonose e uma 
ampla gama de eixos temáticos, tais como 

Reumatologia, Parasitologia, Conservação da 

biodiversidade, dentre outras.  

 

 

Conclusões 

Há necessidade de mais estudos sobre o tema, 

com intuito de facilitar o diagnóstico clínico e o 

tratamento, identificar sintomas associados e a 

relação com outras doenças, avaliar os impactos 

ambientais e suas consequências no 

desenvolvimento desta zoonose, compreender 
melhor os aspectos que regulam os fatores 

adaptativos do agente etiológico e de sua 

relação com organismos vetores e reservatórios 

e o meio. 
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Introdução 

Muitos resíduos provenientes de atividades 

industriais e domésticas são descartados em 

corpos hídricos diariamente1, e por isso, técnicas 

de tratamento e soluções sustentáveis têm sido 

desenvolvidas ao longo dos anos2. Foi proposto 

em 2016 o uso de uma placa bioestimuladora 

chamada The Water Cleanser® (TWC), que 

provavelmente estimula as bactérias nativas a se 

multiplicarem e degradarem os poluentes, 

permitindo que os corpos hídricos do Rio de 

Janeiro sejam despoluídos sem maiores danos. 

No entanto, não se conhece a identidade dessas 

bactérias e como elas atuam de fato. Para 

responder a essa pergunta, este projeto tem 

como objetivo determinar a microbiota 

planctônica estimulada pela placa TWC nas 

águas da Baía de Sepetiba ao longo do processo 

de bioestimulação, e relacionar com as 

alterações físico-químicas no ambiente aquático. 

Esse estudo, além de auxiliar o entendimento e 

propagação de uma técnica pioneira e 

sustentável para tratar corpos hídricos, pode 

gerar maior conhecimento da diversidade 

microbiana do habitat estudado, assim como 

descobrir possíveis potenciais biotecnológicos. 

Material e Métodos 

Foi montado um sistema de dois tanques de 100 

L (1 controle + 1 de tratamento com TWC) com 

a água coletada na Baia de Sepetiba. O produto 

TWC foi cortado em 30 X 5 cm e adicionado 

em um dos tanques. Ao longo de 4 semanas, a 

cada 7 dias, foram medidos os parâmetros 

físico-químicos dos tanques, a coleta de 

bactérias presentes na água e a contagem de 

coliformes termotolerantes. Os parâmetros 

foram aferidos com uma sonda multiparâmetro 

(Exact Micro20) e as bactérias foram cultivadas 

em meio TSA e Agar Nutriente a 3% NaCl. As 

bactérias cultivadas foram isoladas e inseridas 

em meio liquido com glicerol a 30% e 

armazenadas em freezer -80ºC. Uma vez por 

semana foi realizada filtração de 1 L da água de 

cada tanque em filtro Sterivex 0,22µm e 

armazenados em solução SET Buffer para 

futura análise metagenômica. 

Resultados Parciais 

• Com as amostras coletadas na primeira bateria 

de experimentos, foram isoladas 244 unidades 

formadoras de colônia (UFC), sendo 113 em 

meio Agar nutriente e 131 em TSA. 

• Dessas colônias, foi identificada uma UFC 

com ação antimicrobiana no meio TSA a 3% 

NaCl. 

• Foi observado que o número de coliformes 

totais diminuiu gradativamente no tanque com 

a placa, diferentemente do que ocorreu no que 

estava sem. 

• Dos parâmetros físico-químicos, os compostos 

nitrogenados foram os que apresentaram uma 

maior variação entre os tanques (com e sem a 

placa). 

Conclusões 

Durante o período de experimento a placa 

aparentemente proporcionou uma aceleração no 

ciclo do nitrogênio. Ela também proporcionou 

um desenvolvimento de coliformes 

termotolerantes diferenciado entre os tanques. 

Esses resultados demonstram uma eficácia da 

placa para auxilio na despoluição da água, no 

entanto mais testes precisam ser feitos. Para 

responder quais bactérias estão participando 

desse processo futuramente será feita a extração 

do DNA das bactérias retidas nos filtros 

Sterivex e será feita a analise metagenômica. 
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Introdução 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), Lei 12.305/2010, dispõe sobre 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos e às 

responsabilidades dos geradores (BRASIL, 

2010). Após a criação da PNRS, o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

passou a ser obrigatório para maioria das 

empresas e instituições, incluindo as geradoras 

de resíduos industriais.  

O papel do PGRS, além de cumprir uma 

exigência legal, permite o aprimoramento da 

gestão de resíduos sólidos por meio das práticas 

da não geração, redução, reaproveitamento, 

reciclagem, logística reversa e coleta seletiva, 

assim como busca soluções tecnológicas ao 

tratamento dos resíduos, de modo a aplicar 

medidas sustentáveis para minimizar o impacto 

e promover a preservação ambiental¹. 

O objetivo do presente trabalho é 

elaborar um PGRS que atenda as necessidades 

de uma empresa de caldeiraria pesada, 

localizada no estado do Rio de Janeiro, levando 

em consideração seu perfil de geração de 

resíduos e infraestrutura, de modo a atender a 

PNRS e atuar de forma sustentável.  

Material e Métodos  

Para a elaboração do PGRS foram 

seguidas as orientações do PNRS, informações 

obtidas por meio de levantamentos 

bibliográficos e consulta a documentos e 

arquivos de monitoramento de gerenciamento 

de resíduos. Os dados coletados foram 

analisados pela abordagem qualitativa 

(identificação dos resíduos) e quantitativa 

(quantidade gerada de resíduos). 

Resultados  

O diagnóstico permitiu identificar a 

variedade de resíduos gerados em cada etapa do 

processo produtivo da empresa, classificando-os 

conforme ABNT NBR 10.004, como Classe I 

(perigosos) e Classe II (não perigosos) e 

indicadas suas opções de tratamento². 

Foram levantados os resíduos gerados 

nas seguintes etapas do processo produtivo: 1-

Matéria-prima/ insumos; 2-Corte/ Traçagem; 3-

Conformação; 4-Usinagem; 5-Montagem; 6-

Solda; 7-Tratamento térmico; 8-Jateamento; 9-

Pintura.  

Citando um dos resultados obtidos, na 

etapa de usinagem é gerado, dentre outros 

resíduos, sucatas metálicas ferrosas e não 

ferrosas, classificadas como resíduo Classe II, 

cuja opção de tratamento é a reciclagem. 

Observou-se que no intervalo de 2015 a 2017 

foram geradas 130,63/ 92,38 / 118,27 toneladas, 

respectivamente, sendo um dos principais 

resíduos gerados na empresa. A geração de 

resíduos das demais áreas (administrativas) 

também foi considerada para o PGRS.  

O Resíduo Orgânico, classificado como 

resíduo Classe II, disposto em Aterro, entre os 

anos de 2015 a 2017, gerou 215,91/ 151,81/ 

141,87 toneladas, respectivamente. 

Conclusões 

Embora ainda haja etapas a serem 

realizadas para conclusão do PGRS, nota-se que 

a sua implantação apresenta uma visão 

empreendedora, pois as ações já realizadas 

possibilitaram a otimização do processo 

produtivo evitando o desperdício de matéria-

prima e de insumos e reduziram os custos com 

transporte e destinação final. 
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Introdução

O crescimento  populacional  associado  ao
consumo de produtos representa 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.  Assim,  este  estudo  visa  discutir  a
aplicabilidade da Resolução CONAMA 430/11,
Norma Técnica Estadual NT-202-R10 e Diretriz
DZ-215-R6, que estabelecem critérios e padrões
limites para o lançamento (direto/ou indireto) de
efluentes  industriais  em  corpos  de  água  após
tratamento  especial.  O  presente  trabalho
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
no Estado de São Paulo, denominados de Aterro
1  e  2.  As  análises  foram  realizadas  por
laboratórios  certificados  com  periodicidade
mensal,  entre  os  anos  de  2010  à  2018.  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 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  dos
parâmetros  de  DBO  e  DQO  do  chorume  em
diferentes períodos e aterros.

Gráfico 1 – Efluente Bruto/ Aterro 1

Fonte: Próprio Autor.

Outro destaque é o fato  de  aterros  menores  e
mais novos possuírem menor variabilidade nos
parâmetros de DBO e DQO quando comparados
aos mais antigos.
Gráfico 2 – Efluente Bruto/ Aterro 2

Fonte: Próprio Autor.
Conclusões

A  evidência  de  variabilidade  do  chorume  em
distintos  períodos  propicia  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.

Referências 
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Limpeza  Pública  e  Resíduos  Especiais.  Panorama  dos
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2- SOUTO, G. Lixiviado de aterros sanitários brasileiros.
Tese  (Doutorado  em  Engenharia).  Universidade  de  São
Paulo, São Carlos, 2009.  *GEE – Gases do Efeito Estufa;
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente; 
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Introdução 

Atualmente, a água potável vem se tornando um 

bem cada vez mais valioso
1,2

. A educação 

ambiental tem sido utilizada como forma de 

sensibilizar o ser humano em relação ao meio 

ambiente
3,4

. O presente estudo teve como 

objetivo avaliar a eficiência de um programa de 

educação ambiental voltado para a economia e 

reuso de água, tendo como produto final um site 

visando à divulgação e, principalmente, a 

propagação do trabalho realizado.  

Material e Métodos 

O trabalho foi realizado com alunos do 5º ano 

da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, 

localizada no Município de Nilópolis/RJ, no 

período compreendido entre Abril e Setembro 

de 2018. Os dados qualitativos foram obtidos 

através da técnica de observação participante
5
 e 

classificados em Satisfatório, Parcialmente 

Satisfatório e Insatisfatório
6
. Os dados 

quantitativos foram obtidos por meio de dois 

questionários estruturados
7
.   

Resultados  

O site <https://pensereuso.blogspot.com/> foi 

elaborado e todas as informações sobre o 

desenvolvimento do projeto na Escola 

Municipal Sagrado Coração de Jesus (Figura 1 e 

2 e Tabela 1) encontram-se disponíveis nele.  

 

 

Figura 1: Desenvolvimento do projeto na Escola 

Municipal Sagrado Coração de Jesus.  

Tabela 1: Resultados qualitativos do projeto na 

Escola Municipal  Sagrado Coração de Jesus. 

 

 

Figura 2: Resultado quantitativo do projeto na Escola 

Municipal Sagrado Coração de Jesus. 

Conclusões 

A escolha dos métodos para avaliação das 

respostas dos participantes foi eficaz. Acredita-

se que o material desenvolvido possa ser 

utilizado com participantes de uma ampla faixa 

etária e com características individuais variadas. 
Agradecimentos: Escola Municipal Sagrado 

Coração de Jesus; Comitê de Ética UNIGRANRIO.   

Referências  

1. Neckel A, Rosa ANL. (2013) Reuso de água pluvial 

como ferramenta de gestão ambiental: estudo de caso em 
uma indústria de estruturas metálicas. In: NECKEL, A.; 

GOELLNER, E.; SOSSMEIER, G. S. Os recursos hídricos e 

a educação ambiental. Passo Fundo: Goellner. cap. 8, p. 
117-164. 

 

mailto:lelacher@hotmail.com
mailto:marise.cm@gmail.com
https://pensereuso.blogspot.com/


   

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 17 e 18 de outubro de 2018. 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
LEMA – Laboratório Multidisciplinar de Estatística e Matemática Aplicada 

 

Modelo de monitoramento aplicado ao controle do descarte e 

reaproveitamento do óleo como medida de preservação do meio 

ambiente 
 

Carlos A. G. Fiore*, Rosana da Paz Ferreira  

Laboratório Multidisciplinar de Estatística e Matemática Aplicada, Universidade UEZO. 

*carlosfiore@prof.educacao.rj.gov.br,  rosanapaz@uezo.rj.gov.br  
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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. O trabalho 

objetiva aumentar e fortalecer a importância do 

descarte correto do óleo de cozinha e 

consequentemente da redução da 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. 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 (figura 1) 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.” 

 

 
 

Figura 1: Versão preliminar do aplicativo. 

Conclusões 

Cremos 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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Introdução 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são os 

materiais, substâncias, objetos ou bens 

descartados, gerados em serviços cujas 

atividades estejam relacionadas com a atenção à 

saúde humana ou animal¹ e de acordo com a 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 

222/2018 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) são classificados nos Grupos 

A, B, C, D e E² de acordo com o risco que 

apresenta. Tais resíduos caracterizam-se pela 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 

teratogenicidade e mutagenicidade e apresentam 

significado risco à saúde pública, à qualidade 

ambiental e ao trabalho que é desenvolvido³. O 

presente trabalho objetivou verificar a produção 

científica no que tange os desafios e melhorias 

no GRSS. 

Material e Métodos 

A pesquisa bibliográfica seguiu os seguintes 

passos: i) busca, leitura dos resumos e seleção 

de artigos que trabalham o tema RSS 

consultando a base de dados da Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo); ii) leitura 

completa dos artigos selecionados e 

identificação da abordagem sobre o tema RSS 

desenvolvida pelos autores; Desta forma, 

utilizou-se na busca bibliográfica um descritor: 

Resíduos de Serviços de Saúde. Os critérios 

para seleção dos textos foram: artigos, idioma 

português, local da publicação Brasil e o ano da 

publicação de 2010 a 2018.  

Resultados  

Para este estudo foram selecionados e 

analisados 31 artigos. Após análise dos artigos 

pode-se observar os principais desafios e 

melhorias, identificados pelos geradores, no 

GRSS. Fica evidente três principais 

necessidades: melhoria nas etapas do manejo 

dos RSS (segregação, acondicionamento, 

identificação; coleta, transporte interno, 

armazenamento interno, temporário e externo, 

coleta, transporte externo e destinação final 

ambientalmente adequada); capacitação dos 

profissionais envolvidos nessas etapas e 

melhoria no processo de implantação do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGRSS) e em alguns casos, foi 

observado a inexistência de tal documento, 

mesmo sendo uma exigência legal. Os artigos 

analisados apontam ainda a falta de fiscalização 

dos órgãos competentes e a necessidade de 

redução dos RSS nas unidades geradoras. A 

necessidade de investimento em pesquisas e 

projetos de extensão que abordem a temática 

dos RSS foi abordado como um desafio para as 

instituições geradoras. Foi encontrado também 

que há necessidade de reduzir o volume de RSS 

com intuito de engajar a atuação reflexiva dos 

trabalhadores da saúde quanto a geração dos 

RSS e cumprindo assim com o que a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos preconiza. 

Conclusões 

Conclui-se que existe a necessidade de 

desenvolver ações de melhoria no GRSS dos 

estabelecimentos geradores cumprindo assim 

com as orientações descritas na RDC 222/2018 

da Anvisa e com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

Referências  

¹ BRASIL. (2010) Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 

2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Institui a 
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Introdução 

As Instituições de Ensino Superior apresentam 

ambientes de trabalhos voltados para o ensino, 

pesquisa e extensão¹ e devido à diversidade de 

projetos, técnicas, procedimentos, materiais 

manipulados e equipamentos são considerados 

ambientes que apresentam riscos ocupacionais². 

Por este motivo, os cuidados que os usuários 

devem tomar são essenciais para que haja uma 

minimização desses riscos³. A presente pesquisa 

objetivou identificar como o tema biossegurança 

está sendo abordado nas produções científicas e 

acadêmicas nas Instituições de Ensino Superior 

(IES). 

Material e Métodos 

Foi realizada uma busca de artigos no portal 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos 

periódicos da Comissão de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), no buscador 

do Google acadêmico, nas revistas Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online 

(Medline) e na Scientific Eletronic Library 

Online (Scielo) utilizando-se descritores 

específicos e os artigos selecionados foram 

classificados em nove (9) categorias temáticas 

agrupadas de acordo com os núcleos de sentido. 

Resultados  

Na categoria “ACIDENTE COM MATERIAL 

PERFUROCORTANTE E/OU BIOLÓGICO”, 

foi observado que os entrevistados relacionaram 

os acidentes de trabalho com o frequente uso de 

material perfurocortante: referente à falta de 

atenção durante o manuseio, procedimentos 

incorretos e condições de estresse. Na categoria 

“CONHECIMENTO DE BIOSSEGURANÇA” 

foi possível observar que os acadêmicos 

apresentam conhecimentos sobre as questões 

que envolvem a biossegurança, mesmo que, em 

alguns casos, esteja destoando da realidade 

praticada. Na categoria 

“DESCONTAMINAÇÃO” pode-se observar 

falhas no procedimento de diluição, tempo de 

exposição, pH e a temperatura das soluções 

desinfetantes. Na categoria “ENSINO DE 

BIOSSEGURANÇA” os autores concluíram 

que a disciplina de biossegurança e os recursos 

didáticos foram instrumentos que auxiliaram no 

processo de ensino e aprendizagem da 

biossegurança. Na categoria “EQUIPAMENTO 

DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E 

COLETIVO” pode-se observar que em alguns 

casos os sujeitos não fazem uso dos EPIs e 

EPCs adequados durante a execução de 

atividades que apresentam risco. Na categoria 

“GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE” foi possível 

identificar oportunidades de melhorias nas 

etapas do manejo dos resíduos de serviços de 

saúde. Na categoria temática “IMUNIZAÇÃO” 

podemos destacar que nenhum dos sujeitos 

entrevistados continha o esquema vacinal 

completo preconizado pelo Programa Nacional 

de Imunização (PNI). Na categoria “RISCOS 

AMBIENTAIS” encontramos a presença de 

risco físico, químico, biológico, ergonômico e 

de acidente nas IES pesquisadas. Na categoria 

“AVALIAÇÃO DA BIOSSEGURANÇA”, 

pode-se observar falhas nos procedimentos de 

biossegurança durante o armazenamento de 

substâncias químicas; a ausência de extintores 

de incêndio, chuveiros de emergência e lava-

olhos e kits de primeiros socorros. 

Conclusões 

Conclui-se que é necessário definir estratégias 

de curto, médio e longo prazo sobre os aspectos 

que envolvem a biossegurança nas IES, com 

intuito de minimização os riscos presentes 

nesses ambientes. 

Referências  

¹RANGEL et al. Segurança em práticas de ensino em 
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³FRANKLIN et al. Avaliação das condições ambientais no 
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Introdução 

A proposta desse projeto passa, 

necessariamente, pela compreensão do conceito 

de meio ambiente natural e meio ambiente 

artificial mostrando a partir de ramos científicos 

próprios, que é necessário analisar os espaços 

relacionados ao meio ambiente como um todo e 

não como um fato isolado. Segundo Loureiro 

“nessa abordagem, as relações sociais envolvem 

não só interações entre indivíduos, grupos ou 

classes, mas compreendem as relações desses 

com a natureza”. Nesse sentido, o homem 

exclui-se do meio ambiente natural, uma vez 

que passou a transformar a natureza com 

implicações na transformação do próprio 

indivíduo, sendo esta mudança efetivada em 

cada fase da existência social. A forma como foi 

inserido no meio ambiente constitui-se em um 

conjunto de relações sociais o que implica uma 

dependência na mudança da sociedade em 

questão. A parte natural do meio ambiente deve 

estar dialogando com o meio artificial para que 

seja possível a preservação da fauna e flora para 

as presentes e futuras gerações, como prega o 

artigo 225 da Constituição Federal, onde destaca 

que “todos tem o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado bem de uso comum 

do povo e essencial a sadia qualidade de vida 

impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defende-lo e preservá-lo para as 

presenres e futuras gerações”. Esses conceitos 

podem ser utilizados por outras áreas do 

conhecimento sem perder a base teórica sobre a 

qual foi construída. A abordagem visa auxiliar a 

coletividade e ao Poder Público a compreender 

o espaço de atuação de cada individuo e como a 

gestão pública pode construir políticas de 

proteção e uso do meio ambiente dentro dos 

limites de sua competência. Tornando possível a 

compreensão dos diferentes conceitos de meio 

ambiente e sua classificação doutrinária.  

Pelo recorte do tema, a explicitação de como o 

meio ambiente artificial pode impactar no meio 

ambiente natural das cidades pela ação humana, 

na ocupação de seus espaços, demonstra como  

 

as diferentes áreas do conhecimento podem 

auxiliar na construção de políticas públicas 

voltadas para a proteção e preservação do meio 

ambiente, em todas as suas esferas, e tornando a 

compreensão da abordagem jurídica acerca da 

tutela ambiental e sua efetividade através de 

normas jurídicas como a Constituição Federal 

no artigo 182 que trata da política urbana 

nacional, efetivado através do Estatuto das 

Cidades (lei 10.257/01) e o Plano Diretor 

(competência exercida pelos municípios). 

Material e Métodos 

O material utilizado é composto por bibliografia 

específica, legislação ambiental. O método 

utilizado é composto pela analise dialógica entre 

meio ambiente, sustentabilidade e políticas 

públicas 

Resultados  

Elaboração de uma cartilha didática com 

conceitos sobre meio ambiente natural, artificial 

para educação ambiental a ser utilizada pela 

sociedade afim de criar uma conscientização 

sobre as políticas públicas voltadas para a 

sustentabilidade.     

Conclusões 

Espera-se com esse trabalho uma maior 

compreensão e entendimento sobre os diferentes 

tipos de meio ambientes e as interações entre 

eles. 

Referências  
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Introdução 

Na rotina dos laboratórios que trabalham com 

análise físico-química de derivados de petróleo, 

são gerados resíduos orgânicos. Atendendo à 

legislação ambiental, empresas são contratadas 

para recolher e incinerar tais resíduos, gerando 

elevados custos e contribuindo para o aumento 

das emissões poluentes na atmosfera. Dentre as 

opções de processos passíveis de serem usados 

na recuperação de solventes, destaca-se a 

destilação fracionada, processo mais indicado 

no trabalho com misturas orgânicas
1,

. A 

destilação fracionada oferece eficiência 

satisfatória na recuperação de solventes 

orgânicos
1
, equivalente a outros processos de 

destilação como, por exemplo, a destilação por 

membrana, porém a um custo muito mais baixo. 

A destilação fracionada tem sido apontada como 

metodologia adequada na recuperação de 

solventes de laboratórios didáticos e de 

pesquisa
1
 e de limpeza de máquinas e 

equipamentos. 

Este trabalho propõe um estudo de viabilidade 

do uso da destilação fracionada na recuperação 

de solventes utilizados na determinação da 

viscosidade cinemática de óleos lubrificantes. 

Material e Métodos 

1. Avaliação preliminar do resíduo empregando 

destilação simples. 

2. Separação dos constituintes do resíduo 

empregando destilação fracionada 

3. Caracterização dos solventes separados por 

destilação fracionada 

4. Avaliação das viscosidades cinemáticas de 

amostras de óleo lubrificante usando solvente 

novo e recuperado na limpeza dos capilares. 

Resultados  

Os gráficos a seguir mostram os resultados 

preliminares obtidos nas destilações simples 

(Figura 01) e fracionadas (Figura 02). 

 

 
Figura 01: variações de temperatura na destilações 

simples. 

 
Figura 02: variações de temperaturas nas destilações 

fracionadas 

As destilações simples mostraram que as 1
a
 e 2ª 

frações do destilado ocorreram nas faixas de 

85,7 
o
C (1ª gota) a 106,3 

o
C e de 165,3 

o
C a 

179,7 
o
C, respectivamente. Estes resultados 

basearam o emprego de coluna de Vigreux de 

20 cm
 
na destilações fracionadas

2
. 

As destilações fracionadas mostraram dois 

patamares de elevação de temperatura referentes 

aos PEs do heptano (mistura de isômeros) e do 

querosene desaromatizado, respectivamente. 

Conclusões 

Os resultados parciais indicam que é possível 

empregar a destilação fracionada para a 

separação de rejeitos de laboratórios que fazem 

a caracterização físico química de derivados do 

petróleo. 

Referências  
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2 – Pavia, D. L. et al (2009) Química Orgânica 

Experimental – Técnicas de Escala Pequena, 2
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 Palavras-chave: Bioestimulação, metagenômica, biotecnologia  

Introdução 

Com a constante degradação dos corpos 

hídricos no âmbito mundial, a biorremediação 

vem sendo aplicada em ambientes degradados 

como forma de descontaminação¹. Uma 

tecnologia Australiana, recente no Brasil, 

promete auxiliar na despoluição de corpos 

hídricos através da bioestimulação induzida por 

uma biotecnologia The Water Cleanser, que 

estimula o crescimento da população 

microbiana nativa, criando condições 

ambientais favoráveis para a degradação de 

compostos contaminantes². O estudo tem como 

objetivo identificar a microbiota associada à 

placa TWC durante o processo de 

bioestimulação de corpos d´água coletados na 

Baía de Sepetiba, RJ. É importante conhecer a 

microbiota que age nesse processo, 

principalmente as associadas ao biofilme, para 

saber os tipos e o papel destas bactérias no 

processo de biodegradação dos compostos 

poluentes da água. Desta forma, os resultados 

obtidos poderão permitir a criação de tecnologia 

adaptada para diversos corpos hídricos com a 

finalidade de despoluição.  

Material e Métodos 

O experimento foi realizado em um sistema de 

dois tanques de 100 litros cada (1 controle + 1 

em tratamento) com a água coletada na Baia de 

Sepetiba, localizada no litoral sudoeste do 

Estado do Rio de Janeiro. O produto TWC, com 

9 X 7 cm, foi adicionado em um dos tanques. 

Ao longo de 4 semanas foram medidos, 

semanalmente, os parâmetros físico-químicos 

dos tanques, a contagem de coliformes 

termotolerantes e a raspagem do biofilme da 

placa para isolamento das bactérias aderidas. O 

biofilme bacteriano foi recolhido com swab e 

acondicionado em SET buffer, e congelado em 

freezer -80 (intervalo de 7 dias). As amostras 

serão posteriormente submetidas a extração dos 

metagenomas para posterior análise taxonômica 

e funcional. Os parâmetros foram aferidos com 

uma sonda multiparâmetro (Exact Micro20). As 

bactérias foram cultivadas em meio TSA e Agar 

Nutriente a 3% NaCl. As colônias bacterianas 

foram purificadas e armazenadas em meio de 

cultura com 30% glicerol, a -80ºC.  

Resultados  

A formação do biofilme espesso sobre a placa 

TWC foi observada a partir do 5º dia após a 

colocação da placa no tanque. Com as amostras 

coletadas foram isoladas 24 unidades 

formadoras de colônia (UFC), sendo 12 em 

meio Agar nutriente e 12 em TSA. Foi 

observado que o número de coliformes totais 

diminuiu gradativamente no tanque com a placa, 

diferentemente do que ocorreu no controle. Dos 

parâmetros físico-químicos, os compostos 

nitrogenados foram os que apresentaram uma 

maior variação entre os tanques (com e sem a 

placa). 

Conclusões 

Durante o experimento, a placa aparentemente 

proporcionou a aceleração no ciclo do 

nitrogênio. O resultado demonstra a eficácia da 

placa no auxílio na despoluição da água, no 

entanto a continuidade dos experimentos precisa 

ser feita. Para responder quais bactérias estão 

participando desse processo, futuramente serão 

feitas extração e análise do DNA metagenômico 

recolhido do biofilme bacteriano aderido à placa 

TWC. 

 
Agradecimentos: O2ECO pelo fornecimento das 

placas estudadas, USU e UEZO pelo espaço e 

infraestrutura.  
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 Palavras-chave: tratamento de água , pré-oxidação 

Introdução 

Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) são baseados 

na geração de radicais hidroxila, que tem alto poder oxidante 

e podem promover a degradação de vários compostos 

poluentes em pouco tempo. POAs são classificados, de 

acordo com a fase reativa (homogênea e heterogêneos), ou 

métodos de geração de radicais hidroxila (químico, 

eletroquímico, sonoquímico e fotoquímico). A combinação 

de H2O2 e sais ferrosos (Fenton) têm sido bastante 

empregados na degradação de diversos poluentes em 

diferentes matrizes, tais como corantes e pesticidas. 
1
 A 

imobilização de sais de Ferro em suportes sólidos em 

sistemas “like-Fenton” apresenta diversas vantagens, dentre 

as quais pode-se destacar a possibilidade de reuso dos 

catalisadores imobilizados em processos em batelada.
2-3

 

O emprego de POA  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. O 

objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma 

metodologia para a imobilização de sais de Fe em suportes 

de baixo custo, especificamente, bagaço de cana e avaliação 

deste catalisador na decomposição de H2O2, em processos 

like-fenton,visando a redução da carga orgânica de 

efluentes
3
 

Material e Métodos 

A primeira etapa do trabalho está em execução e consiste no 

tratamento e caracterização do bagaço de cana para 

impregnação de íons férricos.  

Em um segundo momento serão investigadas as 

metodologias para a imobilização de sais de Fe em bagaço 

de cana.  

Os catalisadores produzidos serão avaliados em relação à 

decomposição de H2O2 em testes em batelada, visando 

reduzir a carga de cloro usada para tratar efluentes. Nestes 

estudos serão variadas a concentração de H2O2, massa de 

catalisador e o tempo de contato entre os catalisadores e a 

H2O2.  

Serão realizados também testes empregando como 

catalisadores na decomposição de H2O2 compósitos 

magnéticos baseados na impregnação de sais férricos em 

resinas a base de Estireno-Divinilbenzeno. 

Resultados  

Alguns dados de avaliação em jartest, 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).  No preparo do material substrato 

foi possível fazer a extração da lignina do bagaço de cana de 

açúcar empregando a método PEPPER, de acordo com a 

pesquisa de Marabesi et al. (2014). Na sequência, os 

resultados preliminares da impregnação mostraram que o 

bagaço de cana tratado já continham considerável 

quantidade de Fe
2+

 em sua estrutura (0,25% m/m). 

Conclusões 

Os estudos preliminares realizados até o momento revelaram 

que o emprego de H2O2 contribui para redução dos reagentes 

necessários aos tratamentos e desinfecção de água bruta. Foi 

possível extrair lignina de bagaço de cana empregando a 

método PEPPER.  
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 Palavras-chave: Leishmania amazonensis, macrófago, junção comunicante 

Introdução 

A leishmaniose é uma doença transmitida por 

vetores, causada por muitas espécies de 

parasitas protistas obrigatórios do gênero 

Leishmania. Vários países de baixa renda, em 

regiões tropicais e subtropicais, são afetados, 

abrangendo mais de 98 países
1
. As 

leishmanioses constituam um importante 

problema de saúde pública, sendo uma parte 

importante das doenças negligenciadas que é a 

causa mais comum de morte e doença entre as 

infecções tropicais
1
. O protozoário L. 

amazonensis é transmitido pela picada do 

mosquito fêmea Lutzomya (ex. mosquito palha). 

Leishmania spp quando inoculados no 

organismo humano reagem com os receptores 

de membrana dos macrófagos, e são 

internalizados no vacúolo parasitóforo. A 

maturação do vacúolo parasitóforo leva a 

proliferação intracelular das formas amastigotas 

de Leishmania pela aquisição de nutrientes das 

células hospedeiras, enquanto escapam das 

respostas de defesa do hospedeiro
2
. A 

morbidade da doença pode está envolvido com 

alterações na comunicação intercelular mediado 

pelas junções comunicantes que possuem como 

característica e função principal a possibilidade 

de troca entre os citoplasmas de células 

adjacentes de metabólitos e informações 

necessárias para a manutenção dos tecidos e de 

suas respectivas funções. Diante deste cenário, 

avaliar a modulação estrutural e funcional das 

junções comunicantes em macrófagos, após a 

infecção com a Leishmania amazonensis, pode 

revelar o verdadeiro papel das estruturas de 

caráter juncional das células macrofágicas, 

associadas com o sistema imunológico, e, como 

é seu comportamento no processo infeccioso. 

 

 

Material e Métodos 

 (1) Cultura de células da linhagem macrofágica 

J774-G8; (2) Cultura do protozoário L. 

amazonensis; (3) Infecção das células com L. 

amazonensis no período de até 72h; (4) Ensaios 

de imunofluorescência da proteína Cx43, por 

microscopia confocal; (5) Ensaios de 

transferência imunoeletroforética da proteína 

Cx43; (6) Ensaios de microinjeção intracelular 

de corante.  

Resultados  

Associada a capacidade de entender a interação 

do protozoário com as linhagens macrofágicas 

J774-G8 na comunicação juncional para atribuir 

as reais funções que estas estruturas, 

recentemente descobertas em macrófagos, e 

poder relacioná-las com prováveis mecanismos 

de controles da infecção pela Leishmania 

amazonensis. 

Conclusões 

Demonstrar o que as estruturas moduladas 

apresentam no complexo juncional da conexina 

43 e citoesqueleto celular, diante das situações 

que reproduzam infecções por Leishmania 

amazonensis dentro do microambiente celular 

do macrófago.  
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 Palavras-chave: Poliamida, compatibilização, POSS 

Introdução 

Os nanocompósitos são uma nova classe de 

materiais, capazes de melhorarem as 

propriedades dos materiais iniciais. Vários 

estudos científicos e tecnológicos foram 

realizados com este novo material. Entretanto 

existem lacunas na literatura que necessitam 

serem elucidadas, principalmente em blendas 

poliméricas dissimilares. Um exemplo os 

nanocompósitos a base de poliamida. 

As poliamidas (PA) são materiais que 

apresentam boas propriedades mecânicas em 

geral como alta resistência à tração, modulo, e 

outras como resistência química e à abrasão. 

Contudo, são materiais muito sensíveis 

termicamente e quebradiços a baixas 

temperaturas1. Misturas entre PA e borrachas 

(XNBR) foram pouco estudadas, foram obtidas 

para melhorar a resistência impacto 2. 

O Polisilsesquisiloxano (POSS) ganhou 

destaque na literatura devido as inúmeras 

possibilidades de combinações possíveis com os 

grupos reativos da gaiola de silício e carbono. 

Os nanocompósitos a base de POSS tem 

melhores propriedades térmicas, mecânicas, tem 

estabilidade e podem atuar como anticorrosivo3. 

Material e Métodos 

 

Resultados  

O processamento do nanocompósito foi 

realizado em reometro de torque Haake, com 

velocidade de rotação de 60 RPM, temperatura 

de 230 °C e rotores do tipo CAM. As 

formulações estudadas sem compatibilizante: 

Mistura 1 (40/60), Mistura 2 (50/50). Misturas 

compatibilizadas: Mistura 3 (50/50/2,5) e 

Mistura 4 (40/60/2,5). As Figuras 1 e 2 

apresentam as curvas de torque em função do 

tempo. Nota-se que ocorre aumento do torque 

final para as misturas compatibilizadas. 

 
Figura 1. Comparação entre as 50/50 com e sem 

compatibilizante. 

 
Figura 2. Comparação entre as 60/40 com e sem 

compatibilizante. 

Conclusões 

Os dados obtidos estão de acordo com as 

previsões acerca dos materiais iniciais. Em 

ambas as comparações, como mostrado, o 

torque final do nanocompósito obtido foi 

superior, isso infere, que ocorreu a 

compatibilização in situ, entre os materiais de 

partida PA – XNBR – POSS. 
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 Palavras-chave: Endometriose, epidemiologia, fatores de risco. 

Introdução 

A endometriose é uma doença ginecológica 

definida pela presença de tecido endometrial 

fora do útero, associada aos sintomas como 

dismenorreia, dor pélvica crônica, dispareunia, 

infertilidade, queixas intestinais e urinárias 

cíclicas. Estima-se que aproximadamente 10% 

das mulheres em idade reprodutiva e 35-50% 

das mulheres inférteis sejam afetadas pela 

doença.1 A endometriose é uma patologia que 

acarreta um impacto negativo na qualidade de 

vida das mulheres e para o sistema de saúde, 

principalmente pelos sintomas incapacitantes, a 

presença de infertilidade, o atraso e alto custo 

do diagnóstico e tratamento da doença.2 Apesar 

de vários estudos abordarem a associação entre 

a endometriose e os fatores demográficos, 

hábitos pessoais e os fatores menstruais e 

reprodutivos, a fisiopatologia da doença 

permanece um enigma e o aconselhamento 

adequado dos pacientes quanto ao prognóstico 

ainda é um desafio.3 Sendo assim, o objetivo 

deste trabalho foi descrever as características 

das mulheres brasileiras com endometriose e 

elucidar os fatores de risco associados à doença. 

Material e Métodos 

Este é um estudo epidemiológico, 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). Foram 

recrutadas 237 pacientes, categorizadas de 

acordo com os valores prognósticos e 

diagnósticos e a presença de sintomas para 

avaliação quanto à sua associação com as 

características sociodemográficas e clínicas. 

Análises de regressão logística multivariada 

foram realizadas para identificar as associações 

entre as variáveis e a endometriose. 

Resultados  

A média de idade das mulheres no estudo foi de 

36±7 anos e cerca de 20% delas tinham 

histórico de endometriose na família. A maioria 

das mulheres (87%) tinha endometrioma 

ovariano e/ou endometriose profunda, 59% 

estavam em estágio avançado e 48% tinham 2 a 

4 órgãos afetados. A dismenorreia e a dor 

pélvica crônica foram associadas positivamente 

ao ciclo menstrual irregular; a dispareunia 

profunda com o IMC, consumo de álcool e 

endometriose superficial; os sintomas intestinais 

com a endometriose profunda (DIE) e os 

estágios III-IV; a infertilidade com a idade de 

30-39 anos; a dismenorreia, os sintomas 

intestinais e a infertilidade com a endometriose 

no uterossacro, intestino e retossigmoide. Os 

fatores de risco associados com DIE e estágio 

III-IV foram os sintomas intestinais e a dosagem 

de CA-125; DIE com nível de escolaridade e 

tabagismo; e os estágios III-IV com estado civil 

e atividade física; Além disso, o diagnóstico 

cirúrgico foi associado à idade, estado civil, 

paridade e dosagem de CA-125.      

Conclusões 

Com os resultados obtidos neste estudo foi 

possível descrever a epidemiologia das 

mulheres brasileiras com endometriose, além 

dos fatores de risco associados com a doença. 

Estes dados podem auxiliar na prática clínica a 

identificar o risco de uma paciente ser 

diagnosticada com endometriose, além de 

conduzir precocemente o tratamento, visando 

contribuir para um bom prognóstico.  
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 Palavras-chave: Lesões Musculoesqueléticas. Atletas. Saúde Coletiva. 

Introdução 

A incidência constante de lesões 

musculoesqueléticas em atletas de elite tem 

preocupado a medicina esportiva. Isso, pois o 

alto nível competitivo do atleta pode leva-lo ao 

desenvolvimento de lesões com diferentes graus 

de limitações funcionais, promovendo um 

impacto profissional, social e econômico1. 

Fatores extrínsecos e intrínsecos podem estar 

associados à susceptibilidade das lesões e com o 

tempo de recuperação dos atletas2. O objetivo 

deste estudo foi identificar os possíveis fatores 

de risco à presença de lesões 

musculoesqueléticas em uma amostra de atletas 

brasileiros. 

 e Métodos 

Foi realizado um estudo transversal, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana do 

Instituto (81225817.0.0000.5273). Os atletas 

recrutados responderam a um inquérito 

epidemiológico e as razões de chance (RC) com 

seus intervalos de confiança de 95% (IC) foram 

calculadas usando um modelo de análise 

univariada.  

Resultados  

Cento e setenta e cinco atletas de elite foram 

incluídos no estudo, sendo categorizados em 

praticantes de esportes coletivos (62,9%) ou 

individuais (37,1%). As modalidades esportivas 

foram judô (28,7%), futebol (28,0%), handebol 

(26,8%), jiu jitsu (4,6%), basquete (2,9%), vôlei 

(2,3%), MMA (2,3%), rugby (1,1%), luta 

olímpica (1,1%), nado sincronizado (0,6%), 

pólo aquático (0,6%), remo (0,6%) e tênis 

(0,6%). A idade média dos atletas foi de 21,0 ± 

6,4 anos e 69,1% deles eram do sexo masculino. 

Cento e quarenta atletas apresentaram histórico 

de lesões musculoesqueléticas: 54,9% lesão 

muscular, 34,3% lesão articular, 26,9% lesão no 

ligamento cruzado anterior e 18,9% 

tendinopatia. Comparando os atletas de esportes 

coletivos e atletas individuais houve diferença 

significativa entre a estatura (P=0,003), idade de 

início da prática esportiva (P=0,04), horas 

semanais de treinamento (P=0,006), anos de 

prática no esporte (P=0,01), preparador 

esportivo (P=0,02) e acompanhamento 

nutricional (P<0,001). Os atletas com idade 

entre 19-25 ou 26-30 anos versus ≤18 anos (OR 

= 2,53; IC95% = 1,05 - 6,12 e OR = 8,37; 

IC95% = 1,06 - 65,90, respectivamente), de 

estatura com 1,75-1,85 m versus ≤1,65 m (OR = 

6,86; IC95% = 1,98 - 23,75), com horas 

semanais de treinamento entre 8-14 ou mais de 

21 horas versus ≤7 horas (OR = 3,36; IC95% = 

1,09 - 10,40 e OR = 3,50 IC95% = 1,03 - 11,87, 

respectivamente) e com anos de prática no 

esporte ≥15 versus ≤5 anos (OR = 5,91; IC95% 

= 1,20 - 29,12) apresentaram uma associação 

positiva com a presença de lesão 

musculoesquelética. 

   

Conclusões 

A idade, a maior estatura e o tempo de prática 

esportiva foram positivamente associados à 

presença de lesão musculoesquelética em 

atletas. A identificação de fatores de risco 

associados as lesões musculoesqueléticas 

podem permitir a criação de programas de 

treinamento individualizados, bem como a 

caracterização de marcadores biológicos de 

diagnóstico/prognóstico e tratamento 

personalizado para os atletas susceptíveis ao 

desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas.   

 
Agradecimentos: INTO 

Referências  

1. Ekstrand J, Hägglund M, et al. Injury incidence and 
injury patterns in professional football: the UEFA injury 

study. Br J Sports Med. 2011 Jun;45(7):553-8. 

2. Roe M, Malone S, et al. A six stage operational 
framework for individualising injury risk management in 

sport. Inj Epidemiol. 2017 Sep 20;4(1):26. 



 
XI JC&T: 

Ciência para Redução das Desigualdades 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 17 e 18 de outubro de 2018. 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
 

 

Avaliação do efeito combinado do Euterpe oleracea (açaí) com a 

quimioterapia citotóxica no tratamento do câncer de mama  
 

Jéssica Alessandra-Perini (PG)1,2*, Jamila Alessandra Perini (PQ)2,3, Karina Cristina Rodrigues-

Baptista (PG)2,3, Erika Menezes Mendonça (PG)2,3, Roberto Soares de Moura (PQ)4, Luiz Eurico 

Nasciutti (PQ)1, Daniel Escorsim Machado (PQ)1,2 

 
1Laboratório de Interações Celulares, ICB, UFRJ, RJ, Brasil; 

2Laboratório de Pesquisa de Ciências Farmacêuticas, Unidade de Farmácia, UEZO, RJ, Brasil; 
3Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente, ENSP, FIOCRUZ, RJ, Brasil; 

4Departamento de Farmacologia e Psicobiologia, UERJ, RJ, Brasil. 

jessicaperini@yahoo.com.br 

 

 Palavras-chave: Câncer de mama, tratamento, Euterpe oleracea  

Introdução 

O câncer de mama é um problema global de 

saúde pública, com uma alta incidência e 

mortalidade em mulheres no Brasil e no 

mundo1. O exato processo pelo qual o câncer de 

mama é iniciado ainda não é bem elucidado, 

porém os processos de angiogênese e 

inflamação tem papel fundamental no 

crescimento tumoral, invasão e metástases2. 

Recentemente, demonstramos que o extrato de 

Euterpe oleracea (açaí) exibe atividade 

anticancerígena e anti-inflamatória em modelo 

in vivo de câncer de mama induzido com 

DMBA (7,12-dimetil benzo antraceno), pela 

diminuição do número de macrófagos ativos, 

bem como os níveis de VEGF, VEGFR-2, 

COX-2, PGE2 e IL-103. O presente estudo tem 

como objetivo avaliar o efeito combinado do 

extrato de açaí com a quimioterapia 

antineoplásica citotóxica no tratamento do 

câncer de mama.  

Material e Métodos 

Este trabalho foi aprovado pela CEUA-UEZO 

(008/2014). O carcinoma mamário foi induzido 

em 30 fêmeas Wistar (8 semanas de idade, 150-

200g) usando uma única dose de 25 mg/kg de 

DMBA via subcutânea na região mamária. Após 

60 dias, as ratas foram aleatoriamente 

distribuídas em 2 grupos (N= 15 cada): tratado 

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

recebeu apenas solução salina, ambos 

diariamente via gavagem durante 45 dias. O 

tratamento com os quimioterápicos (5-

fluoraricil, doxorubicina, ciclofosfamida e 

docetaxel) foi iniciado 30 dias após o início do 

tratamento com o açaí, em 3 ciclos com 

intervalo de 7 dias cada. Ao final do tratamento, 

amostras do tumor, lavado peritoneal e sangue 

foram coletados. Além disso, amostras do 

coração, fígado e rins foram coletadas para 

análises macroscópicas e histológicas. 

Resultados  

O estabelecimento tumoral foi confirmado pela 

avaliação macroscópica e histológica, com 

presença de aderências, exsudato inflamatório, 

células agrupadas com hipercromasia e atipia 

nuclear, separadas por tecido conjuntivo 

fibrovascular, invadindo o estroma mamário e o 

tecido adiposo adjacente. A taxa de indução 

tumoral e óbitos do estabelecimento foi de 93% 

e 44%, respectivamente. A taxa de incidência 

tumoral e mortalidade foi de 87% e 33% no 

controle e 60% e 13% no grupo açaí, 

respectivamente. A sobrevida dos animais foi de 

15,73 semanas para o grupo tratado e 15,33 

semanas para o grupo controle (P = 0,20, Teste 

de long-rank). Não foram observados diferenças 

significativas no tamanho do tumor, coração, 

fígado e rim, bem como na dosagem de creatina, 

glicemia e peso corporal nos dois grupos. 

Entretanto, o tratamento com açaí diminuiu o 

número de células inflamatórias no 

microambiente tumoral e demonstrou uma 

proteção a cardiotoxicidade causada pelos 

quimioterápicos. Além disso, nos animais que 

receberam o açaí observou-se um aumento no 

número de neutrófilos quando comparado aos 

animais controle.  

Conclusões 

Esses resultados juntos demonstram que o açaí 

poderia ser utilizado como uma terapêutica 

complementar para o tratamento do câncer de 

mama, diminuindo os efeitos adversos e a 

cardiotoxicidade da quimioterapia atual.  
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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-imune-
inflamatórios 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. 

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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 Palavras-chave: endometriose, galectina-3, tratamento 

Introdução 

A endometriose é uma doença ginecológica com 

uma prevalência de aproximadamente 10% 

entre mulheres na idade reprodutiva
1
. Embora 

seja uma doença benigna, apresenta 

características de malignidade, como a 

angiogênese
2
. Galectina-3 (Gal-3) também está 

envolvida no processo angiogênico, e foi 

superexpressa em lesões endometrióticas 

humanas
3
. O objetivo deste trabalho foi 

investigar o efeito de uma galectina-3 

recombinante (Gal3C) no tratamento da 

endometriose experimental. 

Material e Métodos 

Quatorze camundongos BALB/c fêmeas 

tiveram endometriose induzida cirurgicamente. 

Após a confirmação da lesão endometriótica, os 

animais foram divididos aleatoriamente em dois 

grupos: o grupo tratado recebeu 50 ug de Gal3C 

(n=7) e o grupo controle, apenas tampão (n=7), 

via IP (perto do local da lesão endometriótica) 

por 15 dias consecutivos. Após o tratamento, os 

animais foram eutanasiados, para posteriores 

análises. Os explantes foram medidos, pesados e 

imediatamente divididos para análises 

histológicas e de PCR. O peso corporal foi 

medido antes e após o tratamento. 

Resultados  

Após o tratamento, os implantes 

endometrióticos foram reduzidos no grupo 

Gal3C, com diminuição significativa do 

crescimento e tamanho das lesões. O exame 

histológico indicou a presença de atrofia e 

regressão no grupo Gal3C comparado ao grupo 

controle. Os níveis dos marcadores 

angiogênicos (VEGF e VEGFR-2) também 

foram significativamente diminuídos no grupo 

Gal3C, bem como uma diminuição no número 

de macrófagos F4/80 positivos no estroma das 

lesões endometrióticas. A ausência de 

toxicidade foi registrada durante e após o 

tratamento com Gal3C, com base no consumo 

de alimentos, peso corporal, características 

hepáticas, glicemia, creatinina, ureia, AST e 

ALT.  

Conclusões 

Gal3C reduziu efetivamente as lesões 

endometrióticas sendo um promissor tratamento 

farmacológico para endometriose pela redução 

do processo de angiogênese e com ausência de 

toxicidade. 
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Palavras-chave: Fixador de Carnoy, Toxicicadade. 

           Introdução 

A solução de Carnoy é utilizada em técnicas 
para medicina laboratorial, tais como anatomia 

patológica, citogenética e outras.1 É classificada 

como uma solução anidra composta por 3 partes 

de metanol e 1 parte de ácido acético. Essa 

mistura tem grande poder fixador coagualitivo 

que desnatura proteínas insolúveis em água. 

Essa solução é utilizada desde 1968, quando 

demonstrou levar estabilidade às células 

leucocitárias.1 O papel do álcool é extrair às 

proteínas insolúveis em água e os fosfolipídios, 

já o ácido acético tem como função conservar os 

cromossomos por meio da coagulação dos 
ácidos nucleicos, além disso, quebrar os elos 

entre as proteínas e liberar os radicais hidrófilos, 

prevenindo assim o encolhimento e 

endurecimento demasiado nas células.2 
Nessa mistura, embora a utilização do metanol 

seja efetiva para a conservação do material 

genético e suas estruturas, é preciso considerar 

que a toxicidade dos seus componentes é fator 

preocupante levando em consideração o tempo 

de exposição do operador para tal procedimento, 

que para ser bem executado requer não menos 
de 4 horas de exposição, colocando em risco a 

saúde humana decorrente da formação de seus 

produtos durante sua metabolização no 

organismo. 

O metanol tem se mostrado como o álcool mais 

promissor uma vez que causa menor dano ao 

DNA do matéria estudado, todavia a sua CL50 

metanol é 64000 ppm V/V enquanto a do etanol é 

CL50 etanol  124,7 mg/L.1 

Esse substrato pode ser absorvido por ingestão, 

por via inalatória e por via transdérmica. 

Independentemente do mecanismo de absorção, 
os sintomas são semelhantes, desde que os 

níveis tóxicos tenham sido atingidos 3. 

Metodologia 

Submeter amostras de sangue periféricos em 

cultivo celular, com estimulante 

phytohemagglutinina no tempo de 72 horas a 
37°C, após esse tempo, adicionar 0,2 mL de 

colchicina, para atuar no fuso mitótico por 50 

minutos, em seguida expor essa cultura a uma 

solução hipotônica (KCl 0,075mol/L) por 30 

min. a 37ºC, após esse período, adicionar a 

solução de Carnoy 3:1 mantendo-se sob 

refrigeração, para realizar a lise das hemácias e 

promover a conservação do material celular. 

Resultados esperados  

Espera-se estudar outros alcoois, avaliar o 

tamanho da cadeia e sua geometria se afeta a 

capacidade de fixação das células e ainda, qual a 

melhor composição alcool-ácido, visando em 

diminuir os efeitos da toxicidade crônica da 

solução de Carnoy e a capacidade conservativa 

da mesma ao longo do tempo.  

 

Perspectivas 

Obter um melhor entendimento na função álcool 

metílico na solução de Carnoy, e 

experimentalmente conseguir reproduzir o 

mesmo resultado de lise e conservação de 

materiais biológicos com álcoois com diferentes 
números de átomos de carbono e geometrias dos 

mesmos na sua porção hidrofóbica 

correlacionando a toxicidade dos mesmos tendo 

em foco o uso do continuo do metanol, à sua 

ação tóxica do sobre o metabolismo. Uma vez 

que o operador que utiliza esta solução tem o 

tempo de exposição diária de no mínimo 4 horas 

submetidas ao mesmo de modo a fornecer um 

diagnóstico comprometido com a qualidade e o 

valor da vida humana. 
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Introdução 
A tartaruga Chelonia mydas, é importante para o 
equilíbrio ecossistêmico marinho, uma de sua 
função é prestar serviço de host para epibiontes, 
e de acordo com leung e poulin¹ estas relações 
ecológicas podem  ser classificadas como 
comensais, mutuais ou parasitas. Segundo 
Pfaller et al.,² o estudo da epibiose tem sido 
utilizado para  identificar e corroborar padrões 
de uso e movimento de habitats destes animais. 
O objetivo deste trabalho foi caracterizar os 
epibiontes associados à chelonia mydas, nos 
Molhes da barra, Rio grande do sul.  

Material e Métodos 
Foi  realizado método de captura intencional em 
conjunto com o monitoramento in- water, 
utilizando redes de emalhe, tecidas com nylon 
monofilamento, de 50 m de comprimento, 3,2 m 
de altura e 30 cm de malha (entre nós). Após à 
captura, medição e marcação foi efetuada a 
coleta dos epibiontes e sua amostragem em 
álcool 70%. Estes animais foram caracterizados 
de acordo com características morfológicas já 
descritas na literatura. Os dados analisados 
foram de todo ano de 2017 até junho de 2018. 

Resultados  
Os epibiontes encontrados associados às 
tartarugas chelonia mydas foram : Da ordem 
Sessilia e subordem Balanomorpha,  Platylepas 
hexastylos (43,57%) e Amphibalanus 
improvisus (41,91%) ;Da ordem Pedunculata e 
Subordem Lepadomorpha , lepas anatifera 
linnaeus (4,98%)e Conchoderma virgatum 
(5,81%); Da ordem isopoda e gênero, 
Excorallana(0.83%) . Os indivíduos lepas 
anatifera linnaeus, Conchoderma virgatum e 
algas  são comensais facultativos, sendo os dois 
primeiros típicos substratos flutuantes e o último 

típicos de substrato de fundo. Já as  Platylepas 
hexastylos, Amphibalanus improvisus são 
comensais obrigatórios típicos de tartaruga, 
enquanto que o gênero  Excorallana  é um 
parasita. 

Conclusões 
Os táxons com maior frequência nas amostras 
foram de Cirripedia, com predomínio das cracas 
Platylepas hexastylos 43,57% e Amphibalanus 
improvisus 41,91%, seguidos pelas 
Conchoderma virgatum ( 5,81%), lepas 
anatifera linnaeus (4,98%), algas (2,90%) e por 
último Excorallana (0,83%). As relações 
ecológicas presentes foram de comensalismo 
tanto facultativo quanto obrigatório e 
parasitismo.  Esses dados também sugerem que 
os animais passaram  por ambientes pelágicos, 
indo de camadas mais superficiais à  lugares 
mais profundos, dado o tipo de epibionte 
associado.  Desta forma,  trabalho  comprova a 
importância ecológica da espécie C.mydas, por 
servir como host para uma ampla gama de 
epibiontes possibilitando desta forma, diferentes 
tipos interações ecológicas. 
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Introdução
A  perda  dos  dentes  promove  severa  e 
irreversível  reabsorção  do  osso  alveolar, 
principalmente  na  região  da  maxila  que  a 
diminuição da altura se dá do assoalho do seio 
maxilar  até  a  crista  óssea  alveolar,  assim  a 
fixação de implantes dentários é um desafio³. O 
levantamento  do  seio  maxilar,  é  uma  técnica 
cirúrgica simples e comum, para reabilitação de 
áreas  edentulas  do  maxilar  com  reabsorções 
ósseas¹.  Biomateriais  têm sido  utilizados  para 
preencher e estimular a neoformação óssea. Os 
mesmo são compostos artificiais que em contato 
com  o  sistema  biológico  permitem  tratar, 
aumentar ou substituir qualquer tecido, órgão e 
restituir  uma  determinada  função  do 
organismo².  O  levantamento  do  seio  maxilar 
com  biomateriais  se  tornou  um  procedimento 
padrão para aumentar a altura óssea na região da 
maxila permitindo a instalação de implantes³. O 
principal benefício deste estudo é pesquisar uma 
série de fenômenos em materiais já elaborados, 
possibilitando  o  aprimoramento  de  ideias  e 
conceitos  para  elaboração  de  um  projeto  de 
iniciação científica.

Material e Métodos
Este  trabalho  teve  como  metodologia  o 
levantamento  de  dados  através  de  revisão 
bibliográfica,  utilizando  artigos  científicos 
relacionados  ao  assunto  em  questão,  com  o 
intuito de aprofundar os conhecimentos sobre a 
área  e  realizar  uma  pesquisa  de  melhor 
qualidade, obtendo no fim conhecimentos mais 
específicos  sobre  o  tema  da  pesquisa. 
Futuramente esses dados serão empregados em 
um projeto de iniciação científica. Os matériais 
selecionados  para  a  avaliação  foram: 
hidroxiapatita de cálcio, proteína morfogenética 
óssea,  vidro  bioativo,  e  plasma  rico  em 
plaquetas.

Resultados 
Biomateriais  são  compostos  artificiais  que  ao 
entrar  em  contato  com  o  sistema  biológico 

humano permitem tratar, aumentar ou substituir 
qualquer  tecido,  órgão  e  restituir  uma 
determinada função do organismo. Atualmente, 
vários biomateriais têm sido aplicados em áreas 
edêntulas na região posterior da maxila a fim de 
realizar  o  levantamento  do  seio  maxilar  para 
inserção de implantes.  Dentre estes,  destacam-
se:  hidroxiapatita  de  cálcio,  proteína 
morfogenética  óssea,  vidro  bioativo,  e  plasma 
Rico em Plaquetas.  

Conclusões
Existem  uma  variedade  de  biomateriais 
utilizados  para  a  realização  da  cirurgia  de 
levantamento de seio maxilar. A hidroxiapatita 
de  cálcio,  o  vidro  bioativo  e  a  proteína 
morfogenética óssea demonstraram atuar como 
osteocondutores  facilitando  a  neoformação 
óssea.  Enquanto  que  o  plasma  rico  em 
plaquetas,  quando  associado  a  outros 
biomateriais, facilita a incorporação do enxerto 
ao  osso  da  maxila,  acelerando  a  cicatrização. 
Desse  modo,  o  osso  autógeno  é  ainda 
considerado  o  composto  de  escolha  como 
enxerto,  principalmente  associado  a  outros 
biomateriais,  devido  à  sua  propriedade 
osteogênica.
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Introdução 

A tendinopatia é uma doença degenerativa do 

tendão, causada por altos níveis de estresse 

mecânico ou acúmulo de microtraumas no 

tecido tendíneo. Sabe-se que fatores extrínsecos 

e intrínsecos estão associados com a doença, 

entretanto sua etiologia ainda não está bem 

definida¹. Em atletas, a prevalência da 

tendinopatia é de 30-50%, e devido seu 

diagnóstico ser tardio, é responsável por parte 

dos afastamentos de treinos, o que acaba 

afetando o seu desempenho esportivo e 

consequentemente a vida do profissional do 

atleta². O objetivo deste estudo foi descrever o 

perfil epidemiológico, clínico e esportivo de 

uma amostra de atletas brasileiros que foram 

diagnosticados com tendinopatia. 

Material e Métodos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa Humana (81225817.0.0000.5273). 

Trata-se de estudo descritivo de uma série de 

casos de atletas que foram diagnosticados com 

tendinopatia, com intuito de verificar a 

frequência de fatores sociodemográficos, 

clínicos e esportivos que podem influenciar a 

presença de tendinopatia em atletas de elite 

brasileiros. 

Resultados 

Foram recrutados 65 atletas que foram 

diagnosticados com tendinopatia. A média de 

idade destes atletas foi de 22,11 ± 7,83 anos, 

sendo 67,9% do sexo masculino. A média do 

IMC foi de 23,98 ± 3,3 Kg/m2, na qual 60,7% 

estavam na faixa de 18,6 a 24,9 Kg/m2. As 

modalidades esportivas que tiveram as maiores 

prevalências da tendinopatia foram futebol 

(26,8%) e judô (25%), sendo que os tendões 

mais afetados foram do ombro (42,3%), joelho 

(32,1%) e calcâneo (15,1%). Destes atletas, 

63,6% iniciaram a prática no esporte até 10 anos 

de idade, 25,5% entre 11 e 15 anos e 10,9% 

após os 15 anos. A média do tempo de prática 

no esporte foi de 12,04 ± 5,06, sendo que a 

maioria dos atletas exerciam atividade física 

semanal de 15-21 horas (32,8%) e acima de 21 

horas (34,5%). Aproximadamente, 68,5% 

treinavam em pisos flexíveis, 91,1% eram 

treinados por um educador físico, 83,9% 

realizavam acompanhamento nutricional e 

57,1% sentiam dor muscular pós - treinos, mais 

comumente no ombro e no joelho (34,5% e 

24,1%, respectivamente). Em média, a 

tendinopatia levou o atleta a ficar afastado dos 

treinos por 15,57 ± 12,05 dias, e 54% ainda 

sentiam dor no tendão lesionado. O tratamento 

mais comum para a tendinopatia foi a 

fisioterapia (76,9%), repouso (28,9%) e uso de 

medicação (21,2%).  

 

Conclusões 

Este estudo de série de casos abrange fatores 

epidemiológicos, clínicos e esportivos que 

podem estar associados a presença da 

tendinopatia em atletas brasileiros. Identificar os 

possíveis fatores de risco associados a 

tendinopatia, pode futuramente auxiliar na 

criação de programas de treinamento 

individualizados, visando a prevenção do 

surgimento da doença. 
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Introdução 

A inclusão de pessoas com deficiência (PcD) 

nas instituições de ensino depende intimamente 

da acessibilidade dessa instituição. Os debates 

sobre a inclusão na educação superior ainda são 

bem recentes, mas necessários. Principalmente, 

em graduações das áreas exatas que possuem 

atividades práticas em laboratórios, em que, há 

dificuldade extra. Nesse caso, são os riscos 

inerentes às atividades que podem ser 

potencialmente elevadas em PcD
1
 e de acordo 

com o INEP
2
, em 2017 nas IES estaduais 

públicas existiam 243 alunos com deficiência, 

sendo 143 com deficiência física, o que 

demonstra a importância de estudos 

ergonômicos, pois nesse tipo de estudo são 

avaliadas as condições subjetivas para uma 

pessoa realizar certa atividade
3
, reduzindo as 

chances de uma postura inadequada causar o 

derramamento de material infectante ou 

corrosivo em plena atividade laboratorial, 

demonstrando o papel da ergonomia para a 

biossegurança. Colocadas tais problemáticas, 

este estudo visa avaliar as adaptações 

necessárias para a utilização do laboratório 

didático de biologia da UEZO em relação às 

pessoas em cadeira de rodas. Para isso, foram 

realizadas medições no local do estudo para a 

confecção de seu mapa de risco junto aos 

formulários de agendamento das aulas práticas, 

no qual constam os reagentes e o roteiro das 

práticas. Com o mapa de risco pronto e junto 

com os formulários é possível avaliar as 

dificuldades que uma pessoa em cadeira de 

rodas possa ter no laboratório, e assim, sugerir 

melhor as adaptações. 

Material e Métodos 

O trabalho consistiu em análise bibliográfica de 

livros e artigos, no último caso dos bancos de 

dados: CAPES, SciELO e PubMed. Tendo 

como termos chaves “spinal cord injury”, 

“neuroplasticity”, “inclusão na educação” e 

“ergonomia” com os dois últimos termos em 

português para apresentar o contexto brasileiro 

sobre os temas, bem como as legislações. A 

metodologia, também compreende medições no 

local do estudo para a confecção de seu mapa de 

risco junto aos formulários de agendamento das 

aulas práticas, onde constam os reagentes e o 

roteiro das práticas. 

Resultados  

Como resultados preliminares, temos a planta 

do laboratório didático para a avaliação da 

infraestrutura geral do ambiente, em conjunto 

com os riscos inerentes ao trabalho 

desenvolvido no local. 

Conclusões 

A inclusão de pessoas com deficiência na 

educação superior inclui a busca e o cuidado por 

condições favoráveis para uma pessoa realizar 

determinada atividade, igualando as 

oportunidades. Valendo o artigo Art. 5º da 

constituição que trata dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos parágrafo XIII e XV que 

defende a “liberdade de locomoção no território 

nacional”, e na educação de ensino superior isto 

se traduz no “livre exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer” 

permitindo o acesso a informação e igualando as 

oportunidades. 
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Introdução 

Burkholderia cenocepacia é uma das espécies 

que integram um conjunto de bactérias 

oportunistas que afetam pacientes 

imunocomprometidos, principalmente pacientes 

com Fibrose Cística (FC)
1
. Estudos recentes 

sugerem que a capacidade de formação de 

biofilme desta espécie é aumentada em resposta 

a condições que mimetizam o ambiente 

pulmonar de pacientes com FC, como a alta 

pressão osmótica e presença de N-acetil-cisteína 

(NAC)
2
, um agente mucolítico empregado no 

tratamento de FC. O objetivo desse estudo é 

avaliar o potencial de expressão de fatores de 

virulência da cepa epidêmica ET-12 de B. 

cenocepacia quando cultivada com diferentes 

concentrações de NaCl e presença de N-

acetilcistína, por meio de caracterização das 

proteínas secretadas (secretoma). 

Material e Métodos 

A bactéria foi cultivada em meio LB puro ou 

suplementado com NaCl e/ou NAC, até as fases 

logarítmica (LOG) e estacionária (EST) de 

cultivo. Proteínas presentes no sobrenadante 

foram extraídas, purificadas e precipitadas com 

TCA, em seguida quantificadas com o método 

de quantificação de Bradford, visualizadas por 

eletroforese de gel de poliacrilamida 12% com 

SDS-PAGE e em paralelo com o SDS-PAGE, 

foram identificadas e analisadas com o uso de 

espectrometria de massas. 

Resultados  

De forma geral, todas as identificações de 

proteínas mostraram uma grande quantidade de 

proteínas intracelulares ou de membrana, sendo 

poucas secretadas. Tantos os resultados obtidos 

para os cultivos até a fase LOG como para a 

fase EXP, a grande maioria das proteínas está 

relacionada com metabolismo básico, como 

biossíntese, catabolismo, transporte, transcrição 

e tradução, com exceção das proteínas 

hipotéticas ou de função desconhecida. Após 24 

horas de cultivo em meio LB na presença de 

NAC, houve a expressão exclusiva de uma 

proteína do Sistema de secreção tipo II e 3  

 

 

proteínas envolvidas com mecanismos de 

manutenção do ambiente redox intracelular e 

resposta a estresse oxidativo: uma peroxidase, 

do tipo AhpC, uma Alkil hidroperóxido redutase 

(Ahp) e uma tioredoxina (TrxA), que são 

relacionadas com a proteção de vários 

patógenos contra a resposta oxidativa do 

sistema imune dos hospedeiros. Apenas no 

cultivo de B. cenocepacia em LB, por 18 e 28 

horas, a proteína efetora BipC, envolvida com 

virulência via sistema de secreção tipo III, foi 

secretada pele linhagem ET12. Além disso, o 

fator de elongação EF-Tu, também relacionado 

com a invasão do hospedeiro e com resposta 

imunogênicas, foi identificada em todas as 

condições de cultivo até a fase EST (28 hs)
3
. 

Conclusões 

Analisando-se o panorama geral de 

identificações proteicas nos exoproteomas de B. 

cenocepacia, observamos que poucas proteínas 

foram comuns, o que é inesperado em ensaios 

em que há poucas mudanças nos meios de 

cultura utilizados para o cultivo bacteriano. 

Nesse sentido, é necessária e realização de mais 

análises para corroborar os dados encontrados e 

ratificar qualquer conclusão estabelecida. 
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Introdução

O mercúrio (Hg) é bem estabelecido como um 
dos metais mais tóxico-enriquecidos presentes 
no ambiente1. Metais pesados como Cd (II), Hg 
(II) e Pb (II) são poluentes comumente 
encontrados no ambiente devido ao elevado 
crescimento populacional e acelerado 
desenvolvimento industrial2. Os íons tóxicos 
destes metais são as principais fontes de 
poluição ambiental especialmente em recursos 
hídricos em razão de sua abundância, não 
degradabilidade, biomagnificação, e sua 
acumulação tendenciosa. Bem como a poluição 
dos solos, por metais pesados e substâncias 
tóxicas orgânicas e inorgânicas, tem sido 
relatada em muitos contextos diferentes, sendo 
essencial sua detecção para evitar problemas 
relacionados à saúde, e também às degradações 
ambientais3. Neste contexto, o trabalho em 
questão tem por objetivo avaliar a capacidade de 
remoção do mercúrio de duas estirpes do gênero 
A. flavus, através de experimento fatorial 
empregando variáveis de cultivo. 

Material e Métodos

Os testes a serem realizados no presente 
trabalho serão baseados no planejamento 
experimental  Plackett & Burman 12 (P&B12). 
Este tipo de análise ocorre de maneira 
sequencial e apresenta como grande vantagem a 
possibilidade de análise de grande número de 
variáveis sem, contudo, gerar grande quantidade 
de experimentos. Este planejamento consiste de 
12 ensaios, com três pontos centrais, não 
havendo, portanto, a necessidade de realização 
de duplicatas. Os ensaios serão realizados de 
modo aleatório. A Tabela 1 mostra as 
concentrações correspondentes a cada variável 
para cada nível do planejamento fatorial 
P&B12.

Parâmetro -1 PC +1
Inóculo (células/mL) 106 107 108

Agitação (rpm) 100 125 150
Hg (mg/L) 1,0 5,0 10,0
Tempo de contato (h) 1/2 1,0 1 1/2
pH 5,5 6,0 6,5
Temperatura (ºC) 30,0 32,5 35,0
Glicose (g/L) 0,0 2,5 5,0

Resultados 

Os resultados esperados devem contribuir para a 
anuência do material fúngico e seus 
mecanismos relacionados a potencial 
remediação e tolerância no trato do metal.  

Conclusões

Os fungos, em geral, são amplamente utilizados 
como biossorventes promissores na remediação 
de metais pesados e tratamento de efluentes 
através da captação ativa, precipitação intra e 
extracelular e desintoxicação de metais. 
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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. A busca por 

suportes mais eficientes conduziu ao 

desenvolvimento de poliHIPEs, polímeros 

preparados a partir de emulsões de elevada fase 

interna (HIPEs).
1
 Os HIPEs são emulsões muito 

viscosas e em que a principal fase, a fase 

"interna", é definida com constituição de fase 

aquosa maior que o volume disperso em uma 

fase contínua, menor e "externa", orgânica.
2
 O 

trabalho tem por objetivo desenvolver uma 

metodologia para a preparação de poliHIPEs de 

estireno-divinilbenzeno Sty-DVB no formato 

esférico por meio da combinação das técnicas 

de polimerização em emulsão e suspensão. 

Material e Métodos 

Foram sintetizados 18 poliHIPES à base de STY 

e DVB através da técnica de polimerização em 

suspensão aquosa, alterando-se componentes da 

fase aquosa PVP (Polivinilpirrolidona) e PVA 

(álcool polivinílico), alterando a quantidade do 

tensoatico empregado na fase orgânica, o SPAN 

80(Monoleato de Sorbitan) e alterando tempo de 

preparo, velocidade de agitação e temperatura. 

 Realizou-se a preparação do HIPE onde em um 

balão de fundo redondo tritubulado, equipado 

com agitador mecânico, inserimos a fase 

orgânica composta por STY, DVB e Span 80 e 

AIBN e gotejamos durante um tempo pré-

determinado e a velocidades variadas, a fase 

aquosa composta por água destilada NaCl e 

K2S2O8, após o gotejamento foi adicionado éter 

de petróleo para diminuir a viscosidade. Após a 

preparação do HIPE preparamos o poliHIPE 

onde foi realizada a síntese também utilizando 

um balão de fundo redondo tritubulado, 

equipado com agitador mecânico e condensador 

de refluxo todo esse esquema inserido a um 

banho Maria a temperaturas estipuladas, onde a 

fase aquosa contendo PVP ou PVA mais água 

destilada e NaCl estava inserida no balão, o 

HIPE foi gotejado sobre essa fase aquosa 

durante tempo pré determinado a velocidades 

variadas, essa síntese ocorreu durante 24h, após 

esse período os polihipes foram lavados e secos 

em estufa a 50°C 

Resultados  

Foram sintetizados 18 polihipes de STY-DVB, 

variando-se diversos fatores, Foi avaliada a 

influência da variação dos fatores citados 

anteriormente sobre a morfologia dos mesmos. 

Os poliHIPEs produzidos por polimerização em 

suspensão de elevada fase interna onde ocorreu 

a modificação dos agentes de suspensão  álcool 

polivinílico (PVA), polivinilpirrolidona (PVP), 

onde observamos que o poliHIPE  N2  

produzido com PVP possui maior rendimento  e 

o polihipe N3 produzido com  PVA possui 

menor densidade e  segundo a literatura baixos 

valores de densidade aparente, indicam  elevada 

porosidade, quando observados MEVs  

apresentando a estrutura em forma de pérola do 

poliHIPE N2 e a elevada porosidade do 

poliHIPE N3, o aspecto leitoso exibido pelas 

pérolas revela a existência de poros na resina, 

nas micrografias ópticas dos materiais 

sintetizados,nessa analise podemos visualizar 

alguns aspectos morfológicos, como forma 

esférica das pérolas, integridade e presença de 

poros, dos poliHIPEs N2 e N3, os demais 

poliHIPES produzidos não apresentaram 

estrutura em formato de pérola. 

Conclusões 

É possivel a obtenção de poliHIPEs no formato 

esférico pela combinação das técnicas de 

emulsão e polimerização em suspensão aquosa e 

a escolha do agente de suspensão parece ser um 

fator crucial neste processo.  
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Introdução 

A endometriose é um problema global de saúde 

pública, com elevada frequência, acometendo 

em todo mundo cerca de 10% a 15% das 

mulheres na idade reprodutiva. É uma doença 

inflamatória e estrogênio-dependente, 

caracterizada pela presença de tecido 

endometrial funcional fora da cavidade uterina, 

causando dor pélvica, dismenorréia e 

infertilidade
1
. A sobrevivência e o 

desenvolvimento das lesões endometrióticas são 

dependentes do processo angiogênico, sendo o 

fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) 

um dos principais e mais importantes fatores 

pró-angiogênicos. O VEGF, além de estar 

elevado em lesões endometrióticas, já foi 

demonstrado altos níveis também em indivíduos 

com sobrepeso e obesos
2
. Ainda, como a 

endometriose é uma doença dependente de 

estrogênio, e este pode ser produzido também 

nos adipócitos, busca-se um melhor 

entendimento a respeito do envolvimento dos 

processos de adipogênese e angiogênese com o 

desenvolvimento de lesões endometrióticas. 

Diversos estudos têm observado uma associação 

entre a endometriose e um menor IMC, 

entretanto, os mecanismos dessa associação 

permanecem desconhecidos. Observou-se que 

mulheres com IMC entre 18,5 e 22 têm um risco 

aumentado para o desenvolvimento da 

endometriose (OR = 1,45; IC 95% = 1,00 - 

2,11), enquanto que aquelas com IMC>25 

foram associadas negativamente com a doença 

(OR = 0,65; IC 95% = 0,44 – 0,96)
3
. Com isso, 

o objetivo desse estudo é estabelecer um modelo 

experimental in vivo de endometriose peritoneal 

em ratas obesas na tentativa de elucidar essa 

correlação. 

Material e Métodos 

O modelo experimental foi aprovado pelo 

CEUA-UEZO (009/2014). A indução da 

obesidade será realizada em 20 fêmeas Wistar, 

com 3 semanas de idade e pesando 50-100g. As 

ratas serão divididas em 2 grupos: controle que 

receberá a ração padrão e obesidade que 

receberá a ração hiperlipídica (ração padrão + 

banha de porco + leite condensado + óleo 

vegetal). Com 8 semanas de idade, será induzida 

a endometriose, no qual o útero será localizado, 

seccionado e implantado na cavidade peritoneal 

das ratas. Após 15 dias será verificado o 

estabelecimento das lesões endometriótica. 

Durante o estabelecimento das lesões 

endometrióticas as ratas continuarão a receber a 

dieta padrão ou hiperlipídica. Será avaliado o 

peso corporal, a glicemia e os níveis de LDL e 

HDL dessas ratas. Além disso, as lesões 

endometrióticas serão retiradas para análises 

macroscópica, histológica e imunohistoquímica. 

Resultados 

Foi realizado 1 kg da ração hiperlipídica com 

625 g de ração padrão triturada, misturada a 250 

g de banha de porco derretida e acrescentado 27 

ml de óleo vegetal e 150 g de leite condensado. 

Após a ração foi mantida em geladeira e 

colocadas em estufa por 24 horas para o 

consumo pelas ratas (Figura 1). 

 
Figura 1. Ração hiperlipídica após o preparo. 

Com isso, foi realizado com sucesso o preparo 

da ração hiperlípídica o que permitiu dar início 

a indução da obesidade nas ratas Wistar. 

Conclusões 

O estabelecimento de um modelo in vivo de 

obesidade e endometriose permitirá elucidar os 

mecanismos biológicos associados ao peso 

corporal e ao desenvolvimento das lesões 

endometrióticas. 
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Introdução 

A importância do Petróleo na organização atual 
da nossa sociedade nos leva a pensar em 

caminhos alternativos para aproveitamento da 

utilização do mesmo e minimização do seu 

potencial poluidor. Não sendo apenas uma das 

principais fontes de energia utilizadas pela 

humanidade, seus derivados são a matéria prima 

para produção de inúmeros bens de consumo. 

Durante os processos de refino e preparação, 

desde o petróleo cru, temos a geração abundante 

de efluentes oleosos, muitas vezes 

emulsionados, ou seja, efluentes homogêneos 
compostos pela mistura de óleo e a água, seja 

ela dos próprios processos ou da limpeza e 

resfriamento das refinarias. Este trabalho tem 

por objetivo o uso de biocatalizadores 

imobilizados com potencial de reuso na rota de 

reacional de tratamento, capazes de “quebrar” a 

emulsão de óleo/água.  

Material e Métodos 

Inicialmente foi produzida a enzima lipases pela 

levedura Yarrowia lipolytica (IMUFRJ 50682) 

em reator multifásico com meio YPD por 24 

horas, a 29°C e 600 rpm de rotação1. A síntese 

do suporte magnético (nanopartículas 

magnéticas constituídas de magnetita) foi 

efeituado por meio de coprecipitação1. A 

imobilização do meio reacional contendo lipase 

no suporte magnético levedura contendo as 

lipases foi imobilizado no suporte magnético 
por adsorção superficial e entre poros, 

conduzida mecanicamente em agitador orbital 

(40 rpm), atividade enzimática final foi 

quantificada em 1750 U/g. O efluente sintético 

foi constituído pela agitação mecânica de 

petróleo bruto diluído em água durante 15 min a 

400 rpm. Amostras foram caracterizadas em 

relação a sólidos totais, óleos e graxas,  

conforme2.  

Resultados  

As concentrações iniciais foram de 1.200 mg/L 

e 600 mg/L de petróleo. Para comparação inicial 
foram utilizados como coagulantes Sulfato de 

Alumínio, Cloreto de Alumínio e o 

biocatalizador imobilizado, todos com nas 

concentrações de 30 mg/L, o período reacional 

(retenção hidráulica) foi determinando em 20 

min. Resultados iniciais demostram que o 

biocatalizador imobilizado atingiu um resultado 

de remoção 80% mais efetivo para remoção de 

óleos e graxas em relação aos catalizadores 
químicos 

 
Figura 1. Comparativo na remoção de óleos e graxas 

com diferentes coagulantes.  

 
Figura 2. Comparativo na remoção de sólidos totais 

com diferentes coagulantes.  

Conclusões 

Em comparativo a sólidos totais o sistema 

enzimático mostrou-se 85% mais eficiente que 

os coagulantes utilizados como métodos 

comparativos.  
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Introdução 

Entre todas as interações sociais que ocorrem 
entre as células de um organismo multicelular, a 
fundamental é aquela que mantém as células 
unidas. Das quais quatro principais funções 
podem ser distinguidas: (1) Junções de 
ancoramento. (2) Junções ocludentes. (3) 
Junções comunicantes. (4) Junções 
sinalizadoras. A linhagem celular epitelial 
originada de rim do Macaco Rhesus (Macaca 
Mulata) LLC-MK2 são amplamente usadas 
como modelo para infecção com parasitas. 
Sabe-se que estas células são menos sensíveis a 
fatores tóxicos, mudanças médias infreqüentes, 
temperatura e outros fatores ou condições 
adversas. Entretanto, as suas características dos 
componentes celulares não estão bem definidas, 
deixando questionamentos como o tipo de 
proteínas que compõem o complexo juncional e 
se estas são funcionais na linhagem celular tão 
utilizada para estudos envolvendo infecções de 
diversos tipos. Desta forma o objetivo deste 
projeto é identificar as junções celulares 
presente na linhagem LLCMK2, incluindo as 
junções comunicantes, junções de adesão e 
junção de oclusão. Avaliando a expressão, 
localização e funcionalidade da proteína 
Conexina 43, ocludina e ZO1. E a partir deste 
estudo pesquisas futuras para mensurar 
possíveis alterações nas junções celulares e no 
complexo juncional neste tipo celular, com o 
intuído de aperfeiçoar os estudos futuros 
envolvendo esta linhagem. 

Material e Métodos 

(1) Cultura de células da linhagem celular 
LLCMK2; (2) Ensaios de imunofluorescência 
da proteína Cx43, ocludina e ZO1 por 
microscopia confocal; Cultura do protozoário L. 
amazonensis; (3) Ensaios de transferência 
imunoeletroforética da proteína Cx43, ocludina 
e ZO1;  

Resultados  

Com estes resultados esperamos poder estudar 
com mais detalhes a comunicação juncional 
existente no modelo células LLCMK2, que é 
amplamente usada em experimentos envolvendo 
infecção viral e parasitária. Permitindo 
demonstrar que estas estruturas, podem estar 
funcionais neste tipo celular e podem ser 
moduladas por situações que reproduzem 
infecções dentro do microambiente celular. 
Possibilitando a partir deste estudo pesquisas 
futuras para mensurar possíveis alterações nas 
junções celulares e no complexo juncional neste 
tipo celular, com o intuído de aperfeiçoar os 
estudos futuros envolvendo esta linhagem.  

Conclusões 

A compreensão do comportamento no 
microambiente celular e suas alterações 
morfofuncionais permite compreender como a 
linhagem celular LLCMK2 se adapta a diversas 
situações de estresse e como ela se comporta na 
presença de diferentes patógenos.  
 
Agradecimentos: FAPERJ, CAPS, CNPq 
  

Referências  

1: Kumar, NM & Gilula, NB (1996). The gap junction 
communication channel. Cell 84: 381-388 
2: Anderson, James M.; Itallie, Christina M. Van. 
Physiology and Function of the Tight Junction. 
Department of Cell and Molecular Physiology, University 
of North Carolina at Chapel Hill. (2009). 
3: Gumbiner, Barry; Lowenkopf, Theodore; Apatira, Dale. 
Identification of a 160-kDa polypeptide that binds to the 
tight junction protein ZO-1. Communicated by Marilyn G. 
Farquhar, January 28,(1991). 
 



 
XI JC&T: 

Ciência para Redução das Desigualdades 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 17 e 18 de outubro de 2018. 
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
 

 

Análise metagenômica da comunidade microbiana presente em grãos 
de Kefir consumidos no município do Rio de Janeiro 

 
Marcos T. C. Moreno (IC)¹*, Alexander M. Cardoso (PQ)2 Jessica M. B. D. Vieira(PQ)1.   

 
¹Setor de Microbiologia do Laboratório de Tecnologia de Cultura de Células (LTCC). Fundação Centro 

Universitário Estadual da Zona Oeste-UEZO, Rio de Janeiro, RJ. 2  Laboratório de Biotecnologia Ambiental 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste- UEZO, Rio de Janeiro 
marcosthalyson250394@gmail.com 

 
 Palavras-chave:Alimento probiótico, Kefir, análise metagenômica.  

Introdução 
Atualmente, alimentos probióticos vêm 
ganhando cada vez mais espaço na dieta da 
população brasileira e isso se deve 
principalmente à sua capacidade de melhorar o 
bem-estar do indivíduo, auxiliando algumas 
funções do organismo. O Kefir é uma bebida 
fermentada, produzida a partir da fermentação 
do leite ou do açúcar1 por microrganismos 
presentes nos “grãos de kefir”. Estes últimos são 
formados a partir da produção de biofilme por 
tais microrganismos, os quais são considerados 
como fonte probiótica. Estes alimentos são 
definidos como “microrganismos vivos que, 
quando administrados em quantidades 
adequadas, conferem um benefício à saúde do 
hospedeiro”2. Além de seu valor nutricional, o 
Kefir parece possuir efeitos imunomodeladores, 
antineoplásicos e pró-digestivos segundo alguns 
estudos. Este trabalho tem como objetivo 
identificar os miscrorganismos presentes em 
grãos de Kefir coletados no município do Rio de 
Janeiro com a utilização de técnicas 
dependentes e independentes (análise 
metagenômica) de cultivo. 

Material e Métodos 
Para as análises por métodos dependentes de 
cultivo alguns meio de culturas serão utilizados, 
tais como MRS (deMan Rogosa and Sharpe), 
APM (Acetobacter Peroxydans Medium) entre 
outros, para crescimento de bactérias 
fermentadoras de ácido lático e ácido acético, 
respectivamente. Meios de cultura seletivos para 
fungos também serão utilizados, tais como 
YELN (Yeast Extract lactate-medium with 
naladixic acid), MEA (Malt Extract Agar) entre 
outros. Contudo, muitas das espécies presentes 
não são cultivavéis, por isso técnicas 
independentes de cultivo como Illumina, PCR-
DGGE também serão importantes para analisar 
a comunidade total presente nesses grãos. 
 

Resultados  

A partir das análises feitas por métodos 
dependentes de cultivo e através de análises 
metagênomicas, espera-se encontrar 
comunidades microbianas bem diversificadas, 
compreendendo vários gêneros bacterianos, 
como Lactococcus, Acetobacter, Lactobacillus, 
Pseudomonas entre outros; e algumas espécies 
fúngicas como Candida lusitaniae, C. 
parapsilosis, C. rugosa, C. tropicalis, 
Kluyveromyces marxianus, Saccharomyces 
cerevisiae, P. fermentans, P. kudriavzevii3.  

Conclusões 
A análise de grãos de Kefir é necessária para se 
ter conhecimento de todos os microrganismos 
presentes nestes grãos, sendo assim, 
possibilitando o entendimento de como esses 
microganismos interagem entre si e como de 
fato podem beneficiar os seres humanos.  
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Introdução 

O manguezal é um importante ecossistema do 

Brasil e sua vegetação exibe tipos de plantas 

extremamente adaptadas à diversidade de clima 

do país, dentre elas a Rhizophora mangle. Esta 

espécie, conhecida popularmente como mangue 

vermelho, é muito rica em substâncias fenólicas, 

como taninos1. Apresenta atividades: 

antiinflamatória, antioxidante, cicatrizante, anti-

úlcera². Sabe-se que muitos metabólitos 

secundários de plantas podem agir como 

moduladores de enzimas do citocromo P450, 

aumentando assim a possibilidade de ocorrer 

interações entre fármacos quando administrados 

concomitantemente. Com isso, a utilização 

inadequada de um produto natural pode induzir 

alterações nas concentrações plasmáticas dos 

fármacos alopáticos e de seus derivados e, 

consequentemente, mudanças na sua eficácia e 

segurança. O objetivo deste trabalho é avaliar os 

possíveis efeitos in vitro do extrato de R. 

mangle sobre a atividade da enzima EROD do 

citocromo P450 hepáticas de ratos.  

                            

Material e Métodos 

As coletas foram realizadas no Estado do Rio de 

Janeiro, em pontos distintos na Reserva 

Biológica Estadual de Guaratiba. Foram 

escolhidos três transversais de coleta, sendo 

divididas em franja (ponto A), bacia (ponto C) e 

transição (ponto E), sendo os três pontos 

perpendiculares ao Rio Piracão. O material foi 

seco e moído, e em seguida preparou-se o 

extrato metanólico. O microssoma hepático de 

rato foi preparado conforme Ribeiro Pinto e 

cols.3 e a atividade da 7-etoxiresorufina O-

desetilase (EROD) foi determinada por 

espectrofluorimetria como descrito por Burke e 

colaboradores4.  

Resultados  

Pela análise dos dados foi observada a redução, 

de 40 a 70%, na atividade de EROD nos 

extratos obtidos dos pontos A, C e E de R. 

magle nas concentrações de 25 µg/ml e 50 

µg/ml, respectivamente. Enquanto, na 

concentração de 2,5 µg/ml não foi observado 

diferença em relação ao controle. 

Conclusões 

O extrato de R. mangle modula negativamente a 

atividade de EROD hepática de ratos de forma 

dependente da dose.  Sendo assim, fica 

evidenciada a importância do esclarecimento de 

ações de determinadas plantas medicinais, 

principalmente quando reduzem o efeito de uma 

enzima da classe das CYPs, podendo reduzir e 

até mesmo inativar outros fármacos de uso 

concomitante.     
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 Palavras-chave: P.granatum, Burkholderia cenocepacia, Pseudomonas aeruginosa 

Introdução 

Burkholderia cenocepacia e Pseudomonas 

aeruginosa são exemplos de patógenos 

oportunistas associados a infecções graves em 

pacientes imunodeprimidos, principalmente 

acometidos por Fibrose Cística.
1
 Seus fatores de 

virulência, como biofilme, modificação de alvo 

terapêutico, bombas de efluxo, produção de 

enzimas que inativam o antimicrobiano, são 

condições que induzem multirresistência e 

levam à sua importância clínica.
2
 A fibrose 

cística é uma doença genética autossômico-

recessiva, que induz a produção e acúmulo de 

secreções mais densas e viscosas no pulmão. 

Punica granatum, popularmente conhecida 

como romãzeira, reúne propriedades medicinais 

relevantes. O extrato etanólico de seus frutos 

levam ao isolamento de alguns compostos 

fenólicos, os quais apresentam ação 

antimicrobiana e anti-inflamatória pertinentes.
3
 

Devido à importância desses patógenos na FC e 

sua associação à maioria dos óbitos, objetiva-se 

buscar componentes de origem natural, como os 

das plantas, para controlar seu crescimento. O 

potencial bactericida do extrato etanólico da 

casca e da semente de P. granatum contra B. 

cenocepacia e P. aeruginosa foi avaliada no 

presente estudo. 

Material e Métodos 

Os extratos etanólicos foram preparados pela 

metodologia de hidrodestilação em aparelho do 

tipo Clevenger. A análise dos constituintes foi 

feita por cromatografia a gás acoplada ao 

espectrômetro de massas e a cromatografia por 

detecção em ionização em chamas. Para análise 

da atividade antibacteriana do extrato vegetal 

foi realizado o método de Microdiluição em 

Caldo. 

Resultados  

As concentrações de 75mg/mL e 37,5mg/mL do 

extrato etanólico da casca de P. granatum foram  

 

capazes de inibir totalmente o crescimento de 

cepas ET-12 de B. cepacia e PAO-1 de P. 

aeruginosa. Já as concentrações de 18,7mg/mL 

a 10mg/mL apenas reduziram as UFCs das 

referidas cepas. No extrato da semente, apenas a 

concentração de 75mg/mL conseguiu inibir 

totalmente o crescimento das duas espécies 

bacterianas. Em 37,5mg/mL houve redução de 

UFC apenas para PAO-1. Nas demais 

concentrações não foi possível avaliar a redução 

das UFCs para as duas cepas testadas.   

Conclusões 

 O extrato da casca de P. granatum possui 

atividade antimicrobiana contra as cepas de P. 

aeruginosa e B. cenocepacia, demonstrando ser 

uma possível opção de tratamento nas infecções 

respiratórias causadas por essas bactérias.  
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 Palavras-chave: microrganismos, metais pesados, ambiental 

Introdução 

A Revolução Industrial no Brasil no século 

XVIII trouxe muitos efeitos negativos ao meio 

ambiente. Isso se deve, ao desenvolvimento 

desenfreado de máquinas, resultando na 

poluição de águas, solos e ar, provinda das 

fumaças e dejetos contaminados dos 

equipamentos das fábricas¹. Com o intuito de 

reunir indústrias de importante interesse 

econômico, foram criados distritos industriais, 

se tornando um foco de poluição ambiental na 

maioria dos casos. ³ 

Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, se encontra o 

Polo Industrial de Santa Cruz. Nesta região se 

encontra a Baia de Sepetiba, que é inclusive, a 

área mais afetada pela produção das indústrias 

aos arredores, ocasionando sua contaminação, 

tendo como consequência também a variação 

dos níveis de metais pesados no solo. ³ 

Esses metais são compostos encontrados 

naturalmente no solo. Esses elementos, não 

sofrem degradação, pois são poluentes 

elementares, assim uma vez transportados, 

permanecem no solo, acumulando-se 

indefinitivamente, resultando em um 

bioacúmulo do metal na natureza². Através dos 

microrganismos é possível caracterizar, avaliar 

e acompanhar transformações na qualidade de 

um determinado ecossistema, pois a mudança da 

composição do solo afeta diretamente esses 

seres. ³ 

Pensando nisso, nossa pesquisa visa analisar a 

biodiversidade bacteriana, por meio da biologia 

molecular. Esta analise, permitirá a 

identificação de grupos bacterianos sob ação de 

metais pesados que sejam de interesse para 

selecionar materiais genéticos a serem utilizados 

no desenvolvimento de espécies agrícolas 

resistentes a metais pesados. 

Material e Métodos 

As amostras de solo coletadas nesse projeto 

foram retiradas pelo doutorando Vinicius 

Ribeiro Flores, aluno do Programa de Pós-

graduação em Biotecnologia pelo INMETRO, 

na área da Base Aérea de Santa Cruz, região  

 

 

vizinha ao Distrito Industrial de Santa Cruz. A 

metodologia será pela extração de DNA das 

amostras coletadas seguida pela análise em PCR 

(reação em cadeia polimerase) com 

amplificação da região 16S utilizando primers 

específicos para classes distintas de bactérias, 

ex: Gammaproteobacteria, Firmicutes, entre 

outros. Para a análise da diversidade bacteriana 

nos solos amostrados será usada a técnica de 

DGGE (eletroforese em gel com gradiente 

desnaturante). 

Resultados Esperados 

Este projeto visa extrair o DNA total dos 

microorganismos em quantidade e qualidade 

que permita a amplificação através da técnica de 

PCR do gene 16S rDNA para posterior 

utilização destes na técnica de DGGE. Devido a 

isso, espera-se obter a caracterização do perfil 

de diversidade bacteriana entre os solos 

analisados, a fim de avaliar a distribuição 

bacteriana em ambientes com metais pesados. 

A médio e longo prazo, essa pesquisa irá 

orientar projetos de estudo de genomas de 

microrganismos de interesse que possam ser 

fonte de material genético para o 

desenvolvimento de espécies agrícolas 

resistentes a solos com metais pesados. 
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 Palavras-chave: Avicennia schaueriana, fitoquímica, manguezal fluminense. 

Introdução 

O mangue é um sistema autossustentável de 

grande produtividade, realiza a absorção de 

partículas e de material orgânico e tem sofrido 

com a degradação, devido à poluição ambiental. 

O Brasil tem uma grande extensão costeira, com 

manguezais, nos quais a vegetação é composta 

principalmente pelas espécies Rhizophora 

mangle, Avicennia schaueriana e Laguncularia 

racemosa1. Avicennia schaueriana, uma das 

espécies pertencentes ao manguezal fluminense, 

tem sido descrita em estudos por sua grande 

atividade antimicótica devido à presença de 

metabólitos secundários2. As informações sobre 

os constituintes químicos e a farmacologia de A. 

schaueriana são escassas. Este trabalho tem 

como objetivo analisar e identificar as 

substâncias presentes em três extratos 

metanólicos de folhas da A. schaueriana (ASPA, 

ASPC e ASPE). 

Material e Métodos 

As folhas de A. schaueriana foram coletadas pelo 

pesquisador Filipe de Oliveira Chaves, do 

Núcleo de Estudos em Manguezais, na Reserva 

Biológica Estadual de Guaratiba em três regiões 

diferentes, definidas como A, C e E. O ponto A é 

o mais próximo da água do rio, o ponto E o mais 

afastado e o ponto C localiza-se entre os pontos 

A e E. As folhas foram secas, fragmentadas e 

extraídas (1g) por maceração estática com 

metanol. Os três extratos brutos metanólicos 

ASPA, ASPC e ASPE foram analisados por CG-

EM utilizando coluna DB-5MS-30m x 0,25mm x 

0,25um (coluna: 60ºC, injetor: 270ºC, modo: 

split, pressão: 0.59kgf/cm2, fluxo: 1mL/min, 

veloc. linear: 36.5cm/seg). CGMS-QP2010 

(fonte de íons: 200°C, interface: 230°C, espectro 

de massas: início m/z: 40 final m/z: 700, unidade 

de entrada de amostra: CG). 

 

 

 

Resultados  

Foram obtidos 67,1mg de ASPA, 75,9mg de 

ASPC e 106,8mg de ASPE. De acordo com os 

cromatogramas foram identificadas 87 

substâncias em ASPA, 69 em ASPC e 76 em 

ASPE. A partir dos espectros de massas obtidos 

para cada extrato pôde-se identificar classes de 

metabólitos como ácidos aminados, cumarinas, 

terpenos, taninos, fenilpropanóides, etc.  

 

 
Figura 1. Cromatograma obtido por CG-EM para ASPA. 

 
Figura 2. Cromatograma obtido por CG-EM para ASPC. 

 
Figura 3. Cromatograma obtido por CG-EM para ASPE. 

Conclusões 

A investigação fitoquímica de A. schaueriana, 

permitiu a identificação de substâncias bioativas 

como ácido propiônico, fitol, γ-sitosterol, lupeol, 

α- e β-amirina.  
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 Palavras-chave: Celulose bacteriana, Nisina, Gram-positivos 

Introdução 

Filmes são películas pré-formadas e 

posteriormente aplicadas sobre superfícies de 

alimentos, de forma semelhante ao uso de 

filmes de PVC (“Magipack”), com o diferencial 

de poderem ser ingeridos com o alimento ao 

invés de descartados.1 Entre os materiais que 

podem ser usados para a produção de filmes 

comestíveis, destaca-se a celulose bacteriana 

(CB). A CB é produzida na forma de uma 

película naturalmente nanoestruturada de alta 

pureza que pode incorporar diferentes 

compostos, a fim de melhorar ainda mais suas 

propriedades físicas e/ou de promover funções 

adicionais.2 A nisina é a mais estudada das 

bacteriocinas, tem ação inibitória contra micro-

organismos Gram-positivos.3 Desta forma, no 

presente trabalho, pretende-se investigar o 

processo de adsorção de nisina em celulose 

bacteriana avaliando o efeito da concentração de 

peptídeos, do pH e do tempo de contato. 

Material e Métodos 

Para a obtenção dos filmes antioxidantes de CB 

íntegra, a nisina foi incorporada na película de 

CB por adsorção utilizando a técnica de banho-

finito sob agitação controlada e temperatura 

ambiente. Após o tempo estabelecido, a película 

foi lavada com água destilada três vezes para a 

remoção dos peptídeos não aderidos. Amostras 

da película e do sobrenadante foram retirados 

para análise de atividade antioxidante e teor de 

proteínas. Para análise microbiológica, foi 

retirado uma parte da película após a adsorção, 

colocado em meio TSA com Staphylococcus 

aureus em concentrações de 10-2 e 10-4. As 

placas foram incubadas por 24h para verificação 

da formação do halo.   

Resultados  

Em relação ao efeito da concentração de Nisina 

na capacidade antioxidante, a análise foi 

realizada usando o método DPPH no material 

resultante da imobilização de Nisina em CB 

úmida. A maior capacidade antioxidante da 

Nisina foi observada usando a solução de Nisina 

5000 UI após 18h de contato com a CB. 

 
O tempo de 18h de adsorção de Nisina 

apresentou halo em todas as concentrações 

testadas. 

 

Conclusões 

Os resultados das análises conferem a eficácia 

da imobilização de peptídeos por banho finito. 

Contudo, o método de preparo das soluções 

iniciais não permitiu concentrações iniciais 

iguais. Novos testes devem ser realizados 

visando concentrações iguais. Em relação a 

Nisina, 18h mostrou ser o tempo ideal para 

adsorção, sendo 10000 U/g a concentração mais 

eficiente dentre as estudadas. 
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Introdução 

A Biotecnologia é conceituada pela ONU como 

qualquer tecnologia que utilize sistemas 

biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, 

para fabricar ou modificar produtos ou processos 

para utilização específica¹. 

A Punica granatum L. é uma espécie botânica 

mundialmente conhecida por suas diversas 

capacidades farmacológicas² e dentre seus fins 

biotecnológicos, vem sendo investigada para uso 

como inibidores de corrosão, visto que soluções 

aquosas de seus metabólitos constituintes, a 

partir de dada concentração, têm apresentando a 

capacidade de inibir processos corrosivos de aços 

em meio ácido³. 

O presente trabalho visa avaliar poder inibitório 

do extrato aquoso da casca com o pericarpo da 

Punica granatum L., no processo de corrosão de 

aço do tipo microligado em condições normais 

de temperatura e pressão. 

Materiais e Métodos 

Um exemplar do vegetal foi colhido em Brasil, 

RJ, (22º93’7”S;43º39’19”W) e tombado sob 

registro HUNI5799. O fruto fresco foi lavado 

com NaClO a 0,5 % m/v, água corrente e 

posteriormente cortado, sendo apenas 

preservadas a casca e o pericarpo que foram 

reduzidos, congelados e liofilizados (liofilizador, 

L202, Liotop) a -52ºC, e de 200 µHg até massa 

constante em ausência de luz. Cerca de 3 g do 

produto seco foi adicionado a 80 mL de água 

ultrapura (UP, Megapurity) a 100 ºC onde 

permaneceu em decocção por 15 min. O decocto 

foi separado por filtração à vácuo e o filtrado 

também foi submetido à liofilização até massa 

constante. O extrato seco foi ressuspenso nas 

concentrações 100 mg/L e 700 mg/L em água do 

mar coletada em Brasil, RJ, (23º02’13”S; 

43º.44’48”W). Amostras de aço microligado, 

cuja composição química está apresentada na 

tabela 1, foram submersas nessas nas CNTP 

segundo a norma G31 da ASTM. A massa das 

amostras foi aferida após 2h, 4h e 24h em 

balança analítica (AUY220, Shimadzu). As 

análises foram feitas em duplicata. 
 

Tabela 1: Composição química em massa (%) do aço microligado. 

 

 

Resultados  

Observou-se a taxa de corrosão de 0,00096 e 

0,000895 quando concentrações de extrato 

ressuspensas, em meio salino, com 100mg/L e 

700mg/L foram utilizadas, respectivamente, em 

24h de imersão. A eficiência de inibição de 

corrosão no aço após imersão nas concentrações 

contendo 100mg/L e 700mg/L, após 24h foi de 

11,21% e 17,35 % ,respectivamente. 
 

 
 

Figura 1: Gráfico de eficiência de inibição. 

Conclusões 

A solução salina do extrato ressuspenso a 100 

mg/L apresentou eficiência de inibição 

constante no período de tempo estudado. Já a 

700 mg/L, observou-se nas primeiras 2h uma 

queda da eficiência de inibição, mas após  4h e 

24h a eficiência não mostrou variação 

significativa. Os resultados preliminares 

mostram que a eficiência de inibição aumenta 

com a o aumento da concentração do extrato. 
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 Palavras-chave: tratamento biológico, fitorremediação, biorremendiação 

Introdução 

Os sistemas wetlands construídos é tido como 
uma tecnologia verde com uso no tratamento de 

águas e efluentes por mecanismos puramente 

naturais, que apresentam elevada eficiência, 

simplicidade construtiva e operacional, a 

principal característica destes sistemas é o uso 

de vegetação aquática que aumenta a sua 

eficiência. Fundamenta-se na criação de 

ecossistemas artificiais, que se baseiam nos 

processos que naturais de tratamento que 

ocorrem nos wetlands encontrados no meio 

ambiente, envolvendo uma variedade de 
processos físicos, químicos e biológicos. Este 

trabalho consiste na implementação de um 

sistema wetlands em pequena escala na unidade 

da UNESA em Campos dos Goytacazes, para o 

estudo da eficácia deste método de tratamento 

do efluente cedido pela Cooperativa Agrária do 

Vale o Itabapoana (CAVIL), localizada no 

município de Bom Jesus do Itabapoana – RJ, 

uma indústria de laticínios 

Material e Métodos 

Foram construídos dois sistemas em série: o 

primeiro foi constituído da Thypha domingensis 

(taboa) e Zantedeschia aethiopica (copo de 

leite); já o segundo sistema foi constituído de 

taboa e Anthurium andraeanum, as espécies 

vegetais escolhidas foram a Thypha 

domingensis,  Anthurium andraeanum (antúrio). 

Ambos sistemas foram preenchidos com brita 
nº1 como material de suporte. A policultura tem 

como princípio um sistema mais resistente a 

variações, em que cada espécie é preconizada 

por uma parcela da remoção dos poluentes do 

meio liquido. Após o período de adaptação de 

21 dias das espécies vegetais ao meio, foram 

coletadas as amostras para serem avaliados a 

acidez, sólidos totais, óleos e graxas, pH e 

condutividade elétrica, conforme SMWW 

(2016)1.  
 

 

 

 

Resultados  

Foi notória a validade do tratamento, em que 

a caracterização do efluente bruto foi obtido. 

Em que todas as variáveis analisadas foi 

observadas uma mudança positiva nas 
características do efluente, e assim após o 

tratamento via wetlands o efluente pode ser 

lançado ao meio ambiente sem trazer prejuízos 

em demasia.  

 
 Acidez 

(mg/L) 

Óleos e 

Graxas 

(mg/L) 

 

pH Condutividade 

(s/cm) 

Efluente 

in 

natura 

27,3  13,7 4,9 150,6 

Tanque 

1 

5,8 0,0077 6,5 22,5 

Tanque 

2 

2,5 0,0069 7,4 27,5 

 

Conclusões 

Com os resultados preliminares é possível 

observar a eficácia do tratamento, é importante 

salientar que por se tratar de um sistema natural, 

nenhum reagente químico foi utilizado durante 

o tratamento. O projeto encontra-se andamento, 

serão analisados o tempo de retenção hidráulica 

com variação de 3, 7 e 15 dias; as análises serão 

complementadas com DQO, DBO, OD, sólidos 
totais, fosfato e nitrogênio total e amoniacal. 
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 Palavras-chave: aterro sanitário; elementos químicos; e metanogênicas.

Introdução 

Com o consumo da população mundial cada vez 

maior, há um aumento proporcional na 

produção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 

OS RSU podem ser descartados em aterros 

sanitários e lixões, ou realizados a 

compostagem, incineração ou reciclagem. Do 

ponto de vista técnico-econômico, a disposição 

de resíduos sólidos na forma de aterros 

sanitários é e deverá continuar no Brasil. 

Quando os resíduos são depositados em aterros, 

a matéria orgânica nos detritos se decompõe 

através de um conjunto de microrganimos e o 

transformam em gás de aterro, uma mistura de 

metano, dióxido de carbono e outros, em 

quantidades em traços (amônia, Hidrogênio, gás 

sulfídrico (H2S), Nitrogênio e Oxigênio). 

Existem metais presentes nos RSU que pode 

auxiliar (Zn, Fe, Cu e Ni ) ou prejudicar (Al) o 

metabolismo desses microrganimos
3
. Esse 

estudo tem como objetivo analisar a presença de 

elementos químicos em 12 amostras de 

diferentes profundidades no Aterro de 

Adrianópolis-RJ a fim de descobrir a sua 

interação com as bactérias  metanogênicas. 

Material e Métodos 

Foi feita a coleta e a separação do material, 

como descrito em SILVA, 2017. A análise 

química das amostras do solo de RSU, foi feita 

através do equipamento Bruker AXS, modelo 

S4 Pioneer (de dispersão de onda), com um tubo 

de ródio (EKα1= 20,2 KeV), em temperatura 

ambiente (22,0 ± 1,5 ºC). Nessa análise foram 

utilizadas 10g de amostra, de cada um dos 

pontos. Cada amostra foi triturada 

individualmente e compactada, em formato de 

pastilha em uma prensa hidráulica. 

Resultados  

Foram obtidos os espectros de fluorescência de 

raios X nas faixas de energia correspondentes às 

linhas características dos elementos 
investigados. No total foram investigados 71 

elementos da tabela periódica. Dentre os 71  

 

 

 

elementos químicos apenas 34 elementos foram 

identificados nas amostras estudadas. Conforme 

descrito por GLASS e ORPHAN em 2013, os 

principais elementos químicos envolvidos no 

metabolismo para a produção de metano pelas 

Arqueas metanogênicas devem estar na 

concentração: Fe (7,00E+02 – 2,80E+03), Ni 

(1,70E+01 – 1,80E+02), Zn (2,30E+01 – 

1,80E+03) e Cu ( <1,00E+01 –1,60E+02). Nas 

amostras estudas a concentração de Fe foi 

superior ao limite, contudo a amostra que se 

destacou foi a do poço 6 vale 4 na profundidade 

de 15 metros, porque apresentou o dobro da 

concentração das outras amostras. Para o 

elemento Ni todas as amostras estavam dentro 

da faixa. Já no caso do Zn a única amostra fora 

da faixa foi a do poço 8 a 5 metros que 

apresentou uma concentração superior. O 

elemento Cu as amostras dos poços 6 a 10 

metros e do poço 8 a 5 metros foi observado 

uma concentração superior à indicada por 

GLASS e ORPHAN. 

Conclusões 

Preliminarmente temos que correlacionar os 

dados do ensaios de potencial bioquímico de 

metano com os dados da análise do FRX  para 

buscar aprimorar a produção do biogás e obter 

maior eficiência energética. 
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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 

Material 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  

 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).  

   

   

Conclusões 

 A reação empregada na preparação dos 

compostos mostrou-se eficiente com rendimento 

satisfatório.  
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 Palavras-chave: Ligamento cruzado anterior. Atletas. Epidemiologia

Introdução 

O ligamento cruzado anterior (LCA) é um dos 

principais ligamentos que conecta o fêmur à 

tíbia, controlando e mantendo o eixo de 

movimento para a flexão e extensão da 

articulação tibiofemoral¹. Em atletas, as lesões 

no LCA representam 50% ou mais de todas as 

lesões do joelho².  A lesão pode ocorrer por 

trauma direto ou indireto, geralmente ocorrendo 

em caso de mudança súbita de direção, parada 

súbita, queda incorreta de um salto ou contato 

direto³. O tratamento deste tipo de lesão é 

importante, pois uma ruptura do LCA pode 

levar ao fim de uma carreira esportiva. O 

objetivo deste estudo foi descrever o perfil 

epidemiológico, clínico e esportivo de uma 

amostra de atletas de elite brasileiros que 

sofreram rupturas do LCA. 

Material e Métodos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa Humana (81225817.0.0000.5273). 

Trata-se de um estudo descritivo de uma série 

de casos de atletas que sofreram rupturas do 

LCA, com o intuito de verificar a frequência de 

fatores sócio demográficos, clínicos e esportivos 

que podem influenciar a presença de rupturas do 

LCA em atletas de elite brasileiros. 

Resultados  

Este estudo teve um total de 63 atletas com 

diagnóstico confirmado de ruptura de LCA. A 

idade dos atletas com ruptura no LCA foi de 

23,76 ± 7,17 anos, sendo 69,9% do sexo 

masculino. As modalidades esportivas que 

tiveram as maiores prevalências foram futebol 

(21,4%), judô (18,6%), handebol (10%), 

basquete (8,6%) e jiu-jitsu (8,6%). Dos atletas 

analisados, 61,9% iniciaram a prática no esporte 

até os 10 anos de idade, 25,4% começaram entre 

11 - 15 anos e 12,7% depois dos 15 anos. 

Apenas 3,2% dos atletas apresentavam IMC até 

18,5 Kg/m2, enquanto que 60,3% estavam entre 

18,6 - 24,9 Kg/m2, 28,6% entre 25 - 29,9 Kg/m2 

e 7,9% estavam com IMC ≥ 30 Kg/m2. A média 

de IMC foi de 24,7± 3,74. Quanto ao padrão de 

treinamento, a média do tempo de prática no 

esporte foi de 12,80 ± 6,69 anos, sendo que as 

cargas horárias semanais de atividade física 

foram de até 7 horas (17,5%), 8 - 14 horas 

(22,2%), 15 - 21 horas (33,3%) e mais de 21 

horas por semana (27,0%). Aproximadamente 

97% dos atletas perderam cerca de 6,52 ± 4,57 

meses de treinamento devido a lesão no LCA. 

Quarenta e quatro atletas (69,1%) passaram por 

procedimento cirúrgico para reconstrução do 

LCA, destes 57,9% usaram enxerto patelar e 

42,1% enxerto flexor. Além disso, métodos não 

cirúrgicos também foram utilizados para 

tratamento da lesão do LCA, sendo 24,2% 

repouso, 45,1% fisioterapia, 15,4% 

imobilização e 15,4% uso de medicação. 

Conclusões 

Este estudo de série de casos fornece evidências 

abrangentes de que fatores epidemiológicos, 

clínicos e esportivos podem estar relacionados a 

presença do LCA em atletas brasileiros. Além 

disso, identificar os possíveis fatores de risco 

associados a ruptura de LCA, pode futuramente 

auxiliar na criação de programas de treinamento 

individualizados, visando a prevenção de 

ruptura no LCA. 
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Palavras-chaves: Bioetanol, celulases, bioprospecção bacteriana 

Introdução 

A produção de biocombustíveis é uma resposta 

encontrada para suprir a maior demanda por energia, 

pois se trata de uma fonte renovável¹ e seu potencial 

energético provém da fixação recente do carbono, 

diminuindo assim o impacto na atmosfera ². 

Os biocombustíveis são classificados de acordo com 

a matéria utilizada para sua produção. Quase todo o 

etanol produzido hoje é proveniente da fermentação 

de açúcares presentes no vegetal, excluindo em sua 

grande maioria, a biomassa lignocelulósica que por 

sua vez é matéria prima para o etanol de segunda 

geração. 

A biomassa lignocelulósica é constituída por 

açúcares como a celulose e hemicelulose e lignina, 

basicamente sendo a porção seca da planta. Um 

exemplo dessa biomassa é bagaço da cana-de-

açúcar, que geralmente é queimado em usinas para 

produzir energia ou na maioria dos casos é 

descartado. São materiais baratos e abundantes, por 

isso há uma crescente busca para torná-los matéria-

prima para produção de bioetanol ³. 

Um recente trabalho sobre a biodiversidade 

bacteriana do solo da Mata Atlântica gerou uma 

coleção de isolados bacterianos, incluindo alguns 

com atividade lignocelulolítica, como a linhagem de 

Phyllobacterium utilizada para o presente trabalho. 

O principal objetivo deste projeto é identificar 

enzimas lignocelulolíticas no genoma e no proteoma 

desta bactéria para posterior uso biotecnológico. 

 

Materiais e Métodos. 

O genoma bacteriano foi extraído e sequenciado por 

método illuminasequeciamento, sendo a sequência 

submetida ao servidor RAST para uma análise da 

composição gênica e funcional do genoma. A 

análise taxonômica foi realizada pelo método de 

Sanger após o PCR do DNAr 16s.  

Posteriormente, foi realizada uma análise das 

proteínas do sobrenadante de culturas de 

Phyllobacterium em meio mínimo adicionado de 

avicel ou bagaço de cana-de-açúcar. Utilizou-se 

espectrometria de massas para identificação das 

proteínas, no equipamento Synapt G1 HDMS do 

INMETRO. A identificação das proteínas foi obtida 

pela busca dos dados de MS contra bancos de 

dados de celulases e de proteínas de 

Phyllobacterium do UniProt.  

Resultados e Discussão 

A Phyllobacterium myrsinacearum foi 

identificada e seus dados genômicos revelaram 

um genoma de cerca de 5,6 Mbp, com 58% de 

GC. A anotação automática detectou 5.531 

sequências codificantes no genoma, destas, 45% 

foram classificadas em categorias de subsistema 

com uma função putativa. Um BLAST screening 

no genoma para a presença de sequências para 

enzimas lignocelulolíticas, mostrou resultados 

positivos para xilanases e possivelmente lacase e 

lignina peroxidase. Como resultado da análise 

proteômica, obtivemos 14 proteínas para o cultivo 

suplementado com avicel e 36 para o com bagaço. 

Foram detectadas 6 proteínas identificadas com 

funções lignocelulolíticas, como glucanase e 

endo-glucanase, β-manosidase e mananase. 

Conclusões 

Neste trabalho, comprovamos que a bactéria 

possui capacidade lignocelulolítica através da 

expressão de enzimas relacionadas com a 

degradação de carboidratos. Possivelmente suas 

enzimas poderão ser úteis para a indústria de 

bioetanol e ao ambiente, uma vez que utilizará 

resíduos descartados na natureza, além de poder 

diminuir ou substituir produtos químicos 

utilizados na degradação da lignocelulose para 

disponibilização da glicose, que entra no processo 

fermentativo do bioetanol. 
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 Palavras-chave: Tumores ósseos, Angiogênese, Polimorfismos genéticos 

Introdução 

Os tumores ósseos primários constituem 0.7% a 

3% das neoplasias e apresentam um péssimo 

prognóstico.1 A angiogênese é um processo 

crucial para o desenvolvimento do câncer, sendo 

necessário para o crescimento do tumor, invasão 

e metástase. O fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) é um dos principais fatores 

pró-angiogênicos e polimorfismos nos genes 

VEGF e no seu receptor (KDR) podem 

influenciar o desenvolvimento de tumores.2 O 

objetivo deste estudo foi avaliar a associação de 

polimorfismos nos genes VEGF e KDR no 

desenvolvimento de tumores ósseos. 

Material e Métodos 

Um estudo caso-controle foi conduzido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Institucional (17373613.8.0000.5273), 

envolvendo 80 pacientes diagnosticados com 

tumores ósseos (casos) e 94 controles saudáveis. 

A genotipagem dos polimorfismos de VEGF e 

KDR foi realizada utilizando o sistema TaqMan.  

Resultados  

Dentre os pacientes diagnosticados com tumores 

ósseos, 49 apresentavam tumores benignos (39 

tumores de células gigantes e 10 

osteocondromas) e 31 malignos (20 

osteossarcomas e 11 condrossarcomas). 

Aproximadamente 69% dos pacientes tiveram o 

tumor localizado em ossos longos, sendo que 

10% apresentaram recidiva da doença. A idade 

média dos casos foi de 31,5 ± 17,1 anos (10 - 79 

anos) e cerca de 54% eram do sexo feminino. O 

grupo controle foi composto por 52 homens 

(54%) e a idade média foi de 20,0 ± 4,6 anos. 

Todos os polimorfismos analisados estavam em 

equilíbrio de Hardy-Weinberg na coorte 

analisada (casos e controles), e nos subgrupos 

tumorais. As frequências dos alelos variantes de 

VEGF -2578C>A, -460T>C, +405G>C e 

+936C>T, e KDR -604T>C, 1192C>T e  

1719T>A nos casos foi de 38.1%, 43.8%, 

34.8%, 13.0%, 47.5%, 15.6% e 18.6%, 

respectivamente; enquanto que para o grupo 

controle a frequência foi, respectivamente, 

30.9%, 35.6%, 37.1%, 10.2%, 58.0%, 16.5% e 

28.2%. A frequência do polimorfismo KDR 

1719T>A foi significativamente diferente entre 

casos e controles (P=0,006), sendo 

negativamente associado ao desenvolvimento de 

tumores ósseos (RC: 0,42; IC 95%: 0,23 – 

0,78). O haplótipo ACGC de VEGF foi 

associado positivamente (RC: 2,34; IC 95%: 

1,11 – 4,96), enquanto o haplótipo do KDR 

(CCA) foi associado negativamente (RC: 0,25; 

IC 95%: 0,09 – 0,70) com o desenvolvimento de 

tumores ósseos. 

Conclusões 

A presença dos polimorfismos pode interferir na 

sinalização VEGF-KDR, e os resultados 

observados sugerem uma interação gene-gene 

na susceptibilidade da doença, podendo 

contribuir para a identificação de biomarcadores 

para o diagnóstico e/ou prognóstico dos tumores 

ósseos, assim como possíveis alvos moleculares 

para o tratamento individualizado. 
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 Palavras-chave: inoculantes, microbiologia ambiental, poluentes, toxicidade 

Introdução 

Algumas bactérias encontradas no solo possuem 

a capacidade de interagir com plantas, onde 

podem promover o crescimento¹ e combater 

patógenos existentes no ambiente². Entre as 

espécies de bactérias que possuem 

características de estímulo de crescimento da 

planta ou defesa de patógenos, podemos citar: 

Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, 

Acetobacter, Herbaspirillum, Burkholderia e 

Bacillus, sendo conhecidas como rhizobacterias 

promotoras de crescimento de plantas (plant 

growth-promoting rhizobacteria (PGPR)³. 

As PGPRs vêm sendo utilizadas na agricultura 

como inoculantes e defensivos agrícolas em 

grande escala e são encontrados comercialmente 

de maneira bem fácil. Em contrapartida, este 

mesmo solo que é utilizado para agricultura 

também pode ser alvo de contaminação por 

compostos químicos tóxicos e metais pesados. 

Sendo assim, sabendo que esses níveis podem 

inibir o crescimento de algumas espécies 

bacterianas presentes no solo
4
, se faz necessário 

a compreensão da capacidade de resistência a 

metais pesados por estas espécies denominadas 

PGPR comercializadas amplamente no Brasil, a 

fim de identificar se existe alguma espécie que 

pode não exercer sua função esperada devido a 

presença de metais pesados no solo, avaliando a 

toxicidade dos metais Cobalto, Cobre, Ferro, 

Níquel, Zinco e Manganês em estirpes 

bacterianas. 

Material e Métodos 

Serão utilizadas cepas bacterianas isoladas de 

amostras ambientais de interesse biotecnológico 

e que possuem histórico de comercialização 

com a finalidade de auxiliar as produções 

agrícolas. Os metais a serem analisados quanto 

a toxicidade nestes microrganismos serão: 

Manganês, Zinco, Ferro, Níquel, Cobre e 

Cobalto. Para este teste será utilizado o método 

de difusão em placa
4
. No centro de cada placa 

será adicionado 0,5 ml da solução salina de 

metal em um poço com 1 cm de diâmetro. As 

cepas serão inoculadas em duplicata em listras 

radiais. Estas placas serão incubadas por 48 

horas a 30°C. Após a incubação, será medida a 

área de inibição (mm) a partir da borda do poço 

até a borda da placa. A porcentagem da 

tolerância bacteriana será calculada pela razão: 

Tamanho do crescimento bacteriano em mm vs 

tamanho total da listra de inoculação. As 

concentrações que serão testadas dos metais 

serão de 25, 50, 100, 150, 200 e 250 mM. 

Resultados Esperados 

Espera-se avaliar a toxicidade de metais pesados 

em microrganismos utilizados comercialmente 

como inoculantes e defensores agrícolas a fim 

de elucidar se estes microrganismos, quando 

utilizadas na agricultura possuem viabilidade 

para exercer a função esperada. Isso devido ao 

princípio de que o solo está totalmente exposto 

a fontes contaminantes, como metais pesados e 

pesticidas e estes, podem interferir na 

viabilidade celular destes organismos 

.  

Agradecimentos: FAPERJ e CNPq.   

Referências  

1: GUTIÉRREZ-MAÑERO, Francisco Javier et al. The 

plant-growth-promoting rhizobacteria Bacillus pumilus and 

Bacillus licheniformis produce high amounts of 

physiologically active gibberellins. Physiologia Plantarum , 

[S.l.], v. 111, p. 206-211, jan. 2001. 
 

2: MUNIMBAZI, C.; BURLEMAN, L. B. Isolation and 

partial characterization of antifungal metabolites of Bacillus 
pumilus. Journal of Applied Microbiology , [S.l.], v. 84, p. 

959-968, fev. 1998. 
 

3: KLOEPPER J. W. Plant growth-promoting rhizobacteria 

as biological control agents. In: Metting FB Jr (ed) Soil 
Microbial Ecology Applications in Agricultural and 

Environmental Management. Marcel Dekker, New York, 

NY, p 255–274, 1993. 
 

4: HASSEN, A. et al. Resistance of environmental. bacteria 

to heavy metals. Bioresource Technology, [S.l.], v. 64, p. 7-
15, abr. 1998. 

 

mailto:anaritazevedo95@gmail.com
mailto:idacarolinadireito@gmail.com


11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO SETORIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

(CSPI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
XI JC&T: 

Ciência para Redução das Desigualdades 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 17 e 18 de outubro de 2018. 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
 

 

Desenvolvimento de Compósitos de Madeira Plástica e Vermiculita 
 

Alcir B. Fernandes (IC)
1*

, Patricia S. da C. Pereira, Elaine V.D.G. Líbano (PQ)
1
 e Daniele C. Bastos 

(PQ)
1
  

 
1Laboratório de Tecnologia de Materiais - LTM, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, RJ  

* E-mail de contato: daniele_cruz@yahoo.com.br 

 

 Palavras-chave: PEAD pós-consumo, argila, compósito polimérico. 

Introdução 

Resíduos de madeira plástica (MP) utilizados na 

confecção de equipamentos urbanos pela 

Comlurb constituem-se na matéria prima 

plástica para a realização deste trabalho. Aparas 

deste material foram gentilmente cedidas pela 

Comlurb. A vermiculita é um mineral 

semelhante à mica, formado essencialmente por 

silicatos hidratados de alumínio e magnésio. Ela 

existe em abundância no Brasil e é uma argila 

mais barata quando comparada com a 

montimorilonita. A VMT tem sido utilizada 

como reforço na preparação de compósitos. O 

objetivo deste trabalho foi a preparação de 

compósitos de madeira plástica e vermiculita, 

sem o uso de agente compatibilizante, visando 

obter um material sustentável, com a diminuição 

da quantidade de plástico utilizada.  

Material e Métodos 

O beneficiamento da vermiculita consistiu em  

etapas de secagem, moagem e peneiramento 

(diâmetro: 177 m). Antes do processamento a 

vermiculita foi seca em estufa a 80 
o
C por 1 h. A 

madeira plástica também foi beneficiada e as 

etapas consistiram de separação, corte e 

imantação. Foram preparados materiais 

compósitos usando madeira 

plástica/vermiculita, nas proporções 100/0, 98/2, 

95/5 e 90/10, porcentagem em massa, em uma 

extrusora monorosca do tipo AX Plásticos com 

três zonas de temperatura (165, 170 e 170 
o
C, do 

cabeçote até a saída da matriz, respectivamente). 

A MP foi caracterizada por DSC em trabalhos 

anteriores do grupo de pesquisa. Os resultados 

mostraram que a curva de DSC apresentou pico 

endotérmico da madeira plástica pura 

apresentando temperaturas de fusão e 

decomposição típicas do PEAD
1,2 

. Os materiais, 

após o processamento, foram caracterizados 

pelas seguintes técnicas: Densidade (ASTM 

D792- 2008), Dureza Shore-D (ASTM D2240-

2010) e MFI (ASTM D 1238).  

Resultados  

A Tabela 1 apresenta os resultados de 

densidade, dureza e MFI dos compósitos 

MP/vermiculita.  
Tabela 1: Resultados de densidade, dureza e MFI 

Materiais* 

 

Densidade 

(g/cm
3
) 

Dureza 

(Shore D) 

MFI 

(g/10 min) 

100/0 0,869 ± 0,071 0,480 ± 0,044 5,22 ± 0,02 

98/2 0,929 ± 0,069 0,440 ± 0,055 6,60 ± 0,00 

95/5 0,890 ± 0,050 0,470 ± 0,027 4,86 ± 0,06 

90/10 1,075 ± 0,053 0,440 ± 0,042 4,86 ± 0,00 

*MP/Vermiculita 

 

Os resultados de densidade sugerem uma boa 

interação da vermiculita com a madeira plástica. 

Nos resultados de dureza também não foram 

constatadas alterações significativas. Em relação 

aos resultados de MFI, pode-se verificar que a 

adição de até 10% de vermiculita no compósito, 

não alterou a viscosidade dos materiais. Ou seja, 

a quantidade de vermiculita utilizada não 

provocou obstruções mecânicas durante o 

processamento, o que também pode estar 

relacionado à boa adesão da carga com a matriz 

polimérica, provavelmente devido à quantidade 

de aditivos presentes na madeira plástica, que 

agem como plastificantes
1,2

.  

Conclusões 

Os materiais desenvolvidos não apresentaram 

variações significativas nas propriedades 

avaliadas: densidade, dureza e MFI. Os 

resultados apontam que o uso de vermiculita é 

viável como carga em quantidades até 10 % , 

em massa, na matriz de madeira plástica, 

podendo-se assim, diminuir a quantidade de 

material plástico utilizado e contribuindo para a 

sustentabilidade. 
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 Palavras-chave: madeira plástica, SiO2, muscovita. 

Introdução 

A reciclagem e/ou reuso de polímeros é uma das 

alternativas mais comuns para diminuir o 

impacto ambiental causado por estes materiais.  

A Madeira Plástica (MP) se enquadra neste 

contexto, pois é, usualmente, fabricada a partir 

da reciclagem de vários tipos de plásticos. 

Entretanto, pelo fato dela ser fabricada 

primordialmente por poliolefinas, há 

preocupação com a resistência térmica desses 

materiais, tendo sido encontrado registros da 

ocorrência de empenamento durante o uso, 

devido à ao calor do sol e outras intempéries1,2. 

Uma alternativa para melhoria da resistência 

térmica e mecânica desse material é o estudo da 

incorporação de cargas de reforço3. Neste 

contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

estudar a influência da adição de duas cargas 

inorgânicas (SiO2, sintetizada pelo método 

Pechini e muscovita, um mineral de origem 

natural) em resíduos de madeira plástica.  

Material e Métodos 

 Síntese de SiO2 pelo método Pechini 

A obtenção da sílica a ser utilizada no trabalho 

foi realizada utilizando método Pechini, 

conforme fluxograma abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Fotos: 1- Gel Percursor e 2- Gel Percursor após 

calcinação. 

Os compósitos serão obtidos pela mistura de 

madeira plástica e SiO2 e madeira plástica e 

muscovita, com concentrações das cargas de 3, 

7 e 10%, com processamento em extrusora 

monorosca, com velocidade de extrusão de 

34rpm e temperaturas de 130, 175 e 185°C para 

as zonas 1, 2 e 3 respectivamente. 

Resultados  

Encontram-se em andamento as análises de 

microscopia óptica das amostras de sílica 

(obtida pelo método Pechini) e muscovita 

(granulometria inferior a 100µm). 

Após obtenção dos compósitos, os mesmos 

serão caracterizados por MEV e microscopia 

óptica, quanto a dureza, densidade e índice de 

fluidez (MFI), e por análises de TG/DSC. 

Conclusões 

Até o momento foi possível apenas sintetizar a 

carga inorgânica de sílica pelo método Pechini. 

A preparação dos compósitos está em 

andamento. 
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 Palavras-chave: PVDF, membranas, argila MMT, célula à combustível.

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  PVDF
(Polifluoreto de Vinilideno) tem sido estudado
para  obtenção  de  membranas  para  o  uso  de
células  à  combustível  na  geração  de  energia.
Neste  trabalho  preparou-se  membranas  de
PVDF  com  argila  montmorilonita,  sintetizada
pelo  grupo  de  pesquisa,  nas  seguintes
proporções  de  argila  sulfonada:  PVDF/0%,
PVDF/1%, PVDF/3%, PVDF/5%, PVDF/10%.

Material e Métodos

PVDF  e  argila  Montmorilonita  (MMT),
dimetilformamida  (DMF)  (<  99,8%). A
modificação da argila se deu por sequência de
reações  de  acidificação  com  H2SO4 e
organofilização  com  o  agente  gera  canais
sulfônicos na argila e a espécie MMTSO3H. Em
seguida  ocorreu  a  solubilização  de  0,3  g  de
PVDF em 5ml de DMF por agitação em 3 horas
a  temperatura  com  variação  de  temperatura
entre 50ºC e 80ºC.  Após completa solubilização
do  polímero,  foram  adicionados  os  diferentes
teores  da  argila  modificada  MMTSO3H:  0%,
1%, 3%, 5% e 10%. Após 3 horas de agitação,
as membranas foram preparadas pelo método de
casting e a secagem dos filmes por evaporação
de solvente. Foram realizadas análises térmicas
análises  térmicas  (DSC  e  TGA).  Demais
análises estão sendo providenciadas.

Resultados

A Tabela 1 indica as temperaturas de fusão dos
materiais.  A  temperatura  de  fusão  do  PVDF
puro gira em torno de 173ºC, assim como relata
a  literatura  [1].  Resultados  preliminares
mostram  que  as  temperaturas  de  fusão  dos
compósitos preparados pela técnica em solução,
estão de acordo com o que indica a literatura.
Houve uma tendência da diminuição da Tm com

o  aumento  do  teor  de  argila  na  mistura.  No
entanto, o aumento do teor de argila não alterou
significativamente  a  cristalinidade  dos
compósitos. É sabido que argilas bem dispersas
na matriz polimérica não corroboram para uma
mudança  na  temperatura  de  fusão  dos
compósitos.
Tabela  1:  Temperatura  de  fusão  dos
compósitos

Amostra Tm (ºC)
PVDF puro 175
PVDF/1% arg 172
PVDF/3%arg 171
PVDF/5%arg 168
PVDF/10%arg 170

Os  termogramas  das  amostras  sintetizadas
indicam  incorporação  da  argila  na  matriz
polimérica  de  todas  as  composições,
considerando  a  variação  dos  picos  de
degradação térmica dos compósitos. 

Figura  2:  Termogramas  de TGA das amostras
de compósitos

Conclusões

Análises  de  MEV  irão  comprovar  se  houve
dispersão  satisfatória  da  argila  na  matriz
polimérica do PVDF.
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 Palavras-chave: PP pós-consumo, compósitos, bentonita.  

Introdução 
Argilominerais constituídos de silicatos em 
camadas, como a bentonita, vermiculita e mica 
são usados como cargas inorgânicas em 
compósitos poliméricos com o objetivo de 
reduzir custos ou para modificar propriedades 
tais como módulo, dureza, estabilidade térmica, 
isolamento elétrico, opacidade e brilho1. As 
propriedades dos compósitos poliméricos 
podem ser melhoradas através da incorporação 
de argilas organofílicas, pois estes materiais 
facilitam a incorporação de polímeros em suas 
galerias, o que facilita sua esfoliação e 
delaminação2. O objetivo deste trabalho foi 
preparar compósitos de PPPC com bentonita in 
natura e organofílica através do processo de 
intercalação por fusão e avaliar suas 
propriedades.  

Material e Métodos 
Neste trabalho foram preparados compósitos de 
PPPC e bentonita in natura (PPPC/BENT) e 
bentonita organofílica (PPPC/BENT-org) (2, 5 e 
8% em peso de argila) em extrusora dupla-rosca 
co-rotatória. O perfil de temperatura utilizado 
foi de 165 a 200ºC e velocidade de rotação de 
400rpm. As argilas foram caracterizadas por 
DRX. Para o estudo das propriedades físicas 
(densidade, dureza e MFI) as amostras foram 
prensadas em prensa térmica na temperatura de 
180ºC, com 3 toneladas durante 5 minutos.  

Resultados  

A Figura 1 apresenta os difratogramas de raios 
X (DRX) das argilas BENT e BENT-org. 
Ambas as argilas apresentaram o pico 
característico (plano (001)) em 2θ = 6,39º. Este 
fato não era esperado, pois a argila organofílica 
deveria apresentar o pico principal deslocado 
para regiões de baixo ângulo devido a 
intercalação do sal de amônio2. 
A Tabela 1 mostra os resultados de densidade, 
dureza e MFI dos compósitos de PPPC obtidos 
com as duas argilas.  
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Figura 1. DRX das argilas BENT e BENT-org. 

Tabela 1. Resultados das propriedades físicas dos compósitos. 
Amostras Densidade 

(g/cm3) 
Dureza 

(Shore D) 
MFI  

(g/10min) 

PPPC 0,57 ± 0,25 5,30 ± 0,54 2,86 ± 0,28 
PPPC/2%BENT 0,56 ± 0,18 5,30 ± 0,45 2,81 ± 0,24 
PPPC/5%BENT 0,63 ± 0,22 4,70 ± 0,27     2,47 ± 0,13 
PPPC/8%BENT 0,62 ± 0,14 4,50 ± 0,42 3,29 ± 0,09   

PPPC/2%BENT-org 0,57 ± 0,20      4,00 ± 0,50     2,16 ± 0,28 
PPPC/5%BENT-org 0,73 ± 0,20 4,40 ± 0,77 3,08 ± 0,15 
PPPC/8%BENT-org 0,45 ± 0,14 4,40 ± 0,36 2,21 ± 0,15 

Considerando os valores do desvio padrão não 
foram observadas mudanças significativas nos 
valores de densidade da maioria dos compósitos 
obtidos com os dois tipos de argila. Apenas para 
o compósito PPPC/5%BENT-org foi observado 
um aumento na densidade. No geral, os 
compósitos apresentaram uma ligeira queda nos 
resultados de dureza. Somente para o compósito 
com 2% de argila não tratada a dureza 
permaneceu inalterada. Estes resultados podem 
ser atribuídos à presença de interações fracas 
entre o polímero e as partículas de argila2. Os 
resultados de MFI não apresentaram uma 
tendência.  

Conclusões 
A análise de raios X mostrou que as duas argilas 
apresentam o mesmo valor de pico principal. As 
propriedades físicas demonstraram que ocorreu 
uma interação pobre entre o polímero e a carga. 
 
Agradecimentos: Os autores agradecem a UEZO e 
ao IMA.  
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Introdução 

As Boas Práticas quando seguidas corretamente 
auxiliam a reduzir e evitar que perigos cheguem 
aos alimentos, contribuindo, assim, na produção 
de alimentos seguros (Lopes, 2004). Conforme 
Nascimento Neto (2003), alimento seguro para 
consumo é aquele que não oferece perigo à 
saúde do consumidor. Com essa preocupação, 
estabelecimentos que preparam e distribuem 
alimentos estão aderindo ao programa de Boas 
Práticas que são práticas obrigatórias 
amplamente reconhecidas nos meios de 
produção mundiais para qualquer processo de 
produção, seja de alimentação, medicamentos, 
higiene, ferramentas médicas, bancos de sangue, 
etc. , o qual deve estar em conformidade com os 
princípios de boas práticas de fabricação 
estabelecidos por vários órgãos reguladores 
internacionais, como a Anvisa brasileira. A 
denominação 5S vem das iniciais das 5 palavras 
de origem japonesa: Seiri, Seiton, Seiso, 
Seiketsu e Shitsuke, e foi adaptado à língua 
portuguesa na forma de 5 sensos: de 
seleção/utilização (seiri), de organização 
(seiton), de limpeza (seiso), de padronização 
(seiketsu) e de autodisciplina (shitsuke). 
“Senso” não apenas para manter o nome 
original do programa, mas porque reflete uma 
melhor ideia de mudança de comportamento, 
visto que senso é a faculdade de julgar, de 
sentir, de apreciar (Sella et al., 2017). O 
objetivo desse estudo é avaliar a efetividade da 
capacitação baseada no programa de qualidade 
5S em serviço de alimentação. 

Material e Métodos 

A metodologia foi embasada em pesquisas 
bibliográficas e visitas técnicas em restaurantes 
para verificação das áreas de recebimento, pré-
preparo, preparo, distribuição e armazenamento 
de gêneros alimentícios com realização de 
coleta de dados por meio de uma lista de 
verificação baseada no programa 5S. 
 

Resultados  

Espera-se como resultado que a aplicação de 
uma capacitação, baseada no programa de 

qualidade 5S, promova grandes melhorias no 
serviço de alimentação, garantindo assim, um 
sistema de produção altamente seguro e 
confiável.   
 
 

Conclusões 

Pode-se concluir com esse estudo que a 
aplicação de uma capacitação, baseada no 
programa de qualidade 5S, pode gerar grandes 
melhorias em um serviço de alimentação. O 
programa 5S é uma ferramenta muito válida 
para aplicação em todo o processo produtivo, 
garantindo a organização e a higienização, além 
de permitir a otimização do tempo em todas as 
etapas do processo de produção, distribuição e 
estocagem de gêneros alimentícios, prezando 
sempre pela segurança alimentar.   
 
 

Referências  
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Introdução

As pectinas são um dos principais constituintes
estruturais da parede celular das frutas cítricas,
sendo  conhecidas  inúmeras  propriedades  que
permitem  seu  uso  como  agente  gelificante,
espessante  e  estabilizante.  Sua  aplicação  na
indústria  de  alimentos  abrange  os  produtos
lácteos,  geleias,  polpa  de  fruta,  produtos
cárneos, produtos de panificação, cerveja, entre
outros1,2. O presente trabalho estudou a curva de
fluxo da amostra de pectina extraída a pH 2,0,
seu  comportamento  reológico,  bem  como  os
efeitos sinérgicos das propriedades gelificantes
da pectina e gelatina.

Material e Métodos

A pectina foi extraída com ácido oxálico em 30
minutos de extração, sob refluxo em sistema de
condensação a 97 ºC (na razão soluto/solvente
1:50).  A  pectina  precipitada  em  etanol  foi
separada por centrifugação, lavada com etanol e
seca em estufa a 50 ºC por 18 horas. Os estudos
reológicos  foram  determinados  por  meio  de
viscosímetro  rotacional  de  cilindros
concêntricos,  na temperatura de 9°C ± 0,5. As
curvas  de  fluxo  foram  determinadas  para  as
amostras  puras  de  pectina  e  gelatina,
concentração  de  1%  e,  misturas  de
pectina/gelatina  nas  razões  de  75/25,  50/50  e
25/75. A varredura de cisalhamento estudada foi
de  0,01  a  100  (1/s),  em seguida,  as  amostras
repousaram por 2 minutos e nova varredura da
taxa de cisalhamento foi realizada.

Resultados 

Verificou-se  para  todos  os  experimentos
aumento  na  tensão  de  cisalhamento  após  o
repouso  de  2  minutos  das  amostras.  Ao
comparar  os  resultados  verifica-se  a  ordem
crescente  de  tensão  de  cisalhamento:  gelatina,
pectina,  25%  pectina/75%  gelatina,  50  %
pectina/50%  gelatina  e  75%  pectina/25  %
gelatina.     

O modelo  matemático  que  mais  se  ajustou  as
curvas  obtidas  foi  o  modelo  de  Herschell-
Buckley.

Conclusões

Não foi  observada alteração significativa entre
as  curvas  de  pectina  1%  e  25% Pectina/75%
gelatina,  50  %  Pectina/50  %  gelatina  e  75%
Pectina/25  %  gelatina.  É  interessante  notar  o
surgimento  de  sinergismo  de  tensão  de
cisalhamento,  pois  os  valores  das  misturas
foram  superiores  ao  valor  encontrado  para  as
misturas  puras.  Este  comportamento  pode  ser
atribuído a formação de ligações de hidrogênio
entre  gelatina  e  a  pectina  e/ou,  ao
entumecimento da água, originando um gel mais
resistente, com maior tensão de cisalhamento.

Agradecimentos:  Os  autores  agradecem  ao  CNPq
pelo financiamento da bolsa PIBITI, que possibilitou
a realização desse trabalho.
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Introdução 

A globalização é um fenômeno que vem 

desafiando as empresas atualmente a se 

desenvolverem em ritmo cada vez mais 

acelerado para se consolidarem com elevada 

competitividade no mercado. Para destacarem-

se frente à concorrência, as Organizações se 

utilizam de ferramentas de suporte à Gestão de 

Processos para melhoria do desempenho 

operacional e da qualidade dos bens tangíveis 

ou intangíveis por ela oferecidos. 

O Mapeamento de Processos é um aliado eficaz 

no que tange à gestão e controle dos processos, 

contribuindo para o aprimoramento dos mesmos 

e conduzindo a excelência na qualidade de 

produtos e serviços. Esta ferramenta estabelece 

o relacionamento entre os sub e macros 

processos de modo a fornecer um panorama 

claro dos objetivos pertinentes a cada atividade¹. 

Com base nas informações supracitadas, o 

presente estudo propõe a redução do índice de 

peças arranhadas na etapa de Estiramento de 

Estojos de munição, em uma indústria bélica, 

através da ferramenta de Mapeamento de 

Processos. 

Material e Métodos 

A presente pesquisa trata-se de um estudo 

descritivo de abordagem qualitativa, uma vez 

que realiza uma análise indutiva sobre dados 

coletados². Este estudo visa à redução da 

quantidade de peças arranhadas na etapa de 

Estiramento de Estojos de munições com base 

no levantamento de informações referentes aos 

procedimentos desta fase da fabricação. 

Propõe-se a utilização do Mapeamento de 

Processos para padronizar os procedimentos 

pertinentes ao estiramento dos estojos, de modo 

que cada operador do equipamento realize a 

inspeção visual de uma amostra a cada certa 

quantidade de peças estiradas a ser determinada. 

Serão utilizadas outras ferramentas da 

Qualidade, tais como Checklist, Diagrama de 

Ishikawa, Plano de Ação e Fluxograma, 

atreladas ao Mapeamento de Processos para 

fornecer suporte à padronização do estiramento 

de estojos de munição. 

Resultados  

Com a aplicação das ferramentas, espera-se uma 

significativa redução do índice de estojos 

arranhados.  

Outrossim, acredita-se que esta padronização de 

processos contribuirá para a redução de demais 

avarias nas peças produzidas se implementada 

ao longo de todo o processo produtivo de 

fabricação das munições, o que pode representar 

uma vantagem competitiva considerando que, 

segundo Slack³, a qualidade dos processos 

conduz à satisfação dos stakeholders. Além 

disso, esta ferramenta promoverá uma 

consequente redução do retrabalho de estojos 

estirados. 

Conclusões 

Em virtude dos fatos mencionados, espera-se 

que a aplicação desta ferramenta da Qualidade 

contribua para a melhoria do acabamento dos 

estojos estirados, impactando diretamente na 

redução dos índices de retrabalho e de avaria 

das munições produzidas pela fábrica. 
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Introdução 

Nos últimos anos, o setor naval passou a 

depender cada vez mais do Desenho Auxiliado 

por Computador (CAD). A presença do modelo 

tridimensional de uma embarcação é 

frequentemente necessário no setor naval. 

Entretanto, esse modelo, por algum motivo, 

pode estar indisponível para o estaleiro de 

reparo ou mesmo para o próprio proprietário, o 

que pede uma rápida forma de aquisição do as 

built como solução. Nesse âmbito, a 

fotogrametria surge como uma tecnologia capaz 

de produzir um documento autêntico, obtendo a 

forma exata do objeto em estudo. Esse trabalho 

tem como objetivo a obtenção do modelo 3D 

detalhado e preciso do casco de um modelo em 

escala reduzida de um rebocador utilizando uma 

interação entre softwares de fotogrametria 

digital e CAD, e ainda, a partir das superfícies 

obtidas, alcançar seus cálculos hidrostáticos. 

Material e Métodos 

Para a realização desse trabalho, os dados 

espaciais da embarcação serão obtidos através 

de fotogrametria. Na etapa de aquisição das 

fotografias, será utilizada, uma câmera DSLR 

Canon T5i com uma lente 50mm acoplada. 

Posteriormente, com o uso do software 

PhotoScan, será dado: o alinhamento das fotos, 

construção da nuvem de pontos e construção do 

modelo. Por conseguinte, a superfície será 

tratada através do software Rhinoceros, e 

finalmente, no software MaxSurf serão obtidos 

os dados hidrostáticos da embarcação. 

Resultados  

Por meio das superfícies obtidas, espera-se que 

nessa pesquisa sejam apontados métodos 

eficazes de se obter o modelo tridimensional de 

embarcações, além da efetivação de sua 

utilidade através da aquisição dos dados 

hidrostáticos do modelo em similaridade do 

original. A técnica foi aproveitada 

preliminarmente para outros elementos da 

embarcação, como por exemplo, a engrenagem 

de redução representada nas figuras 1 e 2. 

 

Figura 1: Preparação para a aquisição das fotos 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 2: Modelo processado e texturizado no 

software Agisoft PhotoScan 

 
Fonte: O próprio autor 

Conclusões 

A fotogrametria se apresenta como uma 

alternativa válida capaz de gerar modelos as-

built de superfícies tridimensionais, inclusive 

duplas curvas encontradas na arquitetura naval. 

Desse modo, espera-se que este estudo 

proporcione não apenas vantagens econômicas 

por utilizar equipamentos de baixo custo, mas 

também, reduções de tempo gastos, permitindo 

inserir a metodologia na rotina do estaleiro. 
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Introdução 

O ensino de cursos de Tecnologia é baseado, 

fundamentalmente, em algumas ciências 

básicas, especialmente matemática e física. São 

conhecimentos primordiais para as teorias 

inerentes a cada uma das especialidades da área 

tecnológica. O ensino dessas ciências, bem 

como das especialidades, tradicionalmente tem 

sido baseado em aulas expositivas, exercícios 

analíticos e provas. Este projeto tem sua base de 

desenvolvimento soluções computacionais para 

dispositivos móveis para apoio ao ensino da de 

tópicos do Curso de Tecnologia em Construção 

Naval. Esse desenvolvimento está pautado em 

três pilares principais: (A) o uso da informática 

como ferramenta para melhorar o processo de 

ensino e aprendizagem1; (B) os conhecimentos 

técnicos das disciplinas básicas e profissionais 

do curso de Tecnologia em Construção Naval; e 

(C) a Teoria da Aprendizagem significativa 

(TAS) como suporte teóricos para a aplicação 

das soluções computacionais com os discentes 

do curso da Tecnologia em Construção Naval da 

UEZO.  

Material e Métodos 

O projeto encontra seu embasamento teórico na 

utilização de técnicas da computação e na 

utilização de conceitos da área para a construção 

dos protótipos e da teoria cognitiva da 

aprendizagem significativa proposta por David 

Ausubel2. Inicialmente pretende-se estudar e 

organizar os tópicos que serão alvo inicial de 

desenvolvimento proposto neste projeto. Como 

ferramenta principal para o desenvolvimento 

dos aplicativos para dispositivos móveis será 

utilizada a IDE Android Studio. O Android 

Studio é uma ferramenta para a programação de 

dispositivos que tenham o seu sistema 

operacional o Android. A teoria de 

aprendizagem significativa, proposta por David 

Joseph Ausubel, é o principal referencial teórico 

deste trabalho. Segundo Moreira e Masini 

(2011) a principal característica da teoria 

proposta por Ausubel indica que a 

aprendizagem significativa acontece quando o 

novo conhecimento apresentado de uma forma 

lógica interage com o conhecimento que o 

aprendiz já sabe, isto é, com a estrutura 

cognitiva do indivíduo, sendo assim assimilado 

e contribuindo para dar um significado para o 

novo conhecimento, Ausubel chama esse 

processo de diferenciação progressiva.  
 

Resultados  e Conclusões 

Como resultados espera-se que sejam 

desenvolvidos aplicativos para dispositivos 

móveis para apoio ao ensino das Tecnologias da 

Construção Naval. No caso dos aplicativos 

desenvolvidos, admite-se que um possível 

indicador do sucesso no uso dos protótipos a 

grande utilização pelos alunos e professores em 

sala de aula e em trabalhos de extensão e 

pesquisa. O interesse da comunidade acadêmica 

local é importante indicador. É esperado 

também que trabalhos de conclusão de curso de 

Tecnologias da Construção Naval possam 

envolver temas relacionados aos 

desenvolvimentos previstos no projeto. 
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Introdução 

Em um processo produtivo, deve-se buscar a 

realização de todas as atividades 

relacionadas na criação do produto com a 

máxima eficiência. Dessa forma é possível 

operar com o menor custo e consequentemente 

maior rentabilidade. Este trabalho apresenta a 

proposta realizada para uma fábrica de 

autopeças com o objetivo de eliminar tempos 

ociosos e aumentar a eficiência do operador na 

linha de montagem. 

Material e Métodos 

Esta proposta foi elaborada a partir do uso de 

técnicas de cronoanálise desenvolvidas por 

Frederick Taylor que consiste, em seu princípio, 

na medição do tempo dos elementos de trabalho 

necessários que cada operador realiza em 

determinada função para a fabricação de um 

item específico1. Dessa forma, avaliou-se a 

média de tempo necessária para realização de 

cada ação de cada operador, e com os resultados 

obtidos, utilizou-se o gráfico Yamazumi, 

ferramenta originada da metodologia Lean 

Manufacturing, de modo a simular as 

realocações das atividades mensuradas entre os 

operadores após uma quantidade definida de 

cronometragens para cada etapa do processo do 

produto analisado. 

Resultados  

Como resultado, verificou-se que apesar de 

algumas atividades de alguns operadores não 

serem passíveis de realocação tanto pela 

distância entre os postos de trabalho quanto pelo 

valor superior ao tempo de ciclo da máquina 

após a simulação, outras atividades foram 

divididas com êxito entre os operadores, o 

que após uma sessão de testes comprovou-se 

como possibilidade a redução de 7 pessoas para 

5 pessoas durante a fabricação do produto 

acompanhado. Provou-se então que há uma 

oportunidade válida de gerar redução dos 

recursos humanos necessários para a produção 

de alguns produtos e a realocação destes 

recursos para outras atividades na fábrica.  

Conclusões 

O resultado deste estudo concluiu que existem 

oportunidades de melhoria em várias etapas do 

processo produtivo de uma empresa, e que usar 

técnicas difundidas desde o início da Segunda 

Revolução Industrial ainda se mostram como 

uma boa alternativa para a melhoria da 

eficiência e produtividade. 
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 Palavras-chave: banhos de conversão, aço galvanizado, ensaios eletroquímicos 

Introdução 

A corrosão é um fenômeno de degradação que 

atinge principalmente os materiais metálicos. Os 

fenômenos corrosivos afetam o desempenho e a 

durabilidade dos materiais, causando prejuízos 

de ordem econômica e ambiental. Dessa forma, 

é de fundamental importância a aplicação de 

métodos que possam inibir ou minimizar a 

corrosão. A cromatização é um procedimento 

realizado sobre os revestimentos metálicos (aço 

galvanizado, ligas de magnésio e alumínio) a 

fim de aumentar a vida útil desses materiais. 

Contudo, a aplicação dos íons cromato é 

bastante nociva ao meio ambiente e ao homem 

por ser considerada carcinogênica. Alguns 

trabalhos podem ser encontrados na literatura 

que estudam potenciais substitutos aos íons 

cromato e que possuam um perfil 

ambientalmente amigável1-3. Nesse sentido, o 

objetivo desse trabalho foi estudar a atuação dos 

íons permanganato e molibdato na formação das 

camadas de conversão sobre o aço galvanizado, 

através de polarização potenciostática e 

impedância eletroquímica. 

Material e Métodos 

As amostras utilizadas consistiram de chapas de 

aço galvanizado comercial usinadas em forma 

de placas nas dimensões 3 x 3 cm. Os banhos de 

conversão foram preparados partindo de 

reagentes de grau analítico contendo os íons 

permanganato e molibdato em diferentes 

concentrações. Após a imersão as amostras nos 

banhos de imersão, as mesmas foram secas em 

estufa, seguidas da obtenção dos ensaios 

eletroquímicos conforme apresentado na figura 

abaixo. 

 

 
Figura 1: Esquema de preparo das camadas de conversão sobre o aço 

galvanizado. 

Os ensaios eletroquímicos foram obtidos em um 

potenciostato da AUTOLAB (PGSTAT302N), 

através de uma célula de três eletrodos, em 

eletrólito uma solução aerada de NaCl 3,5%, e 

temperatura ambiente. 

Resultados  

Os resultados obtidos a partir dos ensaios 

eletroquímicos realizados: indicaram que tanto o 

molibidato quanto o permanganato podem 

auxiliar na redução dos processos corrosivos 

sobre o aço galvanizado no meio estudado. 

Verificou-se que para cada tipo de banho existe 

uma concentração especifica na qual o efeito 

protetor é maximizado. A tabela 1 mostra o 

efeito do tratamento de conversão sobre o 

potencial de circuito aberto do aço. Percebe-se 

que a presença da camada de conversão 

promove uma mudança para potenciais mais 

negativos em relação à amostra não tratada. 

 
Tabela 1: Potencial de circuito aberto do aço galvanizado nas 

diferentes condições de camada de conversão, em meio NaCl 3,5% 

 

Conclusões 

A partir dos ensaios preliminares realizados é 

possível afirmar que tanto o banho contento íons 

permanganato e íons molibdato, constituem uma 

alternativa promissora como substitutos dos íons 

cromato nos banhos de conversão. No entanto a 

composição do banho possui influencia 

significativa no efeito protetor promovido por 

camada de conversão.  No momento ensaios de 

impedância eletroquímica estão sendo 

realizados 
Agradecimentos: A FAPERJ 
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 Palavras-chave: Taninos, aroeira, aditivos para tintas

Introdução 

A busca por reagentes, matéria-prima e rotas 

sintéticas advindas de fontes renováveis é uma 

necessidade do tempo presente. A maneira de 

manufaturar artefatos e produtos de bens de 

consumo observando às questões ambientais é 

primordial para atualidade.  
Conhecida pelos nomes populares de aroeira 

vermelha, corneíba, fruto-de-sabiá, aroeira 

branca e aroeira do sertão, a espécie Schinus 

terebenthifolius Raddi, pertencente à família das 

Anacardiaceae, é nativa da América do Sul 

(Peru) e também pode ser encontrada em países 

europeus, asiáticos e outros da América do Sul. 

São catalogados em solo brasileiro cerco de oito 

espécies diferentes.¹ 

Taninos são compostos fenólicos que são 

formados a partir da via biossintética do ácido 

chiquímico.²  Podem ser encontrado em raízes, 

flores, frutos, folhas, cascas e na madeira e 

conferem  a comidas e bebidas sabor 

adstringente além de possuírem atividades 

antimicrobianas, antifúngicas, cicatrizante entre 

outras.³ 

                Material e Métodos 

O processo da extração dos Taninos foi 

realizado por meio do método de decocção. Para 

tal foram utilizados 340g das folhas frescas de 

aroeira em 800 ml de água destilada. O sistema 

foi filtrado e a solução obtida foi acrescida de 

sulfato cúprico (CuSO4) 1M até total 

precipitação de taninos. Posteriormente, foi 

adicionada uma solução de hidróxido de sódio 

(NaOH) 0,04M previamente aquecida a 60ºC. O 

sistema permaneceu em agitação constante até a 

precipitação total do tanato de cobre. Após a 

precipitação, o pH foi ajustado para 5,5 com 

hidróxido de potássio (KOH) 40%. Em seguida, 

o sistema foi filtrado a vácuo e o precipitado 

castanho recolhido, lavado com água destilada e 

seco em estufa por 24h. O Tanato de cobre foi 

avaliado qualitativamente quanto a sua 
hidrofilicidade / hidrofobicidade por meio de 

teste de solubilidade. Para tal foram utilizados a 

razão soluto:solvente 1:50 m/v. Foram usados 
para o teste de solubilidade; hexano. acetona, 

água e água+ acetona. Utilizou-se agitador 

vórtex por 4 minutos para homogenização do 

sistema.  

Resultados  

A síntese do tanato de cobre pôde ser 

reproduzida conforme descrita na literatura2 . 

Sendo confirmada pela obtenção do precipitado 

castanho. Os resultados do teste de solubilidade 

do produto de síntese estão descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1. Avaliação da solubilidade de taninos 

em diferentes solventes e mistura de solventes. 

  
 
Verificou-se que o produto de síntese possui 

características hidrofílicas acentuadas. O 

produto apresentou maior solubilidade no par 

solvente água + acetona do que nos solventes 

puros.  

 Conclusões 

O par de solventes água+acetona foi o que 

melhor solubilizou o tanato de cobre. A partir 

destes resultados pode-se prosseguir para a 

escolha da resina polimérica de maior 

compatibilidade química e consequentemente a 

escolha das tintas mais adequadas para os testes. 
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 Palavras-chave: Reologia, blendas poliméricas, química verde. 

Introdução 

Blendas poliméricas são amplamente estudadas 
devido à facilidade de obtenção de novos 

materiais com propriedades específicas, 

utilizando materiais existentes. O 6° princípio 

da química verde preconiza evitar a produção 

de novos materiais por rotas sintéticas. O uso 

de blendas está em consonância com os 

princípios da Química Verde. O copolímero de 

estireno-butadieno-estireno (SBS) é utilizado 

na indústria de calçados e asfáltica e confere ao 

artefato final maciez, menor dureza, alta 

resistência à deformação, excelente resistência 
à fadiga e fácil processamento. O copolímero 

de etileno-acetato de vinila (EVA) é utilizado 

em solados e artefatos expandidos, adjudica ao 

material conforto. Neste trabalho estudou-se a 

blenda SBS/EVA. Para que a blenda final tenha 

propriedades desejadas é necessário que a 

energia livre de Gibbs seja negativa, 

favorecendo a difusão molecular. 

Material e Métodos 

Os materiais utilizados foram: copolímero de 

etileno-acetato de vinila com 18% de grupos 

acetato, copolímero de estireno-butadieno-

estireno contendo 30% de butadieno e o liquido 

da casca da castanha do caju. A Tabela 1 

apresenta a formulação estudada. 

Tabela 1. Formulação em percentagem. 

Código EVA SBS LCCC 

IPF-0 50 50 0 

IPF-1 50 50 5 

IPF-2 50 50 10 

IPF-3 50 50 15 

As blendas foram produzidas em extrusora 

dupla rosca, com velocidade de 49 rpm a 140°C. 

As amostras extrusadas foram secas em estufa a 

40 °C por 48 horas. Os corpos de provas foram 

obtidos por compressão em prensa hidráulica 

aquecida a 160°C, sob pressão de 3 toneladas 

por 3 minutos. As propriedades mecânicas 
avaliadas foram: dureza, densidade e índice de 

fluidez. A reologia foi realizada em reômetro de 

placas a 140 °C (ensaio de varredura de 

frequência). 

Resultados  

A Tabela 2 apresenta os resultados das 

propriedades mecânicas estudadas neste 
trabalho. Nota-se que a adição do LCCC 

provoca redução na Dureza, na Densidade e 

aumento do MFI.  

Código 
Densidade 

(g/cm
3
) 

MFI 

(g/10min.) 

Dureza 

(Shore D) 

IPF-0 0,9266 2,32 29,2 

IPF-1 0,9162 3,41 25,4 

IPF-2 0,8944 4,38 24,4 

IPF-3 0,8734 4,73 23,0 

A Figura 1 apresenta o comportamento 

reológico dos copolímeros. Nota-se que o limite 

da viscoelasticidade linear é maior para o EVA. 

Com a adição do LCCC nota-se o deslocamento 

do LVE para valores superiores de deformação. 

 
Figura 1.Reologia dos copolímeros 

Conclusões 

O LCCC plastifica a blenda e migra para a fase 

menos viscosa, EVA. 
Agradecimentos: FAPERJ e CNPq  
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                            Introdução 

A logística nos dias atuais é um setor que utiliza 

estratégias a fim de reduzir processos de recepção, 

armazenagem e expedição de produtos, visando 

atender o cliente de forma eficaz e eficiente. No 

estudo aplicado, foi utilizado o método de Kanban 

para gerenciar o estoque, com finalidade de ganho 

de produtividade na preparação do planejamento de 

venda semestral, que possui o objetivo de sinalizar 

ao comércio de vendas a data de fabricação dos 

lotes para evitar que haja em estoque produtos cujo 

vencimento está próximo.  

                            Materiais  
O material utilizado consiste no uso de etiquetas 

coloridas de três cores diferentes, com o objetivo de 

representar, cada uma delas, um ano de fabricação. 

O lote de estoque estudado apresentava produtos 

cuja fabricação era de 2016 a 2018, com data de 

validade de três anos e uma particularidade de 

expedição para exportação de no máximo um ano. 

 

                          Resultados 

A tabela 1 e as figuras 1 e 2 apresentam os 

resultados obtidos após a aplicação das etiquetas no 

momento de conferência de carga pelo expedidor. 

Observou-se que o método Kanban é um grande 

facilitador no processo de exportação, uma vez que 

a conferência de tais produtos pode ser feita de 

forma mais veloz, se sinalizada com diferentes 

cores. Dessa forma, as etiquetas, que possuíam a 

data de fabricação bastante reduzida, podem ser 

visualizadas em sua totalidade, o que antes não era 

possível. O estudo exemplificou ganho de 75% na 

preparação de carga para exportação de produtos.  

 

A seguir uma tabela e imagens que ilustram o 

ganho citado: 

Tabela1 – Resultado da conferência de cargas 

 

 

 

Fonte: os autores (2018) 

 

 

Figura1- Comparação entre conferências 

de cargas 

Fonte: os autores (2018) 

 

Figura 2 – Detalhe das conferências 

Fonte: os autores (2018) 

                            Conclusão 
    Fica evidente, portanto, a importância do estudo 

aqui explicitado. Através de sua implementação, é 

possível perceber um alto ganho de produtividade - 

tanto na expedição quanto na conferência dos 

produtos - além da redução do tempo para o 

desempenho da função e a diminuição de risco de 

venda de produto vencido, tudo isso por um baixo 

custo.  

Referências 

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística 

empresarial: o processo de integração da cadeia 

de suprimento. São Paulo, Atlas, 2001.   

MOURA, R. A., 1989, Kanban – A Simplicidade 

do Controle da Produção. São Paulo, IMAM. 

Tempo de verificação de carga 
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 Palavras-chave: PEAD pós-consumo, blendas poliméricas, SBS  

Introdução 
As crescentes aplicações do polietileno de alta 
densidade (PEAD), principalmente no setor de 
embalagens de rápido descarte, vêm tornando-o 
um dos plásticos mais consumidos no mercado 
mundial. Devido ao grande descarte e geração 
de resíduos de PEAD, a importância da 
reciclagem cresce, não somente para a classe 
dos polietilenos como também para toda a 
classe de polímeros1,2. O objetivo deste trabalho 
foi preparar e caracterizar blendas de polietileno 
de alta densidade virgem (PEADV) e pós-
consumo (PEADPC) com diferentes teores de 
copolímero de estireno-butadieno-estireno 
(SBS).  

Material e Métodos 
As blendas de PEADv/SBS e PEADPC/SBS nos 
teores de 0, 10, 20, 30 e 40% em massa de SBS 
foram processadas em extrusora dupla rosca co-
rotatória. O perfil de temperatura utilizado foi 
de 115 a 180ºC e velocidade de rotação de 
60rpm. Para o estudo das propriedades físicas 
(densidade, dureza e MFI) e morfológicas 
(MEV), as amostras foram prensadas em prensa 
térmica na temperatura de 190ºC, com pressão 
de 4 toneladas durante 3 minutos.  

Resultados  

A Tabelas 1 apresenta os resultados de 
densidade, dureza e índice de fluidez (MFI) dos 
polímeros puros (PEADPC e SBS) e das blendas 
PEADPC/SBS.  
 

Tabela 1. Resultados de densidade, dureza e MFI das 
amostras puras e blendas com o PEAD pós-consumo. 

Amostras Densidade 
(g/cm3) 

Dureza 
(Shore D) 

MFI 
(g/10min) 

PEADpc 0,932±0,010 58,80±1,89 6,480±0,005 

PEADpc/SBS10 0,910±0,030 56,80±2,92 7,980±0,016 

PEADpc/SBS20 0,935±0,050 54,60±1,49 8,185±0,012 

PEADpc/SBS30 0,915±0,020 56,60±1,49 9,617±0,002 

PEADpc/SBS40 0,890±0,010 55,60±3,20 10,402±0,019 

SBS 0,915±0,030 28,80±1,72 20,995±2,800 

As blendas obtidas com os dois polímeros não 
apresentaram variações consideráveis nos 
valores de densidade e de dureza. Nos 
resultados de MFI das blendas com o PEADv foi  

observada uma diminuição da fluidez com o 
aumento do teor de SBS nas blendas. Para as 
misturas de PEADPC/SBS foi observado um 
aumento nos valores de fluidez com o aumento 
do teor de elastômero (SBS) na blenda. Nesse 
caso os aditivos presentes no polímero pós-
consumo atuam como plastificantes facilitando 
a fluidez das blendas, diminuindo a viscosidade. 
A Figura 1 mostra a análise de microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) das blendas. 

 
Figura 1. Morfologia obtida por MEV da amostra (a) 

PEADv/SBS20 e (b) PEADPC/SBS20. 
Na amostra PEADv/SBS20 (Figura 1a) os 
domínios esféricos da fase dispersa de SBS, 
com superfícies bem lisas, evidenciaram 
praticamente nenhuma adesão entre as fases. 
Contudo, quando comparada com o PEADPC 
(Figura 1b), pode-se inferir que houve uma 
maior dispersão da borracha. 

Conclusões 
As blendas obtidas não apresentaram variações 
significativas de densidade e dureza. Foi 
observada uma diminuição do MFI para as 
blendas obtidas com o PEADv com o aumento 
do teor de SBS. Já para as misturas obtidas com 
o PEADPC foi verificado um aumento do índice 
de fluidez com o aumento do teor de elastômero 
nas blendas. A análise de MEV da blenda 
PEADv/SBS20 demonstra que não ocorreu 
adesão entre as fases, porém apresentou uma 
maior dispersão do elastômero quando 
comparada com a benda PEADPC/SBS20. 
Agradecimentos: Os autores são gratos a UEZO.  
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 Palavras-chave: resina epoxídica, rotas sintéticas, propriedades da epóxi

Introdução 

As resinas epóxi são conceituadas como pré-

polímeros de baixo peso molecular contendo 

mais de um grupamento epóxi. Quando sofrem 

a reação com o agente de cura, reticulam-se, 

tornando-se resinas termorrígidas. 

As propriedades finais do material dependem da 

estrutura química da resina epóxi, bem como, da 

natureza do agente reticulante. Este trabalho tem 

por objetivo fazer um apanhado bibliográfico 

das principais rotas de síntese para a obtenção 

das principais resinas epoxídicas. 

Revisão Bibliográfica 

O éter diglicidílico do Bisfenol-A (DGEBA) é 

produzido pela reação da epicloridrina com o 

Bisfenol-A na presença de um catalisador 

básico. A fig.1 mostra a estrutura química do 

DGEBA. Moléculas de baixo peso molecular 

tendem a serem líquidas e de alto peso 

molecular tendem a serem sólidos ou líquidos 

mais viscosos.  

Yang et al.1 sintetizaram uma resina epóxi de 

baixa viscosidade pela reação de 

polietilenoglicol com a resina epóxi DGEBA. A 

resina epóxi passou pelo processo de cura 

usando um fotoiniciador catiônico sob luz UV, e 

o grau de reticulação ultrapassou 90% em 40s. 

Czub2 sintetizou resinas epóxi de alto peso 

molecular a partir de óleos naturais modificados 

do Bisfenol-A.  

 

Figura 1. Estrutura química do DGEBA. 

 

As resinas epóxi tetrafuncionais são sintetizadas 

ao reagir 1,3 diamino-benzeno ou 4,4’ amino-

difenil-metano com epicloridrina. A fig. 2 

mostra as estruturas químicas destas resinas. 

Elas possuem alta funcionalidade epoxidíca e 

alta densidade de ligações cruzadas, e assim, 

demonstram excelente resistência química, alto 

módulo, bom efeito bloqueador de UV, e boa 

estabilidade térmica. 
 

 

Figura 2. Estruturas químicas das resinas epóxi 

tetrafuncionais. 

 

As resinas com estrutura alifática e 

completamente saturadas contribuem para 

excelente estabilidade de UV, boa resistência a 

intempéries, boa resistência a chama e 

excelentes propriedades elétricas.  

A resina epóxi cicloalifática sintetizada em duas 

etapas de reação, contendo anéis imida e 

grupamentos siloxanos 1,3 – bis [3- (4,5 – epóxi 

– 1,2,3,6- tetrahidroftalimido) propil] tetrametil-

disiloxano (BISE)3.  

 

Figura 3. Estrutura química da resina BISE. 

 

A resina BISE quando bastante reticulada 

produz uma resina com boa estabilidade térmica 

e temperatura de transição vítrea (Tg) 

relativamente baixa quando comparada com as 

resinas disponíveis comercialmente. 
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Introdução 

O mercado e a economia capitalista têm exigido 

cada vez mais competitividade para uma 

organização reduzir custos e sobreviver numa 

realidade em que apenas os melhores 

permanecem operantes. E para alcançar os 

objetivos supracitados, as organizações estão 

optando por recursos que as diferem das demais. 

Segundo Fenili1 (2014), as empresas precisam 

ser flexíveis para agirem e reagirem 

rapidamente à concorrência e às mudanças no 

mercado. Na busca pela flexibilidade, 

comumente encontra-se empresas que buscam 

diferenciar-se no mercado através um estreito 

relacionamento com a sua Cadeia de 

Suprimentos. 

Diante disso, o presente trabalho pretende, 

através de pesquisas bibliográficas e análise de 

estudo de caso, abordar o que seria a análise de 

desempenho de fornecedores, como a análise 

deve ser feita, quais fatores levarem em conta na 

hora de avaliar o fornecedor, e como gerenciar 

essas informações dentro da organização, a fim 

de garantir a excelência na prestação de serviço 

ou fornecimento ao cliente final. 

Material e Métodos 

Para a realização do trabalho, serão utilizadas 

pesquisas de observação do autor através do 

estágio supervisionado na empresa do estudo de 

caso, além de pesquisas bibliográficas em 

consultas de livros, artigos, dissertações e sites 

com o objetivo de fornecer contribuições 

teóricas e práticas referentes ao tema proposto. 

De acordo com Triviños apud Zanella3, a 

pesquisa descritiva planeja “descrever com 

exatidão os fatos e fenômenos de determinada 

realidade”. Assim, é possível caracterizar o 

presente estudo como uma pesquisa descritiva, 

além de tratar-se de um estudo de caso. 

Resultados  

A avaliação de desempenho de fornecedores é 

importante para qualquer empresa diante do 

mercado competitivo atual. Segundo Lucena2, 

mesmo que a empresa não disponha de um 

sistema formal de Avaliação de Desempenho, a 

gerência do desempenho é inerente ao processo 

administrativo do negócio. 

Portanto, no que se refere aos clientes finais dos 

processos, os principais critérios de avaliação de 

desempenho de fornecedores se classificam em: 

Consistência, Competência, Tempo de 

Atendimento, Flexibilidade, Segurança e 

Custos. 

Conclusões 

A análise de desempenho em um determinado 

processo é importante para todas as áreas de 

uma empresa, inclusive para a área de Compras, 

visto que necessita de um eficiente método de 

avaliação de desempenho dos fornecedores no 

que tange os seus serviços contratados, para que 

haja a garantia da conformidade e da qualidade 

dos mesmos. 

Diante dos fatos mencionados, é importante 

estudar e ponderar as contribuições teóricas e 

práticas para analisar o acompanhamento dos 

indicadores de desempenho de fornecedores da 

empresa, principalmente àqueles que estão 

diretamente relacionados com a atividade 

primária da empresa, geração de energia 

elétrica, como fornecedores de materiais 

elétricos e mecânicos para a manutenção 

corretiva e preventiva de equipamentos, assim 

como os fornecedores prestadores de serviços 

importante para o funcionamento da 

organização. 
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Introdução 

A prática da melhoria continua é de grande 

valor dentro das empresas, uma vez que, ter a 

mentalidade dos funcionários voltada para o 

progresso garante que a performance da mesma 

seja sempre mais desafiada. O que melhora o 

não só o resultado de produção, mas também 

impacta diretamente numa melhor 

competitividade. O que no cenário global atual é 

fundamental para a sobrevivência da empresa. 

Material e Métodos 

Será realizado um projeto para a disseminação 

do “estado de espirito” Lean utilizando a 

metodologia DMAIC em uma empresa X, que 

consiste em 5 fases: Definir, Medir, Analisar, 

Implementar/Melhorar e Controlar. A fim de 

despertar o olhar crítico da equipe com relação à 

eliminação de desperdícios, através da aplicação 

prática das ferramentas.O projeto tem o objetivo 

de reorganizar as atividades dentro de uma ilha 

de produção a fim de obter uma redução de 

5.811 horas trabalhadas/ano, aumentando a 

performance de três postos ligados à mesma, 

através da eliminação de desperdícios nos 

processos e aumento do valor agregado para o 

cliente até dezembro 2018.  

Resultados 

Na fase D, o escopo do projeto foi definido 

através da identificação do problema “y” 

constatado como oelevado custo de realização 

industrial, levando em conta as necessidades 

tanto do cliente (VOC), quanto do Business 

(VOB).  
 

A partir disso um 

SIPOCfoi realizado 

para definir o 

perímetro a ser 

estudado, essa 

ferramenta consiste 

em descrever o fluxo 

desde as entradas de 

um processo vindas 

do fornecedor, até a 

saída gerada para o 

cliente.  
 

A fase M se deu pela 

coleta de dados do 

perímetro definido, 

assim como o 

mapeamento e análise 

da cadeia de valor do 

processo principal 

identificado (VSM).  
 

Encima do percentual de Não Valor Agregado, 

a equipe pontou os maiores desperdícios 

encontrados (dentre transporte, espera, super 

processamento, etc.) e, como o auxílio de uma 

matriz de priorização, definiu quais as possíveis 

causas “x” que mais impactavam 

noacarretamento do problema “y”.  

Conclusões 

A conclusão do projeto até o atual momento é 

que 5 “x” foram encontrados e uma análise mais 

profunda de causa raiz será realizada na fase A, 

através de ferramentas como: Ishikawa, Pareto, 

5W, etc. A fim de encontrar a melhor forma de 

contra-ataca-las. 
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Introdução 

O transporte aquaviário engloba o marítimo,  fluvial e o lacustre 

além de ser o mais barato e também o que consome menos energia 

e o mais indicado para mover grandes volumes a grandes 

distâncias. No Brasil mesmo com sua extensa costa marítima 

também conta com diversos rios que são propícios para a 

movimentação interna de cargas, o transporte aquaviário é de 

imensa importância para a movimentação de produtos agrícolas 

dentro do país. Além disso, de acordo com pesquisas ligadas ao 

sistema FIRJAM, a indústria naval apresentou um crescimento 

logo após o início as explorações do pré-sal, gerando um aumento 

na necessidade de embarcações de apoio costeiro e profissionais 

nesta área, a modelagem em 3D vem como uma ferramenta para 

facilitar o desenvolvimento de embarcações e diminuir o número 

de falhas, barcaças são embarcações de apoio e transporte, neste 

estudo juntamente com a discussão sobre os modais de transporte 

também será abordado a construção da embarcação NORSUL 12/ 

NORSUL VITÓRIA com o software Autocad 2016. 

Material e Métodos 

As pesquisas de gráficos de comparação foram baseadas em 

artigos divulgados pelo pelo site IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada). O software utilizado para elaborar a 

modelagem foi o AutoCad versão 2016. A modelagem foi dividida 

em duas partes: uma parte bidimensional, que servirá de base para 

a modelagem tridimensional (modelagem 3D). Alguns comandos 

utilizados na parte bidimensional foram: Rectangle: constrói 

retângulos; Arc: constrói arcos de circunferências; Trim: Apaga 

partes de entidades entre fronteiras; Mirror: permite rebater ou 

espelhar o objeto selecionado; Comandos utilizados no plano XYZ 

(3D): Offset: Cria uma cópia paralela do objeto selecionado com 

um deslocamento determinado por uma distância; Move: Move as 

entidades a indicar; Loft: Criando sólidos utilizando múltiplos 

contornos; BOX: Cria uma caixa sólida tridimensional; Presspull: 

Modifica dinamicamente objetos por extrusão e deslocamento. 

Resultados  

O gráfico mostrado na Figura 1 compara os gastos com frete entre 

os 3 modais mais utilizados no Brasil que são o rodoviário, 

ferroviário e hidroviário. O produto em transporte são granéis em 

geral. A Figura 2 mostra a vista da modelagem bidimensional e a 

Figura 3 mostra parte da vista da modelagem tridimensional do 

NORSUL VITÓRIA. 
Fig 1: Fretes para transportes de granel sólido Agrícola, por modo 

 

 
Fonte:ANTAQ,2013 

 
Fig 2: Visão 2D da modelagem 

 

Fonte: Próprio autor 
 

Fig 3: Visão 3D da modelagem 
 

Fonte: Próprio autor 

Conclusões 

Claramente o modo Hidroviário necessita ser melhor explorado no Brasil 

devido sua grande extensão de hidrovias e sua costa marítima e o software 

AutoCad 2016 consegue facilitar a modelagem interna e externa de 

diferentes tipos de embarcações. 
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Introdução 

O desenvolvimento de nanoestruturas com 

propriedades antibacterianas é observado na 

literatura em diversas aplicações envolvendo 

nanopartículas (NPS) de Ag, ZnO, TiO2 , SnO2 e 

CuO. O uso de nanopartículas bimetálicas é  

vantajoso em razão da eficácia do produto, pois 

a elevada relação entre a área superficial e o 

volume exibidos pelas NPs permite que 

mínimas quantidades do  material seja suficiente 

para conferir excelentes propriedades 

antibacterianas
1,2

. O presente trabalho tem como 

objetivo sintetizar nanopartículas bimetálicas 

(AgCu) dispersas em carvão ativado (CA) para 

aplicações antibacterianas. 

Materiais e Métodos 

Para a síntese das NPs de Cu e Ag foram 

utilizados os sais de AgNO3 e CuSO45H2O. 

Quantidades determinadas dos sais foram 

dissolvidas em água destilada para atingir a 

concentração de Ag e Cu a ser impregnada ao  

CA. A amostra 0,2%Ag 0,8%Cu/CA foi 

preparada em rotaevaporador a 80
o
C por 1h, 

seguida da calcinação  a 350
o
C por 1h em forno 

mufla, para decomposição térmica dos sais 

metálicos. As amostras foram caracterizadas 

para obtenção das propriedades estruturais por 

DRX (Rigaku, modelo Miniflex II) e texturais 

realizada em um sistema de sorção de gases  

(Autosorb Nova 1200 Series,  Quantachrome). 

Das isotermas de adsorção e dessorção de N2 a 

77K foram obtidas  (área superficial BET 

(SBET), área de microporos (Sm), volume de 

poro (Vp) e o diâmetro  médio dos poros (dp). 

Resultados 

A Figura 1 mostra o DRX  das amostras 

0,2%Ag0,8%Cu/CA (b)  e do CA original (a).  

                  
           Figura 1. DRX das amostras 

A Tabela 1 mostra os parâmetros encontados no 

DRX e na base de dados do JCPDS. Observam-

se planos com interferência de Ag e Cu nas 

formas metálicas e de CuO indicando que a 

impregnação com NPs metálicas alterou a 

estrutural basal do CA. Os tamanhos estimados 

dos cristalitos das NPs de Ag e Cu foram 

determinados pela equação de Scherrer e  

variaram entre 10,01 a 18,83nm.    
Tabela 1.  Parâmetros do DRX da amostra 

0,2%Ag0,8%Cu/CA.  
 
2 (o) Planos de 

difração 

(hkl) 

Diâmetro medio 

d(nm)  (Eq.  

Scherrer) 

Estrutura3  

26,72  110 18,83 Cu , cúbico 

37,36 105 15,66 Ag, hexagonal 

44,95 311 10,01 CuO, monoclínica 
 
A Tabela 2 mostra as propriedades texturais das 

amostras e observa uma redução de todos os 

parâmetros que provavelmente se deve à 

incorporação das NPs de Ag e Cu na sua 

estrutura, ocorrendo uma obstrução parcial dos 

poros do CA diminuindo seu volume e SBET .  
Tabela 2. Propriedades texturais das amostras 

carvão ativado (CA ) e  0,2%Ag 0,8%Cu /CA.  
Amostra SBET 

m2/g 

Sm 

m2/g 

Vp 

cm3/g 

dp 

nm 

Carvão ativado -CA 645,4 438,5 0,23 1,15 

0,2%Ag0,8%Cu/CA 520,8 373,2 0,20 1,36 

Conclusões 

As características do carvão ativado foram 

modificadas após o processo de impregnação 

com NPs metálicas de Ag e Cu, havendo a 

obstrução parcial dos poros e diminuição do 

volume e área superficial. Em relação aos 

valores dos diâmetro médio de poros (dp), 

ambos são caracterizados como microporos (<2) 

segundo a IUPAC. 

A decomposição térmica dos sais metálicos a 

350
o
C  foi eficiente na redução das NPs na 

forma  metálica ou de óxido, apresentando 

tamanho de cristalitos entre 10,01 a 18,83nm. 
               
Agradecimentos: UEZO, UFRJ, FAPERJ e CNPq. 
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Introdução 

De acordo com Stark et al 1 diferentes métodos 

de produção de compósitos polímero-fibra, 

ocasionam diferentes características na face do 

material produzido, sendo o processamento por 

extrusão o que gera melhores propriedades.  O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização 

do BCA em compósitos com PEAD virgem e 

pós-consumo usando duas extrusoras diferentes: 

Mono-rosca e Dupla-rosca.  

Material e Métodos 

Os compósitos de PEAD virgem e pós-consumo 

(PEADv e PEADpc) foram processados em 

diferentes equipamentos: Mono-Rosca (M) e 

Dupla- Rosca (D) utilizando 10% de  fibra de 

bagaço de cana-de-açúcar (BCA). Os 

compósitos foram caracterizados por Densidade 

(ASTM D792- 2008), Dureza Shore-D (ASTM 

D2240-2010) e MFI (ASTM D 1238). 

Resultados  

A Tabela 1 apresenta os resultados de 

densidade, dureza e MFI dos compósitos de 

PEAD reforçados com BCA. 

Tabela 1: Resultados de densidade, dureza e 

MFI dos compósitos 

 
O tipo de processamento não afetou 

significativamente as propriedades de densidade 

e dureza dos compósitos obtidos com PEADv e 

BCA. Considerando os compósitos obtidos com 

PEADpc e BCA as propriedades de densidade e 

dureza foram afetadas pelo tipo de 

processamento. Houve uma redução de 

aproximadamente 12% na densidade dos 

compósitos de PEADpc obtidos através do 

processamento na Dupla-rosca. Com relação a 

Dureza Shore D houve um aumento de 18%  

sugerindo que uma possível interação esteja 

ocorrendo entre o PEAD e o BCA, 

comportamento este que pode ser atribuído a 

melhor homogeneidade provocada pelo 

processamento na Dupla-rosca que promove 

uma melhorara no empacotamento das cadeias 

celulósicas tornando-as mais difíceis de serem 

rompidas pelo penetrador do durômetro 2,3.O 

MFI dos compósitos de PEADv e BCA não foi 

afetado pelo tipo de processamento, porém o 

MFI dos compósitos com PEADpc apresentou 

um comportamento diferente. Os compósitos de 

PEADpc obtidos na dupla-rosca apresentaram 

um aumento de 12,6 % com relação ao material 

obtido na mono-rosca. Considerando o tipo de 

PEAD, verificou-se que os compósitos obtidos 

com PEADpc apresentaram um aumento de até 

400% com relação aos compósitos obtidos com 

o PEADv provavelmente devido à cisão de 

cadeias do PEADpc. 

Conclusões 

Os compósitos de PEADv não apresentaram 

variações significativas nas propriedades 

avaliadas independente do tipo de 

processamento enquanto que os compósitos de 

PEADpc e BCA obtidos em dupla-rosca 

apresentaram uma melhoria nas propriedades 

devido a uma melhor homogeneidade dos 

materiais, maior capacidade de dispersão e 

distribuição das fibras. 
 

Agradecimentos: Os autores agradecem a Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(Faperj) e à Peterlu. 

Referências  

1. STARK, N. M. et al (2003). Effects of wood fiber 
characteristics on mechanical properties of 

wood/polypropylene composites. Wood fiber science . 35, p. 

167-174, 2003. 
2.ALBANO, C. et al (1998). Influence of a copolymer on 

the mechanical properties of a blend of PP and recycled and 

non-recycled HDPE. Polymer Bulletin, v. 41, n. 1, p. 91-98. 
3.D'ALMEIDA et al (2005). Acetilação da fibra de bucha 

(Luffa cylindrica). Polímeros 2005, vol.15, n.1 pp.59-62. 

mailto:patriciapereira@uezo.rj.gov.br


 
XI JC&T: 

Ciência para Redução das Desigualdades 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 17 e 18 de outubro de 2018. 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
 

 

Proposta: equiparar a elaboração de rotas realizadas manualmente 

contra um roteirizador em uma empresa gasógena, utilizando a 

métrica financeira custo 
 

Lucas Carrarini Cabral (PQ)¹* 

Maria Laponeide Fernandes Macedo (PQ) 1 

Valdir Agustinho de Melo (PQ)1 

  

 
1 Graduação em engenharia de produção, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste - UEZO 

*Lucascarrarini@gmail.com 

 

 Palavras-chave: Roteirizador, Custo de transporte, redução de custo logístico 

Introdução 

Com o crescimento tecnológico e o avanço da 

globalização, o mercado se torna cada vez mais 

competitivo obrigando as empresas que querem 

sobreviver a inovarem, se tornando mais 

atrativas , Bandeira e Maçada ¹. No ramo de 

gases industriais e medicinais não é diferente, 

seus custos e obstaculos na logística de 

transporte podem se tornar um diferencial para 

seus clientes. Assim, este artigo têm como 

objetivo comparar um roteirizador de transporte 

em uma companhia gasógena contra as rotas 

feitas manualmente por programadores dessa 

empresa, utilizando a métrica financeira custo 

para verificar a mais eficiente afim de mostrar a 

redução dos gastos logísticos com a 

implementação de um roteirizador, aumentando 

a performance do setor de transporte. 

Material e Métodos 

A metodologia consiste em recolher amostras de 

viagens já realizadas pelos programadores, e 

através do roteador online Router XL ², refazer 

as mesmas viagens, encontrando o Km da rota 

feita manualmente e do roteirizador. Em 

seguida, será calculado a diferença de Km entre 

os dois métodos, que será multiplicada pelo 

valor frete por Km, encontrando assim a custo 

economizado com a aplicação do roteirizador. 

Resultados  

A proposta do projeto é encontrar a diferença 

entre a elaboração de uma rota, em uma 

empresa gasógena, feita manualmente e por um 

roteador utilizando a métrica financeira custo 

para definir qual método faz rotas mais 

eficiêntes, ou seja, como o cálculo do custo é 

diretamente proporcional a quilometragem 

rodada, nessa situação a mais eficiênte seria a 

com menor Quilometragem. O resultado 

esperado é apresentar a redução do custo com a 

implementação de um roteirizador, acreditando 

que o estudo provará essa premissa.      

Conclusões 

Com o aumento da competitividade devido ao 

avanço tecnológico e a globalização, as 

empresas começaram a procurar meios de se 

tornarem mais atrativa. A companhia gasógena 

X pretende reduzir seus custos para se tornar 

cada vez mais competitiva no mercado, e então, 

encontrou no setor logístico uma forma de 

conseguir seu propósito, já que o transporte para 

a empresa é o segundo maior custo. Sendo 

assim, o estudo pretende mostrar o custo que 

será reduzido nessa área com a implementação 

de um roteador nas entregas realizadas 

diareiamente. 
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Introdução 

Atualmente as grandes empresas encontram-se 

em um ambiente de grande competitividade em 

termos de mercado. Há uma incessante busca 

por diferenciais competitivos, que possam trazer 

de alguma forma meios de melhorias no 

processo. Conseguir que a manutenção e a 

operação formem uma verdadeira equipe na 

busca de soluções constitui um desafio para as 

empresas que procuram a excelência 

empresarial. De acordo com SLACK
1
, (2009), 

“Seja a abordagem do carregamento finita ou 

infinita, quando o trabalho chega, decisões 

devem ser tomadas sobre a ordem em que as 

tarefas serão executadas. Essa atividade é 

denominada sequenciamento”. O 

sequenciamento demonstra a importância da 

organização sequencial dos processos, 

maximizando o custo benefício. Desse modo 

este projeto de pesquisa tem por objetivo 

descobrir através de métodos de 

sequenciamento, o melhor caminho para realizar 

a manutenção de um equipamento, diminuindo 

o tempo em que a máquina fica inativa, que por 

sua vez refletirá diretamente nos custos da 

empresa alvo. Este estudo será aplicado 

utilizando dados reais de uma indústria química 

no estado do Rio de Janeiro que planeja fazer 

uma parada na produção a cada três meses para 

realizar a manutenção preventiva em uma 

prensa excêntrica pneumática que é responsável 

pela produção de pedra sanitária que é principal 

produto da empresa. 

Material e Métodos 

A pausa na produção do produto mais rentável 

desta empresa gera grande prejuízo, pois 

corresponde a aproximadamente 70% do 

faturamento. De acordo com o proposto pela 

programação, a parada para a manutenção está 

prevista para levar um tempo total de 20 horas, 

o que gera um valor de R$54429,20 pelo tempo 

que a máquina deixa de fabricar. Serão 

aplicados quatro dos modelos aproximados  

 

(Heurísticos), que priorizam tarefas por meio de 

critérios pré-estabelecidos
2
 que são eles: O 

último a entrar, primeiro a sair (Last In First Out 

– LIFO): Irá dar preferência sempre para a 

última tarefa que iniciou;  o primeiro a entrar, 

primeiro a sair (First In First Out – FIFO): A 

prioridade será para a operação que começou 

primeiro; operação mais longa: Atuará 

priorizando a operação mais longa, que 

demorará mais tempo para terminar; operação 

mais curta: Priorizará a sequencia mais curta a 

que irá demorar menos tempo para o termino
1
. 

Ao final será selecionado o melhor método.  

Resultados  

Após a análise, foram obtidos os seguintes 

resultados: LIFO a máquina teve um tempo 

ocioso de 15 horas, FIFO de 16 horas, operação 

mais longa 14 horas e operação mais curta 18 

horas. Observou-se que no método que atingiu o 

melhor resultado, a máquina teve uma 

diminuição de seu tempo ocioso de 6 horas. O 

que significa que o tempo em que a máquina 

está parada deixa de fabricar aproximadamente 

R$38100,44. Uma diminuição de R$16328,76 

com relação ao que era feito anteriormente.  

Conclusões 

De todos os métodos propostos o escolhido foi o 

de operação mais longa. Este será mais eficaz 

para a resolução do problema elucidado nesse 

estudo, como observado na literatura. Contudo 

resoluções como está devem ser analisadas no 

futuro para garantir que o método indicado 

cumpra com o necessário na prática. 
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Introdução 

O desenvolvimento de novos materiais 

elastoméricos com capacidade de serem 

reciclados como os termoplásticos. Exerce 

fascínio nos pesquisadores que desenvolveram os 

elastômeros termoplásticos vulcanizados 

(TPV)1. E constituem uma nova classe materiais. 

O sinergismo de propriedades é alcançado 

quando ocorre a inversão de fase durante a 

vulcanização dinâmica. Neste trabalho foram 

realizadas misturas ternárias dos polímeros 

SBS/EVA/NBR, a fim de obter um novo TPV. 

O sistema final é complexo devido às diferenças 

entre os tipos de polímeros, os pesos moleculares 

e polaridade.  

Material e Métodos 

Os materiais utilizados neste trabalho foram: 

EVA (Braskem com 18 % de acetato de vinila), 

SBS (Kraton D 241), NBR (Nitriflex- N381), 

Líquido da casca da castanha do caju e negro de 

fumo condutor (CABOT XC 72).  

A Tabela 1 apresenta a formulação estudada.  

Tabela 1. Formulação 

Amostra NBR EVA SBS LCCC NF 

1 50 15 35 10 10 

2 50 35 15 10 10 

3 50 35 15 30 10 

4 50 15 35 30 10 

5 50 25 25 20 10 

 

As propriedades mecânicas e físicas foram 

determinadas de acordo com as normas 

específicas para cada ensaio. Os testes realizados 

foram determinação da deformação permanente 

à compressão, dureza shore D e resistência a 

óleos e solventes. Os ensaios de reologia foram 

realizados em reometro de placas paralelas no 

teste de varredura de frequência, dentro da região 

da viscoelasticidade linear.  

Resultados  

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos. Nota-

se que o aumento no teor de SBS provoca 

redução na dureza do TPV. Vale destacar o 

excelente comportamento observado para a 

resistência a deformação permanente. O SBS é 

amplamente utilizado na indústria de calçados 

devido à flexibilidade e resistência à deformação. 

As misturas produziram resultados muito 

melhores (menores valores de DPC indicam 

maior resistência). 

Tabela 2. Propriedades mecânicas e físicas. 

Amostra Inchamento Dureza DPC 

1 77,00 18 0,91 

2 82,22 28 1,52 

3 67,44 25 0,13 

4 60,71 20 1,37 

5 56,00 15 0,65 

SBS 95,77 3 10,81 

A Figura 1 apresenta os resultados de reologia. 

Nota-se que o ponto de crossover é afetado pela 

composição e teor de plastificante utilizado.  

 
Figura 1. Propriedades reológicas 

Conclusões 

O desempenho dos materiais é influenciado pelo 

teor de SBS e de plastificante. Sendo maior o 

efeito do SBS. 
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Introdução 

Para indústrias de grande porte e com elevado 

número de variações de produtos, ser capaz de 

realizar setups, atividade realizada ao final da 

produção de uma ordem de produção onde é 

preciso parar o maquinário e regula-lo para ser 

capaz de produzir a nova ordem nesta mesma 

linha de produção. Realizar esta atividade no 

menor tempo possível é uma característica 

indispensável, pois esta é realizada com 

maquinário parado e afeta a eficiência de suas 

linhas produtivas e pode ser uma grande fonte 

de desperdícios para a empresa¹. Na empresa em 

questão, onde este projeto foi desenvolvido, 

existem 3 tipos de setup: Troca de lote, Troca de 

apresentação e Troca de produto, cada um com 

suas características. Por tanto ser capaz de 

realizar esta atividade no menor e menos 

variado tempo possível é algo de extrema valia 

para estas empresas². Sabendo que o principal 

volume de produção desta planta fabril é dado 

por produtos em blisters, foram escolhidas 

como objetivo deste projeto as 3 linhas 

responsáveis pela produção desta apresentação, 

pois com sua otimização, trariam o maior 

retorno a empresa. 

Material e Métodos 

Foi feita uma reunião de brainstorming com os 

operadores das linhas de produção para a 

criação do primeiro draft de um sequenciamento 

padrão de atividades de setup. Utilizando a 

metodologia SMED este draft foi refinado para 

equilibrar as atividades de cada operador e obter 

um padrão ótimo no sequenciamento de 

atividades. O passo seguinte foi realizar testes 

em linha de produção para validar os 

pressupostos teóricos utilizados na criação deste 

sequenciamento. 

Resultados  

Ao final deste projeto, que teve como escopo 3 

linhas de produção de blisters foram obtidos os 

seguintes resultados para os 3 tipos de setups: 

 

 

 

  

• Linha de Blister 1  
Tempó médio Antes Depois Ganho em tempo

Troca de produto 7,6h 5,8h 24%

Troca de lote 2,4h 2h 17%

Troca de apresentação 2,9h 2,3h 21%  
 

• Linha de Blister 2  
Tempó médio Antes Depois Ganho em tempo

Troca de produto 10,4h 6,9h 34%

Troca de lote 2,8h 2h 29%

Troca de apresentação 3,2h 1,9h 41%  
 

• Linha de Blister 3  
Tempó médio Antes Depois Ganho em tempo

Troca de produto 10h 6,6h 34%

Troca de lote 2,9h 1,9h 34%

Troca de apresentação 2,7h 1,9h 30%  
 

Considerando todas as trocas realizadas após a 

implementação do sequenciamento 

padronizado, os novos tempos foram 

comparados com os tempos de históricos e com 

o volume de pedido de produtos esperado para o 

ano seguinte para estimar os ganhos. Estes 

resultados representam, em média, uma redução 

de 30% no tempo de setups, reduzindo também 

todos os custos relacionados com essa atividade. 

Conclusões 

Este projeto foi desenvolvido em um ambiente 

de produção farmacêutico que apresenta 

particularidades que dificultam implementações 

de projetos como esse, pois algumas atividades 

que não geram valor agregado ao produto não 

podem ser eliminadas ou reduzidas devido a 

regulamentações governamentais e padrões de 

garantia de qualidade. Ainda sim, foi possível 

ver nos resultados o ganho, ao aumentar o 

tempo disponível de suas linhas de produção e a 

capacidade de atender a uma gama maior de 

pedidos de seus clientes. 
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Introdução 

Os aços inoxidáveis duplex são materiais que 

possuem uma combinação de propriedades tais 

como boa soldabilidade, excelentes propriedades 

mecânicas e resistência à corrosão. Tais 

propriedades permitem a aplicação dessas ligas 

em ambientes muito agressivos como: indústria 

química e petroquímica, naval, nuclear, off-shore 

e de petróleo e gás. No entanto procedimentos 

que temperaturas elevadas por determinado 

período de tempo (em processos de soldagem, na 

fabricação, etc) nas quais podem ocorrer a 

precipitação de fases que reduzem a qualidade do 

material1-3. Esse trabalho teve como objetivo 

analisar a influência do tipo de resfriamento pós-

tratamento térmico sobre a microestrutura e a 

resistência à corrosão do aço inoxidável duplex 

em meio ácido. 

Material e Métodos 

O tratamento térmico das amostras de aço duplex 

foi realizado de acordo com fluxograma abaixo: 

 
Figura 1: Fluxograma de tratamento térmico das amostras metálicas 

 

Após tratamento térmico os corpos de prova 

foram lixados com lixas de granulometria (100 – 

1200 mesh), foram polidas e quimicamente 

atacadas para observação da microestrutura. Para 

obtenção dos ensaios eletroquímicos as amostras 

foram embutidas em resina epóxi. Os ensaios 

foram feitos em célula de três eletrodos e 

conduzidos em meio eletrolítico constituído de 

solução 0,1 mol/L de HCl, utilizando um 

potenciostato/galvanostato da AUTOLAB.  

Resultados  

Os resultados observados para as micrografias 

obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

e microscopia ótica mostraram que o tipo de 

resfriamento apresentou influência sobre a 

precipitação de fases deletérias das amostras 

avaliadas. Foram observadas também alterações 

no tamanho e formato dos grãos da fase austenita 

distribuídos sobre a matriz ferrítica. Verifica-se 

que o tratamento possui influência sobre o 

potencial de circuito aberto das amostras (Tabela 

1). Não se observa uma tendência clara, contudo 

percebe-se que as amostras resfriadas em água e 

forno apresentam potenciais menos nobres que as 

demais amostras. 

 
Tabela 1: Potencial de circuito aberto do aço duplex nas diferentes 

condições de tratamento térmico, em HCl 0,1 mol/L. 

 
 

Os resultados de polarização potenciodinâmica e 

potenciostática mostraram que as amostras 

envelhecidas e resfriadas em forno apresentaram 

uma considerável redução da região passiva.  

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos é possível 

concluir que o tipo de resfriamento pós-

tratamento térmico produz diferenças na 

microestrutura e na resistência à corrosão das 

amostras. O resfriamento em forno produziu 

amostras com menor resistência à corrosão. 
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 Palavras-chave: DUNA, rebocador. 

Introdução 

Motivado pelo DUNA (Desafio Universitário de 

Nautidesing), a equipe Seven, formada por 

alunos da UEZO, fez a construção de um 

rebocador em escala reduzida para participar do 

evento realizado entre os dias 29 de agosto e 1° 

de Setembro. 

O rebocador teve como base o plano de linhas 

de um rebocador já existente, Naama, onde 

foram desenvolvidas modificações para que a 

embarcação estivesse de acordo com o edital do 

desafio. 

O rebocador construído foi batizado de Yip, 

uma homenagem a uma grande professora que 

trabalhava na UEZO. 

Material e Métodos 

Para a modelagem do casco foram utilizados os 

programas: Rhinoceros e o MaxSurf Modeler. 

A série utilizada para o propulsor foi a Kaplan, 

que conta exclusivamente com o tubulão. E o 

hélice foi gerado através do HydroComp 

Propcad. O tubulão e o hélice foram impressos 

por uma impressora 3D, sendo ambos feitos de 

PLA (plástico de poliácido láctico). 

O material do casco do rebocador é de fibra de 

vidro, e o método construtivo escolhido foi o 

Power Flex. Esse método tem como vantagem 

principal a velocidade e sua simplicidade 

construtiva, podendo ser apenas usados em 

casco onde sua curvatura tenha apenas um 

sentido¹, que era o caso do Rebocador Yip. 

Para a laminação foi manual tanto na parte 

externa quanto na interna, e a resina utilizada 

para esse processo foi a de poliéster. 

 

Resultados  

Mediante algumas dificuldades encontradas, a 

equipe, de modo geral, obteve um bom 

rendimento no DUNA 2018, alcançando na 

colocação geral a 12ª colocação dentre 26 

equipes de todo o Brasil, tendo como principal 

resultado a 2ª colocação da prova de Bollard 

Pull, que tinha como objetivo medir a tração 

estática a ré da embarcação.  Outro lado positivo 

observado foi a ótima estabilidade apresentada 

pela a embarcação. 

Além de resultados positivos, também foram 

observados alguns pontos negativos na 

embarcação que podem ser melhorados: Mal 

alinhamento e tamanho pequeno dos dentes das 

engrenagens, vedação não muito eficiente, 

pouco ângulo de leme e um sistema de abertura 

de convés lenta.  

 

Figura 1: Yip (rebocador laranja) durante umas 

das provas da competição. 

 

Conclusões 

A melhor forma de aprender todo o 

conhecimento teórico, é aplicando-o na prática, 

e foi o que aconteceu durante todo o processo, 

desde o primeiro ao ultimo dia.  

Encarar problemas nunca enfrentados e achar 

soluções para o mesmo, foi de grande 

aprendizado, adquirindo experiência e 

amadurecimento profissional. 
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Introdução 

Toda organização desenvolve inúmeras 

atividades que levam à produção de resultados 

na forma de produtos (bens ou serviços). O 

conjunto dessas atividades, devido à sua 

natureza e aos resultados gerados, pode ser 

enquadrados na forma de processos 

organizacionais que, de forma integrada, 

trabalham no sentido de promover a consecução 

dos objetivos principais da organização, 

diretamente relacionados à sua Missão. 

Atualmente as organizações têm enfrentado um 

mercado muito mais exigente e competitivo o 

que as tem levado a utilizarem ferramentas para 

aumentar sua capacidade de geração de valores 

para seus públicos, colaboradores e sociedade. 

Material e Métodos 

Detectado uma despadronização para uma 

atividade e notado também que para essa 

atividade não havia um processo organizacional. 

Foi iniciado o seu mapeamento, utilizando a 

técnica do BPMN (Business Process Model and 

Notation), destacando as atividades do processo, 

suas inter-relações, a sequência na qual são 

executadas e quem executa cada uma delas. 

Houve um acompanhamento diário de um 

funcionário, com o objetivo de fazer o 

levantamento de cada tarefa da rotina para 

documentar como o processo estava sendo 

desenvolvido. Em função da rotina executada 

pelo funcionário e pelo tempo disponibilizado 

para o acompanhamento, o acompanhamento 

levou 7 dias. Nesta etapa foi feita também uma 

pesquisa documental e um estudo de tempo a 

fim de auxiliar no mapeamento do processo. 

Para elaboração dos BPMN utilizou-se o 

sistema Lucid Chart.  

Resultados  

O mapeamento do processo facilitou a 

observação do mesmo, propiciando uma análise 

detalhada com o objetivo de melhorar o 

processo, identificando as que não agregam 

valor, simplificando as atividades ou 

substituindo por outras. 

 
 
Com a análise do BPMN foram notados 

problemas que retardam o processo como o fato 

da impressora não estar programada para 

imprimir em tipos de folhas diferente, usado 

para impressão do B/L original e cópia, o fato 

de não ter um controle sobre a demanda que 

chega para ser atendido ocasionando as vezes a 

sobrecarga do fncionario e uma espera muito 

grande para o cliente. Após notados todos os 

problema foi desenvolvida uma solução para 

cada uma e simplificado ao máximo o processo. 

Com base no BPMN pretende-se criar um site 

para os clientes poderem agendar sua ida a 

agência solucionando o problema de controle da 

demanda, além de diminuir o tempo de espera e 

configurando corretamente as impressoras para 

poder fazer tudo de uma vez otimizando o 

tempo.  

Conclusões 

Mapear o processo fornece uma visão sistêmica 

do processo possibilitando identificar todos os 

envolvidos e as interações entre ele e melhorar o 

processo existente reduzindo atividades 

redundantes, excesso de controle, retrabalho, 

além de melhorar a distribuição das atividades 

pelos funcionários. 

 
Agradecimentos: Agência Marítima que 
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Palavras-chave: Gestão de estoque, cadeia de suprimento, curva ABC. 

 

Introdução 

Diante da esfera atual no ambiente empresarial 

orientado pela lógica da competitividade e 

eficiência de mercado, as incorporações estão 

investindo na otimização dos processos 

organizacionais relacionando a cadeia de 

suprimentos. 

No setor industrial, as perdas são consideradas 

um mala eliminar, principalmente as causadas 

por agentes internos, sendo necessário o 

mapeamento de todo sistema operacional em 

busca de detectar restrições que estejam 

acarretando atrasos e ou interrupções. 

O planejamento adequado de abastecimento de 

materiais contribui para melhorias no 

desempenho de qualquer organização. 

(FRANCISCHINI; GURGEL, 2002). 

Isto posto, o presente trabalho postula através de 

pesquisa bibliográfica e por estudo de caso, 

analisar como é feito o gerenciamento de 

matéria-prima utilizada para suprir as 

necessidades do setor da ferramentaria de uma 

fábrica de munições, apontar quais são os 

impactos na organização causada pela atual 

gestão e propor um sistema de gestão de 

estoque. 

Material e Métodos 

Esta atividade tem como característica de uma 

pesquisa descritiva, pois segundo Silva e 

Menezes (2000), a pesquisa descritiva visa 

descrever as características de uma determinada 

população ou estabelecimento de relações entre 

variáveis.  

Esta busca foi estruturada em pesquisas com os 

principais autores da área e por observações e 

constatações diária no chão de fábrica, mais 

especificamente na ferramentaria. 

O presente estudo tem como finalidade analisar 

através de pesquisa de campo se é feito alguma 

gestão de estoque atribuído a ferramentaria e 

caso não tenha, propor um sistema através da 

Curva ABC. 

Resultados 

 

Paterno (1990) afirma que a finalidade de 

administrar é importante para assegurar o 

abastecimento contínuo de materiais necessários 

e capazes de atender as demandas.  

Tomando as palavras de Paterno, é importante 

salientar que a ferramentaria é a raiz do 

processo operacional desta fábrica, começando 

do mais simples, como a fabricação de um 

parafuso ao mais elaborado, como a fabricação 

de um novo punção. E se há falta de matéria 

prima por consequência de má gestão dos 

recursos para alimentar este setor, poderá 

acarretar em um gargalo que fere toda a 

sequência de fabricação podendo afetar na 

qualidade do produto e de atraso na entrega ao 

consumidor.  

Conclusões 

Para sair na frente das outras organizações 

devido a competitividade de mercado, é preciso 

alinhar o gerenciamento de matérias, a fim de 

suprir a necessidade de cada etapa, lidando com 

a falta e eliminação de desperdícios de 

materiais. 

A gestão de estoque é importante para todas as 

áreas de uma empresa, especificamente na parte 

operacional de uma fábrica que precisa ser 

suprida de matéria prima para confecção de 

peças para manutenção das máquinas afim de 

promover a entrega no prazo estabelecido do 

produto ao cliente final. 
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 Palavras-chave: Resinas de poliéster, Embarcação em Fiberglass

Introdução
As resinas comerciais empregadas no processo 
de  laminação  em  fiberglass  são  poliésteres 
insaturados de baixo peso molecular dissolvidos 
em monômeros vinílicos. O monômero vinílico, 
em geral estireno, é empregado para dissolver e 
controlar  a  viscosidade  dos  oligômeros  de 
poliésteres  e  participar  da  reação  de  cura, 
promovendo  as  ligações  cruzadas  entre  as 
cadeias de poliésteres.  As resinas comerciais de 
poliéster  insaturados  são  sistemas  bi-
componentes  onde  o  iniciador  está  dissolvido 
num dos componentes. A reação de cura ocorre 
a temperatura ambiente,  permitindo moldagem 
de grandes peças à frio, a pressão atmosférica, 
com boa estabilidade dimensional pós cura. 
O  compósito  em  fibra  de  vidro  conjugado  a 
resina  de  poliéster  insaturado  quando 
comparado ao aço utilizado na construção naval, 
apresenta  vantagens  tanto  na  resistência 
química,  diminuindo  os  efeitos  corrosivos  da 
atmosfera salina, quanto na resistência mecânica 
em  relação  ao  peso  específico.   Além  de 
fornecer  um material  com maior  resistência  a 
intempérie1. 
Os  tipos  de  poliésteres  insaturados  mais 
empregados  na  indústria  naval  são  derivações 
dos  poliésteres  ortoftálicos,  isoftálicos,  das 
resinas  bifenólicas e das resinas ester-vinilicas2.
Os poliésteres  ortoftálicos são obtidos tendo o 
ácido  ortoftálico,  normalmente  empregado  na 
forma  de  anidrido  ortoftálico,  com  ácido 
saturado. A Fig 1 a seguir caracteriza o tipo de 
poliéster  obtido  com  anidrido  ortoftálico, 
anidrido maléico e o propileno glicol.

Figura 1: Reação para obtenção da resina orto-ftálica 

No  poliéster  ortoftálico  os  dois  grupamentos 
provenientes  do  ácido  ortoftálico  (ou  do  seu 
anidrido),  em  função  do  seu  pequeno 
espaçamento  interferem  entre  si  na  cadeia 
polimérica  em  formação,  fornecendo  um 
poliéster de cadeia relativamente curta e dando 
origem à alta freqüência de ligações éster.
As  resinas  bifenólicas  são  obtidas  pela 
condensação  do  óxido  de  propileno  com  o 
bisfenol  A,  e,  posterior  reação  com  o  ácido 
insaturado. A Fig 2 apresenta o esquema de uma 
cadeia da resina bifenólica.   Estas resinas  têm 
estrutura  química  com  poucas  ligações  éster, 
tem  boa  resistência  à  degradação  hidrolítica 
pelo ataque a estas ligações3. 

Figura 2: Resina Bifenólica

As  resinas  de  poliéster  denominadas  éster-
vinilica  são  obtidas  pela  condensação  da 
epocloridrina  com  o  bisfenol  A,  seguida  de 
modificação com derivados acrilados.  A Fig 3 
mostra a representação de uma cadeia da resina 
éster-vinilica. A ausência das ligações cruzadas 
nas regiões internas das cadeias permite que o 
polímero absorva energia tendo boa resistência 
ao impacto.

Figura 3: Resina Éster-vinilica

Referências 

1.  CARVALHO,  Augusto.  Fiberglass  versos  aço 
Especificações, instalações e manutenção de equipamentos 
de fiberglas para ambientes agressivos. Ed 2. Rio de Janeiro: 
Editora do Brasil, 1996.
2.  ROBERTS,  J.  Fiber  Glass  Boats: Construction,  Repair 
and Maintenance. 1 ed. Estados Unidos da America: W. W. 
Norton & Company, 1984.

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 17 e 18 de outubro de 2018.
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste



 
XI JC&T: 

Ciência para Redução das Desigualdades 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                        Rio de Janeiro, 17 e 18 de outubro de 2018. 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 
 

 

Revestimento sol-gel como proteção anticorrosiva para liga de 

alumínio 
 

Roger R. G. Teixeira (IC)¹*, Shirleny F. Santos (PQ)2, André P. Almeida (PQ)1, Wilma C. de L. 

Pinto (PQ)1, Ana I. de C. Santana(PQ)1 
1Laboratório de Eletroquímica e Microscopia de Materiais (LABEMM), UEZO; 2Laboratório de Tecnologia em 

Materiais (LTM), UEZO. 

* roger.rrgt@gmail.com 

 Palavras-chave: ligas de alumínio, revestimento sol-gel, corrosão 

Introdução 

As ligas de alumínio são amplamente utilizadas 

em diferentes meios industriais em virtude de 

propriedades como leveza e resistência à 

corrosão. Esses materiais possuem boa 

resistência à corrosão entre pH 4 – 8,5 em 

virtude da estabilidade do filme de alumina. 

Entretanto em ambientes salinos, de acidez e 

alcalinidade elevada sofrem corrosão1. 

Revestimentos obtidos a partir do método sol-

gel são uma alternativa ecologicamente 

amigável aos revestimentos anticorrosivos 

comuns. Os filmes obtidos são homogêneos, 

apresentam estabilidade química e térmica e 

excelentes propriedades de barreira que 

possibilita seu uso como revestimento 

anticorrosiva2,3. O objetivo deste trabalho é 

avaliar a atuação de um revestimento sol-gel na 

proteção anticorrosiva de uma liga de alumínio 

em meios salino e de alcalinidade elevada. 

Material e Métodos 

A resistência à corrosão da liga de alumínio em 

meio de NaCl e NaOH foi avaliada de acordo 

como fluxograma: 

 

 
 

O preparo do revestimento sol-gel seguiu as 

etapas apresentadas no fluxograma abaixo. 

 

 

Resultados  

As figuras 1 e 2 apresentam os resultados dos 

ensaios eletroquímicos para a liga de alumínio 

em meio de NaCl 0,1 M e NaOH 0,1M. 

           
Figura 1: Medida da Evolução do Potencial de circuito aberto para a 

liga de alumínio 

 

           
Figura 2: Curvas de Polarização para a liga de alumínio. 

 

Os resultados observados para o Ecorr e Icorr 

mostram que a amostra é mais susceptível à 

corrosão em meio alcalino. Isso é melhor 

observado através da observação da superfície 

da amostra após os ensaios eletroquímicos, na 

qual é possível verificar a maior presença de 

produtos corrosivos sobre a superfície da 

amostra. 

 
Figura 3: Micrografia da amostra após polarização 

 

Conclusões 
Os resultados preliminares mostram que a liga 

de alumínio é mais susceptível à corrosão em 

meio alcalino. O revestimento sol-gel realizado 

sobre as amostras encontra-se na fase de cura e 

as características anticorrosivas serão 

posteriormente avaliadas. 
Agradecimentos: FAPERJ 
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 Palavras-chave: Compósito; Fibra de Carbono; Aço316

Introdução 

Há uma demanda crescente por materiais 

compósitos poliméricos, principalmente em 

aplicações industriais. Por exemplo, para 

substituir alguns componentes metálicos, em  

aplicações industrias petroquímicas etc. Estes 

tipos de compósitos podem substituir com 

menor custo e maior eficiência o componente 

metálico. O requisito básico é que o compósito 

deva possuir propriedades mecânicas adequadas 

à aplicação específica. Testes mecânicos de 

tração foram realizados em um compósito 

epóxi/fibra de carbono, com quatro camadas de 

tecido de fibra de carbono. O objetivo do 

presente trabalho é pesquisar e relacionar as  

propriedades mecânicas de compósito 

epóxi/fibra de carbono e comparar esses 

resultados com as propriedades mecânicas do 

aço inoxidável. 

Material e Métodos 

Neste estudo, foi preparado o compósito, de 

fibra de carbono com resina epoxi. Foram 

preparados no Laboratório de Processos 

Industriais e Nanotecnologia (LPIN) do Centro 

universitário da Zona Oeste (UEZO). As 

amostras de compósitos que passaram por testes 

de tração para avaliar suas propriedades 

mecânicas e os resultados foram comparados 

com os do aço inoxidável AISI 316, obtidos na 

literatura.  

Resultados  

Com os resultados dos ensaios de tração, 

observados na tabela1, verificou-se, através do 

módulo de elasticidade, que o compósito 

apresenta uma rigidez consideravelmente menor 

que a do aço inoxidável 316. Observou-se que o 

limite elástico do compósito não fica bem 

definido, como ocorre nos aços. Constatou-se, 

ao mesmo tempo em que até 100MPa ele sofre 

menos de 0,5% de deformação. Apesar da 

ductilidade do compósito ser bastante inferior a 

este aço, seu limite de resistência à tração é 

compatível.  

Tabela 1: Propriedades mecânicas do compósito 

e do aço Inox 316 

Materiais/ 

propriedades 

compósito 

(FC + Epóxi) 

Aço Inox 

316* 

Módulo de 

 Elasticidade 

(GPa) 
20±4 193  

Alongamento  

na ruptura 

(%) 
3,2±0,8 

50,0 

 

Limite de 

resistência 

(MPa) 
523±10 

580 

 

Densidade 

(g/cm3) 
1,56 

 
8,00 

*
1
AISI Type 316 Stainless Steel, 2015 

Conclusões 

Ao compararmos os dois materiais, observa-se 

que o aço possui melhores propriedades 

mecânicas, mas mesmo assim poderá ser 

substituído pelo compósito, desde que não 

exceda um limite máximo de carregamento que 

ultrapasse a sua capacidade mecânica, 

considerando o seu módulo de elasticidade. No 

aço inox este limite será consideravelmente 

superior. Levando em conta que o compósito 

possui vantagens importantes com a sua 

densidade, extremamente inferior em 

comparação ao aço Inox e a sua maior 

resistência à corrosão, este compósito ainda  

continua sendo uma boa opção na substituição 

do aço inoxidável 316, desde que, como 

mencionado anteriormente, a sua utilização 

limite à sua capacidade de resistência mecânica 

e rigidez. 
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 Palavras-chave: Kanban;Lead Time;Gestão de processos. 

Introdução 

O fenômeno da globalização trouxe consigo 

novos desafios a serem enfrentados dentro dos 

sistemas produtivos. 

Com os avanços tecnológicos as empresas vêm 

procurando métodos cada vez mais eficazes, 

para permanecerem potencialmente ativas, em 

um mercado amplamente agressivo. 

Um dos fatores de elevada criticidade dentro das 

organizações é o tempo de ressuprimento de 

matéria prima ou produto semiacabado, pois 

este influi de maneira direta no perfeito 

funcionamento do fluxo produtivo. Em vista 

disto, um método de grande aplicabilidade para 

essas questões, é o sistema Kanban. 

A metodologia Kanban tem como objetivo 

principal, controlar, programar e acompanhar as 

atividades produtivas de maneira mais 

rápida.TUBINO,2000¹ 

 Este artigo tem como objetivo, a redução do 

Lead Time nas operações de fabricação de 

componentes para munição em uma indústria de 

material bélico. 

Material e Métodos 

Essa pesquisa refere-se a um estudo 

exploratório de natureza qualitativa, pois o 

ambiente estudado e os pesquisadores, são as 

fontes diretas de dados.CRESWEL,2007². 

Este estudo, objetiva levantar o tempo de espera 

dentro dos centros de trabalho por insumos 

produtivos, a fim de empregar a metodologia 

Kanban para redução do tempo de 

ressuprimento. 

O método Kanban a ser utilizado é o cartão de 

requisição interna, que é disposto dentro do 

pátio industrial, para movimentar, transportar e 

retirar materiais, viabilizando o fluxo contínuo 

de itens entre o centro de trabalho produtor e 

consumidor. TUBINO,2000¹. 

A metodologia Kanban será desenvolvida da 

seguinte maneira: 

Serão dispostos cartões nas cores verde, amarelo 

e vermelho para cada centro de trabalho que 

ficará dispostos em pedestais próximos ao 

corredor industrial, assim facilitando a 

visualização do repositor quanto a necessidade 

de peças ou caixas para colocar os materiais 

trabalhados. 

Resultados  

Espera-se que com a implantação desta 

metodologia, haja uma redução significativa no 

tempo de ressuprimento dos centros de trabalho.  

Além disso, um dos maiores problemas 

enfrentado na produção seria solucionado, que é 

o tempo de espera por caixas de madeira para 

dispor as peças que já passaram pelos processos 

de conformação e usinagem. 

Conclusões 

Tendo em vista os aspectos observados, espera-

se que através da implementação deste projeto, 

haja a redução do lead Time nos centros de 

trabalho através do sistema Kanban. Espera-se 

que este método influa diretamente na melhoria 

do fluxo produtivo, já que utilização do cartão 

interno visa a fácil visualização do repositor 

para ressuprir as caixas madeiras e os produtos 

que passaram por toda linha de produção até 

chegar a mercadoria final. Acredita-se que a 

partir desse processo haverá a otimização de 

homem/hora consumido nos centros de trabalho, 

além da melhor disposição dos materiais, e 

assim, contribuindo para melhoria dos processos 

dentro da organização. 
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 Palavras-chave: coqueria, calor, balanço energético.  

Introdução 

Visando a grande necessidade de todo o poder 

energético dos insumos é realizado balanços 

energéticos. Neste contexto o presente trabalho 

mostra conceitos energéticos aplicados às 

coquerias, especificamente a do tipo Heat 

Recovery, que possam servir de base para 

futuros cálculos nas indústrias siderúrgicas. 

Material e Métodos 

Pela complexidade de realizar um balanço 

energético de uma Coqueria Heat Recovery 

devido a utilização de muitos insumos e 

variáveis, será abordado o balanço energético de 

um forno de Coqueria Heat Recovery citado por 

Kim1. Foi utilizado o poder calorífico inferior 

(PCI) dos insumos como variável primordial. 

Resultados  

De acordo com os dados do gráfico 1, 2 e 3, os 

valores de consumo descritos são do Relatório 

Final da BEN 2017, ano base 2016, onde é 

utilizado a metodologia da EPE. Aplicou-se o 

balanço de entradas e saídas em um forno de 

fabricação de coque heat recovery, e seu 

Balanço energético para fabricação do coque. 

 

 
 

Figura 1 - Esquema de um forno coqueria  heat 

recovery Fonte: (Gautam,2011) 2 

              

 

Balanço energético para fabricaçãode 1 tonelada 

de coque 

              Gráfico1  

 
  

                Gráfico 2 

 
  

Gráfico 3 

 

Conclusões 

Os resultados mostraram que o uso útil do poder 

calorífico dos insumos produz calor suficiente 

para a eficiência energética do funcionamento 

do forno.Este trabalho foi proposto como um 

meio de facilitar a determinação dos cálculos de 

perdas de energia durante o processo de 

coqueificação em fornos heat recovery.  

Referências  
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management in the beehive coke oven plants in Assam 

and Meghalaya, p. 3-7 1. 
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 Palavras-chave: Equações diferenciais, transferência de massa, solução numérica. 

Introdução 

A transferência de massa é considerada uma das 

formas de abordagem, nos processos que 

envolvem movimento de fluidos, tendo como 

objetivo geral avaliar o transporte de massa de 

várias espécies químicas, durante determinado 

processo químico e/ou físico. Dentro desse 

âmbito, as equações diferenciais tornam-se 

importantes, devido à eficácia na modelagem 

desses processos, gerando campos de direções, 

curvas e por consequência, conjecturas no que 

tange à fluxos, taxas e quantidades de espécies 

químicas transferidas. Este estudo tem por 

objetivo apresentar um resumo sobre pesquisas 

recentes que utilizaram equações diferenciais 

em processos de transferência de massa, 

juntamente com utilização de métodos 

numéricos para obtenção de suas respectivas 

soluções. Além disso, integra a primeira etapa 

do projeto de iniciação científica “Avaliação de 

processos de transferência de massa com 

equações diferenciais utilizando modelagem 

integrada a softwares”, desenvolvido pela autora 

desse resumo. 

Material e Métodos 

Dentre muitas pesquisas encontradas inerentes 

ao escopo desse resumo, destacamos Thomas1, 

que mediu a eficiência de ativação de um CPC 

(Contador de Partículas de Condensação) em 

função da taxa de transferência de calor e 

massa, em mistura de gases hélio e nitrogênio 

(Figura 1), aplicando método de elementos 

finitos para soluções das equações diferenciais. 

               
 

Figura 1 – Eficiência de Ativação 

 

Outro destaque encontra-se em Meral2 et al., 

que apresentou a eficiência do método numérico 

Runge Kutta, na obtenção de soluções de 

equações diferenciais para processos de 

transferência de calor e de massa (Figura 2). 

 

       
Figura 2 – Soluções exatas e numéricas    

Resultados  

Thomas1 destacou na Figura 1 um aumento de 

eficiência de ativação de partículas bem 

menores (< 8 nm), a partir da adição de modesta 

quantidade de hélio. 

Meral2 apresentou resultados satisfatórios, no 

que tange à aproximação de soluções numéricas 

e exatas, para certos parâmetros t. 

Conclusões 

Verificou-se o uso de equações diferenciais em 

processos de transferência de massa, com 

aplicação dos métodos de elementos finitos e 

Runge Kutta na obtenção de soluções. 

Verificou-se também um exemplo prático, 

avaliando eficiência de um CPC. 
 

Agradecimentos: UEZO, LABEMM. 
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Palavras-chave: óxido de cobre, nanopartículas, propriedades 

Introdução 

Os óxidos metálicos nanoestruturados vêm 

sendo muito estudados devido a sua 

versatilidade, e entre os diversos óxidos 

metálicos, o óxido de cobre (II) se destaca por 

ser um material semicondutor com excelentes 

propriedades físicas e químicas que podem ser 

amplificadas pelas mudanças nas suas 

nanoestruturas. Suas potenciais aplicações são 

inúmeras na área de catalise, células 

fotovoltaicas, sensores de gases, conversão de 

energia solar e como material antimicrobiano.  
O presente trabalho tem como objetivo produzir 

nanopartículas de CuO  a partir do CuSO4.5H2O 

(0,1mol/L) e NaOH (0,1mol/L) e investigar suas 

propriedades para aplicação na área de catálise. 

Materiais e Métodos 

O CuO foi obtido a partir de soluções aquosas 

dos precursores CuSO4.5H2O (0,1mol/L) e 

NaOH (0,1mol/L) a 50oC e agitação à 200 rpm. 

A amostra foi seca a vácuo e calcinada a 800oC 

por 1h e caracterizado  por DRX, TEM e TGA. 

Resultados 

A Figura 1 mostra o DRX das nanopartículas de 

CuO e observam-se picos principais em  2= 

35,6; 35,6; 38,7 e 48,9o que correspondem aos 

planos cristalográficos e são especificados pelos 

três índice de Miller na forma (hkl) que são 

(002) e (-111); (200) e (111); (-202) 

respectivamente, e pertencem ao sistema 

cristalino monoclínico do CuO, com base no 

padrão JCPDS1.     

 
Figura 1. DRX das nanopartículas do CuO. 

 

A Figura 2 mostra a estrutura cristalina 

monoclínica do CuO e os  parâmetros de rede   

a = 4,684 Å, b = 3,425 Å, c = 5,129 Å e             

β = 99,47º.  O átomo de cobre é coordenado por 

quatro átomos de oxigênio em uma 

configuração planar aproximadamente 

quadrada. 
 

 
Figura 2. Estrutura cristalina do CuO. 

 
A Figura 3 (a) mostra a imagem de TEM  para 

as nanopartículas de CuO  que se apresenta 

como aglomerados de cristalitos na forma de 

bastões entre 6,6 a 7,8 nm. A Figura 3(b) mostra 

a curva de TGA com alta estabilidade das 

nanopartículas de CuO até de 900oC. 
 

 
  

Figura 3. (a) Imagem de TEM  e (b) Curva de 

TGA para as nanopartículas de CuO. 

Conclusões 

A metodologia usada produziu nanopartículas 

de CuO puros na forma de bastões com estreita 

faixa de tamanho médio (6,6 a 7,8 nm) e com 

alta estabilidade térmica (900oC). As 

propriedades morfológicas e térmicas são 

fundamentais na aplicação do nanomaterial final 

desejado. O método tem vantagens de ser 

simples, rápido, baixo custo e com potencial 

para aplicação catalítica. 
               
Agradecimentos: UEZO, UFRJ, FAPERJ e CNPq.  
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Palavras-chave: Gestão de Processos, Gestão de Projetos e Construção civil.

Introdução 

A indústria da construção civil em sua 
história sempre apresentou déficit de 
produtividade quando relacionada as outras 
industrias, devido ao alto número de 
defeitos, muito retrabalhado e muito refugo 
de material. Ao iniciar uma gestão dos 
projetos civis foram se encontrando 
melhoras e organizando métodos e prazos 
para a entrega da obra, porém ainda com 
alguma dificuldade de assertividade devido 
a natureza da construção civil. Como cada 
empreendimento é uma novidade, 
mudando muito o jeito de operar, o local e 
as intempéries relacionadas a obra, a 
gestão por processo não é largamente 
aplicada, porém esse trabalho teve por 
objetivo levantar as questões relacionada 
ao uso das duas técnicas em conjunto para 
que não haja necessidade de se planejar 
aquilo que é um processo rotineiro.  

Material e Métodos 

Foi utilizado como metodologia uma pesquisa 

bibliográfica e um estudo de caso, quanto a 

coleta de foram através de observações, 

entrevistas e documentos 

Resultados  

Como resultado inicial evidenciou o 

Macroprocesso de uma construtora onde, os 

processos que dão apoio e possuem elevada 

importância para o andamento do projeto foram 

mapeados.  Foram observados os seguintes 

processos: Compra de terreno, Legalização, 

Gestão de Pessoas, Gestão de compras, 

Construção, Venda dos Imóveis e Assistência 

Técnica.  

    

Conclusões 

Conclui-se que de tudo que envolve a 

construção de prédios uma boa parte pode ser 

gerida através da Gestão de processos, porém a 

parte da construção deverá ser gerenciada 

através da Gestão de projetos devido à natureza 

do trabalho que não possui uma rotina e por isso 

deve ser analisado através dessa ótica.  
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 Palavras-chave: Reologia, tintas acrílicas, estatística

Introdução

O  uso  de  materiais  para  revestimento  de
superfícies é muito antigo, devido à necessidade
de evitar a degradação, e assim reduzir os custos
com  a  manutenção.  Os  revestimentos  mais
utilizados são os vernizes e as tintas. As tintas
são constituídas de material polimérico (que dá
o nome a tinta, ex. acrílica, alquídicas, silicone,
epóxi,  poliuretano,  PVA,  e  outros),  cargas
inorgânicas e solventes. A tinta acrílica confere
maior resistência, por isso é mais utilizada para
exteriores, é de fácil limpeza e seu custo não é
elevado.  As  indústrias  de  químicas,  de
alimentos,  adesivos  e  de  tintas  necessitam
compreender  o  comportamento  reológico  do
material produzido. Pois é necessário conhecer
os efeitos da deformação 

Material e Métodos

Duas  tintas  acrílicas  comerciais  amplamente
utilizadas  para  pinturas  de  paredes  com
características  de  baixo  odor  e  foscas  foram
estudas  neste  trabalho.  Dois  fornecedores
líderes  do  segmento  de  tintas  acrílicas  foram
escolhidos, e as tintas foram classificadas como
tinta 1 e tinta 2.

Resultados 

Inicialmente  nos  chamou  a  atenção  o  fato  de
todas as tintas recomendarem diluição em água,
o  que  afeta  diretamente  o  desempenho
mecânico,  especialmente  se  a  diluição  for
superior a 50 %. Neste trabalho não diluímos as
tintas  para  verificação  das  propriedades
reológicas.
A  Tabela  1  apresenta  os  resultados  do
tratamento estatístico ANOVA para os dados de
cinzas  e  sólidos.  Nota-se que não há variação
estatística  entre  os  valores  de  teor  de  sólidos.
Entretanto,  há  diferença  estatística  entre  os
valores  percentuais  de  cinzas.  Desta  maneira
pode-se especular que as variações encontradas
nas análises podem ser atribuídas as diferenças
no teor  de  cinzas.  Ou seja,  existe  uma  maior

concentração de material  inorgânico na tinta 1
em relação a tinta 2.
Tabela 1. ANOVA tintas comerciais

 
Figura 1. Curva de fluxo 

Conclusões

A tinta 1 apresenta maior percentual de material
inorgânico  o  pode  justificar  o  seu  preço  ser
maior em relação a tinta 2. 
A viscosidade a baixas taxas de deformação são
aproximadamente  iguais  para  as  duas  tintas,
porém em altas taxas o alto teor de carga eleva a
viscosidade da tinta 1. 
O  modelo  da  Lei  das  Potências  respondeu
ajustou plenamente aos pontos experimentais. 
Agradecimentos: FAPERJ, CNPq e outros. 
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Introdução 

O crescimento da violência em centros urbanos 

é consequência de armamentos que tem passado 

as mãos de facções criminosas, principalmente 

no estado do Rio de Janeiro, colocando toda a 

sociedade em risco, e muito mais aqueles 

profissionais que trabalham com segurança 

pública
1
. 

Os materiais disponíveis para blindagem 

balística no mercado são caros e a maioria dos 

processos produtivos são protegidos por 

patentes. 
O objetivo do presente trabalho é apresentar os 

resultados alcançados no desenvolvimento do 

processo produção de um novo compósito 

cerâmico-polimérico com alta de resistência ao 

impacto e transparência para proteção balística 

empregando um copolímero contendo acetato de 

vinila. 

Metodologia 

O trabalho consistiu na preparação de um corpo 

de prova constituído de um compósito de um 

copolímero (sob sigilo) e por vidro conformado 

por laminado (comercial) utilizando o método 

de compressão. As placas poliméricas foram 

obtidas usando-se 20g do copolímero sob 

pressão e temperatura controladas com um ciclo 

de aquecimento seguido de resfriamento. O 

corpo de prova foi formado a partir da 

interposição de uma placa polimérica com 

espessura média de 2,5 mm (paquímetro Gueiss) 

com uma placa de vidro espessura média de 6 a 

8 mm até alcançar a espessura do Castilho da 

janela de carros blindados. O corpo de prova 

final apresentou espessura média 40 mm. O 

teste balístico foi realizado no estande de Tiro 

da PMERJ (fuzil FAL 7,62 mm, com projetil 

padrão 7,62x51 mm NATO)
2
. 

Resultados  

Com a obtenção das placas do copolímero AB e 

a sua composição gerou um corpo de prova 

conforme mostrado na figura 1, que se mostrou 

satisfatório quanto ao requisito transparência (e 

apresentou elevada resistência ao impacto, 

dissipando a energia cinética ao longo das 

camadas do bloco de teste, impedindo a sua 

transfixação (figura 2). 
 

 
 

Figura 1. Corpo de prova formado pelo compósito 

copolímero contendo acetato de vinila e vidro antes do teste 
balístico. 
 

 (a)  (b) 
 

Figura 2. Corpo de prova formado pelo compósito de 
copolímero contendo acetato de vinila e vidro após o teste. 

(a) parte frontal (b) parte traseira. 

Considerações finais 

Os resultados obtidos mostraram-se promissores 

uma vez o corpo de prova formado pelo 

copolímero AB atendeu as exigências de 

transparência além de ter mostrado resistência 

ao impacto quando submetido a um projetil com 

velocidade de 850/s e energia de 3400 J. 
 

Agradecimentos: 
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 Palavras-chave: Plastissol, reologia, plastificantes vegetais. 

Introdução 

O plastisol de Policloreto de vinila é 

amplamente utilizado na indústria têxtil como 

tinta para serigrafia de tecidos 

Os plastisóis são as tintas mais usadas para 

imprimir desenhos em roupas e são 

particularmente úteis para imprimir gráficos 

opacos em tecidos escuros
[1]

. 

As tintas plastisol não são solúveis em água. A 

tinta é composta de partículas de PVC suspensas 

em uma emulsão plastificante que e não secará 

se deixada na tela por longos períodos. O 

vestuário não precisa ser lavado após a 

impressão. As tintas plastisol são recomendadas 

para impressão em tecido colorido. Em tecido 

mais leve, o plastisol é extremamente opaco e 

pode reter uma imagem brilhante por muitos 

anos com os devidos cuidados. 

As tintas plastisol não secam, mas devem ser 

curadas. A cura pode ser feita com um secador 

de flash ou qualquer forno. A maioria dos 

plastisóis precisa atingir uma temperatura de 

cerca de 180 °C para cura total. O plastisol vai 

impregnar o tecido em vez de encharcar as 

fibras, dando à impressão uma textura elevada e 

plastificada. Outras tintas podem produzir uma 

sensação mais suave. 

Neste trabalho foi estudada a substituição do 

plastificante sintético mais utilizado na indústria 

para produção de plastisol, os ftalatos, por óleos 

de origem vegetal. Existem diversos óleos que 

podem ser usados como plastificantes, neste 

trabalho foi empregado o óleo de soja 

epoxidado. 

Material e Métodos 

Os materiais utilizados neste trabalho foram: 

Policloreto de vinila obtido por suspensão 

(Braskem com fator k de 45), Dioctil ftalato 

(Scandiflex) e OLVEX 51 (SGS polímeros).  

 

A Tabela 1 apresenta a formulação utilizada 

neste estudo em partes por cem de resina.  

Tabela 1. Formulação 

Código PVC DOP OLVEX 51 

1 100 80 0 

2 100 100 0 

3 100 0 80 

4 100 0 100 

 

Os plastisois foram obtidos dispersando os 

plastificantes DOP ou OLVEX 51 no PVC com 

auxilio de agitador mecânico a 40 rpm. 

A dispersão foi vertida em tecido de algodão, e 

aquecida a 180 °C por 10 minutos.  

Amostras das formulações serão caracterizadas 

em analisador de processamento de borracha, 

com o intuito de obter o ponto de gelificação 

das amostras.  

Resultados  

Após aquecimento em estufa, as amostras de 

plastisois atingem o ponto de amolecimento, 

moldando o artefato. De acordo com a inspeção 

visual, nota-se que as amostras plastificadas 

com OLVEX 51 apresentaram menor 

viscosidade. Ou seja, as amostras contendo o 

óleo de soja epoxidado, deixando os plastisiois 

mais macios. Este resultado é interessante, pois 

os plastisois tem o objetivo de substituir o couro 

natural.  

 

Conclusões 

Foi possível substituir plastificantes sintéticos 

por plastificantes de origem vegetal. Os 

plastisois contendo óleo de soja epoxidado 

apresentaram maior brilho, maciez e menor 

viscosidade. A impregnação do tecido foi maior 

nas formulações com óleo vegetal favorecendo 

a aplicação. 
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 Palavras-chave: Junção comunicante, Toxoplasma gondii, IEC-6. 

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. 

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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 Palavras-chave: Água, indústria farmacêutica, biofilme 

Introdução 
A água é um recurso natural indispensável a 

todos os seres vivos, sendo essencial para 

preservação da vida no planeta
1
. Devido às suas 

características físico-químicas, apresenta grande 

susceptibilidade de agregar partículas
2
. Portanto, 

a água é normalmente habitada por vários tipos 

de microrganismos que podem ocasionalmente 

ser parasitários e/ou patogênicos
3
. 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 purificação
4
. Dentre os sistemas de 

purificação da água, destaca-se a osmose 

reversa, que se baseia na separação entre a água 

e seus contaminantes através da passagem da 

água por uma membrana semipermeável em um 

sistema de alta pressão.
5
 Como os 

microrganismos encontrados na água muitas 

vezes podem levar à formação de biofilme é 

comum sua formação nessas membranas, 

causando grandes prejuízos para a indústria
6
. O 

presente trabalho tem como objetivo identificar, 

através de análise quantitativa e qualitativa, a 

presença de bactérias envolvidas com a 

formação de biofilmes nas águas potável e 

purificada de uma indústria farmacêutica do Rio 

Janeiro. 
Material e Métodos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  
Em média, a água purificada apresentou uma 

carga microbiana menor que 1UFC/ml enquanto 

que a água potável mostrou 20UFC/ml. Nas 

análises microscópicas obteve-se maior 

incidência de bactérias gram negativas. Elas são 

normalmente encontradas em meio aquoso e 

geralmente associadas à formação de biofilme. 

Além disso, foi possível identificar duas 

espécies bacterianas nas amostras: 

Sphingomonas paucimobilis e 

Stenotrophomonas maltophilia. 

 

 

 
Figura 1. Análise macroscópica de colônias, identificadas 
como S. paucimobilis, usando a técnica de membrana 

filtrante, Diferentes aspectos macroscópicos podem ser 

observados (setas). A e D – água potável. B e C – água 
purificada. 

Conclusões 
A água purificada mostra redução no número de 

microrganismos quando comparada a água 

potável. Houve predominância de bactérias 

gram negativas nas amostras analisadas. 

Observamos também diversas colônias com 

aspectos macroscópicos distintos. E nas 

identificações bioquímicas, confirmamos a 

presença de Sphingomonas paucimobilis e 

Stenotrophomonas maltophilia, bactérias 

associadas à formação de biofilme. 
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Introdução 

Com base nos efeitos danosos que a corrosão 

pode proporcionar faz-se necessário o 

conhecimento das características e propriedades 

desta em diversos materiais metálicos, a fim de 

adequar o uso de um material em determinada 

aplicação¹. Para tanto, torna-se preciso 

pesquisas em técnicas de soldagem que não 

comprometam as propriedades mecânicas. 

Com este trabalho foi possível identificar as 

características do material soldado, mostrando a 

importância de que o processo de soldagem seja 

eficiente e não potencialize o fenômeno da 

corrosão. 

Material e Métodos 

A chapa soldada pelo processo SMAW foi 

avaliada metalograficamente para a análise de 

microestrutura a fim de se obter detalhes da 

fragilização do material pós solidificação. 

Ensaios não destrutivos, como líquido 

penetrante e ultrassom, avaliaram possíveis 

falhas e descontinuidades internas. Para a 

realização do LP a superfície foi limpa, o 

penetrante aplicado e, após o tempo requerido 

no procedimento, houve a remoção do produto 

para aplicação do revelador; já o ultrassom 

obedeceu o mesmo critério de limpeza de 

superfície do ensaio anterior, um bloco-padrão 

foi usado para calibração do cabeçote; por 

seguinte deu-se início a inspeção acoplando o 

transdutor com o auxílio de metil, fazendo a 

varredura com o feixe ultrassônico voltado 

perpendicularmente a solda. A caracterização 

microestrutural foi feita através do microscópio 

ótico OLYMPUS, com registro fotográfico via 

computador e revelada pelo reativo Nital 3%. 

Resultados  

Na caracterização microestrutural ocorreu a 

transformação da austenita em ferrita que 

acontece nos aços baixa liga. De uma maneira 

geral a microestrutura observada na zona 

fundida consiste em ferrita acircular, ferrita de 

contorno de grão, ferrita de Widmanstatten e 

martensita; na zona de ligação ferrita acircular, 

bainita, martensita e autenita retida; na zona 

termicamente afetada ferrita, ferrita poligonal e  

bainita granular e no metal de base perlita e 

ferrita com grãos em fibras no sentido da 

laminação. 

  

 

 

Conclusões 

A caracterização microestrutural apresentou 

fases compatíveis com o tipo de aço, ou seja, 

ocorreu a transformação da austenita em ferrita 

que acontece nos aços baixa liga. 
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Introdução 

As lipases são um importante grupo de 

biocatalisadores para diversas reações 

biocatalíticas. A imobilização de lipases em 

suportes sólidos apresenta inúmeras vantagens. 

O objetivo deste projeto é desenvolver rotas que 

permitam a imobilização de lipases em 

polímeros reticulados a base de divinilbenzeno, 

e empregar os biocatalizadores produzidos em 

reações de esterificação de ácidos graxos 

derivados de desodorização de óleo de soja 

visando a produção de biodiesel. 

Material e Métodos 

Foram preparados poliHIPEs de Estireno e 

Divinilbenzeno Sty-DVB fazendo-se a 

polimerização em suspensão de Emulsões de 

Elevada Fase Interna preparados em uma etapa 

anterior. Também foram preparados 

copolímeros de Sty e DVB e clorometilestireno 

(CMS) e DVB por meio de polimerização em 

suspensão aquosa. Para a funcionalização dos 

suportes a primeira estratégia avaliada foi a 

introdução de cadeias de poliglutaraldeido aos 

copolímeros. Em outra estratégia o copolímero 

Sty-DVB foi nitrado, reduzido e finalmente 

submetido à reação com glutaraldeído. Uma 

terceira estratégia de modificação os 

copolímeros foram irradiados juntamente com 

soluções de poliglutaraldeído. Os materiais 

modificados e não modificados produzidos 

foram mantidos em contato com solução de 

lipase de Candida Antarctica B CALB visando à 

imobilização. Os parâmetros de imobilização 

avaliados foram: cinética de imobilização, 

atividade hidrolítica contra PNPL, além da 

atividade em reações de hidrolise e 

esterificação. Os derivados estão sendo pré              

avaliados em reações de esterificação de ácidos 

graxos de desodorização de óleo de soja. 

Resultados  

A maioria dos poliHIPEs não apresentou 

formato esférico. O poliHIPE Sty-DVB com 

maior número de partículas esféricas foi 

selecionado para continuar os experimentos. As 

reações de nitração e de redução dos 

copolímeros Sty-DVB foram confirmadas por 

FTIR. A comparação dos espectros de FTIR do 

copolímero Sty-DVB e do copolímero com 

poliglutaraldeído na fase aquosa indica uma 

banda em torno de 1785 cm-1 que pode estar 

relacionada à deformação axial de carbonila de 

aldeído, indicando a ocorrência da introdução de 

cadeias de poliglutaraldeído. O MEV do 

copolímero Sty-DVB após a reação de 

graftização mostrou a presença de grumos que 

podem estar relacionados à presença das cadeias 

de poliglutaraldeído graftizados. Os derivados 

preparados a partir dos copolímeros Sty-DVB 

não modificados apresentaram baixos valores de 

atividade hidrolítica. Os derivados produzidos a 

partir dos copolímeros Sty-DVB graftizados 

com poliglutaraldeído via radiação gama 

mostraram atividades hidrolíticas ligeiramente 

superiores. O copolímero CMS-DVB não 

modificado apresentou atividade catalítica 

superior ao copolímero CMS-DVB graftizados 

com cadeias de poliglutaraldeído e esperava-se 

que a presença destas cadeias gerasse pontos de 

interação com as lipases. O poliHIPE 

apresentou elevado teor de proteína imobilizada, 

entretanto não foi eficiente nas reações de 

hidrolise e esterificação.   

Conclusões 

A preparação de poliHIPEs esféricos pode ser 

alcançada, porém são necessários estudos 

posteriores para definir as condições 

experimentais mais adequadas . Foi possível 

preparar biocatalisadores a partir da 

imobilização de CAL-B em polímeros a base de 

DVB, no entanto os biocatalisadores 

apresentaram baixas atividades em reações de 

hidrolise e esterificação indicando a necessidade 

de estudos posteriores. 
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Introdução 

O aço inoxidável possui ampla utilização na 

indústria offshore em construção e montagem 

de componentes como, evaporadores, tanques 

de condução e armazenamento de material 

corrosivo. Através desse trabalho foi realizada 

as características do aço austenístico após o 

processo de soldagem, mostrando a modificação 

que tal processo provoca a fim de torna-lo mais 

eficaz sem potencializar o efeito da corrosão. 

Quando expostos a temperaturas elevadas 

(300ºC a 1000º), pode ocorre alteração na 

proporção ferrita/austenita e esses aços 

precipitam fases secundárias que prejudicam 

algumas propriedades do material. A chapa foi 

soldada através do processo TIG, a fim de 

analisa-la metalograficamente para obter 

detalhes de sua microestrutura e avaliar sua 

eficiência. O ensaio metalográfico foi realizado 

através de um microscópio ótico OLYMPUS 

com aumentos de 100x e 500x. e ataque 

químico behara.  

Material e Métodos 

Duas chapas de aço inoxidável foram soldadas 

através do processo TIG. Para verificação de 

defeitos no cordão de solda foi feito o ensaio de 

Líquido penetrante e ultrassom. Para a 

metalografia uma parte da chapa foi cortada no 

sentido vertical por uma serra com a presença 

de um líquido refrigerante. A peça foi atacada 

quimicamente através do ataque Behara. 

Resultados  

No ensaio não destrutivo de Líquido penetrante 

foi encontrado um poro, mas a nível de estudo 

resolveu-se não refazer a solda. No ensaio de 

Ultrassom não foi encontrada nenhuma 

descontinuidade. Ao ser visualizado no 

microscópio, o corpo de prova apresentou uma 

inclusão. Após o ataque químico, o corpo de 

prova foi ampliado no microscópio ótico 

OLYMPUS PME3, conforme é visto na figura 

1, com aumentos de 100x e 500x. A Zona 

Fundida consiste de austenita primaria em 

forma de dendrita, e, ferrita delta δ solidificada 

nas regiões interdendríticas. O metal de base 

possui estrutura austenitica e ferrita delta. A 

zona termicamente afetada (ZTA) apresentou a 

microestrutura estrutura austenitica e ferrita 

delta. 

 
Figura 1: Aço inoxidável visto no microscópio com aumento 

de 100x. 

Conclusões 

Conclui-se que no metal de base a austenita está 

em forma de grãos distribuídos e a ferrita delta 

em forma de linhas contínuas. Quando há fusão 

e adição do metal de solda ocorrem diferentes 

pontos de calor na região da zona fundida (ZF) 

transformando a estrutura austenítica em 

dentritas e dissolvendo a ferrita delta na região 

interdendrítica. 
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Introdução 

A modelagem é uma importante ferramenta 

utilizada em pesquisa de problemas da 

agricultura (RAFIKOV & NISHIWAKI, 2009). 

Em programas de controle de pragas, a 

modelagem matemática vem apresentando ser 

de grande utilidade (BASSANEZI, 2002). De 

acordo com Freire (2007), modelos matemáticos 

de simulação de praga-parasitoide desenvolvi- 

dos em programas computacionais, auxiliam na 

adoção de medidas biológicas. Ainda, segundo 

o autor, os modelos permitem à avaliação da 

influência das variáveis envolvidas no sistema 

orientando estudos futuros de controle 

biológico. Esta pesquisa é uma continuação do 

trabalho de Noronha (2017) que elaborou um 

modelo matemático aplicado ao controle 

biológico das moscas-das-frutas por parasitoide. 

Durante o estudo deste trabalho, foi observada a 

possibilidade de utilizar esse modelo matemáti- 

co em ferramentas computacionais para auxílio 

na produção agrícola. Poucas pesquisas sobre 

modelos matemáticos de simulação de praga-

parasitoide em sistemas computacionais foram 

encontradas e em nenhuma delas ocorreu a 

efetivação desses modelos. O presente projeto, 

mediante o exposto, tem como objetivo 

desenvolver um protótipo de um aplicativo que 

auxilie no controle biológico da praga moscas-

das-frutas por parasitoide. Essa aplicação é 

destinada a dispositivos móveis devido ao 

crescente mercado de smartphones no país, que 

possuiu o 6º mercado mundial em 2014 (OPUS-

SOFTWARE, 2017). Esses dispositivos também 

superaram os computadores como meio para 

acesso à Internet no mesmo ano (EXAME, 

2017). Tem-se em vista, entretanto, que não há 

nenhuma ferramenta móvel com fim similar no 

mercado. 

Material e Métodos 

Devido à inviabilidade de resolver uma equação 

diferencial ordinária de forma analítica, a nível  

computacional, o aplicativo utilizará o numérico 

de Runge-Kutta de 4ª ordem. Este é um método 

computacionalmente simples de ser implemen- 

tado e pela precisão dos resultados. O modelo 

matemático presa × predador, desenvolvido por 

Noronha (2017), por se basear em equações 

diferenciais, não pode ser trabalhado em função 

de uma das variáveis apenas. Com isso, o 

objetivo do aplicativo foi modificado para 

informar graficamente a relação entre presa e 

predador ao longo de um tempo definido, de 

forma que o usuário, ao analisar os gráficos 

exibidos na tela, consiga identificar para qual 

par de valores obtêm-se maior estabilidade entre 

as duas espécies. Para a construção do gráfico, 

implementou-se a biblioteca de código aberto 

GraphView, desenvolvida por Jonas Gehring. 

Não obstante, para fins de economia de 

memória RAM do celular, o método de Runge-

Kutta foi modificado para receber um objeto do 

tipo Dot, contendo os valores para presa (x), 

predador (y) e o tempo atual (t), e realizar o 

cálculo daquele ponto retornando um novo Dot 

dentro de um laço de repetição, que será 

utilizado para o desenho do gráfico e para o 

cálculo da próxima iteração.  

Resultados  

A ferramenta computacional obtida realiza a 

simulação da relação praga-parasitoide entre a 

moscas-das-frutas e seu predador natural com 

base no modelo matemático desenvolvido por 

Noronha (2017). A partir da quantidade de presa 

e predador digitados, juntamente do tempo a ser 

observado, este podendo ser fornecido em dias 

ou meses, o gráfico correspondente é gerado. 
Percebe-se no gráfico, Fig. 1, gerado pelo 

aplicativo de acordo com as informações 

digitadas, Fig. 2, a relação entre presa e 

predador, em que a diferença entre as taxas não 

seja absurdamente grande, a relação entre 

ambos resulta em um ciclo de alta e baixa das 

populações, como previsto por Noronha.    
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Figura 1: Gráfico gerado pelo aplicativo 

 

Figura 2: Tela de digitação dos dados 

 

Conclusões 

A solução computacional final retorna os 

gráficos mostrando o comportamento entre 

ambas as espécies a partir do valor de presa, 

predador e o tempo a ser observado. Com isso, é 

possível que o usuário estime a quantidade de 

predador que será necessário para o combate às 

moscas-das-frutas de acordo com a análise 

visual dos gráficos gerados pela plataforma. 
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 Palavras-chave: Resíduos, Gestão, Sustentabilidade 

Introdução 

A grande produção de resíduos sólidos no 

mundo é um problema muito sério, pois 

compromete o meio ambiente e a vida. Os seres 

humanos precisam resolver urgentemente a 

questão da gestão desses resíduos para manter o 

equilíbrio na Natureza. Atividades em prol 

dessa ideia trazem benefícios socioambientais, 

pois, além de promover a conservação e 

recuperação ambiental, podem melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, gerando 

oportunidades de empregos e rendas. A 

introdução de hábitos simples no nosso dia a dia 

como realizar a coleta seletiva, a reciclagem, a 

compostagem e o aproveitamento e o reapro-

veitamento de alimentos são fundamentais para 

começarmos a entender que a grande maioria 

dos resíduos gerados tem um valor agregado e 

estes podem ser reutilizados ou reciclados. O 

objetivo da oficina foi levar conhecimento sobre 

a dimensão e consequências dos resíduos 

gerados, mostrar como cada um de nós tem 

participação nesse processo e refletir quais são 

as mudanças necessárias para colaborarmos na 

solução dessa questão e conquistarmos um 

padrão de qualidade de vida mais justo para 

todos. 

Metodologia 

Foi montado um circuito com as seguintes 

estações: (1) coleta seletiva, (2) coleta de 

materiais eletroeletrônicos, pilhas e baterias, 

medicamentos e óleo de cozinha, (3) 

reciclagem, (4) produção de resíduos sólidos, 

(5) compostagem, (6) hortas suspensas e (7) 

aproveitamento e reaproveitamento de 

alimentos. O público visitante, ao percorrer as 

estações, era informado sobre os conceitos e as 

práticas sustentáveis apresentados em cada uma 

delas por um membro da equipe do GEA/UEZO 

com o auxilio de exposição visual de banners, 

objetos reutilizados ou reciclados, degustação 

de produtos obtidos de reaproveitamento de 

alimentos entre outros. 

Resultados  

As figuras a seguir mostram a oficina 

apresentada ao público e algumas das interações 

registradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

A receptividade do público com a oficina foi 

positiva, mostrando que a Educação Ambiental 

e a sua divulgação têm papel essencial para 

esclarecer e motivar os cidadãos a mudarem a 

sua percepção e seus hábitos em relação aos 

resíduos que geram, e perceberem que a gestão 

adequada dos mesmos pode gerar benefícios ao 

país, a toda sociedade, ao meio ambiente e 

também colaborar para a diminuição das 

diferenças sociais. 

 
Agradecimentos: À equipe de organização da 

SNCTZO 2018 e à Secretaria do Meio Ambiente de 

Mangaratiba.   

 
 

mailto:gea.uezo@gmail.com


  “XI JC&T Ciência para Redução  
das Desigualdades” 

OFICINAS INTERATIVAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UEZO  
Rio de Janeiro, 16 e 17 de outubro de 2018. 
 

Técnicas de uso sustentável do solo 
 

Andressa S. da Silva
1,2

, Juliana B. Succar
3
, João Victor R. Ferreira

1,2
, Lidiane C. Berbert

1
,  Letícia 

Cristina B. de Andrade
1
, Giovanna F. Viana

1
, Nivaldo dos Santos Júnior

1
, Gabrielly B. da Silva

1
, 

Alice C. Martins
4
, Felipe V. Soares

4
, Isabella Brum de M. M. Pereira

4
, Raissa H. Campelo

4
, Vitória 

M. M. Soares
5
, Ida Carolina N. Direito

1 
  

 1Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia Ambiental-LBA – UEZO;  2Programa de Pós-graduação em 

Biotecnologia – INMETRO, 3Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais- LTPNAT-UEZO; 4Centro Universitário 

Estadual da Zona Oeste – UEZO;  5Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro-UFRRJ;.  

<andressasbano@hotmail.com> < idacarolinadireito@gmail.com>  

 

 Palavras-chaves: Curvas de nível, Sustentabilidade, Agroecologia. 

 
Introdução 

A necessidade de diminuição dos impactos 

ambientais gerados pela agricultura resulta em 

aplicar técnicas sustentáveis para cultivo do 

solo, bem como a conservação dos recursos 

hídricos e para preservação ambiental
1
. A 

confecção de ferramentas rústicas, capazes de 

substituírem os caros e sofisticados 

instrumentos topográficos
1
, viabilizam que 

pequenos produtores possam realizar práticas 

agrícolas que visam a conservação de solos. 

Como exemplo, o agricultor pode construir um 

pé-de-galinha, constituído por três pedaços de 
madeira, um cordão e um peso que funciona 

como nível
2
, para uso na demarcação de curvas 

de nível. O objetivo da oficina é disseminar o 

conhecimento sobre algumas práticas 

sustentáveis para o uso do solo e as ferramentas 

rústicas que podem ser empregadas nestas 

técnicas. 

 

Metodologia 
Para demonstrar as técnicas sustentáveis 

aplicadas no solo foram feitas réplicas de 
algumas ferramentas (pé-de-galinha, nível de 

borracha e pluviômetro) e estas foram usadas na 

maquete para demonstração de procedimento de 

uso a ser realizado em tamanho real. Os 

participantes iniciavam a oficina aprendendo um 

pouco sobre essas ferramentas e seu uso no solo. 

Depois visualizavam as curvas de nível no mapa 

e entendiam sua importância. Por fim, um 

esquema (mobile) em cartolina demonstrava as 

curvas de nível em 3D. Vale ressaltar que a 

maquete, o mapa e o mobile de cartolina 

representavam o morro do Cabuçu, em Campo 

Grande-RJ.  O conhecimento sobre o tema foi 

transmitido de forma dinâmica, clara e didática. 

 

Resultados  
Os visitantes da oficina variaram entre alunos 

do ensino fundamental, médio e visitantes de 

faixas etárias diversas. Todos estavam muito 

interessados em aprender mais sobre solo, 

sustentabilidade e agroecologia (Figura 1).  

 
Figura1.  Apresentação da oficina “Técnicas de uso 

sustentável do solo”. A) Maquete do Morro do Cabuçu-RJ, 

com as réplicas da ferramenta pé-de-galinha; B e C) 

Visitantes  aprendendo sobre curvas de nível e técnicas 

sustentáveis de uso do solo; D) Visitantes visualizando as 

curvas de nível no mapa. 

     

Conclusões 
A oficina despertou nos visitantes a vontade de 
aprender e valorizar a sustentabilidade agrícola. 

Desse modo, é de extrema importância 

estimular atividades como essa, que valorizam a 

popularização de ciência e tecnologia.  
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 Palavras-chaves: conscientização, resíduos sólidos, saneamento 

 

Introdução 

Saneamento básico é caracterizado por 

atividades como abastecimento de água 

potável, manejo de águas pluviais, coleta e 

tratamento de esgoto sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, 

visando a saúde da população e a proteção 

ao meio ambiente. Em diversas localidades 

do Brasil, a falta de saneamento ainda se 

faz presente, acarretando diversos 

problemas sociais. O objetivo do estudo foi 

realizar um levantamento do conhecimento 

popular acerca do saneamento básico.  

Metodologia 

Aplicação de um questionário, com 

perguntas relacionas ao conhecimento sobre 

o saneamento básico, direcionado à 12 

alunos da Fundação Centro Universitário da 

Zona Oeste – UEZO, sendo cada indivíduo 

residente em diferentes bairros e municípios 

do Estado do Rio de Janeiro.  

Resultados  

 

Apenas 8% (1/12) dos entrevistados soube 

responder corretamente o que era 

saneamento básico e 67% (8/12) relataram 

não possuir manejo de resíduos em seus 

bairros. Os alunos não possuem um 

conhecimento acerca do que constitui o 

saneamento básico em sua totalidade. Vale 

ressaltar que é necessária uma maior 

divulgação sobre a disponibilidade do 

saneamento básico no estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figura 1. Apresentação realizada durante a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia na Zona Oeste. 

 

Conclusões 

As questões e os resultados foram 

apresentados na Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia na Zona Oeste, onde 

foi constatado que grande parte do público 

abordado na apresentação também não 

possuía conhecimento do que abrange o 

saneamento básico. Com a apresentação do 

trabalho fizemos uma conscientização sobre 

o que realmente é saneamento e o que a 

população tem direito com base na lei. 
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 Palavras-chaves: Reconhecimento Facial. Detecção Facial. OpenCV. Dlib. 

 

Introdução 

Neste estudo, busca-se criar um protótipo capaz 

de realizar a detecção e o reconhecimento de 

faces utilizando as bibliotecas OpenCV e Dlib. 

Combina-se conceitos de processamento digital 

de imagens e de inteligência artificial para 

desenvolver a estrutura lógica do Software. 

Como resultado, o desenvolvimento da 

aplicação apresentou resultados satisfatórios 

para o processo de detecção e reconhecimento 

facial para múltiplas faces com boa precisão. 

Nos dias atuais, a inteligência Artificial é um 

dos temas de maior desenvolvimento dentro da 

Computação. Seus principais temas abordam os 

problemas mais complexos que as Ciências 

exatas buscam solucionar, seja pelas 

características binárias de um computador (e 

consequente falta de atributos humanos no seu 

funcionamento) ou por sua limitada capacidade 

de processamento. 

Um desses assuntos, por muito tempo limitado 

pelas tecnologias do Hardware existente, foi o 

processamento digital de imagens por requisitar 

uma alta capacidade de processamento na 

computação de respostas em tempo hábil para 

os problemas estudados. 

Tendo em vista os grandes avanços de 

Hardware na sociedade, buscou-se explorar 

melhor esses conceitos (que evoluem de forma 

tímida) para realizar o cadastro, a detecção e o 

reconhecimento de objetos e faces de indivíduos 

a partir de uma câmera conectada a um 

computador. 

Metodologia 

O software foi desenvolvido com a linguagem 

Python fundamentando seu uso com as 

bibliotecas: Anaconda, muito utilizada em 

estudo de análise de dados; Kivy, para a criação 

da interface gráfica; OpenCV, para a realização 

da detecção de imagens e Dlib, para a aplicação 

do reconhecimento. 

O processo de execução do aplicativo é dividido 

em três fases: captura, detecção e 

reconhecimento.  

Inicialmente, realiza-se a captura de algumas 

imagens da face que se deseja reconhecer em 

diferentes posições, armazenando-as em um 

banco de dados. Em seguida, busca-se treinar a 

aplicação para reconhecer todas as faces 

cadastradas. Por fim, realiza-se o 

reconhecimento de faces sobre as imagens 

solicitadas buscando identificar quais estão 

registradas no software. 

Resultados  

Os algoritmos de detecção utilizados 

apresentaram maior destaque por não gerar 

erros devido a influência da iluminação. 

O processo de treinamento dos classificadores 

utilizados pelo aplicativo para o reconhecimento 

das faces foi a fase que necessitou de maior 

demanda de processamento. Enquanto a etapa 

de reconhecimento, apresentou bons resultados 

nos estudos, mesmo com múltiplas faces 

dispostas em diferentes posições nas imagens de 

estudo. 

Conclusões 

Torna-se nítido que a qualidade dos resultados 

fornecidos pelo processo de execução dos 

algoritmos vária em função da capacidade de 

processamento do Hardware. 

Porém, no desenvolvimento deste estudo 

conclui-se que mesmo os computadores mais 

simples comercializados atualmente possuem 

uma relativa capacidade de proporcionar bons 

resultados quando o banco de dados das faces 

cadastradas for pequeno. 
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  Palavras-chaves: armadilha, cultivo familiar, manejo integrado de pragas 

 

Introdução 

Ainda hoje, pesticidas são amplamente 

utilizados tanto no cultivo comercial como nas 

residências para o controle de pragas e doenças. 

Estes produtos são tóxicos e, em muitos casos, 

podem ser substituídos por outras práticas como 

armadilhas, catação e produtos menos tóxicos. 
A difusão de práticas de menor impacto 

ambiental é importante para assegurar a 

segurança de usuários e de consumidores de 

produtos vegetais. Esta oficina teve como 

objetivo trazer ao público exemplos de práticas 

alternativas para controle de pragas.  

Metodologia 

A oficina foi elaborada tendo em mente a 

importância do controle de pragas, utilizando 

materiais recicláveis e/ou biodegradáveis 

(Figura 1). Foi demonstrado como fazer 

armadilha para pragas com garrafas PET
1
 e 

confecção de armadilhas com adesivos
2
. Foram 

ensinadas receitas caseiras para controle de 

pragas e doenças
3
. 

 

 
Figura 1. Fotos dos métodos alternativos de controle 
de pragas. 

Resultados  

As práticas alternativas de controle de pragas 

despertaram a curiosidade do público (Figura 2). 

Os visitantes puderam aprender como fazer e 

utilizar algumas armadilhas e soluções para 

controle de pragas. O tema da oficina despertou 

o interesse de todas as faixas etárias.  

 

 
Figura 2. Interação dos visitantes na oficina “Práticas 

alternativas para controle de pragas” realizada 

durante a 14ª Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia na Zona Oeste. 

Conclusões 

Tanto adultos quanto crianças tiveram interesse 

em aprender as práticas exibidas. Foi realizada a 

conscientização dos visitantes de que é possível 

fazer uso de práticas alternativas para controle 

de pragas no dia-a-dia. 
Agradecimentos: CNPq  
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 Palavras-chaves: ESP32. Persistência da Visão. LEDs. Microcontroladores. 

 

Introdução 

A Persistência da Visão (POV) é definida por 

Peter Mark Roget como a capacidade que a 

retina possui de reter a imagem de um objeto 

por cerca de 1/10 de segundo após o seu 

desaparecimento do campo de visão dos olhos 

humanos. 

Ao se realizar a troca de imagens com 

velocidades superiores a 1/10 de segundo, cria-

se a impressão de continuidade de movimento 

para os seres humanos. 

Esse fenômeno é amplamente difundido e 

utilizado nos mais diversos aparelhos 

eletrônicos atuais como Celulares, TVs, 

Monitores, etc. 

Tais dispositivos são baseados no conceito de 

pixel que determina a menor unidade de 

informação constituinte de uma imagem. 

Baseado nessas premissas iniciais, buscou-se 

desenvolver um protótipo que demonstrasse o 

fenômeno físico conhecido como Persistência 

da Visão para a criação de Imagens e algumas 

animações. 

Metodologia 

O processo de formação de imagens no mundo 

real ocorre através do fenômeno conhecido 

como reflexão. O brilho refletido em pontos de 

uma dada região do espaço (cena) pode ser 

captado pelo olho humano ou amostrado por um 

arranjo de sensores e quantizado em valores 

inteiros para posterior análise ou exibição. 

A partir dessas premissas, pode-se utilizar LEDs 

RGB alinhados para gerar diferentes cores 

atuando como pixels. Ao rotacionar essa linha 

de LEDs com o auxílio de um motor, gera-se 

uma “matriz virtual” na qual diferentes imagens 

podem ser exibidas.  

O controle da ativação, desativação e sincronia 

dos LEDs em um determinado instante de 

tempo assim como a determinação das cores que 

devem ser emitidas são executados por um 

microcontrolador ESP32 conectado a um sensor 

Hall programado a partir dos conceitos de 

processamento digital de imagens. 

O microcontrolador ESP32 atua como um 

“pequeno computador” num único circuito 

integrado constituído por um núcleo de 

processador, memória e periféricos 

programáveis de entrada e saída. Foi concebido 

para aplicações embarcadas, em contraste com 

os microprocessadores utilizados em 

computadores pessoais ou outras aplicações de 

uso geral. 

O processamento de imagem digital é aplicado 

por consistir em um conjunto de operações 

matemáticas (algoritmos) aplicadas sobre a 

imagem para criação de uma nova imagem, 

representação ou descrição de conteúdo. 

Resultados  

A aplicação destes conceitos permite a criação 

de um dispositivo capaz de gerar imagens muito 

interessantes e bonitas visualmente. É possível 

desenvolver imagens estáticas e pequenas 

animações que fluem naturalmente sobre os 

dispositivos aos quais são acopladas com baixos 

custos de produção.  

Os pontos mais difíceis de desenvolvimento do 

protótipo demonstram ser na criação do 

Hardware com o controle do motor utilizado 

para a rotação da linha de LED e a sua 

sincronização para a exibição das imagens.  

Conclusões 

Esse mecanismo demonstra de forma bem 

elegante conceitos que até os dias atuais são 

amplamente discutidos entre vários 

pesquisadores e especialistas de diversas áreas.  

Dispositivos com esse princípio podem ser 

facilmente acoplados a rodas de carros, 

ventiladores, bicicletas ou em qualquer outro 

segmento com capacidade de rotação que se 

deseje customizar. 

Também podem ser desenvolvidos com 

qualquer outro microcontrolador com Arduino 

ou Raspberry Pi. 
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Introdução 

No campo da propriedade industrial, a 

degenerescência é um fenômeno que atinge uma 

Marca quando a mesma é de tal modo associada 

ao produto ou serviço que deveria distinguir que 

acaba se confundindo com os mesmos. Isto é, a 

marca passa a ser reconhecida como sinônimo 

do próprio produto ou serviço (XEROX, para 

assinalar fotocópias, por exemplo), tornando-se 

uma expressão comumente usada pelo 

consumidor para se referir aqueles produtos ou 

serviços.  
Marcas que assinalam produtos inovadores e 

tecnologicamente avançados e/ou serviços 

pioneiros tendem a angariar maior atenção do 

público, o que resulta em grande fama e 

disseminação social. Essa forte penetração no 

imaginário social tende a destituir a Marca de 

sua função distintiva, pois se torna sinônimo 

daquilo que deveria diferenciar. No caso 

brasileiro, a legislação não considera o 

fenômeno da degenerescência de marcas. Isto é, 

ainda que a marca tenha passado pelo processo 

de degenerescência, preservará seu caráter 

distintivo para fins de proteção dos direitos de 

propriedade industrial.  

Metodologia 

Na abordagem vigotskyana, também conhecida 

como histórico-cultural, o processo de ensino-

aprendizagem deve estar alinhado ao contexto 

cultural e ao ambiente social no qual os 

professores, alunos e a escola se encontram 

inseridos. Vygotsky nos ensinou que as 

brincadeiras são de fundamental importância 

para o desenvolvimento cognitivo, tendo em 

vista que as mesmas possibilitam interações 

sociais, que por sua vez aprimoram o raciocínio. 
Nesta Oficina, elaboramos um game no qual os 

alunos devem responder se as expressões e as 

figuras que aparecem na tela do computar sem 

referem às marcas de fábrica ou ao nome de 

produtos. Isto é, por meio de uma atividade 

lúdica comum, como os jogos eletrônicos, 

apresentamos a questão da propriedade 

intelectual/industrial aos visitantes da Jornada.  

Resultados  

Em princípio, os visitantes se mostraram 

curiosos quanto ao teor do jogo. Logo que 

iniciavam a partida viam na tela o nome e o 

sinal figurativo de marcas/produtos que são de 

grande penetração em nosso imaginário social. 

Em seguida, deviam responder se esse conjunto 

se referia a uma marca ou a um produto. Após 

três tentativas, o jogo apresentava o resultado da 

partida, pontuando erros e acertos. Na tabela 

abaixo, apresentamos algumas marcas que 

foram classificadas como produtos pelos 

visitantes:  

Marca Produto Marca Produto 

ASPIRINA Ácido 
acetilsalicíli
co sintético 

CHESTER Alimentos feitos 
à base da carne 
de Galo-
banquiva 

BAND-AID Curativos CHICLETES Goma de 
mascar 

BOM BRIL Esponja de 
lã de aço 

COTONETE Hastes flexíveis 
com algodões 
para limpar os 
ouvidos 

Em sua maioria, os visitantes se surpreendiam 

ao constatar que aquilo que pensavam ser o 

nome de alguns produtos era na verdade uma 

marca de fábrica. 

Conclusões 

Entendemos ato do consumo como uma 

atividade política a partir da qual o consumidor 

pode boicotar ou buycotar seus fornecedores. A 

marca é o sinal que distingue os diferentes 

produtores no mercado. Portanto, o consumidor 

precisar entender a diferença entre marca e 

produto para melhor exercer sua escolha no 

mercado. Projetos de extensão nesta área se 

fazem necessários.  

mailto:guaratibano@gmail.com
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aspirina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chester_(marca)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galo-banquiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galo-banquiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Band-Aid
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chiclete
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goma_de_mascar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goma_de_mascar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cotonete
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 Palavras-chave: oficina mecânica, meio ambiente, impacto ambiental 

 

Introdução 
Os serviços executados em oficinas de 

manutenção de veículos automotores podem 

causar impactos negativos ao meio ambiente, 

como a poluição do solo, do ar e da água. 

Quando esses impactos não são controlados, 

prejudicam a saúde, a segurança e o bem estar 

da população, além de criar condições 

desfavoráveis as atividades sociais e 

econômicas. Entretanto, existem medidas que 

diminuem os impactos ao meio ambiente e 

permitem que a oficina esteja de acordo com as 

normas e padrões ambientais. A seguir são 

demonstrados os principais problemas 

ambientais causados pelos serviços realizados 

nas oficinas de manutenção veicular (Figura 1), 

bem como, as medidas de controle ambientais 

que devem ser aplicadas: 

 

 

 

 
 

Figura 1. Serviços realizados em oficina veicular¹. 

PINTURA 
A pintura gera compostos orgânicos voláteis (COVs) e 

materiais particulados, que podem provocar problemas 

de saúde, principalmente respiratórios, e prejuízos ao 

meio ambiente através da poluição atmosférica. 

A pintura deve ser realizada em cabines com sistema de 

exaustão, em que o ar contaminado é aspirado, filtrado 

e purificado para retenção  dos COVs, particulados e 

odores.  

TROCA DE PNEUS E BATERIAS 
Os pneus podem propiciar a criação de vetores, como 

o Aedes aegypti que causa a dengue. Quando queimados 

liberam uma fumaça altamente tóxica e um material 

derivado de petróleo que pode contaminar a água e o 

solo. As baterias automotivas são altamente tóxicas, 

pois em sua composição há substâncias corrosivas, além 

de metais pesados.  

O descarte de baterias² e pneus inservíveis³ possui 

condições especificas.  As oficinas de manutenção 

veicular devem ser responsáveis por receber dos 

usuários as baterias e pneus usados e providenciar a 

entrega ao fabricante/representante, o que nós 

chamamos de logística reversa.  

LAVAGEM DOS VEÍCULOS 
Os efluentes líquidos gerados na lavagem vem 

carregados com sólidos, detergentes, óleos e graxas. Os 

óleos e graxas são os principais poluentes, pois quando 

entram em contato com a água formam um filme 

insolúvel de fácil propagação e difícil remoção. 

O piso deve ser impermeável e com caimento de modo a 

escoar as águas de lavagem para o Conjunto Separador 

de Água e Óleo (CSAO). No CSAO o óleo se separa 

fisicamente da água e é retido na caixa coletora de óleo. 

A água remanescente e limpa segue para a rede de 

drenagem. 

TROCA DE ÓLEO 
Os óleos lubrificantes, além de serem oriundos do 

petróleo, possuem contaminantes, tais como, aditivos e 

metais tóxicos. São considerados perigosos e devem ser 

manipulados, armazenados e destinados (no caso óleo 

usado) adequadamente  para não oferecer risco à saúde 

da população, dos trabalhadores diretamente ligados à 

sua manipulação, bem como ao meio ambiente. 

Devido a característica fluída dos óleos, eles devem ser 

armazenados em área  com contenção capaz de reter o 

volume total do óleo armazenado, em caso de possíveis 

vazamentos. O lubrificante usado deve ser 

encaminhado para rerrefino através de empresas 

licenciadas e credenciadas pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)4. O 

rerrefino remove contaminantes, produtos de 

degradação e aditivos conferindo aos óleos lubrificantes 

usados características de óleos básicos. 

RESÍDUOS 
Os resíduos gerados nas oficinas de manutenção 

veicular, tais como, solventes, filtro da cabine de 

pintura saturado, baterias e peças/embalagens sujas de 

lubrificantes e tintas, são considerados perigosos e não 

devem ser jogados diretamente no lixo! 

No Estado do Rio de Janeiro os resíduos perigosos 

devem ser recolhidos por empresas especializadas e 

através da emissão de Manifestos de Transporte de 

Resíduos (MTR)5 que visam controlar os resíduos 

gerados, desde a sua origem até a destinação final 

evitando o seu encaminhamento para locais 

inadequados. 

Conclusões 

As oficinas de manutenção veicular são 

estabelecimentos potencialmente poluidores e 

devem se adequar com vistas ao controle 

ambiental das suas atividades. 
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Palavras-chaves: fixação biológica de nutrientes, bactérias diazotróficas, fungos  

Introdução 

Alguns grupos de bactérias existentes nas raízes 

de plantas como as leguminosas, possuem a 

capacidade de promoverem a Fixação Biológica 

do Nitrogênio (FBN). Elas fixam o nitrogênio 

disponível na atmosfera e, posteriormente, 

disponibilizam este para a nutrição das plantas. 

Em contrapartida, as plantas disponibilizam o 

que as bactérias precisam para se desenvolver. 

As micorrizas são associações simbióticas que 

acontecem entre fungos e as raízes da maioria 

das plantas, aumentando a capacidade de 

absorção de nutrientes pelas plantas. Tais 

associações acontecem naturalmente no 
ambiente ou, no caso da FBN, com aquisição de 

produtos comerciais vendidos em casas 

específicas. Ainda assim, muitas pessoas não 

tem o conhecimento claro sobre como ocorrem 

essas associações. Com o objetivo de esclarecer 

dúvidas pertinentes sobre como acontece a FBN 

e como são as micorrizas, foi apresentado 

durante a 14ª Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia na Zona Oeste (SNCTZO), em 

forma de painéis e mini palestras, como essas 

associações microbianas auxiliam no 

crescimento e na nutrição das plantas. 

 Metodologia 

Foram apresentados dois painéis, um 

apresentando como ocorre a FBN e um outro 

mostrando como as micorrizas se associam as 

raízes das plantas. Os visitantes podiam 

visualizar ao microscópio as bactérias e fungos 
apresentados nos painéis, algumas leguminosas 

germinadas, sementes de leguminosas e uma 

raiz de leguminosa com nódulos. A explicação 

sobre as associações microbianas foram 

realizadas de maneira interativa com os 

materiais disponíveis para visualização dos 

microrganismos. 

 

 

Resultados  

Pode-se perceber que a maioria dos visitantes, 

independente da faixa etária, não tinham 

conhecimentos claros sobre os assuntos 

abordados. Foi possível observar uma boa 

interação do público em geral com todo o 

material exposto (Figura 1). A curiosidade e a 

interação com o material exposto foi observada 

tanto entre crianças e adolescentes, como entre 

adultos. Todos ficavam surpresos com o papel 

das associações microbianas para o 

desenvolvimento das plantas. 

 

    
Figura 1. Diferentes momentos da realização da Oficina 

sobre FBN e micorrizas durante a 14ª Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia na Zona Oeste. A, B e C) Interação 

dos visitantes com o material das oficinas. 

 Conclusões 

Atividades de popularização e divulgação de 

ciência, como esta apresentada durante a 

SNCTZO, possuem grande relevância para fazer 

a ponte entre a comunidade acadêmica e a 

sociedade. Através das atividades realizadas foi 

possível apresentar associações antigas e de 

grande interesse agrícola e ambiental que, ainda 

hoje são pouco conhecidas pelo público em 

geral.  
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Palavras-chaves: Criatividade  - Empreendedorismo - Inovação   

 

Introdução. 

Na chamada “sociedade do conhecimento” 

acontecem grandes mudanças tecnológicas. 

Quando se fala em inovação, a maioria das 

pessoas acha que é preciso criar algo novo, 

reinventar a roda ou redescobrir o fogo. Esse é 

um dos grandes erros dos empreendedores e das 

empresas. A inovação significa, muitas vezes, 
fazer de forma diferente algo que já se executa 

há muito tempo.  Todos nós temos a capacidade 

de gerar inúmeras novas ideias. A diferença no 

resultado está no que irá se fazer com essa 

criação. Afinal, uma ideia sem execução não 

gera valor.  

Na oficina apresentada, atividades como a 

observação, o uso de referências e o 

experimento de um olhar diferente para coisas 

comuns, contextualizou toda uma proposta de se 

utilizar a criatividade como passo anterior à 

inovação.  

 

Metodologia 

Trata-se de experiência relatada na oficina 

interativa “Desafios & Oportunidades - Faça 

você Mesmo”, ocorrida no Centro Esportivo 

Miécimo da Silva, como parte da 14° Semana 

Nacional de Ciência & Tecnologia da Zona 

Oeste nos dias 16 e 17 de outubro de 2018.  

A proposta da nossa Oficina teve como 

característica produzir trocas entre os 

participantes, incluindo professores e alunos. 

Foi desenvolvida atividade prática, com recurso 

de um computador portátil, relacionada à 

temática da globalização e da inovação 

tecnológica. As imagens exibidas, em slides, 

foram de produtos e serviços ofertados em 

épocas e lugares distintos, para que os 

participantes identificassem as inovações nelas 

existentes, comparando as criações antigas e as 

atuais.  Destacando as possíveis razões destas 
transformações, dando enfoque ao avanço 

tecnológico percebido.  

Ao observarem as imagens teve início um 

debate informal.  

Resultados  

Ao examinar as opiniões, constatou-se que 

alguns participantes se manifestaram de forma 

bastante crítica e outros nem tanto.  

Os elementos identificados com maior destaque 
foram a relação entre aparelhos eletrônicos e a 

modernidade tecnológica  que, segundo eles, 

trouxe muitos benefícios para a sociedade atual, 

mas por outro lado, prejuízos também. 

Procuramos conduzir o debate para que todos 

tivessem condições de construir o conceito de 

“Inovação” por meio de questionamentos e 

colocações. Desenvolvendo conhecimento,  

reflexão e colaboração conjunta. 

Conclusões 

A realização do trabalho, permite concluir que  

com o avanço da tecnologia, mais e mais 

pessoas estão expostas a novos estímulos e 

informações que talvez não fossem possíveis. 

Dessa forma, pode-se perceber que a 
metodologia baseada em oficinas favorece 

espaço de discussão, de trocas de experiências 

pessoais e do grupo, partindo da realidade para a 

reflexão e o debate de suas próprias práticas. 

Através disso, pretende-se formar 

multiplicadores do conhecimento preparando 

jovens para criarem projetos, negócios ou 

movimentos que tragam impactos positivos  na 

era digital, por estarem autointegrados neste 

novo paradigma de sociedade. Corroborando a 

potência do empreendedorismo nas periferias e 

atual reconhecimento como motor para o 

desenvolvimento de soluções criadas por quem 

vive os problemas no dia a dia e ajudam a 

dinamizar as economias locais. 
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 Palavras-chaves: Lego MindStorm NXT. Processamento Digital de Imagens. Seguidor de Linha. Detector de 

Obstáculos. 

 

Introdução 

Neste estudo, busca-se desenvolver um robô 

seguidor de linha e um robô seguidor de linha 

com capacidade de detectar obstáculos 

utilizando kits Lego MindStorm NXT para a sua 

confecção. Combina-se conceitos físicos e de 

processamento de imagens para que o 

funcionamento lógico desses dispositivos possa 

existir. Os desenvolvimentos apresentaram 

resultados satisfatórios para o processo de 

detecção de linhas e de obstáculos com alto 

nível de precisão. 

Objetivou-se desenvolver protótipos robóticos 

que facilitassem a introdução de conceitos de 

Processamento Digital de Imagens e a avaliação 

de sua aplicabilidade em ambientes que tanto a 

presença humana quanto controle remoto das 

operações executadas apresentem riscos seja por 

ameaças a vida dos indivíduos ou pelos altos 

níveis de precisão requeridos nas tarefas. 

Metodologia 

Devido a indisponibilidade de acesso a todas as 

peças necessárias para a aplicação dos conceitos 

com microcontroladores como o Arduino, 

optou-se por realizar a prototipação dos 

dispositivos com kits MindStorm.  

Os protótipos desenvolvidos buscam guiar seu 

deslocamento a partir da detecção de uma linha 

preta sobre a superfície na qual estejam 

dispostos. A partir da utilização de um sensor de 

cor, o conceito de reflexão é aplicado na 

extremidade mais externa da linha a ser seguida 

permitindo a orientação dos robôs. 

Resultados  

Os princípios demonstrados no 

desenvolvimento desses protótipos podem ser 

facilmente aplicados em trabalhos altamente 

sofisticados como: na transferência de energia 

envolvendo supercondutores, detecção de áreas 

de vazamento de petróleo em ultra centrífugas, 

vazamentos em canos de água, falhas de 

transmissão em redes de energia, proliferação de 

pragas em plantações agrícolas, monitoramento 

de colônias de corais e detecção de represas 

ilegais. 

O desenvolvimento dos protótipos permitiu 

concluir que o Processamento Digital de 

Imagens agrega grande valor a robótica 

permitindo a construção de máquinas cada vez 

mais precisas e seguras. Torna-se nítido que 

dispositivos robóticos podem ser facilmente 

desenvolvidos sendo orientados por diferentes 

tipos de sensores (umidade, gás, temperatura, 

pressão, etc.) em diferentes tipos de ambientes 

(aéreo, terrestre e marítimo) com baixos custos 

e com grande precisão.    

Conclusões 

Os resultados obtidos, consolidam os estudos 

feitos como um prelúdio para o 

desenvolvimento de robôs e drones 

especializados em tarefas que envolvam os 

conceitos explicitados. Para uma análise mais 

profunda e mais tangente as condições reais de 

aplicação desses dispositivos, a prototipação 

pode ser feita utilizando microcontroladores 

como Arduino, ESP32
 
e Raspberry Pi. 

A implementação desses conceitos na sociedade 

permitiria a otimização em tarefas de detecção 

de:  fios rompidos em sistemas elétricos; pontos 

de vazamento e de variação de temperatura e 

pressão em tubos; monitoramento dos impactos 

efetuados pelo homem sobre o meio ambiente e  

monitoramento de pragas em plantações 

agrícolas. Com o aumento do número de 

sensores, a quantidade de funcionalidades e 

áreas de atuação dessas máquinas podem ser 

facilmente expandidas. 

 
Agradecimentos: Ao Professor Mauricio Antolin 

integrante do Laboratório de Inteligência e Robótica 

Aplicada (LIRA) por todo auxílio prestado durante o 

processo de desenvolvimento dos estudos. 



  “XI JC&T Ciência para Redução  
das Desigualdades” 

OFICINAS INTERATIVAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UEZO  
Rio de Janeiro, 16 e 17 de outubro de 2018. 
 

As cientistas na ficção: Inspirando mulheres reais 
 

Giovanna Fernandini Viana¹, Lidiane Coelho Berbert¹, Andressa Sbano da Silva¹
,

², Juliana Barbosa 

Succar³, Alexander Machado Cardoso¹
,

²,  Ida Carolina Neves Direito¹ 

 

¹Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia Ambiental, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste,Rio de Janeiro/RJ; 

²Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, INMETRO, Duque de Caxias/RJ; 3Laboratório de Tecnologia de 

Produtos Naturais, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro/RJ 

 
  Palavras-chaves: pesquisadora, empoderamento feminino, mulheres na ciência 

 

Introdução 

No atual contexto social em que estamos 

inseridos, se faz necessário a representatividade 

do papel feminino em áreas como a ciência e 

tecnologia¹. A mídia tem uma função importante 

na formação de pensamentos e ideais², com isso, 

personagens femininos que ocupam papéis 

nessa área se tornam uma inspiração para 

meninas que desejam atuar nesse ramo. Vale 

ressaltar que, ainda se tem a prevalência 

masculina nas diferentes áreas da ciência, assim 

como, no mercado de trabalho como um todo.  

Esta oficina teve como objetivo, trazer ao 

público diversos exemplos de personagens 

femininas que ocupam cargos científicos, 

visando inspirar meninas e mulheres a seguirem 

essa carreira. 

Metodologia 

A oficina foi elaborada tendo em mente a 

importância e força da cultura pop na sociedade 

atual. Foram selecionadas mulheres de diversas 

áreas da ciência, representantes de filmes, 

séries, desenhos animados e jogos. As imagens 

foram retiradas da web, impressas, plastificadas, 

presas em nylon, e fixadas numa cortina de 

tecido TNT. 

 

 
Figura 1. Fotos de algumas das mulheres da ciência 

(da ficção) presentes na exposição. 

Resultados  

As imagens suspensas permitiram que o público 

da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na 

Zona Oeste visualizasse todos os exemplos com 

clareza, e pudesse debater entre si o papel das 

personagens em suas respectivas mídias e, 

consequentemente, o papel da mulher na 

ciência, redescobrindo um leque de opções das 

profissões a serem seguidas.  

 

 
Figura 2. Oficina “As Cientistas na Ficção”. (A) 

Painel utilizado para a oficina; (B) Interação dos 

visitantes com a exposição e os expositores. 

Conclusões 

A oficina provocou debates a respeito do papel 

feminino na ciência e a identificação por parte 

do público com as personagens apresentadas, 

gerando assim a conscientização de que é 

necessário que haja a inclusão de mulheres nas 

ciências. As personagens também se tornaram 

fonte de inspiração para meninas e mulheres que 

visitaram a oficina. 
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Introdução 

As mudanças climáticas, aumento da seca e 

poluição do ar, incidência de pragas e 

fitopatologias representam impactos negativos 

na agricultura. Entre as medidas aplicadas para 

mitigar tais efeitos, busca-se o uso de 

tecnologias sustentáveis, entre elas, a aplicação 

de campos magnéticos na água de irrigação dos 

cultivos. De acordo com Maffei
1
, os campos 

magnéticos promovem efeitos positivos no 

crescimento e desenvolvimento de muitas 

culturas alimentícias: soja, milho e feijão. E 

também incrementam a produção de metabolitos 

secundários. Esta oficina apresentou os 

resultados dos efeitos da irrigação da água com 

campo magnético em Cuba, bem como o 

sistema de magnetismo e uma das plantas 

irrigada com água tratada magneticamente 

(ATM) - Rosmarinus officinalis L. (alecrim), 

em Cuba. Os alunos também puderam sentir o 

aroma dos óleos essenciais, metabólitos 

secundários, do alecrim bastante aplicado em 

diferentes áreas de relevância econômica. O uso 

da tecnologia de campos magnéticos não 

ocasiona danos ao meio ambiente e são 

utilizadas em outros países como Rússia, Índia, 

China, Japão e Austrália, sendo importante na 

redução do uso de água para irrigação.  

Material e Métodos 

A aplicação de campos magnéticos têm sido 

feita em diferentes sistemas de produção 

vegetal, como casa de vegetação, áreas 

protegidas de cultivos, parcelas experimentais, 

no Centro Nacional de Electromagnetismo 

Aplicado (CNEA), pertencente à Universidade 

de Oriente (UO), em Cuba. Os experimentos 

consistem no uso de um magnetizador que 

produz um campo magnético estático o qual a 

água será exposta antes da irrigação (Fig. 1). O 

magnetizador empregado foi construído e 

avaliado pelo CNEA. A indução magnética 

(mT) da água de irrigação variou nos diferentes 

cultivos (Tab.1): R. officinalis (Lamiaceae), 

Justicia pectoralis Jacq. (“melhoral”, chambá, 

Acanthaceae), Solanum lycopersicum L. 

(tomate, Solanaceae) e Spathoglottis plicata 

Blume (orquídea, Orchidaceae) onde o 

desenvolvimento vegetal seguiu as 

metodologias de boas práticas produtivas, 

tempo de irrigação de 30 min, por 2x ao dia. 

Figura 1. Magnetizador acoplado as mangueiras de 

irrigação de diferentes cultivos, após tratamento da 

água com campo magnético (ATM). 

Resultados  

Tabela 1. Respostas das culturas irrigadas com água 

tratada com campo magnético (ATM). 

Espécies mT Efeitos Ref. 

Rosmarinus 

officinalis  

100-150 ↑ número de 

tricomas e 

metabólitos 

secundários 

2 

Justicia 

pectoralis  

60 ↑ sobrevivência 

em 7,8% 

2 

Solanum 

lycopersicum 

30-150 ↑ metabolitos 

secundários. 

3 

Spathoglottis 

plicata  

120 ↑ sobrevivência 4 

Conclusões 

A irrigação com água tratada magneticamente 

resulta em respostas positivas para aumento da 

produtividade das culturas, em diferentes 

estágios do desenvolvimento vegetal, desde a 

germinação até a floração. 
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