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APRESENTAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação do Centro Universitário Estadual 

da Zona Oeste (UEZO) apresenta os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos 

estudantes de iniciação científica da UEZO como parte da VI Jornada de Ciência e 

Tecnologia. A UEZO realiza a Jornada de Ciência e Tecnologia como um evento 

anual, com o intuito de oferecer aos estudantes a oportunidade de apresentarem 

seus trabalhos para a comunidade científica interna e demais atores da sociedade. 

A realização desta jornada no mês de Outubro se tornou tradição, estando inserida 

nas atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, organizada pelo 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), cujo objetivo é divulgar para a 

população brasileira os trabalhos desenvolvidos pelos seus centros de pesquisas 

científicos e tecnológicos. 

A Jornada de Ciência e Tecnologia, a exemplo das anteriores, tem como propósito 

ser um espaço de disseminação da produção científica e tecnológica, que trazem 

discussões de novas temáticas e que tão prontamente assinalam o avanço das 

pesquisas do UEZO. A VI Jornada propõe ainda, demonstrar a vitalidade de 

nossos pesquisadores, seu compromisso com a inovação, tanto quanto sua 

capacidade de engajar-se em questões precípuas do mundo contemporâneo, tendo 

a intenção de despertar vocações para a inovação prática da investigação 

científica, visando à autossustentabilidade econômica e social, em âmbito 

regional. 

A todos os autores e autoras que profissionalmente não pouparam esforços no 

desenvolvimento da pesquisa e na publicação de seus resumos, agradecemos a 

fundamental colaboração. 

 

 

 

 

Maria Cristina de Assis 

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UEZO 
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PROGRAMAÇÃO 
 

08/10/2013 – Terça-feira de 16:00 às 19:00 
 

Atividades 
Painel de abertura: “Do empreendedorismo científico à Inovação” 

Local 

A
u

d
itó

rio
 D

a
n

ie
l 

TEMA PALESTRANTE HORÁRIO 

Cerimonial  de Abertura 16:00-16:30 

O desafio da interação 
pesquisa acadêmica e 

empresas 
 

Daniel Corrêa de Oliveira 

Administrador de Empresas, graduado pela Estácio de Sá. MBA em Gestão Pública 
pela AVM Faculdade Integrada à Universidade Cândido Mendes. Atua nas áreas de 
planejamento. projetos e administrativo da Diretoria de Metrologia Científica e Industrial - 
Dimci do INMETRO. 

16:30-16:50 

"Pesquisa, Invenções e 
Patentes" 

Dr. Celso Luiz Salgueiro Lage  
Possui graduação em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1984), mestrado em 

Ciências Biológicas (Biofísica) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1989) e doutorado em 

Ciências Biológicas (Biofísica) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1995). Pós-doutorado 

no Departamento de Política Científica e Tecnológica do IG da UNICAMP. Atualmente é 

Especialista Sênior em Propriedade Industrial em Biotecnologia do INPI. Tem experiência na área de 

Biotecnologia Vegetal, com ênfase em Cultura de Tecidos, e Propriedade Intelectual em 

Biotecnologia. 

16:55-17:15 

 “A Bionovis no cenário do 
desenvolvimento tecnológico 

do Rio de Janeiro” 

Dr Renato Faro 

Graduação em Ciências Biológicas  em 1992 pela FAMATH, desenvolveu seu mestrado e doutorado 

na área de farmacologia básica (UNICAMP e USP, respectivamente) aprendeu desde cedo com seu 

orientador Dr. Gilberto De Nucci a dividir seu tempo em laboratório em duas frentes: publicações 

científicas e prestação de serviço à indústria farmacêutica. Em 2000, quando foi convidado a realizar 

seu pós-doutoramento em biologia molecular na Harvard Medical School.  No final de 2001 retornou 

ao Brasil por apenas 8 meses partindo depois para Londres onde passou a atuar com cientista no 

17:20-17:40 
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Imperial Collegue em projeto exclusivo patrocinado pela GSK. Neste período pode conhecer de 

perto o que é “fazer pesquisa científica” na ótica da indústria farmacêutica. Em 2006, recebeu o 

convite de retornar ao Brasil com o desafio de estruturar o departamento de pesquisa do COINFAR 

(Consórcio das Indústrias Farmacêuticas entre a Biolab, Biossintética e União Química) e 

posteriormente realizar estruturação similar no departamento de pesquisa e desenvolvimento do Aché 

Laboratórios. Nesse período desenvolveu seu MBA em  

Gestão Estratégia tendo como título de seu trabalho TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - MODELO DE “LEARNING BY USING” COMO CHAVE 

PARA O PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE 

MEDICAMENTO BIOTECNOLÓGICO PARA O ACHÉ. Em 2012, com a constituição da 

Bionovis, foi convidado assumir a área de pesquisa desenvolvimento e inovação. 

Moderadores 

Professor Dr. Roberto Nicolsky 
 Doutor em Física (UFRJ). Professor adjunto aposentado da UFRJ. Atua com Supercondutividade e 

suas Aplicações, ênfase em eletrônica supercondutora, reflexões de Andreev, levitação magnética e 

junção Josephson sns. Fundador e diretor geral da Sociedade Brasileira Pró Inovação Tecnológica 

(PROTEC) que busca um marco legal de fomento e estímulo à inovação tecnológica nas empresas. 

Fundador e superintendente do Instituto de P&D de Fármacos e Produtos Farmacêuticos - IPD-

Farma que mobiliza indústrias farmoquímicas e farmacêuticas para o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas em seus produtos e processos. É Pró-reitor de Extensão da UEZO desde julho/2011. 

Prof Dr.Nilton Rosembach Junior 
Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado 

e doutorado em Química Orgânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado em 

Ciência dos Materiais pela Université Montpellier 2. Tem experiência na área de Química e 

Engenharia Química, com ênfase em Química Orgânica, Físico-Química Orgânica, Química de 

Materiais, Catálise, Química Teórica, Modelagem Molecular, Petroquímica e Conversão de 

Biomassa. As principais linhas de pesquisa em que atua incluem: Modelagem Molecular (processos 

catalisados por zeólitas e MOFs utilizando métodos abinitio e DFT, adsorção e difusão de gases e 

vapores em MOFs utilizando métodos de Monte Carlo e Dinâmica Molecular Clássica, drug delivery 

systems baseados em MOFs utilizando QSAR), Catálise (alquilação de parafinas com oleofinas) e 

Conversão de Biomassa (Produção de aditivos para combustíveis a partir da glicerina). Atualmente é 

professor adjunto do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO). 

17:45- 18:15 
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Apresentação oral dos trabalhos de Iniciação Científica 17:00- 19:00 
Sala da Pós-
graduação 

Apresentação dos trabalhos de Iniciação Científica da UEZO 17:00- 19:00 

Hall de entrada do 
Instituto de Educação 
Sarah  Kubitschek 
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09/10/2013 - Quarta-feira 
 

Tema Palestrante Horário Local 

 

 

 

“Nanotecnologia e 

saúde” 

Profa Dra Bartira Rossi Bergamann 
É biomédica, formada em 1981 pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. Concluiu o 

mestrado na London School of Hygiene and Tropical Medicine (Inglaterra) em 1982, e o doutorado na 

Brunel University (Inglaterra) em 1987 sobre Imunologia da Leishmaniose e da Tripanossomose 

Africana, respectivamente. Em 1994, fez pós-doutoramento na Universidade de Toronto (Canadá) onde 

estudou vacinas tolerogênicas. Atualmente, é Professora Associada 4 no Instituto de Biofísica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, onde é chefe do Laboratório de Imunofarmacologia, e 

pesquisa novas estratégias terapêuticas aplicadas às leishmanioses usando drogas e vacinas 

nanoestruturadas e não-injetáveis. Orientou 19 dissertações de mestrado e 12 teses de doutorado em PG 

nível 7. Publicou 69 artigos científicos, 7 capítulos de livro, e tem 8 pedidos de patentes. Desenvolve 

projetos de desenvolvimento tecnológico de medicamentos anti-leishmaniais em parceria com empresas 

como GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis e IPT, e faz parte da equipe do Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia para Pesquisa Translacional em Saúde e Ambiente na Região Amazônica - INPeTAm. Tem 

experiência nas áreas de Parasitologia, Imunologia e Nanotecnologia, atuando nos seguintes temas 

relacionados às leishmanioses: 1) Nanovacinas ; e 2) Nanofármacos. 

 

14:00-15:00 

A
u

d
itó

rio
 D

a
n

ie
l  

 

Empreendedorismo 

Inteligente: a chave para 

o seu sucesso!!!! 

Prof. Dr. Eduardo Augusto Machado 
Graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Marketing pela PUC/Rio, MBA 

Executivo pela Coppead/UFRJ, Auditor-líder em Qualidade pelo Quality Management International da 

Escócia em convênio com Politécnica da USP, Presidiu e hoje é membro efetivo do Conselho 

Consultivo da Confederação Nacional dos Jovens Empresários (CONAJE), Vice-Presidente da 

Associação Comercial do RJ (ACRJ) Gestão 2011-2015, Voluntário do Ano de 2008 no Programa 

Iniciativa Jovem (Mantenedora: Shell do Brasil), Autor do livro sobre empreendedorismo e negócios “O 

Ponto da Vitória”. Empresário nas empresas: Central 24 Horas e E-Flix Empreendimentos. 

 

15:10- 16:10 

 

 

 “Do laboratório para a 

Prof. Dr. Oswaldo Luiz Alves  
Professor Titular do Instituto de Química da UNICAMP. Fundador/Coordenador Científico do Laboratório de 
Química do Estado Sólido (LQES). Visiting Professor (Université de Lille, 1981, França). Interesse de pesquisa: 

16:20- 17:20 
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prateleira: um case de 

sucesso da 

nanotecnologia 

brasileira” 

 

materiais avançados e nanotecnologia. Publicou mais de 250 trabalhos e depositou 22 patentes (02 
internacionais). Formou 21 mestres e 23 doutores. Membro do Conselho Deliberativo do CNPq (2001-2005). 
Coordenou o Projeto de Prospecção em Nanociência e Nanotecnologia do Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE) (2004-2006). Pertence a várias sociedades científicas, dentre elas a Sociedade Brasileira 
de Química da qual foi presidente no biênio 1998/2000.  Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências e da 
Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Comenda Nacional do Mérito Científico do Governo Brasileiro. 
Prêmio ABIQUIM de Inovação Tecnológica (2009).Autor da Cartilha sobre Nanotecnologia, publicada pela 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 2010. Editor Regional (América Latina) do periódico 
Recent Patents on Nanotechnology, 2010 (EUA). Prêmio Inventores 2011 – Tecnologia Absorvida pelo Mercado-
, INOVA/Unicamp). Prêmio de Reconhecimento pelas Atividades na Graduação (2012). Membro Titular da 
Academia de Ciências do Estado de São Paulo (2012). Coordenador Científico do Laboratório de Síntese de 
Nanoestruturas e Interação com Biossistemas (NanoBioss/SisNano) (2013). 

 

 

"A importância da 

logística integrada no 

mundo globalizado". 

Prof. Dr. Valdir Augustinho de Melo 

Professor Adjunto do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Possui Mestrado em Ciência da 
Computação- IC/UFF (2001) e doutorado em Engenharia de Produção- COPPE/UFRJ (2010), período que 
desenvolveu doutorado sanduiche na Ècole dês Hautes Études Commerciales HEC Montreal (2008). Em 
seguida (2011), fez um pós-doutoramento no Programa de Engenharia de Produção- COPPE/UFRJ.  

 

19:00-20:00 

Apresentação oral de trabalhos de Iniciação Científica 

17:00- 19:00 

Sala da 
Pós-
graduação 

Apresentação dos trabalhos de Iniciação Científica da UEZO 

17:00- 19:00 

Hall de 
entrada do 
Instituto de 
Educação 
Sarah  
Kubitschek 
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10/10/2013- Quinta-feira 
 

Tema Palestrante Horário Local 

“Mercado de 

Trabalho para os 

Jovens Acadêmicos”  

Ricardo Oheb Sion 

Graduado em Informática, MBA em Gestão de Negócios – IBMEC, Auditor de ISO9001 pela USP e 

diversos cursos de aperfeiçoamento no Brasil, Canadá e Inglaterra. Possui mais de 15 anos de experiência 

consolidada em Consultoria de Recursos Humanos, especialmente em projetos de Assessment, diagnósticos de 

mercado, programas de trainee e estágio e avaliações on-line. Assessora e assiste empresas de vulto na 

elaboração e realização de projetos de RH sempre apoiados em tecnologia. 

9:00 – 10:00 

A
u

d
itó

rio
 D

a
n

ie
l                                                        

“Nanotecnologia para 
vetorização de 

fármacos". 

            Profa Dra Andressa Bernardi 
Possui graduação em Farmácia (2004) com ênfase em Análises Clínicas (2006) pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Mestrado (2006) e Doutorado (2009) em Ciências Biológicas: Bioquímica pela mesma 
Universidade. 2009-2012: Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 
Farmácia/UFRGS. Atualmente é Pesquisadora na área de Nanotecnologias Aplicadas à Área Biomédica no Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC) na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Tem experiência nas áreas de Bioquímica, Farmacologia e 
Nanotecnologia, com ênfase no estudo de novos fármacos com potencial efeito antitumoral e neuroprotetor. Seus atuais 
projetos de pesquisa têm como principal objetivo a utilização da nanotecnologia como ferramenta para a vetorização de 
fármacos em doenças pulmonares crônico-degenerativas. Os principais temas abordados nos trabalhos de pesquisa 
científica incluem: avaliação biológica de sistemas nanoestruturados para a vetorização de fármacos, mecanismos e vias 
de sinalização celular envolvidos na proliferação e invasão de gliomas, Doença de Alzheimer, Isquemia cerebral, 
neuroproteção e inflamação. 

14:00-14:40 

 “Carreira e 

Empreendedorismo 

para Inovar” 

                 Sr. André Street 
Brasileiro, graduado pela Escola de Economia da Universidade de Harvard. É membro de Conselhos 

Brasileiros de Empresas bem-sucedidas em   Tecnologia de Informação. É um empreendedor jovem que fundou 

sua primeira empresa (Pagafacil.com) aos 15 anos de idade. A Pagafacil.com foi a primeira empresa na área de 

pagamentos pela internet. Conseguiu levantar capital com investidores profissionais, em 2001, o que 

possibilitou um crescimento expressivo da empresa. Em 2004,  vendeu a Comprafacil.com obtendo um retorno 

de investimento muito significativo. Sustentado num acordo de não concorrência, André e seu sócio Eduardo 

Pontes, fundaram as empresas Netcredit e Braspag ao mesmo tempo. Um tempo depois a Braspag tornou-se 

líder provedora em soluções de pagamento no mercado latino americano. A mesma foi comprada pelo Grupo 

Silvio Santos em 2009, e depois pela Cielo em 2011. Já a Netcredit foi vendida em 2007 para o Banco 

14:45- 15:40  
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BGN/CETELEM.  
Desde 2008, André e seus parceiros Ted Rogers, Eduardo Pontes, Jorge Paulo Lemann, 

Beto Sicupira e Marcel Telles criaram a ArpexCapital que atende o mercado latino-americano e dos Estados 

Unidos.  

“A importância do 

Mestrado Profissional 

nas instituições de 

formação tecnológica” 

Dra. Maria Antonieta Peixoto Gimenes Couto, Professora do Curso de Mestrado Profissional da EQ/UFRJ 

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1984), mestrado em 
Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1990) e doutorado em Tecnologia de Processos 
Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2002). Atualmente é professora da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, lotada na Escola de Química, atuando nos cursos de graduação em Engenharia de 
Bioprocessos, Engenharia Química, Engenharia de Alimentos e Química Industrial nas áreas de tecnologia de 
fermentações e engenharia bioquímica. Em pesquisa e pós-graduação desenvolve e orienta trabalhos relacionados ao 
aproveitamento de biomassas residuais da produção de biocombustíveis e de alimentos com base no conceito de 
biorrefinarias e produção integrada. É membro da Escola Brasileira de Química Verde. Participou da comissão que crio o 
mestrado profissional de Escola de Química da UFRJ e é professora de 3 disciplinas. Mediante parcerias com o grupo de 
Gestão e Inovação Tecnológica da Escola de Química/UFRJ tem realizados trabalhos voltados para a gestão em 
Biotecnologia. 

16:00- 16:30 

“Compatibilidade de 

óleo lubrificante com 

borracha nitrílica” 

 

“O mestrado Profissional como estreitamento das relações entre as universidades e o setor produtivo." 

Apresentação dos projetos de pesquisa 

1. Hugo Cavalcante Peixoto: Técnico químico, Bacharel e licenciado em Química, Aluno do 

Mestrado profissional da UEZO. Experiência em controle de qualidade (cosmético, saneantes, 

cervejaria e petroquímica). Atualmente é analista de desenvolvimento de produto em lubrificante na 

Ipiranga. 

16:35-16:50 

"Síntese e 

caracterização de 

inibidores de corrosão 

derivados do imidazol 

para proteção do aço 

API na indústria do 

petróleo” 

2. Gabriel Norbert: Químico Industrial trabalhando na Quaker Chemical desde março de 2009. 17:00-17:15 
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“Economia Reversa, 

sustentabilidade 

urbana”. 

3. Wallace Rezende: Engenheiro elétrico, atuando como Engenheiro e Gerente de Divisão na fábrica 
Aleixo Gari na COMLURB.  Tem experiência nas áreas de Siderurgia, Naval, Laboratório 

Farmacêutico, Distribuição de Energia e Empresa de Limpeza Urbana. 

17:20-17:35 

 

UEZO – Moderador 

Prof. Dr. Edmilson Monteiro de Souza: 
Possui graduação em Física pela Universidade Federal Fluminense (2000), graduação em Licenciatura 

em Física pela Universidade Cândido Mendes (2006), mestrado em Radioproteção e Dosimetria pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (2003) e doutorado em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (2008). Atualmente é Professor Adjunto 1 - doutor do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 

(UEZO), Pesquisador de pós-doutorado - Programa de Engeharia Nuclear (PEN) e membro do Comitê Técnico 

Setorial Naval e Off-Shore da ABENDI (Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção). Tem 

experiência na área de Física, com ênfase em Desintegração Nuclear e Radioatividade, atuando principalmente 

nos seguintes temas: Radioproteção e Dosimetria, Aplicações Médicas das Radiações (radioterapia e 

radiodiagnóstico), Aplicações Industriais das Radiações Ionizantes (Perfilagem nuclear de poços de petróleo, 

medidores nucleares e Ensaios Não Detrutivos (radiografia) e Simulações com o código de Monte Carlo 

MCNPX. Exerce também a função de Vice Coordenador do Curso de Mestrado Profissional em Ciências e 

Tecnologia de Materiais da UEZO e de Coordenador de Estágio. 
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Exploração e Transporte de Petróleo até a Refinaria 

1Baptista, D.B. (PQ); 1Caetano, C.F. (PQ); 1Almeida, J.C.R.P.N. (PQ), 1Sant’Ana, C. (PQ) 
1Aluno do curso Tecnologia em Construção Naval, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de 

Janeiro, RJ; 

<douglasbatistele@yahoo.com.br>   <carlanutri3@hotmail.com>  
<cinthya.uezo@yahoo.com.br>   <jneto87@live.com> 

 
 

O presente trabalho tem o objetivo de mostrar a exploração do petróleo e a logística do 

transporte desde a exploração do solo até chegar às refinarias. Antes de realizar a 

perfuração dos poços de petróleo é necessário pesquisar a área que se deseja trabalhar e 

essa é a primeira etapa para se encontrar petróleo. De acordo com a definição da 

Agência Nacional de Petróleo (ANP), esta fase consiste no conjunto de operações ou 

atividades destinadas a avaliar áreas, com objetivos de descobrir e identificar as jazidas 

de petróleo ou gás natural (Lei 9.478/97). Para que o petróleo aflore à superfície é 

necessário que se perfure longas distâncias até chegar ao reservatório. Graças à 

tecnologia, hoje se consegue chegar a profundidades antes inimagináveis (acima de 

6000m de profundidade). Essa perfuração pode ser tanto por terra (onshore) quanto no 

mar (offshore). A perfuração se inicia com os poços pioneiros e caso se realize uma 

descoberta perfuram os poços para se determinar os limites de campo (poços de 

delimitação ou extensão) e assim dão início à produção. Assim que fica comprovada a 

comercialização de um poço, se faz o abandono temporário do poço para posteriormente 

iniciar os trabalhos de completação e produção. O abandono definitivo de um poço 

acontece quando não interessa mais a continuidade das operações do poço, tanto por 

viabilidade econômica quanto pelo fim da sua vida produtiva. Nos dois casos os poços 

são tamponados com cimento selando por completo o poço. Para isso seguem-se regras 
rigorosas de segurança evitando os danos ao meio ambiente. Antes de ser utilizado, o 

petróleo passa por vários processos de refino, separação e purificação de seus 

componentes. Isso é realizado nas refinarias de petróleo, mas para chegar até as 

refinarias, ele é transportado por diversas maneiras. Existem vários tipos de transporte 

como o rodoviário (caminhões-tanque), hidroviário (navios), ferroviário (trens) e 

dutoviário (dutos que vão do poço à refinaria). O recipiente destinado a armazenar 

fluidos à pressão atmosférica e a pressões superiores à atmosférica é chamado de tanque 

de armazenamento ou de armazenagem. Esses tanques podem ter dimensões variadas, 

indo desde 2 ou 3m de diâmetro até 50m ou mais. Depois de refinado, os derivados do 

petróleo seguem para os mais variados destinos como fábrica de plásticos, postos de 

gasolina, fábrica de cosméticos, etc. 

 
Palavras-chave: exploração, petróleo, transporte. 
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Panorama da Acessibilidade de Surdos em Cruzeiros Marítimos 

1Santos, G. (IC); 2Corrêa, L. C. A. (PQ); 1Alves, R. S. (PQ); 3Correa, S. C. A. (PQ), 
1Souza, E. M. (PQ). 

1Curso Superior de Tecnologia em Construção Naval, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio 

de Janeiro, RJ; 2Departamento de Ciências Humanas, Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, RJ. 
3Comissão Nacional de Energia Nuclear, Rio de Janeiro, RJ 

<geissasantosnaval@gmail.com> luanda.correa@yahoo.com.br 
 <scorrea@cnen.gov.br> <edmilsonsouza@uezo.rj.gov.br> 

 

 

A educação, aliada ao conhecimento de direitos reconhecidos juridicamente, tem 

possibilitado a população surda a garantia do exercício da cidadania.  

Consequentemente, é cada vez mais notável a presença de indivíduos surdos em bares, 

shoppings, restaurantes e locais de lazer em geral. Entretanto, observa-se que os 

mesmos enfrentam dificuldades em situações que, em geral, são triviais para os 

ouvintes, uma vez que nem sempre encontram logística adequada que permitam sua 

inserção completa nesses vários espaços. Neste contexto, podemos incluir os cruzeiros 

marítimos que tem se tornado uma opção de lazer cada vez mais frequente em todas as 

classes sociais. Este trabalho tem por objetivo Avaliar a acessibilidade de indivíduos 

surdos a excursões em Cruzeiros marítimos, observando as políticas e ações que visam 

inserir a população surda em algumas esferas de atividade nas quais diferentes 

segmentos da população circulam em seu dia-a-dia. Para alcançar tal objetivo, um 

questionário padrão contendo questões de acessibilidade de surdos em cruzeiros será 

criado. Este questionário será submetido a empresas promotoras deste tipo de evento, 

que concordarem em participar de nossa pesquisa. Com base nas respostas dos 

questionários espera-se traçar um panorama da acessibilidade de pessoas surdas a 
cruzeiros marítimos no Brasil, e com base no confrontamento dos questionários e em 

normas internacionais propor um procedimento padrão para a acessibilidade de surdos 

neste tipo de lazer.  

 
Palavras-chave: Logística Naval, acessibilidade, surdos. 
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Aplicações da Radiografia Computadorizada na Indústria Naval 

1Pinto, M. E. (IC), 2Correa, S. C. A. Correa (PQ), 3Lopes, R. T. (PQ), 1,3Souza, E. M. 

(PQ) 
1Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, RJ. 2Comissão Nacional de Energia 

Nuclear, Rio de Janeiro, RJ. 3Programa de Engenharia Nuclear, PEN/COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. 

mairaecard@hotmail.com, 
scorrea@cnen.gov.br,ricardo@lin.ufrj.br,edmilsonsouza@uezo.rj.gov.br 

 
 

O método radiográfico, desde sua descoberta em 1895, tem sido um método de 

imageamento de grande valor tanto para a área médica como para a área industrial. 

Neste último, ensaios não destrutivos utilizando a técnica radiográfica tem auxiliado 

diversos setores da indústria através da análise de juntas soldadas, descontinuidades, e 

na descoberta trincas e perda de espessura de parede de dutos offshore e inshore 

utilizados na indústria do petróleo e gás. Com o advento de novas tecnologias, os 

conhecidos filmes radiográficos têm atualmente dividido espaço com outros detectores 

de imagem, especialmente na área médica. Neste contexto, os detectores digitais Image 

Plate e Flat Panel tem se mostrado ferramentas poderosas no radiodiagnóstico médico, 

uma vez que são detectores reutilizáveis (ao contrário dos filmes radiográficos), 

representado uma redução dos custos neste tipo de aplicação. Entretanto, observa-se que 

aplicações industriais, especialmente na área naval, ainda são insipientes. O objetivo 

deste trabalho é mostrar como a radiográfica computadorizada tem sido introduzida em 

aplicações industriais, especialmente na área naval. Para alcançar tal objetivo uma 

pesquisa rebuscada sobre a aplicação desta modalidade de ensaio não destrutivo tanto 

no Brasil como no mundo será realizada, onde o foco será as vantagens e desvantagens 

deste método com relação ao método radiográfico tradicional com filme radiográfico. 
Como diferencial, será dado enfoque na indústria naval e offshore, onde espera-se como 

resultado principal o lançamento das bases de uma nova linha de pesquisa na UEZO, 

voltada para a aplicação das radiações ionizantes na industria naval e offshore. 

 
Palavras chave: Construção Naval, Radiografia Computadorizada, END.  
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Compósitos Sustentáveis a Base de Polipropileno Pós-Consumo e 

Fibras de Bananeira Modificadas por Tratamento Químico  

Leão, A.G. (IC); Vieira, M.C.;Pereira, P.S.C. (PQ); Silva, L. P. (PQ); Bastos, D.C.  
1Laboratório Didático de Polímeros - LDP, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, 

RJ; 2Instituto de Macromolécula, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 
<leão.ariadne@homail.com> <danielebastos@uezo.rj.gov.br> 

 
Desde o advento da descoberta dos polímeros até os dias atuais, este material tem sido 

descartado no meio ambiente de maneira indiscriminada e rápida. O desenvolvimento 

tecnológico e o crescimento econômico trouxeram grandes benefícios à sociedade. Mas, 

aliados ao crescimento populacional e a um comportamento de consumo inadequado, 

provocaram vários efeitos colaterais, entre eles destaca-se a poluição, principal agente de 

degradação do meio ambiente e de redução da qualidade de vida do homem. Visando 

contribuir para a sustentabilidade e promover um destino ecologicamente correto aos 

resíduos sólidos, através da reciclagem, copos de polipropileno (PP) provenientes de 

bebidas foram coletados seletivamente e beneficiados, através da moagem, lavagem e 

secagem dos mesmos. A fim de conferir melhores propriedades mecânicas a estes 

materiais, foi utilizado o resíduo de fibras de bananeira como material de reforço, que é 

o principal resíduo da bananicultura. Devido à fraca adesão das fibras em seu estado 

natural à matriz de PP, foi realizado um tratamento químico de mercerização (tratamento 

com NaOH) seguido de acetilação nas fibras de bananeira. A eficácia do tratamento 

químico nas fibras foi verificada por espectroscopia de infravermelho com transformada 

de Fourier (FTIR) e difratometria a alto ângulo (WAXS). No FTIR pôde-se observar o 

desaparecimento do pico de absorção em 1270 cm-1, que corresponde ao estiramento C–

O da hemicelulose e da lignina. Isto significa que a maior parte da hemicelulose e da 

lignina foi removida após a mercerização. No espectro da fibra acetilada, FBA, ocorreu 

o reaparecimento de um pico suave em 1722 cm-1 indicando a presença de carbonila 

referente a um éster (acetato), confirmando a ocorrência da reação de acetilação da fibra. 

Já no WAXS, pôde-se observar a ocorrência de dois picos intensos próximos aos valores 

de 2θ = 16° e 22°. O pico em 2θ = 16° corresponde ao plano cristalográfico (101) e o 

pico em 2θ = 22° corresponde ao plano (002), que se tornam mais intensos e definidos 

após os sucessivos tratamentos, um indicativo de que os tratamentos foram efetivos para 

remoção de parte do material amorfo da fibra. Posteriormente foram preparados 

compósitos utilizando-se o PP (virgem e pós-consumo) com as fibras tratadas e não 

tratadas em extrusora mono-rosca com perfil plano. Os compósitos foram avaliados por 

testes de densidade, dureza Shore D e índice de Fluidez (MFI). Os resultados mostram 

que o tratamento foi eficaz em reduzir a grande higroscopicidade das fibras, obtendo-se 

um compósito com propriedades otimizadas. Agradecimentos à Faperj.  
Palavras- Chave: Acetilação, fibras de bananeira, Polipropileno. 
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Caracterização de Compósitos à Base de Polipropileno Reforçados com 

Fibras de Bagaço de Cana-de-Açúcar 

Feitosa, D.B. (IC); Pereira, P.S.C. (PQ); Bastos, D.C. (PQ) 

Laboratório didático de Polímeros, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, RJ;  

<danielebastos@uezo.rj.gov.br>    <patriciapereira@uezo.rj.gov.br> 
<dfeitosa90@yahoo.com.br> 

 

Fibras vegetais têm sido investigadas para uso como reforço em compósitos de matrizes 

poliméricas, pois aliam propriedades que levam em consideração características que 

apresentam forte apelo ecológico, baixo custo de obtenção e biodegradabilidade. Em 

compósitos nos quais fibras são usadas como reforço, ocorre aumento da resistência 

mecânica, embora um alto carregamento de reforço possa favorecer a aglomeração de 

fibras e a baixa dispersão na matriz. Para aperfeiçoar a interface, muitos métodos físicos 

e químicos são utilizados, com o objetivo de intensificar a adesão entre esses materiais. 

O presente trabalho teve como objetivo a obtenção e caracterização de compósitos à 

base de polipropileno (PP) reforçados com diferentes porcentagens de resíduos de fibras 

de bagaço de cana-de-açúcar, com e sem tratamento químico. Para o processamento do 

compósito a fibra passou antes por um beneficiamento, que consiste em lavar com água 

destilada, triturar em um liquidificador industrial e secá-la em uma estufa a 40ºC. Após 

realizou-se a granulometria, para estabelecer o diâmetro de fibra usado para a inserção 

na matriz polimérica(<180 mm). Em seguida foi realizado o tratamento químico nas 

fibras, primeiro foi realizado a Mercerização (tratamento com Hidróxido de Sódio), 

após foi realizada a Acetilação (solução de anidrido acético e ácido acético 1,5:1,0, com 

ácido sulfúrico como catalisador). As fibras foram lavadas com água destilada até pH 

neutro. Foi realizada uma mistura manual do polipropileno e com as fibras, em 

diferentes proporções PP/fibras (100:0; 95:5; 90:10 e 85:15), sendo as fibras utilizadas 

sem tratamento químico e com tratamento químico, para efeito de comparação. Após 

esta etapa o compósito foi processado em uma extrusora monorosca (AX Plástico). As 

temperaturas de processamento foram 140º, 170º, 225ºC (zonas 1, 2 e 3, 

respectivamente) e rotação da rosca entre 30 e 40 rpm. As fibras antes e após os 

tratamentos foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Os 

compósitos foram caracterizados por MEV, Densidade, Dureza Shore e Índice de 

Fluidez (MFI). Os resultados mostram que, os compósitos obtidos com as fibras tratadas 

apresentam melhor adesão fibra/matriz e consequentemente melhores propriedades. 

Agradecimentos: À Faperj pelo auxílio financeiro. 
 

Palavras-chave: Compósitos, fibras naturais. 
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Caracterização e Obtenção de compósitos de Polietileno de Alta 

Densidade reforçado com fibra do bagaço de cana-de-açúcar. 

 
1Rodrigues.E. (IC); 1Pereira, P; (PQ) 2Bastos, D.C. (PQ). 

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

Janeiro, RJ;  

emilson.maccros@gmail.com; patriciapereira@uezo.rj.gov.br 
 
 
 

A fibra do bagaço da cana-de-açúcar pode ser uma alternativa viável as fibras sintéticas 

derivados do petróleo, tendo vantagens como baixa densidade, baixa abrasividade aos 

moldes, baixo custo, são recicláveis, biodegradáveis e etc. Porém sua baixa adesão as 

matrizes poliméricas representa uma desvantagem que pode ser superada com um 

tratamento superficial das fibras naturais antes de sua incorporação nas matrizes 

poliméricas, o que reduz a diferença de polaridade e melhora a compatibilidade entre 

fibra e matriz. Tratamentos químicos como acetilação e tratamento alcalino são 

empregados para este tipo de modificação. Nesse contexto, o objetivo principal desse 

trabalho foi avaliar o efeito da acetilação em compósitos com fibra de cana-de-açúcar 

em substituição de até 10% da massa de PEAD. Os materiais foram avaliados por FTIR, 

WAXS e Índice de Fluidez (MFI). As técnicas utilizadas demonstraram que a 

modificação superficial das fibras foi eficaz. Houve uma melhora na processabilidade 

dos materiais em decorrência da presença de fibra. 

 
Palavras-chave: Acetilação, compósitos, compatibilidade. 
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Modificação da Resina Epóxi com Líquido Iônico 

 1,2Pereira, J. S. (IC); 1,2,Silva, A. A. (PQ); 1Soares, B.G. (PQ); . 
1 Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 21945-

970, RJ, - Brasil. 2 Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. 

 
<jessicapolimeros@hotmail.com>  <anjosadriana@gmail.com>  < bluma@ima.ufrj.br >   

 

As resinas epoxídicas (RE) são termorrígidos que apresentam excelentes propriedades 

adesivas, boa resistência química, térmica e boa resistência à oxidação. Entretanto, após 

sofrerem o processo de cura, a RE dá origem a materiais rígidos e quebradiços, devido à 

alta densidade de ligações cruzadas. Por isso, as RE são modificadas com a finalidade 

de melhorar suas propriedades. A incorporação do líquido iônico (LI) na matriz 

epoxídica, auxilia o processo de reticulação, modificando as propriedades finais da 

matriz polimérica. Os LIs são compostos geralmente formados por cátion orgânico e um 

ânion inorgânico ou orgânico. Eles constituem uma classe de sais que apresentam baixo 

ponto de fusão, estabilidade térmica e alta condutividade iônica, possuindo uma grande 

variedade de aplicações tanto na área química como nos processos industriais. O 

objetivo desse trabalho foi dispersar os líquidos iônicos sintetizados a base de 

trifenilfosfina trocando o ânion, sendo um com ácido bromoundecanóico (LIPBr) e o 

outro com butano sultona (LIPS), de modo a avaliar o efeito do contra-íon do líquido 

iônico nas propriedades de compósitos de RE. Foram preparados dois sistemas RE/LI 

com 2,5 phr LI (m/m), ambos LI foram solubilizados em 5 mL de etanol e depois foram 

adicionados a RE. E foram dispersos com auxílio do banho de ultrassom durante 20 

min. Os compósitos foram curados com amina alifática (Jefamine D230), para obtenção 

dos corpos de prova. Foram analisadas as propriedades viscoelásticas, utilizando a 

técnica de análise dinâmico-mecânica, que mostrou um aumento significativo do 

módulo elástico para ambos compósitos quando comparada a RE não modificada. Isso 

demonstra que a incorporação do LI promoveu um reforço da matriz epóxi. Observou-

se também que não houve uma variação significativa da temperatura de transição vítrea 

dos compósitos em relação a RE. De acordo com as análises termogravimétricas 

verificou-se uma pequena diminuição da temperatura de degradação dos compósitos.  O 

comportamento reológico também foi avaliado, e as medidas de viscosidades para 

ambos os sistemas demonstraram que a incorporação do LI na matriz epoxídica resulta 

em uma diminuição da viscosidade quando comparadas a RE. Além disso, observou-se 

um aumento do tempo gel para o sistema com LIPS, quando comparado a 

RE/endurecedor. Já para amostra com LIPBr foi menor, o que sugere que o ácido 

bromoundecanóico juntamente com a trifenilfosfina pode acelerar o processo de cura da 

resina, uma vez que a trifenilfosfina é um catalisador para a RE.  
Palavras-chave: Líquido iônico; Resina epóxi 
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Avaliação das Propriedades Estruturais, Físicas, de Fluidez do PEAD 

Proveniente de Sacos Plásticos após Sucessivos Processamentos. 
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O polietileno de alta densidade (PEAD) é um dos principais materiais produzidos no 

mundo sendo aplicados nas mais variadas atividades humanas e por conta disto é um 

dos principais resíduos sólidos gerados pelo homem. Por ser um material extremamente 

resistente levando anos para se degradar na natureza ocasiona um grande volume de 

material a ser descartado em aterros sanitários, isto quando não vai parar em ambientes 

aquáticos devido à falta de consciência da sociedade. Sendo assim, a reciclagem deste 

material vem como principal meio para a destinação apropriada deste material.  Neste 

trabalho será avaliado o reprocessamento por extrusão do PEAD proveniente de sacos 

plásticos descartados no lixo, a fim de se avaliar as mudanças estruturais, físicas e de 

fluidez após quatro ciclos de reprocessamento.  Os resultados não indicaram variações 

significativas no índice de fluidez e na análise de FTIR até a quarta extrusão, porém, 

ocorreu um aumento da densidade e modificação dos picos cristalinos. Os resultados 

mostraram que o PEAD apresenta estabilidade das propriedades avaliadas mesmo após 

ser submetido ao cisalhamento e temperatura durante os quatro ciclos de 

processamentos avaliados. 
 

Palavras-chave: Polietileno de Alta Densidade (PEAD). 
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 Atualmente os compósitos poliméricos têm sido amplamente estudados buscando uma 

melhora nas propriedades dos materiais. Desta forma, a síntese in situ de um compósito 

com fibras naturais vem para buscar uma melhoria em suas propriedades mecânicas e 

térmicas. A polimerização in situ consiste de se adicionar ao meio reacional uma carga 

orgânica ou inorgânica a fim de que ela seja agregada ao polímero durante o 

crescimento das cadeias (Esteves et al, 2004). Essa técnica de polimerização pode 

colaborar para uma boa dispersão destas cargas no polímero, configurando assim, um 

compósito com propriedades melhoradas (Mikolajczyk et al, 2009). As fibras naturais 

estão sendo cada vez mais usadas como carga de reforço em compósitos poliméricos, 

devido às características como: baixo custo, baixa densidade e uma grande flexibilidade 

no processamento (Tita et. al,2002). É um recurso natural, biodegradável e abundante 

que normalmente é considerado resíduo inutilizável. A Poliacrilonitrila (PAN) é uma 

poliolefina caracterizada principalmente por não ser fusível uma vez que o aquecimento 

acima de 180 °C provoca a ciclização dos grupamentos nitrila (Motta,2009), 

impossibilitando assim que o material seja processado mecanicamente. Sintetizar o 

compósito PAN/Fibra de bananeira tem por objetivo aumentar as propriedades térmicas 

e mecânicas da PAN.  Neste trabalho, a fibra sofreu um processo de purificação, que 

consistiu de tratamento químico conhecido como mercerização (Razera, 2006). Logo 

após, foi realizado o processo de acetilação, que promove a compatibilização química 

da fibra com o polímero. A reação de polimerização in situ foi realizada em meio ácido 

na presença de Persulfato de potássio, sob vigorosa agitação buscando, com isso, uma 

melhor dispersão das fibras no meio reacional. As concentrações de iniciador (0,0114 

M) e de monômero (0,0138 M) foram mantidas constantes . Variou-se o teor de fibra 

nas seguintes proporções: 0, 0,1 e 0,3 gramas; os polímeros foram respectivamente 

nomenclaturados, JS04, JS05 e JS06.  Os compósitos foram caracterizados por Análise 

Termogravimétrica (TGA), Difratometria de Raios-X (WAXS), Espectroscopia na 

Região do Infravermelho (FTIR) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para 

avaliar o sucesso da dispersão da fibra de bananeira no polímero, bem como as 

possíveis melhorias nas propriedades mecânicas e térmicas.  
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Compósitos podem ser definidos como uma combinação de pelo menos dois ou mais 

materiais. Particularmente, a pesquisa em compósitos polímero/inorgânico apresenta 

grande potencial de crescimento dado a gama de fatores que podem ser melhorados nos 

sistemas já existentes para torná-los mais úteis tecnologicamente e a possibilidade de 

criação de variados novos sistemas. O sistema PP/mica, em particular, possui a grande 

potencialidade de substituir pecas automotivas, atualmente confeccionadas em materiais 

metálicos, o que tornaria o carro mais leve, mais rápido e de menor custo entre outras 

vantagens. Mica é um termo genérico aplicado ao grupo dos minerais constituído por 

silicatos hidratados de alumínio, potássio, sódio, ferro, magnésio e, por vezes, lítio, 

cristalizado no sistema monoclínico, com diferentes composições químicas e 

propriedades físicas. O polipropileno é um polímero termoplástico abundante e barato. 

Possui grande aplicação industrial por apresentar boa resistência química, térmica e 

mecânica quando comparado a outros polímeros de mesma categoria. Quando 

processado com incorporação de cargas de reforço, ou seja, na forma de compósito, o 

polipropileno adquire resistência suficiente para ser utilizado também na obtenção de 

peças automotivas, eletrônicos, eletrodomésticos e outros. Neste contexto, o presente 

estudo consiste no desenvolvimento de um compósito de polipropileno com mica do 

tipo muscovita para obtenção de artefatos diversos com resistência superior aqueles 

obtidos apenas com polímeros termoplásticos sem carga de reforço. Inicialmente, foi 

realizado o beneficiamento da mica muscovita através de homogeneização, moagem 

primária, mesagem, secagem, moagem secundária e peneiramento a seco. Após 

beneficiamento, a amostra de mica foi caracterizada por difração de raios-x e 

microscopia que revelaram a ausência de alterações na estrutura mica. Para o 

processamento em extrusora monorosca, foram preparadas misturas entre PP e mica 

muscovita em concentrações de 1 e 2% em granulometrias de 45 μm. Os filmes planos 

obtidos foram caracterizados quanto a densidade, fluidez e dureza. Os resultados 

revelaram uma tendência ao aumento da densidade e da dureza com aumento do teor de 

mica e diminuição da fluidez com aumento da mesma. Por meio de análise térmica foi 

possível observar também uma tendência à diminuição da perda de massa e do grau de 

cristalinidade dos compósitos com o aumento do teor de mica no compósito, indicando 

que a mica foi incorporada na matriz polimérica. As amostras obtidas ainda serão 

caracterizadas quanto à distribuição de tamanho de partículas, morfologia (MEV) e 

propriedades mecânicas por meio de ensaios de tração, compressão e tenacidade à 

fratura. Agradecimentos à FAPERJ.  
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A Acelétron LTDA é uma empresa localizada no Rio de Janeiro, e que trabalha há cinco 

anos com a técnica de irradiação, por feixe de elétrons. Esta técnica é aplicada a uma 

grande diversidade de produtos de diversas áreas, tais como material médico, cosmético, 

fitoterápicos, polímeros, turfas, alteração de cor de gemas, alimentos, dentre outros com 

os objetivos de esterilização, “cross link” e redução de carga microbiana. Consiste em 

fazer passar por um material uma energia proveniente da radiação ionizante produzida 

por um feixe de elétrons acelerados é absorvida pelo meio absorvedor devido às 

interações da radiação com a nuvem eletrônica do meio. Se a energia de aceleração for 

suficiente, o feixe de elétrons pode atravessar lâminas metálicas e fios finos, camadas de 

tintas ou vernizes contendo materiais opacos, embalagens plásticas mono ou multi 

camadas, entre outros. A Acelétron é a única empresa da América do Sul a prestar o 

serviço de irradiação industrial utilizando dois aceleradores lineares de feixe de elétrons 

de 18 kW de potência e 10 MeV de energia. A tecnologia do feixe de elétrons, também 

conhecida como “E-beam”, permite a utilização de elétrons para irradiar uma grande 

diversidade de produtos, tendo a eletricidade como fonte de energia, ou seja, sem o uso 

de materiais radioativos, o que diferencia este método das demais empresas que 

trabalham neste ramo. Com o objetivo de aplicar o método na irradiação de filmes de 

PVC e amostras de garrafas pós-consumidas de PEAD e PET e avaliar as propriedades 

térmicas e físicas dos materiais avaliados, procedeu-se com a irradiação por feixe de 

elétrons das amostras, utilizando as dosagens de 15 kGy, 30 kGy 45 kGy, 90 KGy e 120 

kGy, seguindo da avaliação das propriedades de: caracterização, física, densidade, 

dureza, MFI e DSC, para avaliação da temperatura de fusão dos materiais. Os filmes de 

PVC apresentaram melhoria de resistência a tração e demais propriedades. As garrafas 

de PET e PEAD mostraram-se mais resistentes e com valores de propriedades 

superiores ao material sem irradiação. Os resultados, em geral, mostraram melhoria das 

propriedades avaliadas, mostrando que o método de irradiação por feixe de elétrons é 

bastante eficiente. Apoio financeiro: FAPERJ 
 

Palavras-chave: Irradiação por feixe de elétron; Propriedades mecânicas; Propriedades 

térmicas. 
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Os compósitos baseados na interação entre polímeros e materiais inorgânicos vêm 

despertando grande interesse nos últimos anos graças à capacidade de desenvolvimento 

de materiais com propriedades mecânicas e térmicas melhoradas. O uso das matérias-

primas inorgânicas atende também a necessidade de desenvolver materiais compósitos 

com matérias-primas alternativas e com boa relação propriedades/custos. A utilização 

de cargas de reforço em polímeros baseada em materiais inorgânicos como a sílica é de 

interesse, pois proporciona redução dos custos e do peso dos compósitos, que são 

requisitos de fundamental importância nas aplicações de engenharia. Ainda pensando 

em custo, os polímeros de mais baixo custo, como o polipropileno e o polietileno, têm 

sido alvo de constantes investigações.  Neste contexto, o presente trabalho tem como 

objetivo o estudo do desenvolvimento de compósitos entre PEAD e SiO2 em que a sílica 

foi obtida pela rota dos precursores poliméricos. Na etapa de obtenção da sílica pela rota 

Pechini, inicialmente foi realizado o aquecimento de solução alcoólica de ácido cítrico a 

70ºC, em seguida adicionou-se etilenoglicol e TEOS (tetraetilortosilicato). Esta mistura 

foi mantida em aquecimento (70ºC) e agitação por quatro horas e meia, após esse 

período foi observada a formação de resina polimérica. Este produto foi queimado a 

500ºC para eliminação da matéria orgânica e calcinação a 1000ºC para obtenção da 

sílica cristalina. Os pós de SiO2 foram caracterizados por difração raios-X (DRX) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) que revelaram um material amorfo, com 

morfologia arredondada e tamanho de partícula da ordem de 10μm. O pó de SiO2 foi 

misturado ao PEAD (polietileno de alta densidade) na proporção de 2% e 3% de sílica 

para obtenção dos compósitos, os quais foram processadas em extrusora monorosca. Os 

compósitos obtidos foram caracterizados por densidade, dureza e índice de fluidez 

(MFI) em que observou-se uma tendência ao aumento da densidade e fluidez com 

aumento do teor de sílica, no entanto verificou-se uma tendência a diminuição da 

dureza. As analises térmicas (TG/DTA) permitiram verificar que de fato a sílica está 

presente na mistura, no entanto análises de MEV, que se encontram em andamento, são 

fundamentais para verificar se de fato está ocorrendo interação entre a matriz e os 

componentes. Estão em andamento também o processamento de novas misturas com 

aumento do teor de sílica. 

Agradecimentos à bolsa de IC da UEZO. 
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O pseudocaule da bananeira, planta da família Musacea, é o principal resíduo na 

bananicultura, que deixado na lavoura como lixo orgânico atrai biodeterioradores. O uso 

de fibras vegetais (sisal, juta, coco, banana, carauá etc.) como carga e/ou reforço em 

compósitos de matrizes termoplásticas ou termofixas tem se intensificado nos últimos 

anos. Os compósitos preparados com fibras naturais podem ser aplicados em diversas 

áreas, desde a indústria automotiva, embalagens, até a de construção civil. Dentre as 

vantagens do uso de fibras naturais pode-se destacar: conservação de energia, grande 

abundância, baixo custo, não são prejudiciais à saúde, possibilidade de incremento na 

economia agrícola, prevenção da erosão, baixa densidade, são biodegradáveis. Dentre as 

desvantagens pode-se destacar: baixa durabilidade, variabilidade de propriedades e fraca 

adesão em seu estado natural a inúmeras matrizes. Em relação à reatividade química, as 

fibras lignocelulósicas apresentam grupos hidroxila acessíveis, podendo reagir com 

outros grupos funcionais polares. Um ponto crítico na preparação de compósitos 

reforçados por fibras naturais é a incompatibilidade das fibras com a matriz de diversos 

polímeros, a tendência de formar agregados durante o processamento e a baixa 

resistência à umidade, reduzindo o potencial de uso das vibras naturais. Diante deste 

contexto, o presente trabalho objetivou avaliar os efeitos do tratamento químico de 

mercerização seguido pela acetilação de fibras de bananeira. As fibras foram 

caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia na região 

do infravermelho (FTIR) e difratometria de WAXS. Os resultados apresentados 

mostraram a efetividade dos tratamentos químicos realizados. A morfologia das fibras 

foi modificada após os tratamentos e o diâmetro das fibras foi reduzido. Foi 

comprovada a acetilação parcial das fibras por FTIR. A cristalinidade das fibras também 

aumentou após os tratamentos, sendo um indicativo do seu potencial como reforço nos 

compósitos com matrizes poliméricas, uma vez que a cristalinidade está diretamente 

relacionada às propriedades térmicas e mecânicas do material. 
 

Palavras-chave: Acetilação, fibras de bananeira, mercerização. 
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Os copolímeros de estireno-butadieno (SBR) são elastômeros bastante utilizados na 

fabricação de autopeças, adesivos, mangueiras, correias, revestimentos de cilindros, 

tapetes e solados. O SBR juntamente com a borracha natural (NR), corresponde à cerca 

de 75% de todo elastômero produzido mundialmente, e cerca de 10% de todo 

elastômero processado é descartado na forma de resíduo. A reutilização de borrachas 

vulcanizadas descartadas é um grande desafio na área da reciclagem. Por serem 

termorrígidas, como conseqüência de ligações químicas cruzadas entre as cadeias do 

polímero, impedem a sua fusão e o seu re-processamento. Dentre as alternativas para o 

reaproveitamento destes resíduos estão a queima e utilização como fonte de energia e 

combustíveis, o uso com cargas em materiais para construção civil, em polímeros 

termoplásticos ou termorrígido e na produção de novos materiais. O presente trabalho 

tem o objetivo de avaliar as propriedades reométricas, reológica e físico-mecânicas de 

uma formulação contendo resíduo de SBR moído de igual composição e oferecer uma 

proposta viável e de baixo custo para a reutilização deste resíduo na fabricação de novos 

solados. O resíduo de SBR vulcanizado foi processado em misturador de rolos industrial 

(Babbini, modelo MC1000), com espaçamento entre rolos próximo de zero e 

temperatura de 60°C, em três condições: puro (M1), com 1% de renacit (M2) e com 5% 

de renacit (M3) (Figura 2). Os moídos obtidos foram incorporados na quantidade de 

12% no composto base contendo SBR virgem e caracterizados pelas análises de 

viscosidade Mooney (ASTM D-1646-08), reometria (ASTM D-2084-08), tração, 

módulo a 300%, alongamento na ruptura (ASTM D 412-08) e resistência ao rasgamento 

(ASTM D 624-08), abrasão (DIN 53516) e dureza Shore A (ASTM D 2240-08). 

Conclui-se que o processamento do resíduo de SBR vulcanizado em moinho de rolos 

industrial se mostrou um processo viável, visto que pode ser conduzido sem a 

necessidade de investimentos em novos equipamentos, e que a adição de 12% do 

resíduo obtido puro (formulação M1) adicionado em uma formulação de mesma 

composição não apresentou perda de propriedades com relação a formulação utilizada 

pela empresa, mostrando que o resíduo é sim, uma boa alternativa para a sua utilização 

em solados. 
Palavras-chave: Reaproveitamento de resíduos de SBR; SBR; Solados 
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A crescente preocupação com a busca do desenvolvimento sustentável, aliada ao 

aumento do uso de aparas na produção de embalagens e ao desenvolvimento 

tecnológico, tem impulsionado a busca por matérias-primas que possam agregar valor 

aos produtos e ao mesmo tempo atender às exigências ambientais e sociais. As 

embalagens de Tetrapak, também conhecida como embalagens longa vida ou Tetra 

Brik, surgiram em 1952 na Suécia, são constituídas de três matérias-primas: papel, 

polímero, (o polietileno de baixa densidade, também denominado como PEBD) e 

alumínio. O papel é o responsável pela estrutura, polietileno de baixa densidade, 

responsável pela adesão e impermeabilidade entre as camadas; e alumínio, responsável 

pela barreira contra luz e oxigênio. O papel representa 75% em massa da composição 

total da embalagem, seguido pelo PEBD com 20% e o alumínio com 5%. São utilizadas 

para produtos refrigerados como sucos e leite pasteurizados. O presente trabalho visa 

preparar e caracterizar compósitos a base de Polietileno de alta densidade (PEAD) e 

resíduos de embalagens de Tetrapack, provenientes do descarte e da coleta seletiva 

realizada dentro do UEZO. As embalagens Tetrapack foram beneficiadas através da 
retirada do papelão, seguida de lavagens, secagem e picotamento do material, para 

posterior processamento com o PEAD em extrusora mono-rosca com diferentes 

percentuais de Tetrapack. Primeiramente foi realizada a confecção de um Masterbatch 

(denominado MB) com o PEAD e foram confeccionados os compósitos de PEAD/MB. 

Os processamentos foram realizados em extrusora mono-rosca de filmes planos AX 

Plásticos para as proporções de misturas PEAD/MB 100/0; PEAD/MB 99/1; PEAD/MB 

97/3; PEAD/MB 95/5 e PEAD/MB 90/10. As condições de processo adotadas foram 

temperaturas de zonas de 220, 230 e 265 °C, respectivamente, velocidade da rosca de 30 

RPM e 37 de torque. Os compósitos foram resfriados em uma calandra com velocidade 

e resfriamento controlados. Foram caracterizados de acordo com sua densidade, dureza, 

índice de fluidez, DSC e MEV. A densidade obtida para o PEAD (0,9g/cm3) está de 

acordo com os dados da literatura. A densidade obtida do TPS foi de 1,961g/cm3. O MB 

apresentou uma densidade compreendida entre os valores de densidade do PEAD 

virgem e do TPS, como esperado, visto que se trata de um compósito formado pelos 

dois materiais. A dureza aumentou com a adição de MB ao PEAD e as análises de MEV 

mostraram boa interação entre a matriz e a carga utilizada. Apoio Financeiro: FAPERJ 
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Elastômeros termoplásticos são uma mistura de polímeros que, acima de sua 

temperatura de fusão, exibe um caráter termoplástico, o que lhe permite serem 

moldados e transformados em produtos finais os quais, dentro de uma definida gama de 

temperaturas e, sem que tenha ocorrido qualquer tipo de reticulação durante a 

fabricação, possuem um comportamento elastomérico. Uma vantagem bastante 

interessante é que o processo é reversível e os produtos podem ser reprocessados e 

novamente moldados, permitindo o processo de reciclagem destes materiais. Como 

vantagens do processo, destacam-se: melhor resistência a baixas temperaturas; melhor 

resistência ao impacto; peças menos ruidosas; projeto de peças de variada dureza; A 

borracha nitrílica pertence à classe das borrachas especiais resistentes ao óleo e é um 

copolímero de butadieno e acrilonitrilo, sendo a polimerização feita por um processo de 

emulsão, como o usado para o SBR, podendo ser realizada a quente ou a frio, obtendo-

se os denominados, “hot nitriles” e “cold nitriles” conforme a temperatura é superior a 

30 °C ou se situa entre 5 °C e 30 °C, respectivamente. A borracha nitrílica (NBR) 

oferece um bom balanço entre a resistência a baixa temperatura (entre -10°C e -50°C), 

ao óleo, ao fuel e aos solventes, resistência essa função do teor em acrilonitrila. Estas 

características combinadas com uma boa resistência a alta temperatura e à abrasão, 

tornam a borracha de NBR aconselhada para uma grande variedade de aplicações. 

Apresenta também boa resistência à fadiga dinâmica e baixa permeabilidade ao gás. O 

objetivo deste trabalho foi processar e caracterizar compósitos a base de PP/NBR em 

extrusora mono-rosca, em percentuais de NBR que variaram de 5 a 30% em massa de 

NBR e avaliar as propriedades térmicas, físicas e morfológicas. Os resultados 

preliminares de densidade, dureza e MFI mostraram boas propriedades físicas do 

material, o que condiz com a boa processabilidade obtida do PP com a NBR, nos 

diferentes percentuais processados. Os resultados de MEV também mostraram boa 

compatibilidade entre a matriz e a fase dispersa. 

 
Palavras-chave: NBR, PP, Elastômeros Termoplásticos. 
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O policloreto de vinila (PVC) é um polímero bastante utilizado devido a sua 

versatilidade para produção de diferentes artefatos e propriedades desejáveis como 

transparência e baixo custo, porém o PVC apresenta baixa capacidade de barreira a 

gases. A utilização de cargas inorgânicas tem sido uma opção para obtenção de 

materiais poliméricos com propriedades térmicas e de barreira a gases diferenciadas. A 

montmorilonita (MMT) é uma nanoargila que tem sido amplamente estudada e tem 

desempenhado um papel importante no desenvolvimento de novos materiais 

poliméricos. O objetivo deste trabalho foi funcionalizar a argila Cloisite® Na+
 (MMT-P - 

montmorilonita sódica) utilizando um agente de silanização e preparar filmes de 

PVC/argila utilizando as argilas Cloisite® Na+ pura e funcionalizada e Cloisite® 30B 

(MMT modificada com sal de amônio quaternário - MMT-O). Inicialmente, foi 

realizado o inchamento da MMT-P e em seguida a mesma foi funcionalizada com 

amino-silano ([3-(2-aminoetilamino)propil]-trimetoxisilano). Posteriormente, foram 

preparados filmes contendo 100pcr de PVC, 30pcr de plastificante, 0,2pcr de 

lubrificante, 3pcr de estabilizante e 1/ 2,5/ 5 pcr das argilas. A pré-mistura foi feita em 

reômetro de torque e os filmes foram obtidos por compressão. O grau de dispersão das 

argilas na matriz foi avaliado por Difração de Raios-X. A ausência de picos no perfil de 

difração dos filmes contendo argila modificada com amino-silano (MMT-As) sugere 

uma melhor dispersão da MMT-As no PVC quando comparada à MMT-P e à MMT-O 

(os quais apresentaram picos de difração). A estabilidade térmica dos filmes foi avaliada 

por Análise Termogravimétrica e observou-se que o perfil da curva de derivada de 

massa dos filmes contendo argila não variou significativamente quando comparado ao 

filme de PVC puro. Esse comportamento indica que a presença da argila não 

influenciou a cinética de degradação da matriz de PVC. Análises dinâmico-mecânicas 

dos filmes mostraram que, conforme esperado, os valores de módulo de armazenamento 

(E’) foram maiores para os filmes de PVC contendo argila. Em relação à concentração 

de carga, os filmes contendo 5pcr de argila apresentaram os maiores valores de E’. Em 

relação aos valores de temperatura de transição vítrea, apenas a amostra PVC/MMT-P a 

5pcr apresentou variação significativa quando comparada ao filme de PVC puro.  

Este projeto conta com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq/PIBITI);  
Palavras-chave: montmorilonita, poli(cloreto de vinila), silanização. 

mailto:stephane.f@hotmail.com


 
08 A 10 DE OUTUBRO DE 2013 

41 
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O objetivo do presente trabalho é, além de coletar seletivamente os resíduos gerados nas 

dependências do UEZO e Colégio Estadual Sarah Kubistchek, dar um destino 

ecologicamente correto a esses resíduos, por meio da reciclagem, preparando e 

caracterizando compósitos a base de Poli-Tereftalato de Etileno (PET) e de filmes 

flexíveis (denominados, neste trabalho de FF), pós-consumo, visando um destino 

ecologicamente correto a estes materiais. Pensando nisso, foi realizado um trabalho de 

preparação e avaliação de compósitos de garrafas PET (politereftalato de etileno) de 

bebidas carbonatadas e filmes flexíveis de embalagens de alimentos pós-consumidos, a 

partir da coleta seletiva. Para a realização deste trabalho foram utilizadas garrafas PET 

provenientes de bebidas carbonatadas e Filmes Flexíveis provenientes de embalagens de 

biscoitos pós-consumo. O beneficiamento das garrafas PET pós-consumo foi realizado 

separando-se seletivamente a tampa e o rótulo, seguido do corte do bico e fundo da 

mesma para facilitar a lavagem, sendo a secagem e picotamento realizado de forma 

manual. Para o beneficiamento dos FF foram realizadas apenas as etapas de lavagem, 

secagem e picotamento do material. Os processamentos foram realizados em extrusora 

mono-rosca de filmes planos AX Plásticos para as proporções de misturas PET /FF 

99/1, 50/50 e 97/3, sendo esta ultima proporção realizada utilizando 3% da mistura 

50/50 e adicionando-a em 97% de PET. As condições de processo adotadas foram 

temperaturas de zonas de 220, 244 e 280 °C, respectivamente, velocidade da rosca de 40 

RPM e 36 de torque. Os compósitos foram resfriados em uma calandra com velocidade 

e resfriamento controlados. Foram caracterizados de acordo com sua densidade, dureza, 

índice de fluidez, DSC e MEV. Os resultados mostraram boa interação da matriz-carga, 

principalmente em MEV. 
 

 

Palavras-chave: Embalagens de filmes flexíveis; Beneficiamento; Coleta Seletiva de 

embalagens garrafas PET 
Apoio Financeiro: FAPERJ 
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Misturas de PEAD e Amido Termoplástico Modificado: Análise 

Química e Molhabilidade 
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2Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais – COPPE- UFRJ - RJ 

 

Pesquisas têm sido realizadas visando à preparação de novos materiais desenvolvidos a 

partir de misturas de polímeros sintéticos com polímeros naturais, que são degradados 

mais facilmente quando descartados no meio ambiente. Quando microrganismos entram 

em contato com um polímero biodegradável, começam a produzir enzimas que quebram 

o material em seguimentos progressivamente menores, reduzindo assim seu peso 

molecular e consequentemente favorecendo sua degradação no meio ambiente. O amido 

é biodegradável, tem baixo custo e está disponível em todo o mundo. É utilizado não 

somente nas indústrias de alimentos, cosmética, farmacêutica, de papel e têxtil, mas 

também como material termoplástico em aplicações como embalagens. Polietileno é um 

polímero parcialmente cristalino, flexível, cujas propriedades são acentuadamente 

influenciadas pela quantidade relativa das fases amorfa e cristalina. O PEAD pode ser 

utilizado processamentos de moldagem por sopro, extrusão e moldagem por injeção. 

Os polímeros em geral apresentam um grande problema no seu pós-uso, pois são 

materiais não-biodegradáveis e a reciclagem desses ainda não atinge a totalidade de 

recicláveis, sendo comum acumulá-los em lixões ou aterros sanitários. O amido 

misturado com o polietileno auxilia no rocesso de degradação da blenda, por ser 

biodegradável.  Neste trabalho, primeiramente o amido de milho regular foi processado 

usando glicerol como plastificante na proporção 70:30, em uma extrusora monorosca do 

tipo AX Plásticos. Na segunda etapa, processou-se amido com glicerol e ácido cítrico 

(TPS-AC), na proporção 70:30:1,5, respectivamente, obtendo-se assim o amido na 

forma de pellets. Tanto o TPS como o TPS-AC foram processados com o PEAD nas 

seguintes proporções de PEAD/TPS (95:5), PEAD/TPS-AC (95:5) e PEAD/TPS-AC 

(90:10). A análise química foi realizada por espectroscopia na região do infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR). As superfícies das amostras TPS, TPS-AC, 

PEAD/TPS (95/5) e PEAD/TPS-AC (95/5) foram caracterizadas por medidas de ângulo 

de contato com água. Os resultados de FTIR indicaram que ocorreu a esterificação do 

amido tratado com ácido cítrico e que o mesmo atuou como agente compatibilizante da 

mistura PEAD/amido termoplástico. A molhabilidade da superfície é maior na blenda 

não compatibilizada. Trabalhos futuros serão realizados para confirmar o aumento da 

biodegradabilidade destas blendas. 

 

Palavras-chave: Amido termoplástico, blenda polimérica, PEAD. 
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Elastômeros Termoplásticos Olefínicos (TPOs) são uma mistura de polímeros que, 

acima de sua temperatura de fusão, exibe um caráter termoplástico polioléfínico, o que 

lhe permite serem moldados e transformados em produtos finais os quais, dentro de uma 

definida gama de temperaturas e, sem que tenha ocorrido qualquer tipo de reticulação 

durante a fabricação, possuem um comportamento elastomérico. Uma vantagem 

bastante interessante é que o processo é reversível e os produtos podem ser 

reprocessados e novamente moldados, permitindo o processo de reciclagem destes 

materiais. Como vantagens do processo, destacam-se: melhor resistência a baixas 

temperaturas; melhor resistência ao impacto; peças menos ruidosas; projeto de peças de 

variada dureza. Como características, destacam-se: Excelente resistência química; 

Excelente estabilidade a longo prazo; Excelente resistência mecânica; Excelente 

resistência ao calor; Excelente moldabilidade, principalmente na moldagem de 

compostos com outras poliolefinas; Alta resistência aos agentes atmosféricos; Leve e 

reciclável; Baixa temperatura de estabilidade; Emissões não halogenadas quando 

descartado por combustão; Excelentes características elétricas. Como aplicações, 

destacam-se: Peças automotivas: Metal laminado com superfícies com aspecto de couro 

para acabamentos automotivos interiores, incluindo painel de bordo, portas e 

revestimento do teto; Canaletas de correr o vidro; Chapas à prova de água, gaxetas, 

material de calafetagem de janelas, molduras, etc. SBS é um copolímero de estireno-

butadieno-estireno que, juntamente com misturas de PP forma um elastômero 

termoplásticos olefínico (TPO). O objetivo deste trabalho foi processar e caracterizar 

compósitos a base de PP/SBS em extrusora dupla-rosca, em percentuais de SBS que 

variaram de 5 a 30% em massa de SBS na matriz de PP e avaliar as propriedades 

térmicas, físicas e morfológicas. Os resultados preliminares de densidade, dureza e MFI 

mostraram boas propriedades físicas do material, o que condiz com a boa 

processabilidade obtida do PP com a SBS, nos diferentes percentuais processados. Os 

resultados de MEV também mostraram boa compatibilidade entre a matriz e a fase 

dispersa.Apoio: FAPERJ 
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Dentre as imensas variedades de materiais poliméricos disponíveis no mercado, o 

Polietileno de Alta Densidade (PEAD) é sem dúvida um dos polímeros mais utilizados, 

devido as suas excepcionais qualidades mecânicas e de processabilidade, as quais se 

mantêm inalteradas por muitos anos, aliada a sua alta resistência a produtos químicos e 

efluentes gerados por indústrias. O arroz está entre os cereais mais consumidos do 

mundo. A casca de arroz, que não possui valor comercial, consiste em um material 

fibroso, duro, abrasivo, rico em sílica e composto principalmente por celulose, lignina e 

resíduo orgânico. Possui elevado volume e baixa densidade. Uma aplicação usual para 

este resíduo consiste na sua queima atuando como fonte alternativa de calor na geração 

de gases quentes para a secagem do próprio cereal nas usinas de beneficiamento do 

grão. Porém, esta queima gera outro resíduo, a cinza de casca de arroz, o qual consiste 

em um resíduo ácido, rico em sílica, com poucos nutrientes para o solo e de difícil 

degradação. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial da casca de 

arroz, um resíduo da agroindústria, como substrato para utilização em matriz polimérica 

de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) pós-industrial.  Com o trabalho, pretende-se 

desenvolver um compósito ecologicamente correto, para ser aplicado nas indústrias de 

movelaria e de construção civil, o que dará um destino ambientalmente sustentável aos 

resíduos em questão. Foi realizado o beneficiamento da casca de arroz através das 

etapas de lavagem, secagem e moagem do material. Compósitos, nas porcentagens de 

PEAD/CA 100/0, 95/5, 90/10, 80/20, 70/30 e 60/40, foram preparados em extrusora 

monorosca de filmes planos marca AX  Plásticos, utilizando velocidades de rosca 45 

RPM, 37 de torque nas temperaturas de 170 e 145 ºC . Depois de preparados os 

compósitos, foram realizados os ensaios de densidade (ASTM D792), dureza Shore D 

(ASTM D2240), índice de fluidez (ASTM D1238) e MEV. A presença das fibras de 

casca de arroz diminuiu algumas propriedades do PEAD, como a fluidez e a densidade. 

A análise de dureza mostrou que as fibras geram material mais rígido. Em todas as 

micrografias dos compósitos é possível observar um descolamento da fibra em relação a 

matriz, o que indica uma fraca interação da fibra com a matriz.  Devemos ter em mente 

que com o meio ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de vida; a 

economia não se desenvolve e o futuro fica insustentável. Para desenvolvimento da pesquisa 

temos o apoio financeiro da FAPERJ. 
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O elastômero SBR obtido a partir do estireno e do butadieno é um copolímero 

randômico e apresenta teor de estireno que varia de 23 a 40%. É obtido através de 

Polimerização por Emulsão a frio e a quente. Apresenta propriedades tais como: boa 

resistência à abrasão e a variações climáticas, boas propriedades mecânicas, resistente a 

solventes não polares, bases e ácidos diluídos, dilatam em contato com óleos, gorduras 

ou gasolina, além de possuírem uma gama de temperaturas de serviço na faixa de -45 

aos 100°C. Como aplicações, destacam-se sua utilização na indústria de pneus, em 

calçados, fios elétricos, mangueiras, correias, pavimentos e esponjas, além de produtos 

moldados, farmacêuticos, cirúrgicos e sanitários. A cortiça apresenta em sua 

composição: suberina 45%, lenina 27%, polissacarídeos 12%, taninos 6%, ceróides 5% 

e cinzas 5%. E como propriedades, destacam-se: baixa densidade, boa elasticidade, boa 

recuperação a ações compressivas, boa resistência a fadiga, elevada impermeabilidade a 

líquidos e a gases, baixa condutibilidade térmica, baixa velocidade de propagação do 

som, bom isolante acústico, resistência a combustão, boa resistência ao desgaste. Rolhas 

de cortiça são bastante utilizadas pela indústria de vinhos em geral e apresentam 

vantagens ambientais, com relação a vedantes plásticos e cápsulas de alumínio: Gases 

de efeito estufa: cada vedante plástico emite 10 vezes mais CO2, que uma rolha de 

cortiça e cada cápsula de alumínio emite 26 vezes mais CO2 quando comparada com a 

rolha de cortiça. As rolhas de cortiça podem ser recicladas e reutilizadas permitindo 

prolongar a capacidade de retenção de CO2, pois em cada tonelada de rolhas de cortiça 

estão retidas 1,07 ton de CO2. Compósitos cortiça-borracha apresentam boa 

compressibilidade e recuperação elástica provenientes da cortiça, além de flexibilidade, 

durabilidade, impermeabilidade e resistência química vindas da borracha. O objetivo 

deste trabalho é preparar e caracterizar compósitos a base de PP/SBR com cortiça e 

avaliar as propriedades térmicas, físicas e morfológicas em extrusora mono-rosca. Os 

resultados preliminares mostraram boa processabilidade do PP com o SBR e a cortiça, 

em diferentes percentuais processados. 
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Os problemas de saúde, segurança e meio ambiente têm implicações significativas para 

todos os tipos de negócio, em todos os setores e segmentos de mercado. Para 

comercializar e fazer parte das cadeias de suprimento globais, é essencial garantir que  o 

gerenciamento de saúde, segurança e meio ambiente sobreviva a um exame minucioso e 

atenda às normas regulatórias e boas práticas globais, incluindo a certificação OHSAS 

18001 e a ISO 14001. Considerando que o controle da poluição está diretamente 

relacionado com a proteção da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e a melhoria da qualidade de vida. É cabível uma análise sistemática dos 

elementos presentes nos efluentes de áreas residenciais e industriais de nossa 

comunidade e adjacências. Desta forma o presente trabalho tem como objetivo analisar  

o efluente do córrego nas adjacências da UEZO, que tem origem na região de 

Cachoeiras do Rio da Prata em Campo Grande, transcorre pela Rua Arthur Rios e 

atravessa subterraneamente a área do centro comercial de Campo Grande, tem novo 

acesso a céu aberto na Av. Manuel Caldeira de Alvarenga, atravessa a Av. Brasil e 

deságua no Oceano Atlântico, região portuária de Itaguaí. Resultados das análises foram 

correlacionados com a Resolução nº430/2011 que complementa e altera a Resolução nº 

357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA e muitos dos resultados 

estão acima dos descritos na resolução. 
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O Polietileno de Alta Densidade (PEAD) é um dos polímeros mais empregados dentre 

as resinas termoplásticas no mundo, devido às suas ótimas propriedades, maleabilidade 

e baixo custo. Como aplicações mais importantes estão na fabricação de artefatos, tais 

como: garrafas para armazenamento de produtos de limpeza e higiene pessoal, potes 

para embalagens, entre outras. Porém, pesquisadores e empresas vêm estudando 

alternativas de reutilizar o resíduo de PEAD proveniente do descarte do consumidor, em 

novos materiais com propriedades ainda melhores que a resina virgem, através do 

processo de Reciclagem, promovendo, assim, um destino ecologicamente correto a esta 

resina. Neste contexto, compósitos a base de PEAD e cargas de reforço, que apresentem 

propriedades mecânicas próximas às apresentadas pela madeira convencional, são 

chamados de Madeira Plástica (MP) e vem ganhando o mercado nacional e mundial. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar as propriedades físicas e térmicas de 

produtos sustentáveis a base de PEAD pós-consumo e cargas, que são utilizados na 

fabricação de madeira plástica e utilizados na produção de brinquedos para as praças da 

cidade do Rio de Janeiro pela empresa COMLURB, tais como gangorras, bancos, 

escorregadores, entre outros. Foram utilizados cinco amostras de madeira plástica 

comercial, as quais foram chamadas de: Madeira plástica marrom escuro; Madeira 

plástica Bege; Madeira plástica marrom claro; Madeira plástica azul e Madeira plástica 

verde. As amostras foram analisadas de acordo com as propriedades de densidade 

dureza, índice de fluidez e o ponto de fusão, por DSC.  O índice de fluidez 

compreendeu valores entre 0,45 g/10 min à 1,09 g/10 min, que estão de acordo com os 

dados da literatura. Os valores de densidade apresentaram resultados na faixa de 0,60 à 

0,84 g/cm3 e os resultados de dureza mostraram-se compreendidos na faixa de 45 à 56 

Shore D, que também estão de acordo com os valores da literatura. Análise de DSC 

mostrou temperatura de fusão na faixa de 134 oC à 137oC proveniente ao PEAD e, em 

algumas amostras, um pequeno pico de fusão em torno de 163,3oC, o que sugere-se que 

seja amostra de Polipropileno (PP) pós-consumo, presente nas amostras. A literatura 

mostra as temperaturas de fusão do PEAD em torno de 133oC à 138oC em torno de 

162oC à 168oC, para o PP. Pode-se concluir que as amostras dos materiais comerciais 

utilizados para a fabricação dos brinquedos, mostraram resultados satisfatórios, com 

relação ao PEAD virgem, e são fabricados com material descartado por coleta seletiva e 

reciclados na fabricação das madeiras plásticas de cores diferentes.  

Palavras-chave: Madeira plástica; PEAD virgem; PEAD pós-consumo 
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Estruturas metálicas, sejam de metal puro ou ligas (Fe–C), quando expostas ao meio 

ambiente ficam vulneráveis a ataques por bactérias, as quais formam biofilmes, desta 

forma, causando sérios danos ao material. Estes últimos são formados por aglomerado 

de células microbianas e material polimérico extracelular (EPE) por elas produzido, 

além de compostos inorgânicos e orgânicos. A deposição de compostos orgânicos 

favorece a formação do biofilme, que pode gerar corrosão microbiologicamente 

induzida, também conhecida como biocorrosão, a qual diminui a vida útil e a eficiência 

de equipamentos. O processo de oxidação dos aços, por exemplo, eleva 

consideravelmente os custos de manutenção de peças e componentes metálicos. Neste 

estudo, foram avaliados cupons de aço carbono AISI 1020 enterrados em solo coletado 

nas dependências de uma indústria localizada no parque industrial de Santa Cruz, bairro 

da zona oeste do Município do Rio de Janeiro, os quais foram analisados em períodos 

de tempo previamente determinados. Foram coletados, aproximadamente, 50 kg de 

amostra, que foram submetidos a peneiramento e quarteamento, restando apenas 50% 

da amostra. Destarte, o objetivo deste experimento foi calcular a perda de massa nos 

cupons de aço causada pela sua deterioração, bem como identificar grupos de bactérias 

presentes no solo, potencialmente causadoras da corrosão por pites da superfície do 

metal. Dados preliminares indicam que os cupons de aço sofrem corrosão pela ação 

bacteriana, porém experimentos utilizando microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

estão sendo realizados com intuito de confirmar a alteração de topologia dos cupons 

utilizados. Além disso, as amostras de solo estão sendo submetidas a ensaios de 

identificação microbiológica antes e após a interação com os cupons de aço para 

confirmação dos resultados. 
 

Palavras chave: Aço carbono AISI 1020, Biocorrosão, Biofilme, Identificação microbiológica, 

Microscopia eletrônica de varredura 
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O Galvalume (liga 55%Al-Zn) é uma liga metálica que possui um revestimento de alta 

resistência à corrosão atmosférica proporcionada pelo alumínio e acompanhada por uma 

proteção galvânica proveniente do zinco em uma mesma camada protetora. Esse 

revestimento combinado possui em média uma resistência anticorrosiva doze vezes 

superior ao revestimento galvanizado. O objetivo principal deste trabalho é estudar a 

influência da cromatização no processo de oxidação (corrosão) do revestimento 55%Al-

Zn, utilizando-se amostras com dois diferentes tratamentos de cromatização. Pretende-

se verificar a influência da variação da carga de oxidação do zinco com a velocidade de 

varredura utilizando-se a técnica de voltametria anódica que permite a obtenção da 

carga de oxidação tanto do Zn como do Al separadamente. Foi realizado levantamento 
bibliográfico sobre o assunto, em seguida foram preparados os corpos de prova em suas 

dimensões adequadas. Foi realizada a determinação da massa de cobertura padrão das 

amostras, em seguida foi preparada a solução de cloreto de sódio 0,01M em meio 

levemente ácido de tampão Ftalato 0,1M (pH de 5,3) para a realização dos ensaios 

voltamétricos que será a próxima etapa de realização do projeto. Os resultados mais 

significativos referem-se à aquisição de conhecimento por meio de levantamentos 

bibliográficos, assim obtendo maior conhecimento sobre o assunto para a realização da 

parte experimental. 
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Os aços inoxidáveis estão entre os materiais metálicos mais utilizados no meio 

industrial. Dentro da classificação de inoxidáveis os aços duplex e super-duplex são 

materiais que apresentam uma gama de propriedades que os tornam especiais e com 

uma ampla gama de aplicações: indústria química, petroquímica, de petróleo e gás, de 

construção marítima entre outras. Essas aplicações se devem à combinação de 

excelentes propriedades mecânica e elevada resistência à corrosão. Os aços inox duplex 

e super duplex são constituídos de uma microestrutura bifásica composta das fases 

ferrita (matriz) e austenita. No entanto as propriedades desses materiais podem ser 

alteradas na maior parte das vezes em virtude de variações de temperatura que podem 

ser decorrentes de processos de soldagem e de tratamentos térmicos que possa ser 

realizados no material. A literatura informa que variação de temperatura na faixa entre 

400o e 1050oC, pode gerar a precipitação de fases tais como os carbonetos de cromo 

(C23C6), nitretos, fases intermetálicas ( e). Estas fases podem tornar o matéria mais 

suscetível à processos corrosivos, em especial à corrosão intergranular (IC) que ocorre 

quando estas fases se precipitam no contorno de grão do material. Neste trabalho será 

investigado a influência do tratamento térmico em três diferentes temperaturas sobre o 

aço inoxidável super duplex (UNS 2507). Inicialmente pretende-se verificar se ocorrerá 

a precipitação de fases deletérias em função desse tratamento. O aço em estudo (na 

forma como recebido) foi usinado, lixado e polido. Em seguida atacado quimicamente 

em reagente Behara, em diferentes tempos de ataque (20, 50 e 90 s), o maior tempo 

revelou melhor a microestrutura. A observação microestrutural foi realizada através de 

microscopia ótica e microscopia eletrônica de varredura. Não Fo ram observadas a 

presença de fases deletérias na amostra como recebida. Atualmente encontra-se em 

andamento o tratamento térmico das amostras e observação microestrutural das 

mesmas. 
 

Palavras-chave: Aço super duplex, Observação Microestrutural, Corrosão. 
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Existe uma crescente demanda por materiais poliméricos e compósitos em aplicações 

industriais. Os compósitos com matriz de polímeros reforçados com fibras ou partículas 

representam um importante grupo de materiais em muitas aplicações modernas. 

Materiais termoendurecíveis à base de epóxi são versáteis, e têm aplicações importantes 

como adesivos estruturais, revestimentos de superfície e matrizes para materiais 

compósitos etc. A exigência básica é que estas resinas devem possuir propriedades 

mecânicas adequadas para uma aplicação particular. Neste trabalho desenvolveu-se um 

estudo das propriedades mecânicas da resina epoxídica pura e da resina epoxídica com 

adição de fibra curta de sisal em três frações de fibra: 20%, 25% e 30%. O objetivo é 

caracterizar esse material, analisando o seu comportamento mecânico, utilizando 

ensaios de tração uniaxial, que nos proporcionará informações sobre as características 

mecânicas do material. Além disso, será realizado o ensaio de TGA, que mede as 

propriedades físicas e químicas de uma amostra em função da temperatura, onde se 

verifica o processo de degradação do material submetido à gradativo aumento de 

temperatura. 
 

 

Palavras-chave: Compósitos, Fibra de Sisal, Propriedades Mecânicas. 
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Os aços inoxidáveis superduplex, são aços da segunda geração dos aços duplex, com a 

adição do nitrogênio e a diminuição dos níveis de níquel em sua composição. A 

microestrutura dos aços superduplex é constituída por ferrita e austenita em proporções 

aproximadamente iguais. Essa microestrutura com características bifásicas proporciona 

a este material uma grande resistência à diferentes tipos de processos corrosivos, além 

de apresentar também ótimas propriedades mecânicas que permitem que os mesmos 

sejam usados em diversos processos de fabricação e aplicações. Dessa forma, os aços 

superduplex são muitas vezes considerados superiores aos aços inoxidáveis de matrizes 

singulares ferrítica ou austenítica. O trabalho em questão tem por objetivo a 

caracterização microestrutural de três corpos de prova obtidos de um tubo sem costura 

do aço inoxidável superduplex SAF 2507, de espessura de 12mm e diâmetro interno de 

152mm, que foi dividido em três pedaços de 120 mm de comprimento para ser soldado. 

A solda se realizou com três aportes térmicos diferentes: uma entrada de calor baixa, 

segundo a norma do material, uma entrada de calor ideal, e uma entrada de calor alta. 

Onde a raiz foi feita pelo processo GTAW, e os passes de preenchimento foram feitos 

com o processo GMAW. O metal de adição foi duplex 25.10.4.L. Após o procedimento 

de soldagem as amostras foram cortadas e preparadas como corpos de prova para a 

metalografia, fazendo assim os procedimentos padrões de metalografia, polimento e 

ataque. As amostras foram analisadas em microscópio ótico, e assim estudadas as 

relações entre as microestruturas e os procedimentos de soldagem adotados. Foram 

notadas consideráveis diferenças entre um corpo de prova e outro, nas interfaces de 

metal de base com a zona termicamente afetada pelo calor e metal de solda. Outro fator 

analisado foi o tamanho da zona termicamente afetada pelo calor, e o tipo de formato de 

grão formado em cada região nos diferentes corpos de prova. 
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Na indústria automobilística existe grande demanda por peças e componentes obtidos a 

partir de aços que necessitam possuir alta resistência mecânica e tenacidade, assim, 

como melhor relação custo/beneficio e baixo peso. Atualmente, se torna extremamente 

necessário um estudo envolvendo melhoria nos materiais que possam atender a este 

seguimento. Pensando nesta demanda, as indústrias e centros de pesquisas têm investido 

muito nestes estudos. Assim, neste trabalho são avaliadas as propriedades de um aço 

baixo carbono e um com adição de cromo para a melhoria de seu desempenho, ou seja, 

gerando economia e melhor utilização.  Este aço foi produzido em escala piloto e 

laminado a quente com espessura final de 4,0 mm. Neste trabalho está sendo realizada 

análise estrutural via microscopia óptica e eletrônica de varredura para identificação e 

determinação da fração volumétrica dos constituintes presentes. Também foi realizada 

análise do comportamento mecânico para verificar sua resistência mecânica, assim 

como a dureza. O objetivo do presente trabalho é conhecer o potencial de utilização e 

resposta em serviço como a melhoria em relação ao peso, resistência e qualidade dos 

aços. 
 
Palavras chaves: Aço liga, Resistência Mecânica, Cromo. 
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Os oleodutos são o meio de transporte preferencial para suprir tanto as refinarias quanto 

os grandes centros consumidores de derivados. Desde 1942 até a presente data a malha 

dutoviária foi incrementada significativamente, atualmente 434 dutos em 

aproximadamente 7.517 km, transportam 396 milhões de m³ de petróleo, derivados e 

álcool/ano. O material constituinte destes dutos é aço especial de grande resistência e 

durabilidade, totalmente soldado para evitar vazamentos, sendo revestido com uma fita 

plástica colada para evitar corrosão, o que o torna bastante seguro. Os dutos de 

transporte e transferência são pontos críticos na logística de todo o processo da indústria 

petrolífera, um acidente interrompe o processo causando prejuízos, enormes transtornos 

operacionais, contaminações ambientais e exposição de pessoas ao risco de 

contaminações, incêndios e explosões. Este risco é intensificado quando se considera 

que estes dutos percorrem imensas distancias, por áreas onde estão sujeitos as atuações 

físico-químicas, as influencias do meio, como variações térmicas e movimentações do 

solo e a ação de terceiros. Neste contexto, o presente trabalho estuda os materiais 

utilizados nos dutos para o transporte de petróleo e seus derivados analisando os 

problemas que devem ser considerando durante a implantação, a construção e a 

operação de dutos enterrados ou submersos: (i) Corrosão da parede metálica do duto, 

causada pelas características dos solos e da água (corrosão externa) e pela agressividade 

do fluido transportado (corrosão interna), (ii) Interferências elétricas causadas pelas 

estradas de ferro eletrificadas que cruzam ou se aproximam do traçado da tubulação e 

por outras fontes de corrente contínua, como os sistemas de proteção catódica de dutos 

de terceiros e (iii) Interferências eletromagnéticas causadas pelas linhas de transmissão 

elétrica em alta tensão que cruzam ou se aproximam das tubulações, em especial as 

enterradas. 
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A soldagem de metais dissimilares consiste na união de metais ou ligas metálicas 

diferentes. Na maior parte das vezes a solda dissimilar é realizada com o intuito de 

melhorar as propriedades do metal base. Os materiais metálicos conhecidos como super 

ligas tais como as ligas de níquel, alguns tipos de aços inoxidáveis etc, tem sido bastante 

utilizados em soldagem dissimilar. Esses materiais são frequentemente utilizados por 

elevada resistência à corrosão e excelentes propriedades mecânicas. Neste trabalho será 

investigada a solda dissimilar entre a liga de niquel (Inconel 625) e o aço carbono. 

Inicialmente, será obtida uma avaliação e caracterização da microestrutura da junta 

soldada Inconel625/aço carbno. Serão avaliadas a zona termicamente afetada (ZTA), a 

zona de fusão (ZF) e as regiões do metal base e do metal de adição que não tenham sido 

afetadas pelo calor. O material (inicialmente na forma de tubo) foi cortado e usinado. 

Após as amostras foram lixadas com lixa d'água com granulometria entre 100 – 2000 

mesh. Após foram polidas em pasta de diamante até retirada de riscos provenientes do 

processo de lixamento. Em seguida ao preparo da superfície realizou-se o ataque 
químico para revelar a microestrutura da solda. Inicialmente foram utilizadas soluções 

de Nital 2 e 5%. Entretanto este ataque mostrou-se eficiente apenas em revelar a 

microestrutura do aço carbono. No momento encontra-se em andamento uma pesquisa 

bibliográfica a fim de possibilitar o ataque em ambos os materiais e ensaios de 

microdureza.  
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Os aços inoxidáveis austeníticos são exemplos de ligas ferrosas que contém altos teores 

de cromo e níquel em sua composição, e por isso são amplamente utilizadas no meio 

industrial. Estes materiais apresentam uma ampla gama de aplicações devido à alta 

resistência mecânica e excelente resistência à corrosão. Em virtude do elevado teor de 

cromo, ocorre a formação de uma película protetora sobre a superfície desses aços 

(óxido de cromo - Cr2O3), esta película é responsável pela elevada resistência à corrosão 

desses materiais. Porém, existem alguns meios e condições onde essa película pode 

falhar, acarretando consequentemente em um aumento da susceptibilidade à corrosão 

destes aços. Dentre os fatores que podem aumentar a susceptibilidade devem ser 

considerados: o pH do meio, a temperatura, a concentração dos íons no meio, entre 

outros. Dentre os tipos mais comuns de processos corrosivos encontrados nos aços 

inoxidáveis são corrosão localizada ou por pite, e a corrosão intergranular. Algumas 

técnicas e ensaios eletroquímicos são utilizados para investigar o processo corrosivo dos 

materiais metálicos, tais como: curvas de polarização e ensaios de perda de massa. Este 

projeto tem como objetivo desenvolver uma análise da influência de do meio eletrolítio 

sobre a resistência à corrosão dos aços austeníticos 304 e 316. Os aços utilizados no 

experimentos foram usinados em forma de discos de aproximadamente 2 cm de 

espessura. As amostras foram lixadas mecanicamente com lixas de 120 a 600 mesh. 

Para os ensaios eletroquímicos, foram utilizadas soluções de NaCl 3,5 e 25% como 

eletrólito. Nestes ensaios foi utilizada uma célula convencional a três eletrodos: eletrodo 

de calomelano (referência), eletrodo de grafite (contra-eletrodo) e eletrodos de trabalho 

(inox 316 e 304). Os resultados iniciais apontam que nas soluções NaCl 3,5% o aço 

inox 316 se mostrou mais resistente que o aço 304. Pode-se observar também que o 

aumento da concentração de íons cloreto provocou um aumento do processo corrosivo. 

No momento, mais encontram-se em andamento os ensaios onde será observado o efeito 

da temperatura do meio oxidante sobre a corrosão dos aços 304 e 316. 
 

Palavras-chave: aços inoxidáveis, cloreto, corrosão por pite, corrosão generalizada. 
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Esse estudo tem como objetivo analisar mudanças nas propriedades mecânicas e 

tribológicas do epóxi mediante a adição de argila e ácidos acrílicos. Neste trabalho as 

resinas de epóxi foram divididas em 3 grupos. No primeiro grupo o epóxi foi 

modificado com PMMA (polimetilmetacrilato) e então foi adicionada 2.5 à 5% de argila 

Clo 30B misturada aos outros componentes. No segundo grupo a argila foi dispersa na 

solução de MMA (monômero) com AA (ácido acrílico) em seguida, e neste caso a 

polimerização foi realizada in situ. E no terceiro grupo a argila foi dispersa na resina 

epóxi. A polimerização do MMA também foi realizada in situ na presença de resina 

epóxi contendo argila.Durante a preparação, as amostras foram lixadas, com o objetivo 

de eliminar os riscos e defeitos ocorridos durante a sua fabricação, para posteriormente 

serem polidas com alumina. Após este polimento é feito uma análise macroscópica do 

material a fim de submetê-lo ao ensaio de microindentação. As amostras foram 

caracterizadas por medidas de dureza e módulo elástico utilizando a técnica de 

microindentação instrumentada. Utiliza-se uma ponta de diamante do tipo vickers e 

aplica-se uma carga crescente até uma carga máxima de 100g enquanto o equipamento 

registra a profundidade de penetração na amostra. Após atingir a carga máxima ocorre a 

descarga. A análise da curva carga-descarga é realizada utilizando a metodologia de 

Oliver & Pharr para a obtenção da dureza e módulo elástico.Os resultados obtidos 

mostram uma diminuição da dureza quando a polimerização é feita posteriormente. 

Uma amostra do segundo grupo, cuja polimerização se deu após as misturas, apresentou 

dureza de 190 MPa, enquanto uma amostra do primeiro grupo aumentou sua dureza 

para 450 MPa. Para as amostras do terceiro grupo, notou-se um aumento no módulo de 

elasticidade, obtendo-se 3850 MPa para estas, enquanto o valor encontrado para os 

materiais do primeiro grupo foi de 2670 MPa. 

 
Tabela 1 - Os valores do módulo de elasticidade e de dureza para os diferentes grupos de 

amostras 

             Amostras E (MPa) H (MPa) 

 [Grupo I] RE – (PMMA-AA) / Clo30B) 2670 450 

[Grupo II] RE – (PMMA-AA-Clo30B) 1220 190 

[Grupo III] (RE-AA)-PMMA/Clo30 inchado em acetona 3850 440 

(E-modulo elástico; H-dureza vickers) 

Palavras-chave: Epóxi; Compósito, Microindentação    
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Atualmente diversos estudos vêm sendo realizados com a utilização da casca de arroz 

como sorvente natural para a remoção de íons metálicos em tratamento de efluentes. A 

propriedade de adsorção de metais deste sorvente consiste principalmente da presença 

de grupos funcionais carboxílicos e fenólicos em sua matriz celulósica, como por 

exemplo, hemicelulose e lignina. A ligação do íon metálico ao sorvente envolve 

interação eletrostática entre os cátions metálicos e os grupos negativamente carregados 

nas paredes celulares. A casca de arroz foi escolhida como material sorvente para o 

estudo devido a sua elevada disponibilidade local no país, sendo considerada como um 

subproduto da indústria alimentícia. Efluentes provenientes da mineração geralmente 

possuem teores de íons como manganês, níquel, cádmio, zinco e chumbo considerados 

como elevados de acordo com a legislação vigente para o lançamento no meio 

ambiente. O objetivo do trabalho consiste no estudo da utilização de casca de arroz 

bruta (sem nenhum tratamento prévio) e quimicamente tratada (após sofrer tratamento 

com hidróxido de sódio) para a adsorção de íons metálicos com a utilização de efluentes 

sintéticos contendo íons níquel, cádmio, zinco e chumbo. A casca de arroz foi 

inicialmente quarteada com a utilização de um quarteador Jones, lavada com água e 

seca a 60ºC em estufa durante 24 horas. Ensaios de caracterização química 

(Fluorescência de Raios-X) e análise granulométrica (peneiramento a seco) foram 

realizados com amostras de casca de arroz bruta. Ensaios de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) foram realizados com a casca de arroz nas formas bruta e após 

tratamento químico. Ensaios de sorção com a utilização de casca de arroz bruta e 

quimicamente tratada foram realizados com efluentes sintéticos contendo íons níquel 

nas concentrações de 10, 20, 50, 100, 120, 150 e 200 mg/L. Os resultados revelaram 

eficiências de adsorção significativamente superiores com a utilização de casca de arroz 

quimicamente tratada em relação a casca de arroz bruta. As constantes de adsorção 

calculadas com base nas isotermas de Langmuir e Freundlich mostraram adsorção 

favorável com a utilização da casca de arroz nas duas formas. Estudos de adsorção 

semelhantes encontram-se em andamento com a utilização de efluentes contendo íons 

zinco e cobre e casca de arroz nas formas buta e quimicamente tratada.  

 
Palavras-chave: adsorção, casca de arroz, tratamento de efluentes. 
 

mailto:AbelSouza@uezo.rj.gov.br


 

60 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

08 A 10 DE OUTUBRO DE 2013 
 

 
 
 

CENTRO SETORIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL (CSPI) 
 

ÁREA: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
08 A 10 DE OUTUBRO DE 2013 

 

61 
 
 

 

Logistíca, Sustentabilidade e Planejamento: um Estudo de Caso  
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A Logística Empresarial pode ser definida como o processo de planejamento, implantação e 

controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o 

ponto de origem até o ponto de consumo como propósito de atender às exigências dos clientes. 

Um conceito atual, que une a logística e a sustentabilidade é o de Logística Reversa (LR).  

Inicialmente a LR significava apenas o movimento contrário de materiais do ponto de consumo 

ao ponto de origem. Já nos anos 1990, foram introduzidas novas abordagens a LR, como o 

retorno dos produtos, reciclagem, ações para substituição e reutilização de materiais, etc. Mais 

recentemente, foi incluída a questão da eficiência ambiental. Essa nova área da logística 

empresarial preocupa-se em equacionar a multiplicidade de aspectos logísticos do retorno ao 

ciclo produtivo por meio da reutilização controlada do bem e de seus componentes ou da 

reciclagem dos materiais constituintes, dando origem a matérias-primas secundárias que se 

reintegrarão ao processo produtivo. Desta forma as abordagens que poderia ser utilizadas no 

córrego existente sobre a Av. Manuel Caldeira de Alvarenga, Campo Grande, RJ e que 

envolvem a sustentabilidade e a logística, constituindo ações direcionadas a comunidade de 

discentes do Instituto Sara Kubitscheck e da UEZO são: Envolvimento do serviço de coleta 

urbana municipal; Separação dos sólidos coletados para descarte seletivo; Envolvimento do 

serviço de coleta urbana municipal, para o descarte do material impróprio para a reciclagem; 

Envolvimento de associações de catadores, para o direcionamento do material próprio para a 

reciclagem; Envolvimento dos professores das áreas envolvidas para conscientização ambiental 

entre os jovens e disseminação de ações socioeducativas com os moradores do entorno do 

córrego. Além do aspecto educativo, tais ações contribuem também para a redução dos resíduos, 

que ainda hoje são despejados no córrego. Mesmo que os materiais não possam voltar 

diretamente para sua origem, que são as indústrias, a reciclagem oriunda dessas ações permite 

fortalecer a sustentabilidade em seu tripé: Social, envolvendo os docentes, discentes e da 

comunidade. Econômica: aproveitamento dos sólidos recicláveis, e Ambiental: Redução do lixo 

no córrego e dos danos causados a natureza e a população.  
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A indústria de petróleo e gás é um mercado promissor para a utilização dos aços inox e 

das super ligas. Tanto na exploração quanto no refino do petróleo os equipamentos 

utilizados estão expostos à ação de compostos corrosivos como: cloretos, sulfetos, 

ácidos naftênicos, etc. Os aços inoxidáveis austeníticos estão entre os materiais mais 

comumente empregados na indústria do petróleo, pois apresentam além de boas 

propriedades mecânicas uma significativa resistência à corrosão. No entanto, em 

temperaturas elevadas (450 – 850 oC), decorrentes de processos de soldagem, 

tratamentos térmicos e de outros processos, pode ocorrer a sensitização (precipitação de 

cabonetos de cromo no contorno de grão) desses materiais acarretando na diminuição da 

resistência à corrosão. O presente trabalho tem como principal objetivo avaliar a 

influência da temperatura do tratamento térmico sobre a sensitização dos aços 

inoxidáveis austeníticos 304 e 316. Inicialmente foram adquiridas amostras comerciais 

dos aços inox austeníticos 304 e 316. As amostras dos aços na forma como recebida 

foram cortadas, lixadas mecanicamente com auxílio de lixas d’água entre 120 – 1500 

mesh. Após, as amostras foram quimicamente atacadas e levadas ao microscópio ótico 

para a caracterização da microestrutura. Os resultados preliminares da observação 

microestrutural não indicaram sensitização das amostras como recebidas. Também 

foram realizados ensaios eletroquímicos de DL-EPR para verificar a existência de 

sensitização nas amostras como recebidas, e os resultados preliminares corroboraram 

com a observação microestrutural, ou seja, não foi observada sensitização nas amostras 

na forma como recebida. Após esses resultados, foram realizados tratamentos térmicos 

de solubilização (1050oC) e envelhecimento (600 e 700oC). A observação 

microestrutural preliminar do aço 304 após envelhecimento indicou a presença de 

precipitados no contorno do grão (sensitização), no momento a caracterização 

microestrutural e os ensaios eletroquímicos das demais amostras estão em andamento.  
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O efeito mais visível da crescente quantidade de emissões carbônicas é o aquecimento 

global. Em Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas celebrada em 

dezembro de 2012, especialistas advertiram que a redução das emissões de gases com 

efeito estufa para 2020 propostos até hoje, estão longe do ponto necessário para conter o 

aumento das temperaturas. Atualmente varias são as fontes emissoras de CO2, 

proveniente de atividades humanas destacando-se os combustíveis fósseis queimados 

em usinas de energia elétrica e a exploração do pré-sal, seguidos do transporte e outras 

indústrias.  Neste contexto, no Laboratório de Processos Industriais e Nanotecnologia 

LPIN em conjunto com o Laboratório GreenTec da UFRJ se vem realizando pesquisas 

para a reutilização destes resíduos industriais de forma tal que possam ser convertidos 

em produtos de alto valor agregado através de rotas nanocatalíticas. Dentre elas destaca-

se a tecnologia de produção de Carbonato de Glicerol a partir da reação de CO2 com 

glicerina bruta (resíduo das usinas de biodiesel). O presente trabalho é o resultado da 

avaliação da potencialidade desta tecnologia no mercado de credito de carbono. Os 

Créditos de Carbono são certificados gerados por projetos que reduzam ou absorvam 

emissões de gases do efeito estufa. Os compradores destes créditos são empresas ou 

governos de países desenvolvidos que precisam alcançar metas (instituídas pelo 

Protocolo de Quioto, pela própria empresa ou outros programas) de redução destas 

emissões. A comercialização dos créditos de carbono é considerada uma receita 

adicional, além de permitir o melhor aproveitamento dos recursos da empresa. A 

tecnologia avaliada foi realizada por via catálise heterogênea num reator em batelada, 

com condições controladas de temperatura, pressão e concentração dos 

nanocatalisadores de níquel e paládio suportados em alumina e zircônio. A metodologia 

da avaliação quantitativa da redução das emissões de CO2 consta das seguintes etapas: 

identificação de cada insumo (input), quantificar a energia consumida em cada etapa de 

produção e suas correspondentes emissões, comparando-a no final com o conteúdo 

energético disponibilizado ao uso final do produto. Com a aplicação da tecnologia 

obtendo-se conversões de CO2 superiores a 70%, resultado que impactaria 

significativamente na redução das emissões gasosas das fontes analisadas.  
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Especificação e implementação de distribuição GNU/Linux para 

estações clientes com ferramentas de software livre para serem 

utilizadas nas indústrias da zona oeste  

Oliveira, A.P. (IC); Lemos, C.A.A. (PQ).  

<apazete@gmail.com> <caalemos@ig.com.br> 
 

A utilização de sistemas informatizados cresce exponencialmente em nossa sociedade 

capitalista, porém seus usuários não atentam para o que está por trás de tudo isso, qual a 

base para o funcionamento do sistema que utilizam. Apesar do objetivo final deste 

projeto ser o de fornecer um sistema operacional seguro, estável, rápido e com os 

aplicativos necessários para as atividades realizadas em um ambiente industrial, ao 

longo do desenvolvimento do projeto vimos também a importância de agregar 

conhecimento para os usuários. Ao idealizarmos o projeto optamos por utilizar o 

sistema operacional Linux como base por ser um sistema livre e moderno, e também por 

ser um sistema projetado para executar de modo eficiente e confiável no hardware 

comum dos computadores pessoais e em uma variedade de outras plataformas. Também 

temos lido e resumido para posterior disponibilização os livros: Robert Love - 

Desenvolvimento do kernel do Linux, Editora Ciência Moderna, 2004 e Silberschatz, 

Galvin, Gagne – Fundamentos de Sistemas Operacionais, Editora LTC, 2004, para 

obtermos uma melhor compreensão do funcionamento de um sistema operacional e as 

peculiaridades do Kernel do Linux em relação a outros sistemas; incluímos também a 

leitura de artigos sobre o assunto e a tradução dos menus de ajuda disponibilizados 

junto com o código fonte do Kernel do Linux. Para construir a distribuição em si, neste 

primeiro momento para o ambiente acadêmico onde pudéssemos monitorar a interação 

entre os usuários e esta nova distribuição GNU/Linux, nos baseamos no projeto LFS – 

Linux “do zero” (Linux from Scratch) – e no projeto BLFS – (Beyond Linux from 

Scratch) – onde os programas básicos para o funcionamento do sistema operacional, 

fornecidos também pelo projeto GNU, são compilados juntamente com o Kernel Linux. 

Sobre esta base é instalado o ambiente gráfico, o qual os usuários estão mais 

habituados, onde rodam os aplicativos como LibreOffice, Amsn, Scilab, etc. Buscamos 

documentar todo o conhecimento adquirido e toda a informação analisada, pois por se 

tratar de tecnologia tudo está em transformação. Este conteúdo será disponibilizado 

através do site do projeto de iniciação científica, para que outras pessoas tenham acesso 

a este conhecimento e sejam capazes de atualizar e evoluir a distribuição GNU/Linux 

construída. 
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Os incêndios florestais são um dos graves problemas ambientais que afeta não só o 

território brasileiro, mas também outros países como Estados Unidos, Canadá, 

Austrália, países da União Européia e países do Sudeste Asiático. No Brasil, a quase 

totalidade das queimadas é causada por atividade antrópica, devido o uso inadequado de 

recursos naturais, como por exemplo, o desmatamento desordenado e as queimadas para 

limpeza de pasto e preparo do plantio. A redução sistemática dos habitats florestais, 

provenientes de sucessivos incêndios, tem estimulado o desenvolvimento de novas 

abordagens para a produção de mecanismos de prevenção, controle e combate ao fogo. 

As primeiras iniciativas nesse sentido procuraram determinar o índice de risco ou as 

condições meteorológicas que contribuem para a ocorrência e a persistência de 

incêndios florestais. Uma vez iniciado o incêndio, a predição do seu comportamento é 

de extrema importância para sua supressão e alocação de esforços para conter o fogo. 

Desta maneira, é importante compreender não somente a caracterização do tipo de 

incêndio e a quantificação de sua intensidade, mas também o entendimento dos vários 

processos relacionados com o avanço da frente de fogo. Para isto, é importante o 

desenvolvimento de sistemas para predição de comportamento do avanço do incêndio 

na tentativa de predizer a forma do incêndio e a velocidade de propagação para o seu 

controle e combate e também na melhor compreensão e dimensão dos efeitos 

provocados pelo fogo no meio ambiente. Nesse contexto, os objetivos deste trabalho são 

testar e avaliar índices de risco de incêndio e analisar a modelagem computacional do 

comportamento do avanço da frente do fogo. A integração destas informações objetiva a 

determinação das condições mais críticas para um incêndio iniciar e propagar, 

contribuindo para o desenvolvimento de sistemas de prevenção e combate de incêndios.  
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O cálculo de elementos finitos da força de internação entre uma amostra de um 

supercondutor de ima permanente, deve ter em conta que a amostra está no estado 

misto, e por isso não será magnetização devido à penetração de vórtice. Como diâmetro 

vórtice é negligenciável (cerca de 1 nm), em frente das dimensões da amostra, a 

magnetização pode ser tratada como um processo contínuo. Tal continuidade é descrito 

no Modelo de Bean, e dentro deste formalismo vamos construir as curvas de 

magnetização da amostra supercondutora, tornando possível a caracterização da amostra 

na lista de dados de um programa de elementos finitos (MEF). O Modelo de Bean 

contempla a densidade de corrente de crítica JC, que flui através da superfície da 

amostra cilíndrica, quando ele é exposto a um campo magnético aplicado H, até a sua 

profundidade. A partir desta afirmação, podemos calcular o induzido dipolo magnético 

(Гind) na amostra e sua magnetização. 

 
Palavras chaves: Supercondutividade, Métodos Numéricos, Método dos Elementos Finitos. 
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Este trabalho apresenta um novo método para a estimativa de Jc como característica 

de blocos supercondutores de YBCO. A força de interação magnética experimental 

entre um ímã permanente SmCo e um bloco de YBCO foi comparado ao resultados das 

simulações com o método dos elementos finitos (MEF), permitindo-nos procurar um 

melhor valor adequado para a corrente crítica da amostra supercondutora. Como 

simulações no FEMM foram baseados no modelo de Bean, a densidade de corrente 

crítica foi tomada como um parâmetro desconhecido. Este é um método de avaliação 

não destrutiva. já que não há necessidade de quebrar até mesmo um pequeno pedaço da 

amostra para análise. Blocos de amostras texturizadas de YBCO são de extrema 

importância para o desenvolvimento de dispositivos de levitação mecanicamente 

estáveis, tais como mancais magnético. A concepção dos sistemas de levitação 

magnética requer grandes amostras supercondutores com grãos altamente alinhadas e 

conectados, que são obtidas pelo processo de fusão texturizadas. A Corrente Crítica Jc é 

necessária para construir a curva BXH do bloco YBCO, através de modelo de estado 

crítico do modelo de Bean, e aplicá-lo no FEMM para simulações numéricas do 

comportamento magnético da amostra YBCO. As medidas usuais de Jc são obtidos por 

meio de vibração da amostra de um pequeno pedaço do bloco YBCO, que é obtido pela 

quebra da amostra. Como Jc está intimamente relacionado com a microestrutura da 

amostra, tal procedimento tem a desvantagem de se obter um valor Jc que depende 

fortemente das propriedades do local da região de onde foi retirada. Assim, perdemos a 

representatividade global de Jc e rachaduras uma amostra que será parte de uma 

máquina real. Propomos um método novo para a avaliação não destrutiva da Jc global 

que representa o comportamento magnético microestrutural média de toda a amostra, 

usando o modelo de Bean e do método dos elementos finitos (MEF), ajustando a Jc ao 

valor de uma curva de força de levitação experimental. À medida que a força de 

interação entre o bloco YBCO e um ímã permanente é o resultado líquido da interação 

do ímã com todas as partes da amostra, o valor ajustado Jc é, na verdade, um valor 

médio global que representa os detalhes estruturais da amostra. 
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A aplicação da levitação magnética em aplicações do tipo flywheel, aparece como uma 

fonte de grande interesse, onde a falta de contato mecânico e a utilização de um sistema 

de controle permitem ao alcance de latas velocidades de forma segura e com reduzido 

consumo de energia. Processos de levitação associados a motores são os sistemas 

atualmente em desenvolvimento tecnológico. O surgimento de materiais 

supercondutores de alta temperatura crítica viabiliza uma forma de levitação magnética. 

Este processo, é a repulsão por exclusão total ou parcial do fluxo magnético entre um 

supercondutor e um magneto permanente (imã) ou bobina. Ao contrário de outros 

processos de levitação, a utilizada com supercondutores possui uma levitação auto 

estável verticalmente, devido a condição de equilíbrio entre as forças restauradoras 

quando deformada elasticamente. A proposta de uma ultra centrífuga utilizando 

supercondutores, tem com objetivo desenvolver um mancal que possa ser utilizada na 

separação água-óleo. Com a alta rotação devido a ausência de contato mecânico, a 

separação se dará pela diferença de densidade entra a água e o óleo, sendo, portanto de 

grande utilidade em casos de vazamentos de óleo de grandes proporções, como os 

ocorridos 2010 pela Deep Water Horizon BP, nos Estados Unidos ou em 2011 no 

campo de Frade (operado pela Chevron), na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. Com o 

estudo, pretende se, chegar a melhor configuração do mancal magnético, bem como a 

sua distribuição do campo, para isso utiliza se o Método dos Elementos Finitos (MEF), 

método este bastante conhecido na área da Engenharia para problemas estruturais.  

As figuras apresentadas, mostram a evolução do mancal (ultra centrífuga), objeto de 

estudo, bem como as simulações realizadas até o presente momento. 
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As cirurgias ortopédicas, em especial as artroplastias de joelho e de quadril, são 

frequentemente associadas à ocorrência da trombose venosa profunda, doença mais 

importante que afeta as veias periféricas e que constitui um grande problema de saúde 

pública, devido aos seus altos índices de mortalidade e morbidade, além dos custos 

consideráveis envolvidos em seu tratamento. O objetivo deste trabalho é estudar uma 

base de dados de artroplastias de joelho e de quadril realizadas no INTO em 2012 sob a 
ótica da Mineração de Dados, produzindo modelos de regressão e de agrupamento de 

dados com consistência estatística. Dentre os modelos de dados gerados, destacam-se o 

que estima a permanência de um paciente no hospital após a cirurgia e o que identifica a 

existência de grupos de pacientes com características e cirurgias semelhantes. Para gerar 

o modelo de regressão de dados, é utilizada uma rede neural de múltiplas camadas. Para 

o agrupamento de dados, é utilizado o algoritmo particional K-médias. Para a avaliação 

de modelos de agrupamento, são utilizados índices de validação de grupos, que 

permitem comparar as qualidades dos particionamentos obtidos. Para os modelos de 

regressão de dados, medidas de erro (médio quadrático e percentual médio absoluto) e o 

coeficiente de determinação R2 são empregados. Dados a complexidade do problema e 

o seu forte impacto na saúde pública, espera-se contribuir na melhoria da atividade do 

especialista, permitindo-se tratamentos mais eficientes. 
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A Iniciação Cientifica em Robótica Virtual tem como principal objetivo a investigação e 

a pesquisa de plataformas para desenvolvimento de sistemas de controle de robôs, com 

foco na simulação virtual desses agentes robóticos e suas interações com o meio. É 

aconselhável essa simulação virtual, pois com ela é possível diminuir possíveis erros e 

gastos adicionais que um robô no seu estado físico poderia apresentar. No 

desenvolvimento do projeto são utilizadas duas ferramentas principais: O Microsoft 

Robotics Studio e o Microsoft Visual Studio. O Microsoft Robotics é um dos principais 

softwares usados no projeto. Ele possui um ambiente gráfico para desenvolvimento, 

visualização e simulação de aplicações robóticas e, além disso, ainda conta com o 

recurso de controle dos robôs por meio de interfaces via web, graças ao “run-time” 

capaz de executar as aplicações geradas. Os códigos de programação utilizados no 

Microsoft Robotics são criados no Microsoft Visual Studio. O Microsoft Visual Studio é 

um pacote de programas da Microsoft para desenvolvimento de software especialmente 

dedicado ao .NET Framework e a diversas linguagens de programação (no caso do 

projeto, a linguagem C# é a utilizada). Posteriormente todos esses códigos criados são 

adicionados ao Robotics graças a um aplicativo deste. Com essas ferramentas foi 

possível alcançar diversos resultados esperados. Desde pesquisas relacionadas às 

plataformas suportadas (O Microsoft Robotics Studio possuiu uma variedade de 

plataformas já configuradas de diversas empresas como the LEGO Group, Parallax, 

CoroWare, iRobot, entre outros,  onde possui drives e interfaces para robôs) até diversas 

aplicações no ambiente virtual apresentado (Foi possível executar um ambiente virtual, 

no caso uma cena de um apartamento já apresentada no software; Foi possível fazer 

algumas interações nesse ambiente como salvar, gravar cenas; remover, modificar e 

criar novos elementos. Também foram vistos na simulação, como um ou mais agentes 

robóticos interagem na cena. A partir de códigos de programação feitos no “Microsoft 

Visual Studio” foi possível adicionar sensores e com um aplicativo do “Microsoft 

Robotics” foi possível movimentar esses agentes pela simulação). O principal foco do 

projeto vem sendo a interação dos agentes robóticos por meio exclusivo da linguagem 

de programação. O aplicativo adicionado anteriormente não está mais sendo usado, e o 

robô está se movimentando pela cena graça aos sensores instalados e os códigos 

criados. 
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As cirurgias ortopédicas, em especial as artroplastias de joelho e de quadril, são 

frequentemente associadas à ocorrência da trombose venosa profunda, doença mais 

importante que afeta as veias periféricas e que constitui um grande problema de saúde 

pública, devido aos seus altos índices de mortalidade e morbidade, além dos custos 

consideráveis envolvidos em seu tratamento. O objetivo deste trabalho é estudar uma 

base de dados de artroplastias de joelho e de quadril realizadas no INTO em 2012 sob a 

ótica da Mineração de Dados, produzindo modelos de associação e de classificação de 

dados com consistência estatística. Dentre os modelos de dados gerados, destacam-se os 

que relacionam a permanência do paciente no hospital com as características do 

paciente e da cirurgia e o que estima se haverá necessidade de transfusão durante uma 

cirurgia. Para gerar esses modelos, são aplicados o algoritmo de associação Apriori e o 

de classificação de dados por árvores de decisão C4.5, ambos consagrados e de ampla 

utilização pelas comunidades científica e empresarial. Para avaliação de modelos de 

associação, são utilizados suporte, confiança e medidas de interesse de regras para 

informar a efetividade dos relacionamentos encontrados. Para a classificação de dados, 

acurácia, precisão, sensitividade e especificidade são medidas capazes de informar o 

quanto e como o modelo se comportará. Dados a complexidade do problema e o seu 

forte impacto na saúde pública, espera-se contribuir na melhoria da atividade do 

especialista, permitindo-se tratamentos mais eficientes. 
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Os recursos naturais do planeta não são inesgotáveis. E isso passou a ser fonte de 

preocupação de ambientalistas e governos há bastante tempo, pois, uma vez esgotado, 
um recurso natural dificilmente se recompõe. Assim sendo, é imperativo estudar formas 

de uso racional desses recursos e mecanismos possíveis de recomposição. Outro fator a 

considerar, é que as nações demandam cada vez maior quantidade de alimentos, e 

plantações requerem, não somente área cultivável, mas, também, água, o que encarece o 

produto do ponto de vista ecológico, pois áreas de cultivo com baixa taxa de 

produtividade sugerem o desmatamento de florestas e matas virgens, em busca de 

espaço valioso, além de recursos hídricos não serem facilmente encontrados em muitos 

países. Torna-se, então, de vital importância o estudo do solo e o uso adequado dos 

ecossistemas envolvidos e das técnicas de recomposição, visando o agronegócio, como 

forma de se obter o máximo rendimento com o menor custo possível, diminuindo-se, ao 

máximo possível, a degradação ambiental. Assim sendo, faz-se mister obter indicadores 

de qualidade adequados, a partir dos dados levantados, de forma a orientar o 

planejamento de uso de terras, avaliando-se, também, as práticas de manejo, o grau de 

influência dos diferentes usos e tipos de solo sobre a estruturação da fauna do solo ao 

nível da paisagem. Diante do panorama descrito, propõe-se, com este projeto, a análise 

dos dados por meio de modelos computacionais inteligentes, visando o estudo o estudo 

do impacto da agricultura sobre os organismos do solo ao nível da paisagem. 
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Importantes pesquisas na área de ecossistemas e correto uso do solo, além da 

substituição de insumos químicos industrializados por insumos biológicos na 

agricultura, visando a produção de culturas com reduzidos custo econômico e impacto 

ambiental, tem sido realizadas pelo Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia 

(CNPAB) da Embrapa no município de Seropédica, RJ. Dentre outros assuntos, os 

estudos relacionam-se a micro-organismos do solo com ênfase na fixação biológica de 

nitrogênio (FBN) em leguminosas e gramíneas por meio da inoculação de micro-

organismos como a Bradyrhizobium (estirpe: BR 3262 ou BR 3267) e genômica 

funcional. No estudo desses micro-organismos, tem-se utilizado a técnica de 

desnaturação (separar em cadeias simples) térmica para estimar a similaridade entre 

espécies por meio da análise de parentesco entre seus DNA’s, empregando-se o método 

de fluorimetria, o que permite a identificação molecular de grupos bacterianos. Com os 

dados obtidos, geram-se gráficos, com o auxílio de planilhas eletrônicas, que permitem 

a análise dos valores de Tm (temperatura de desnaturação), que significa a diferença 
entre a temperatura de fusão da estirpe de referência e a temperatura de fusão do micro-

organismo híbrido, obtido por meio da mistura de dois micro-organismos diferentes. 

Pretende-se, com este trabalho, desenvolver o SABIO (Sistema de Apoio à 

BIOinformática da Embrapa Agrobiologia), ambiente computacional que permitirá o 

armazenamento da grande massa de dados obtidos nos experimentos com solos e 

operações biológicas com DNA, de forma estruturada, e que disponibilizará ferramentas 

para geração de gráficos e relatórios no apoio à análise e à tomada de decisões, a partir 

dos dados armazenados. 
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Os cursos da área de computação e informática enfrentam um grande problema com as 

disciplinas de introdução à programação de computadores, as quais visam ensinar como 

utilizar o computador para solucionar problemas. Acadêmicos iniciantes, ao se 

depararem com a disciplina, sentem-se incapazes de programar, devido ao conjunto de 

habilidades que a programação exige como capacidade para solucionar problemas, 

raciocínio lógico, habilidade matemática, capacidade de abstração, entre outras. Ainda 

com algumas deficiências em conceitos de lógica de programação, alguns desses 

acadêmicos chegam a cursar outras disciplinas como Engenharia de Software, ainda que 
não estejam preparados de maneira adequada para tal. Há também aqueles mais bem 

preparados que, porventura, também sentem dificuldades em compreender conceitos 

complexos de arquitetura, teste e engenharia de sistemas. Com a finalidade de facilitar o 

processo de abstração por parte do aluno e oferecer uma nova ferramenta de apoio à 

aprendizagem no ensino de métricas de software e lógica de programação. O Sistema de 

Análise de Complexidade Ciclomática visa facilitar o aprendizado e o entendimento dos 

alunos acerca da métrica de software Complexidade Ciclomática. Ele será uma 

ferramenta de apoio ao ensino e a aprendizagem de disciplinas que tenham em suas 

abordagens temas como teste de software, engenharia de software e arquitetura de 

sistemas. O usuário do software, que pode ser um aluno ou um professor, carregará para 

o sistema um arquivo fonte previamente compilado. O sistema então irá analisar as 

quebras de fluxo do código contido no arquivo carregado e apresentar ao final da análise 

um grafo direcionado, que representará os blocos básicos do programa desenvolvido e 

os caminhos independentes que nele podem ser percorridos. Para efetuar a modelagem 

do sistema foi escolhida a linha de Análise Orientada a Objetos. A Análise Orientada a 

Objetos é o paradigma de análise, projeto e desenvolvimento de sistemas mais utilizado 

no mercado. A UML (Unified Modeling Language) é a linguagem gráfica que 

padroniza o desenho do projeto, as especificações e a documentação dos requisitos de 

um sistema desenvolvido a partir da linha de Análise Orientada a Objetos. Abaixo 

seguem os diagramas necessários para especificar o projeto do Sistema de Análise de 

Complexidade Ciclomática e o modelo desenvolvido para a especificação e o 

desenvolvimento deste sistema. O sistema está passando pelos primeiros testes. 
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O trabalho proposto tem por objetivos desenvolver o conhecimento sobre: a tecnologia 

de sensores para geolocalização e monitoramento do deslocamento (acelerômetros, 

giroscópios, etc) para navegação autônoma de robô bípede através da plataforma LEGO 

MindStorm, visando o desenvolvimento de caminhar baseado em comportamento 

humanóide. A pesquisa será capaz de oferecer capacitação no uso de robôs reais a partir 

do desenvolvimento de modelos que permitam o robô real caminhar e realizar 
deslocamentos básicos, imitando a dinâmica da marcha humana. Assim, será possível 

estudar estratégias de controle para manter sua estabilidade em ambiente estruturado. 

Serão investigadas técnicas baseadas em inteligência computacional tais como Lógica 

Fuzzy, capazes de dotar o agente-robô com raciocínio para realizar suas tarefas 

autonomamente. A metodologia consistirá, primeiramente, de estudo e compreensão 

dos modelos e sensores oferecidos pela LEGO MindStorm apropriados para realizar 

tarefas de locomoção e controle. O próximo passo é a investigação, o desenvolvimento 

e a aplicação, em ambiente real, de modelos computacionais inteligentes que auxiliem o 

robô a atingir suas metas considerando os sensores disponíveis para o caminhar 

(acelerômetros, giroscópios, sensor de som, ultrassom). Finalmente, os resultados serão 

observados e relatados. Os resultados obtidos foram satisfatórios, o robô conseguiu se 

deslocar com pequenos passos, no entanto, é necessário mais tempo de estudo e 

desenvolvimento para que seja possível empregar técnicas inteligentes de controle e 

locomoção. 

 
Palavras-chave: Bípede, Robô. 
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Desenvolvimento de Componente Evolucionário em Ambiente Web 
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<renan.yves26@gmail.com>    < karla.figueiredo@gmail.com> 

 
 

O projeto de pesquisa propõe o desenvolvimento de um componente de software, 

baseado em algoritmos genéticos. Este será configurável em ambiente web, para a 

aplicação em problemas complexos, com grandes espaços de busca, ou de difícil 

modelagem. A Computação Evolucionária compreende diversos algoritmos inspirados 
no princípio Darwiniano da evolução das espécies e na genética. São algoritmos 

probabilísticos, que fornecem um mecanismo de busca paralela e adaptativa baseado no 

princípio de sobrevivência dos mais aptos e na reprodução. O mecanismo é obtido a 

partir de uma população de indivíduos (possíveis soluções do problema), representados 

por cromossomas (representações de características do problema através de palavras 

binárias, vetores, matrizes), cada um associado a uma aptidão (avaliação do quão boa é 

a solução para o problema), que são submetidos a um processo de evolução (seleção, 

reprodução, cruzamento e mutação) por vários ciclos, a fim de que a última geração de 

indivíduos compreenda a melhor solução, ou as melhores soluções, para o problema. O 

componente será desenvolvido na linguagem de programação Java, com o uso de 

frameworks para facilitar o desenvolvimento e manutenções no software. Será usado o 

ambiente de desenvolvimento Eclipse, e diversas dependências também gratuitas. Ao 

fim do projeto, espera-se construir um software altamente configurável, e facilmente 

acoplável a outros sistemas, que resolva problemas complexos através de modelos 

evolutivos. Este software poderá ser usado para otimização de soluções de problemas 

não lineares, auxiliar a mineração de dados, auxiliar na síntese de objetos 

computacionais (programas de computador, circuitos eletrônicos, etc), modelos de 

machine learning, entre outros projetos. 

 
Palavras-chave: Algoritmos Genéticos, Mineração de Dados, Otimização. 
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Avaliação da Eletroatividade do Ácido (2,4-diclorofenoxi)etanoico  

(2,4-D) Empregando Voltametria Cíclica 
1Barbosa, A. F. (IC); 2,3Tamiasso-Martinhon, P. (PQ), 2Pfeifer, R. (PQ), 2Sousa, C.R., 

3Moreira, J.C. (PQ)1, Coelho, M.R.G. (PQ). 

1Setor de Química Analítica/Laboratório de Biotecnologia Ambiental, Centro Universitário Estadual da 

Zona Oeste, Rio de Janeiro, RJ;  

2Departamento de Físico-Química, IQ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.  

3Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, ENSP, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ. 

*<coelhomrg@uezo.rj.gov.br> 

 

Herbicidas são substâncias que inibem a germinação de sementes, evitando, reduzindo 

ou eliminando plantas infestantes. Com seu uso deseja-se a substituição e redução da 

retirada mecânica ou manual das popularmente conhecidas ervas daninhas. Contudo a 

exposição de humanos e animais aos ingredientes ativos dos herbicidas impõem riscos à 

saúde1. No Brasil, o trabalho com essas substâncias é regido por Lei, que por sua vez 

classifica essas substâncias como agrotóxicos2. A manipulação de 

agrotóxicos/herbicidas deve seguir diretrizes e exigências dos órgãos federais 

responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. O Ministério da 

Saúde3 aponta valores máximos permitidos de agrotóxicos, para o caso de água potável, 

na ordem de dezenas de µg.L-1 e, alguns não devem chegar sequer a uma unidade de 

µg.L-1. Geralmente, a dosagem dessas substâncias é feita por métodos de separação4 

que, quando comparados às técnicas eletroanalíticas, além de dispendiosas, não podem 

ser feitas in sito5. Entretanto, antes de se empregar técnicas eletroquímicas, torna-se 

fundamental conhecer se meio é eletroquimicamente ativo. No caso específico do ácido 

(2,4-diclorofenóxi)etanóico, ainda há controvérsias no meio acadêmico sobre tal 

atividade. O presente trabalho mostra o comportamento eletroquímico do ácido 2,4 D, 

utilizando a técnica de voltametria cíclica. Soluções aquosas 10-5 mol.L-1 de foram 

avaliadas em diferentes pH’s, em uma célula eletroquímica de três eletrodos, sendo eles: 

um eletrodo de referência de calomelano saturado com KCl (SCE), um eletrodo de 

carbono amorfo e, como contraeletrodo, uma rede de platina, em um 

potenciostato/galvanostato autolab da Metrohm®. A escolha do eletrodo de trabalho se 

deu devida a ampla janela de potencial que o mesmo apresenta usando diferentes 

velocidades de varredura, com e sem aeração do meio. Um pico catódico em +180 mV e 

outro anódico em 0,00 V, referentes a um processo de oxirredução reversível foram 

encontrados evidenciando a atividade eletroquímica 2,4 D. Apoio: FAPERJ 

Palavras-chave: eletroanalítica, voltametria cíclica, 2,4-D. 
1. SPIRO,T.G.; STIGLIANI,W.M. (2009) Química Ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, p. 276. 

2. BRASIL. Lei nº 9.974 de 06 de junho de 2000. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9974.htm. Acesso em 09 set. 2013. 
3. BRASIL. Portaria MS nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html. Acesso em 09 set. 2013. 

4. SKOOG, D. A e colaboradores. (2005). Fundamentos de química analítica. São Paulo: Pioneira Thomson. 

5. PLETCHER, D. (2009) First course in electrode processes. 2. ed. Cambridge: RSC Publishing p. 297. 
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Quantificação dos Constituintes Químicos do Potencial Citotóxico do 

Óleo Essencial de Bidens pilosa (Picão-preto) 

Melo, B. T. A. (IT); Feliciano, G.D. (PQ) 

Laboratório de Análises Químico Biológica – LAQB, Centro Universitário Estadual da Zona 

Oeste, Rio de Janeiro, RJ; 

brunatuanne@hotmail.com 

 

A Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus), conta com 71 

espécies de plantas. A finalidade do Renisus é subsidiar o desenvolvimento de toda 

cadeia produtiva, inclusive nas ações que serão desenvolvidas também pelos outros 

ministérios participantes do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápico, 

relacionado à regulamentação, cultivo/manejo, produção, comercialização e dispensação 

de plantas medicinais e fitoterápicos. A Bidens pilosa é uma das 71 plantas da Renisus e 
é pertencente a família Asteraceae, vulgarmente conhecida como picão-preto, originária 

da América tropical é muito encontrada no Brasil, principalmente na região centro-sul. 

O extrato desta planta é popularmente empregado em hepatite, inflamações e em 

dermatites, e praticamente todas as partes da planta podem ser usadas em preparações 

farmacêuticas tradicionais. O objetivo deste projeto é realizar a extração do óleo 

essencial, além da quantificação e caracterização dos constituintes do óleo essencial da 

Bidens pilosa, através da técnica de cromatografia gasosa e cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massa (CG e CG-EM). Além do estudo da citotoxicidade 

do óleo essencial obtido. O presente trabalho está sendo realizado com apoio do CNPq, 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil. 

 

Palavras-chave: Bidens pilosa, Renisus. 

Apoio: CNPq 

 

Referência:  

Portal da Saúde: 

portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=30780, acessado em 

05/09/2013, às 12h e 35min. 
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Diversidade do gênero Vibrio na ressurgência de Arraial do Cabo, Rio 

de Janeiro: taxonomia genômica e presença de integrons de resistência 
 

¹,²Landim, C.F.A.L (IC) ;² Scheidegger,E.M.D (PQ);  ² Fonseca (PQ), E. L. ;² Marín, M. 

F. A. (PQ) ; ²Fernanda S. Freitas ; ²Vicente, A. C (PQ). 

 
Laboratório de Genética Molecular de Microorganismos - ¹LGMM, Fundação Oswaldo Cruz, 

Rio de Janeiro, RJ. 

 
Estudos mostram a existência de um sistema de ressurgência na região de Arraial do 

Cabo, litoral do estado do Rio de Janeiro. Ressurgência é um processo de afloramento 

da massa de águas profundas e frias do oceano à superfície, o qual desencadeia 

alterações físico-químicas e biológicas, como a produção intensa de biomassa. A 

ressurgência desencadeia variações na cadeia alimentar e na composição da microbiota. 

Um dos poucos estudos que explorou a diversidade deste sistema aplicando a 

metagenômica mostrou que a predominam os grupos taxonômicos das Proteobactérias, 

Cianobactérias e Bacteróides. Aqui, nós exploramos a ressurgência de Arraial do Cabo 

no sentido de obter isolados, caracterizá-los e incorporá-los a Coleção de Ambiente e 

Saúde da FIOCRUZ. Esta sub-coleção contém  400 amostras que foram  identificadas 

através do gene 16S revelando uma grande prevalência de isolados do gênero Vibrio. 

Este gênero de bactérias contém espécies de impacto na saúde humana e animal assim 

como, espécies produtoras de biomoléculas que tem  potencial biotecnológico. Essas 

informações motivaram conhecer a diversidade das bactérias do gênero Vibrio 

recuperadas durante a ressurgência em Arraial do Cabo aplicando a taxonomia 

genômica. Para aplicar a taxonomia genômica Aplicamos o MLSA (Multi Locus 

Sequence Analysis) combinando com a sequência do gene rDNA 16S. Trabalhos 

anteriores de nosso grupo mostraram que três genes, pyrH/rpoA/recA, contém 

informação taxonômica suficiente para definir espécies do gênero Vibrio. Assim, 

aplicamos PCRs, para estes três genes, em 31 isolados do gênero Vibrio. Estas 

sequências foram concatenadas, gerando um segmento de 2300pb, que foram utilizadas 

nas análises genéticas comparativas com espécies do gênero utilizando o pacote de 

programas BIOEDIT. Foi analisada a recuperar informação completa dos genes 

pyrH/rpoA/recA de 20 isolados. As análises com abordagem genômica revelaram a 

presença de pelo menos 05 espécies de Vibrio: Vibrio lentus, Vibrio pomeroyi, Vibrio 

tasmaniensis, Vibrio celticus, Vibrio chagasii. Pela primeira vez é isolada e identificada 

esta espécie de Vibrio no oceano Atlântico. V. gigantis foi identificado na Europa em 

hemolinfa de ostras doentes. Constatamos resistência a estreptomicina e penicilina entre 

isolados de V. gigantis. Investigamos a presença de integrons de resistência nestes 

isolados mas não havia a presença desses elementos. 
Palavras-chaves: diversidade microbiana, taxonomia genômica , ressurgência. 
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Padrões Morfológicos de Chironomidae em Diferentes Sítios de 

Criação do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
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Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 

<dalilla.braga9@gmail.com>  
  

 

A família Chironomidae é encontrada em ambientes aquáticos como rios, riachos, lagos, 

fitotelmas de plantas, poças de água temporárias, estações de tratamento de esgoto entre 

outras. Inclui gêneros com larvas semi-terrestres e terrestres. Nas últimas décadas tem-

se intensificado o estudo da família Chironomidae como causadores de alergias em 

populações humanas, quando suas nuvens entram em contato com olhos, boca e nariz, 

podendo desencadear rinites alérgicas, conjuntivite e urticária. São considerados 

excelentes bioindicadores, pois em ambientes muito poluídos por matéria orgânica, e 

com pouco oxigênio dissolvido, as larvas de Chironomidae podem ser as únicas 

encontradas. Chironomidade constituem um grupo importante sobre o ponto de vista 

ecológico. O objetivo do presente estudo é investigar a variação morfológica destes 

organismos como respostas às diferentes fisionomias de seus sítios de criação. Os rios 

estudados localizam-se no Município de Teresópolis, no Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos e na sede de Guapimirim do mesmo parque. O material é coletado de cinco 

sítios estabelecidos dentro do Parque e em seu entorno, sendo triado e identificado em 

laboratório para posterior mensuração de suas características morfológicas com o 

auxílio de uma moticam 5 acoplada a um microscópio estereoscópico. 

 
Palavras chave: Chironomidae, Habitat, Morfologia.  
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Identificação de Bactérias Oriundas da Rizosfera da Cultura de 

Brassica oleracea variedade acephala com Capacidade de Degradação 

do Herbicida 2,4-D 
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Janeiro, RJ. 

<idacarolina@uezo.rj.gov.br> 
 

O herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) apresenta extremamente tóxico, 

requerendo maiores cuidados quanto ao seu manuseio pelo trabalhador rural que deve 

utilizar equipamento de proteção individual completo. Por esta razão faz-se necessário 

seu uso de forma racional e dentro das normas de aplicação previstas pela legislação 

vigente. Este herbicida vem sendo usado como modelo para estudar populações 

bacterianas com a capacidade de degradação de pesticidas para identificação de 

organismos com potencial para uso em biorremediação. Estudos preliminares de nossa 

equipe deram origem a uma coleção de culturas de bactérias aderidas a solos de 

hortaliças com a capacidade de crescimento na presença do 2,4-D.  O objetivo deste 

trabalho é identificar bactérias com a capacidade de degradação do 2,4-D oriundas de 

amostras de solo da rizosfera da cultura da couve (Brassica oleracea variedade 

acephala).  A identificação das bactérias isoladas será realizada pelo sequenciamento de 

fragmentos do gene 16S DNAr e a verificação da capacidade de degradação do 

herbicida por cromatografia líquida de alta eficiência. A identificação de novas bactérias 

com a capacidade de degradação do herbicida 2,4-D será de grande valia para o 

desenvolvimento de processos de biorremediação eficientes para este herbicida.  

 
Palavras-chave: biodegradação, couve, pesticida 

Apoio: FAPERJ 
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Efeito Bactericida e Bacteriostático de Spondias venulosa Contra o 

Clone Epidêmico ET-12 de Burkholderia cenocepacia. 
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Burkholderia cenocepacia possui elevada resistência à maioria dos antibióticos, é a 

espécie mais frequentemente isolada nos pacientes com FC e está diretamente associada 

a infecções graves em pacientes fibrocísticos, tendo como características a pneumonia 

necrosante com a deteriorização pulmonar aguda associada à sepse, chamada de 

síndrome sepacia. Os tratamentos realizados nesses pacientes são apenas para diminuir a 

carga bacteriana. Logo, o objetivo do trabalho é determinar a atividade bactericida e 

bacteriostática do extrato aquoso da Spondias venulosa contra a cepa epidêmica ET-12. 

No ensaio qualitativo foi realizada a diluição seriada do extrato da Spondias venulosa 

em uma placa de 96 poços com 100µl de diferentes concentrações (20mg/mL, 

10mg/mL, 8mg/mL, 6mg/mL, 5mg/mL e 2.5mg/mL) e adicionados 100 µl de suspensão 

bacteriana com DO 680nm=0.2 a cada diluição. Em seguida, a placa foi incubada por 22 

horas a 37⁰C. Após estes períodos, a partir de cada diluição, spots de 10 µl foram 

semeados em uma placa de Petri contendo meio CLED que foi incubada por adicional 

24 horas a 37⁰C. Observamos que nas concentrações de 20mg/mL, 10mg/mL, 8mg/mL, 
6mg/mL não houve crescimento bacteriano, enquanto em 5mg/mL e 2.5mg/ mL foram 

observadas inúmeras colônias. Na etapa seguinte, realizamos o ensaio quantitativo onde 

foram determinadas as unidades formadoras de colônias (UFC/mL) por contagem 

padrão em placas de Petri. A partir do crescimento bacteriano (100µl) em uma placa de 

96 poços na presença de 100µl de diferentes concentrações de extrato da S. venulosa 

(20mg/mL, 10mg/mL, 8mg/mL, 6mg/mL, 5mg/mL, 2.5mg/mL) incubada por 22 horas a 

37C, foram realizadas diluições seriadas de 10-1 a 10-6 em salina 0,9%. Foram semeados 

10µl de cada diluição em meio CLED e incubadas por 37ºC por 24 horas. Os resultados 

demonstraram que as concentrações de 20mg/mL e 10mg/Ml, 8mg/mL, 6mg/mL houve 

a inibição total do crescimento bacteriano, demonstrando uma atividade bactericida. A 

concentração de 5mg/mL observamos o crescimento bacteriano de 5,8 x 108 UFC/mL. 

Estes resultados ainda são preliminares, pois os dados representam apenas dois 

experimentos, nos levam a sugerir uma atividade bactericida do extrato da S. venulosa 

contra o clone epidêmico ET-12. 

Palavras chave: Burkholderia cepacia, Spondias venulosa, atividade bacterícida 
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Identificação Taxonômica e Verificação da Taxa de Crescimento em 

Herbicida 2,4-D de Isolados Extraídos do Solo de Rizosfera da Cultura 

de Chicória Comercializada na Cidade de Rio de Janeiro/RJ 
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Ao longo dos anos, a agricultura mundial cresceu em produtividade e área cultivada, 

acompanhada pelo uso intenso de pesticidas, que também sofreram grandes evoluções. 

A produção agrícola brasileira historicamente está baseada na utilização de pesticidas 

para controlar problemas na produtividade, estando o aumento da produção na lavoura 

associado ao uso desses produtos pelo controle de pragas, doenças e plantas daninhas. 

Estima-se que as hortaliças movimentem no Brasil anualmente, somente com o uso de 

pesticidas, cerca de 70 milhões de dólares, sendo plantadas em uma área aproximada de 

326 mil ha, concentrada predominantemente ao redor dos grandes centros. Dentre as 

culturas de hortaliças pode-se destacar a cultura da chicória (Cichorium endivia L.), 

comercializada nas regiões sul e sudeste do pais. O herbicida ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) é o mais utilizado nas lavouras do Brasil, principalmente 

nas plantações de cana-de-açúcar. O mal uso de herbicidas pode levar à contaminação 

dos solos e do ambiente como um todo, o que tem gerado preocupações com relação ao 

comportamento destes compostos no ambiente. Sabe-se que na microbiota do solo 

existem microrganismos capazes de degradar pesticidas, entre eles o 2,4-D. Este 

trabalho tem por objetivo verificar o potencial de degradação do herbicida 2,4-D e 

realizar a identificação taxonômica de isolados bacterianos pertencentes a uma coleção 

de culturas resultante de estudos de bioprospecção realizada em solo de rizosfera de 

chicória comercializadas no estado do Rio de Janeiro/RJ. A identificação das bactérias 

isoladas será realizada pelo sequenciamento de fragmentos do gene 16S DNAr e a 

verificação da capacidade de degradação do herbicida por cromatografia líquida de alta 

eficiência. Ao final do estudo será possível avaliar se tais microrganismos poderão ser 

utilizados como produtos biotecnológicos e assim serem empregados como 

biorremediadores de solos contaminados por pesticida. 
  
Palavras- chave: biodegradação, chicória, pesticida. 

Apoio: FAPERJ 
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Detector de Glicose 
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A glicose é o principal hidrato de carbono a circular no corpo humano. Para indivíduos 

normais, em jejum, a regulação da glicose é apertada, situando-se entre 80 a 90 mg/100 

ml. Nos diabéticos a regulação via insulina está comprometida e as concentrações de 

glicose podem atingir valores na gama de 300 a 700 mg/100 ml. A medição precisa e 

exata da glicose em diversos fluidos corporais (sangue, urina, fluido cerebrospinal) são 

essenciais no diagnóstico da diabetes e na melhoria do seu tratamento. Hoje, a medição 

da glicose é feita de maneira invasiva no corpo humano, o que acaba sendo para muitos 
desconfortáveis. O objetivo desse projeto é fazer um biossensor capaz de detectar a 

glicemia sanguínea sem que seja necessário perfurar o indivíduo. O estudo para tal 

realização está se fazendo com o auxílio de espectrofotômetro UV-visivel-IR, e fibras 

ópticas poliméricas e sensores fotovoltaico. Neste Trabalho é realizada uma modelação 

de uma Fibra Óptica Polimérica (FOP) expondo seu núcleo, denominado de campo 

evanescente com objetivo de avaliar o índice de refração do meio externo. O modelo 

desenvolvido tem em conta várias grandezas envolvidas, como a área da região polida, 

o comprimento, a espessura, a radiância da fonte de luz e a ocorrência de múltiplas 

reflexões na área sensora. Após as considerações teóricas, serão apresentados os 

processos associados à preparação dos sensores bem como a caracterização 

experimental efetuada no sentido de validar o modelo teórico apresentado. O presente 

trabalho está sendo realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil 

 
Palavras-chave: glicose, detector, glicemia.  
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Identificação de Populações Bacterianas Degradadoras do Herbicida 

2,4-D de Solos Agrícolas Aderidos a Raízes de Manihot esculenta 

1Assis, L. C. P. (IC); 1Direito I. C. N. (PQ). 

1Laboratório de Biotecnologia e Meio Ambiente LBMA, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, 

Rio de Janeiro, RJ. 
<idacarolina@uezo.rj.gov.br> 

 

Desde as primeiras civilizações a agricultura vem sendo uma das principais fontes de 

renda e também uma das principais fontes de subsistência, pois diversos alimentos são 

vindos das plantações. Com o aumento substancial da população mundial, foi preciso 

também que houvesse cada vez mais lavouras, a fim de atender a demanda cada vez 

maior. E para que não houvesse perdas nas plantações por ataques de pragas, doenças 

ou plantas daninhas, os agricultores começaram a lançar mão de diversos artifícios, 

dentre os quais estão os pesticidas, que, em sua maioria, apresentam riscos para a saúde 

humana e ambiental. Porém, o rápido crescimento do número de plantações, fez com 

que a quantidade de pesticidas utilizados na lavoura também crescesse de forma 

significativa. No Brasil não foi diferente. O Brasil é o país que mais utiliza pesticidas no 

mundo. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), são 

em torno de 400 tipos pesticidas utilizados de norte a sul do país e, dentre eles, está o 

ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). O 2,4-D é um herbicida amplamente utilizado 

em diversas culturas, e o trabalho proposto, tem por objetivo identificar populações 

bacterianas capazes de degradar o herbicida 2,4-D de solos agrícolas oriundas da 

rizosfera de aipim (Manihot esculenta). A verificação da capacidade de degradação do 

herbicida por cromatografia líquida de alta eficiência após crescimento em meio mineral 

contendo 2,4-D como única fonte de carbono. Se for verificado o crescimento 

bacteriano nessas condições, serão submetidos a testes bioquímicos e biomoleculares 

para que sejam classificados taxonomicamente. A identificação de bactérias com 

potencial para biorremediação representam a possibilidade de desenvolvimento de um 

processo alternativo para a remediação de solos contaminados por pesticidas. 

 
Palavras-chave: aipim, biodegradação, pesticida 

Apoio: FAPERJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:AbelSouza@uezo.rj.gov.br


 
08 A 10 DE OUTUBRO DE 2013 

 

89 
 
 

 

Localização de Fosfatidilserina na Face Externa da Membrana de 

Toxoplasma gondii por Microscopia de Fluorescência 

Nayara Inocencio Machado1 (IC), Thiago Alves Teixeira dos Santos1,2 (PQ), Juliana de 

Araújo Portes1,3 (PQ), Renato Augusto DaMatta2 (PQ), Sergio Henrique Seabra1* (PQ). 
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<nayinocencio@hotmail.com> <seabrash@gmail.com> 
 

A toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii, um protozoário intracelular 

obrigatório que possui distribuição mundial. Cerca de um terço da população humana é 

soropositiva para T. gondii. No entanto, a maioria das infecções é assintomática, mas 

manifestações clínicas graves podem surgir em indivíduos imunocomprometidos. O 

sucesso da infecção por este parasito depende de seus diferentes mecanismos de evasão 

do sistema imune do hospedeiro, como o “mimetismo apoptótico”. Células em processo 

de apoptose são capazes de translocar, através de flippases, fosfatidilserina (PS) do meio 

intracelular para o meio extracelular, inibindo, assim, uma resposta inflamatória do 

organismo. Toxoplasma gondii é um exemplo de parasito que mimetiza células em 

apoptose, através da exposição de PS, sendo capaz de desativar a ação microbicida de 

macrófagos. Foi demonstrado que o mecanismo utilizado pelo T. gondii é similar ao 

apresentado nas formas infectivas de Leishmania sp. e Trypanosoma cruzi quanto à 

dependência da exposição de PS. Neste trabalho, utilizamos Microscopia de 

Imunofluorescência para visualizar e localizar a exposição de PS na face externa da 

membrana de parasitos, através de marcação destes com annexina-V fluorescente. 

Como esperado, cerca de 40% da população total de T. gondii foi positiva para PS. 

Diferentes padrões de marcação foram encontrados: marcações de complexo apical, de 

extremidades anterior e posterior, marcação lateral e, em alguns casos, marcação por 

todo o corpo do parasito. Estes resultados sugerem que a PS externalizada pelo T. 

gondii localiza-se em diferentes partes do parasito, principalmente nas porções que irão 

entrar em contato com a célula durante o processo de penetração ativa. 
 

Palavras-chave: Fosfatidilserina, Imunofluorescência, Toxoplasma gondii. 
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Atividade Bactericida de Spondias admirabilis Contra o Clone 

Epidêmico ET-12 de Burkholderia cenocepacia do Complexo B. cepacia 

Pereira, F.T. (IC); Assis, C.M. (PQ) 

 
Laboratório de Biotecnologia Ambiental, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, 

RJ.  

<tauanafreitass@yahoo.com.br>  <mcassis@ig.com.br> 

 

As bactérias do Complexo Burkholderia cepacia são utilizadas como agentes de 

biorremediação por metabolizar hidrocarbonetos encontrados em pesticidas, porém foi 

observado que a bactéria B. cepacia é patogênica oportunista acometendo 

principalmente em pacientes com Fibrose cística.  Os tratamentos realizados nesses 

pacientes são para diminuir a carga bacteriana, pois a bactéria tem uma alta resistência a 
antibióticos.  Em vista disso, o objetivo do trabalho é determinar a atividade bactericida 

e bacteriostática do extrato aquoso da Spondias admirabilis contra a cepa epidêmica 

ET-12. No ensaio qualitativo foi realizada a diluição seriada do extrato da S. admirabilis 

em uma placa de 96 poços com 100µl de diferentes concentrações (20mg/mL, 10mg/mL 

e 5mg/mL) e adicionados 100 µl de suspensão bacteriana com DO 680nm=0.1 a cada 

diluição, posteriormente a placa foi incubada por 22 horas a 37⁰C. Após estes períodos, 

a partir de cada diluição, spots de 10 µl foram semeados em uma placa de Petri 

contendo meio CLED que foi incubada por adicional 24 horas a 37⁰C. Observamos que 
nas concentrações de 20mg/mL e 10mg/mL não houve crescimento bacteriano, 

enquanto em 5mg/mL foram observadas inúmeras colônias. Em próxima etapa, 

realizamos o ensaio quantitativo onde foram determinadas as unidades formadoras de 

colônias (UFC/mL) por contagem padrão em placas de Petri. A partir do crescimento 

bacteriano (100µl) em uma placa de 96 poços na presença de 100µl de diferentes 

concentrações de extrato da S. admirabilis (20mg/mL, 10mg/mL, 5mg/mL) incubada 

por 22 horas a 37C, foram realizadas diluições seriadas de 10-1 a 10-6 em salina 0,9%. 

De cada diluição foram semeados 10 µl em meio CLED e incubadas por 37ºC por 24 

horas. Os resultados mostraram que as concentrações de 20mg/mL e 10mg/mL houve a 

inibição total do crescimento bacteriano, demonstrando uma atividade bactericida.  A 

concentração de 5mg/mL observamos o crescimento bacteriano na diluição de 10-3 com 

7,3x10-6 UFC/mL. Estes resultados ainda preliminares, pois os dados representam um 

único experimento, nos levam a sugerir uma atividade bactericida do extrato da S. 

admirabilis contra o clone epidêmico ET-12.  
 

Palavras chave: Atividade bactericida, Burkholderia cepacia, Spondias admirabilis. 
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Avaliação In Vitro da Resposta Microbicida de Macrófagos Peritoneais 

de Camundongos na Interação com Cepas Mutantes de Bacteroides 

fragilis 
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As bactérias anaeróbias são definidas como organismos que não requerem oxigênio para 

multiplicar, porém apresentam tolerância variável ao mesmo. Suas espécies colonizam 

humanos e comumente causam infecção quando saem do seu sítio de colonização em 
decorrência de uma lesão na membrana mucosa, alcançando tecidos estéreis. O 

gênero Bacteroides é formado por bastonetes Gram-negativos anaeróbios estritos, não 

esporulados, bile-resistentes e que podem ou não apresentar motilidade. Dentre as 

espécies desse gênero, a mais comumente recuperada de infecções humanas é a 

espécie Bacteroides fragilis, considerada a mais virulenta. Esta espécie produz diversos 

fatores de virulência, incluindo o complexo polissacarídico capsular (CPC), 

enterotoxinas, além de apresentar maior capacidade de aerotolerância quando 

comparada a outros anaeróbios, inclusive conseguindo burlar o sistema imune. Os 

macrófagos são células fagocíticas componentes deste sistema, apresentando atividade 

microbicida, que inclui a produção de radicais livres, tal como óxido nítrico (NO), 

produto da enzima NO sintetase induzível (iNOS). As espécies reativas de oxigênio 

(ROS) podem matar a bactéria diretamente, porém B. fragilis é capaz de produzir 

enzimas em resposta ao estresse oxidativo, que detoxificam tais ROS, como, por 

exemplo, a catalase, garantindo sua sobrevivência na presença de O2 por até 72h. Esta 

resposta ocorre por ativação de um mecanismo de regulação transcricional, dirigido pela 

proteína OxyR, que regula a síntese de mais de 28 proteínas. A viabilidade das cepas 

de B. fragilis parental 638R (produz OxyR e catalase), bem como mutantes IB260 

(produz OxyR e não produz catalase) e IB298 (não produz OxyR e nem catalase) foram 

analisadas após interação com macrófagos peritoneais de camundongos (MØ). 

Resultados preliminares demonstraram que a cepa 638R se mostrou menos sensível a 

morte pela ação dos MØ se comparada as mutantes. A fim de melhor elucidar a ação 

microbicida dos MØ frente a tais cepas, serão realizados ensaios de dosagem de nitrito, 

de imunocitoquímica para filamentos de actina e produção de iNOS, além de 

microscopia eletrônica de transmissão para avaliação da ultraestrutura celular após 

eventos de interação. 

 
Palavras-chave: Bacteroides fragilis, Macrófagos peritoneais de camundongos, Óxido nítrico. 
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Desenvolvimento de Processo para Biotransformação de Resíduos de 

2,4-D em Meios de Cultivo Empregados na Propagação Vegetal "In 

Vitro" 
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Dentre os herbicidas, o ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) é um dos mais 

empregados no Brasil e utilizado em todo o mundo, podendo o uso indiscriminado deste 

herbicida contaminar o meio ambiente e causar danos à saúde. O 2,4-D apresenta 

classificação toxicológica nível I – Extremamente tóxico e classificação nível III de 
periculosidade ambiental. Mas o 2,4-D não só é usado como herbicida que atinge 

dicotiledôneas daninhas. O 2,4-D é uma auxina sintética que estimula o enraizamento 

do explante, sendo aplicado no meio de cultivo das células vegetais. No entanto, após o 

término do uso do meio de cultura, esse meio com resíduos de 2,4-D vai para uma sala 

de descarte do laboratório e é simplesmente jogado no lixo, ao que se aparece sem 

tratamento prévio. O que em pequena escala não parece muito preocupante, em larga 

escala se transforma em um risco para o meio ambiente como contaminante da água e 

do solo e, consequentemente, prejudicial a saúde das pessoas. O objetivo deste projeto é 

desenvolver um processo que permita biotransformar os resíduos de 2,4-D presentes em 

meios de cultivo empregados na propagação vegetal "in vitro". Para isso o projeto se 

baseia em duas etapas principais: i) detecção e quantificação do 2,4-D presente nos 

meios de cultura através de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com 

detector de arranjo de diodos; e, ii) ensaio piloto com estirpe modelo para 

biotransformação do 2,4-D. Esperamos que o processo desenvolvido possa 

biotransformar o 2,4-D em uma molécula menos tóxica ou que apresente valor 

comercial, de forma a criar uma alternativa para o descarte desses meios e, assim, 

assegurarmos uma prática em conformidade com a sustentabilidade. 

 
Palavras-chave: 2,4-D, biotransformação, cultura de tecido vegetais 
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Estudo das Diferenças de Morfologia em Larvas de Simulídeos 

como Adaptação a Diferentes Habitats 
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<paula-bslima@hotmail.com>  

  

Simulídeos são insetos hematófagos, da família Simuliidae, que ocorrem em grande 

parte do Brasil, dependendo de condições abióticas ideais (pH, temperatura, altitude), 

comumente conhecidos como borrachudos e têm hábito aquático em seu estágio larval. 

Medindo em torno de 1 a 5mm, os simulídeos podem se apresentar nas cores preta, 

cinza ou marrom. São encontrados em rios de água doce que possuem correnteza, pois 

fixam-se no substrato produzindo teias a partir de substância salivar pelas quais 

partículas testonicas trazidas pela corrente ficam presas favorecendo a proliferação de 

microorganismos que servem de alimento para esses insetos. Além disso, simulídeos 

são bioindicadores devido a sensibilidade à poluentes quando larvas e pupas. O objetivo 

deste estudo é investigar, por meio de recolhimento de dados em campo e análises 

laboratoriais possíveis diferenças morfológicas das larvas como adaptação às variações 

das condições abióticas dos micro-habitats. Para o estudo, foram realizadas coletas se 

simulídeos no município de Teresópolis. Foram analisados três rios, com um total de 

certa de mil amostras. Dois rios estão localizados no Parque Estadual da Serra dos 

Órgãos. As larvas de último instar de Simuliidae serão mensuradas com o auxílio de 

uma Moticam 5 acoplada a um microscópio estereoscópico, e correlacionadas com as 

características do micro-habitat. 

 
Palavras chave: Simuliidae, Habitat, Morfologia 
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Parasitofauna preliminar de Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) (Pisces: 

Erythrinidae) do Rio Guandu, RJ 
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Os peixes são considerados hospedeiros modelos para estudos ecológicos, pois são 

capazes de abrigar uma grande parasitofauna diversificada, pertencentes a numerosos 

filos, e que podem ser apresentadas em sua totalidade com relativa facilidade. As 
espécies do gênero Hoplias podem habitar desde ambientes lóticos aos estritamente 

lênticos, sendo consideradas predadoras piscívoras, independente do local que estejam 

presentes. Consiste em espécies valorizadas e desejadas por pescadores devido à sua 

abundância e qualidade da carne, sendo um alimento de fácil obtenção, com importância 

comercial e de subsistência em muitas regiões do Brasil e da América do Sul. Hoplias 

malabaricus (Bloch, 1794), mais comumente conhecida como traíra, ocorre em todos os 

cursos hidrográficos da América do Sul. O presente estudo teve como objetivo 

identificar os grupos de parasitos que constituem a fauna parasitária preliminar de H. 

malabaricus. Dezesseis espécimes de H. malabaricus foram coletados por pescadores 

da região em julho e agosto de 2013, no rio Guandu, localizado entre os municípios de 

Seropédica e Nova Iguaçú, Rio de Janeiro. As traíras foram acondicionadas em isopor e 

imediatamente transportadas para o laboratório de Ecologia e Parasitos de Peixes da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde tiveram seu peso e comprimento 

mensurados. Das dezesseis traíras necropsiadas, cinco eram machos e onze fêmeas, cujo 

comprimento total médio foi de 30,3±4,3 (21-36,6cm) e o peso médio foi de 

356,5±134,7 (85-585g). Três grupos de parasitos foram encontrados: Monogenoidea 

(nas narinas e brânquias), Metacercárias de Digenea (nos olhos e musculatura) e 

Nematoda (no estômago, intestino e cavidade celomática). O grupo mais representativo 

na amostra de peixes analisada foi Monogenoida, seguido de Nematoda e Digenea, cuja 

prevalência foi de 93,75%, 25% e 12,5%, respectivamente. A intensidade média de cada 

grupo de parasito foi de 23,5, 1 e 1,25, respectivamente. Já a abundância média dos 

respectivos grupos foi de 22, 0,12 e 0,31.  Estudos posteriores necessitam ser realizados 

para identificação das espécies de parasitos e para verificar quais delas podem afetar o 

bem estar do peixe e quais podem ainda constituir risco para a população ribeirinha 

consumidora. 

 
Palavra-chave: Hoplias malabaricus, parasitos, rio Guandu.
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Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro 
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O manguezal é um ecossistema de elevada importância ecológica, social e econômica. 

A Baía de Sepetiba apresenta no seu entorno uma área abrangente de manguezal que 

com o desenvolvimento industrial e adensamento dos núcleos urbanos, tornou-se o 

segundo principal corpo receptor de efluentes industriais do Estado, principalmente de 

metais pesados derivados da indústria minero-metalúrgica. A fitorremediação de áreas 

poluídas é uma alternativa natural que permite usar plantas do próprio ecossistema na 

descontaminação de solo e/ou água. Com intuito de averiguar o potencial remediador 

das plantas de manguezal estão sendo realizados estudos com espécies da Baía de 

Sepetiba e arredores da Zona Oeste do Rio de Janeiro: Coroa Grande e Marambaia. 

Como parte destes estudos, foram coletadas folhas de Rhizophora mangle L. (mangue 

vermelho) e Avicennia schaueriana Stapf & Leechman (mangue preto) das localidades 

de Coroa Grande e Marambaia. O objetivo desta etapa é detectar a presença de metais 

pesados nas folhas destas espécies. Cerca de 10 (dez) folhas foram medidas e 

fotografadas para cálculo da área foliar; e 3 (três) folhas pesadas e utilizadas para 

extração da cera epicuticular. A extração da cera foliar foi feita com clorofórmio 

(50mL/folha, em placa de Petri). Foi observado que para as espécies de R. mangle e A. 

schaueriana coletadas em Coroa Grande foram obtidos os valores médios de 2,93g e 

2,68g respectivamente de cera. Enquanto, para as folhas de R. mangle e A. schaueriana 

coletadas no manguezal da Marambaia os valores médios dos extratos contendo a cera 

corresponderam a 0,18g e 0,10g. As ceras serão analisadas por cromatografia a gás 

acopladas ao espectrometria de massas. Estes estudos prévios permitirão obter dados 

que corroborem para detecção de metais pesados nos tecidos vegetais de plantas de 

manguezais sujeitos aos resíduos industriais.  
 

Palavras-chaves: cera, manguezal, metais pesados. 

Financiamento: FAPERJ (auxilio e bolsa PIBIC)
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Distribuição Espacial e Temporal de Imaturos do Gênero Aedes em 

Escolas da Zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro 

1Leão, F.T. (IC); 1Direito, ICN; 2Docile, TN 1,3Figueiró, R. (PQ). 

1Laboratório de Biotecnologia Ambiental, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de 

Janeiro, RJ.; 2 Laboratório de Entomologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 3Centro 

Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 

<ronaldofigueiro@terra.com.br> 

 

Os mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus figuram dentre os mais importantes 

vetores de arbovírus para o homem, sendo ambas espécies exóticas introduzidas no 

Continente Americano após desenvolverem, em seus ambientes primários, grau 

significante de sinantropia. O Aedes aegypti é considerado uma espécie originária da 

África. Desde a década de 80, o A. albopictus, originário da Ásia, já se estabeleceu em 
várias partes do mundo, dentre as quais está o Brasil. No ambiente domiciliar, ambas 

espécies se especializaram em colonizar artefatos criados pelo homem, desde que esses 

fossem capazes de acumular água, entretanto, o A. albopictus possui preferência de 

ovipor em locais naturais, como bromélias e folhas secas. Ambas as espécies são 

vetores para arbovírus, causadores da dengue, por exemplo. A dengue é uma doença 

infecciosa causada por um arbovírus (existem quatro tipos diferentes de vírus do 

dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4), que ocorre principalmente em áreas 

tropicais e subtropicais do mundo, inclusive no Brasil. As epidemias geralmente 

ocorrem no verão, durante ou imediatamente após períodos chuvosos. O objetivo do 

presente estudo é investigar a distribuição de mosquitos do gênero Aedes em áreas do 

entorno do Parque Estadual da Pedra Branca. Serão realizadas coletas na estação úmida 

e na estação seca, por meio do uso de ovitrampas e armadilhas do tipo “Sem Dengue”. 

O material será quantificado e identificado em laboratório, e suas relações com as 

variáveis abióticas serão estudadas por meio de análises multivariadas. 

 

Palavras-chave: Aedes aegypti, Aedes albopictus, Distribuição.
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Distribuição de Macroinvertebrados no Gradiente de Altitude do 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ 

1Simões, FP (IC); 1Lima, PBS (IC); 1Braga, D (IC); 3Docile, TN; 1Direito, ICN (PQ); 
1,2Figueiró, R. (PQ) 

 
1Laboratório  de Biotecnologia ambiental, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de 

Janeiro, RJ; 2 Centro Universitário de Volta Redonda; 3 Laboratório de Entomologia, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  

< fernandopinheirosimoes@hotmail.com>  
  
 

Os macroinvertebrados bentônicos compõem um grupo diversificado e de grande 

importância ecológica em riachos, participando das cadeias alimentares e fazendo a 

ligação entre os recursos basais (detritos e algas) e os peixes. São organismos que 

habitam substratos de fundo (sedimentos, pedras, depósitos de folhas, macrófitas, algas 

filamentosas) em ambientes de água doce, por pelo menos um período do seu ciclo de 

vida. Onde se incluem larvas de insetos, anelídeos, oligoquetas, crustáceos e moluscos, 

sendo que em geral as larvas de inseto tendem a ser o grupo mais abundante. Estes 

animais podem ser encontrados em cursos de água corrente, de diferentes volumes, 

velocidades, temperatura, pH e altitude a partir do nível do mar. Porém, a interação 

entre a correnteza e o tipo de substrato disponível são os principais elementos 

estruturadores da comunidade aquática na escala local. A composição em espécies 

desses animais e a sua distribuição espaço-temporal é influenciada pelos fatores 

abióticos de seus sítios de criação. O objetivo desse trabalho é investigar a distribuição 

destes organismos ao longo do gradiente de altitude do Parque Nacional de Serra dos 

Órgãos, sendo para tanto identificados em nível de família os macroinvertebrados 

coletados, e suas relações com as características abióticas dos criadouros estudadas por 

análises multivariadas. 

 

 
Palavras-chave: macroinvertebrados, gradiente de altitude, Parque Nacional de Serra dos 

Órgãos. 

Apoio: FAPERJ
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Óleo Essencial de Neomitranthes obscura (Myrtaceae) Coletada em 

Diferentes Restingas do Rio de Janeiro 

1Silveira, E.G.P. (IC); 1Sousa, I.K.L. (IC); 2Souza, M.C. (PQ); 1Victório, C. P. (PQ).  

 
1Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia Ambiental - LBA, Centro Universitário Estadual da 

Zona Oeste, Rio de Janeiro, RJ; 2Departamento de Botânica, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 

 
cristianevictorio@uezo.rj.gov.br 

elixagabri3lla@gmail.com 
 
 

 

O Estado do Rio de Janeiro apresenta diversas restingas em sua extensão. Dentre as 

plantas nelas encontradas incluem-se as Myrtaceae. Neste trabalho foram feitas coletas 

da espécie Neomitranthes obscura em quatro restingas do estado. Objetivando comparar 

como o ambiente afeta a produção do óleo essencial. Foram coletadas folhas de 

indivíduos das restingas e realizado o processo de extração de óleos essenciais por 

hidrodestilação no aparelho tipo Clevenger. Em cada extração utilizou-se cinquenta 

gramas de folhas frescas, picotadas, que foram submetidas a extração por 2 horas. O 

óleo obtido foi retirado do aparelho e conservado no freezer. A quantidade de óleo 

coletado em cada extração foi de: 2mL na Restinga de Maricá, 6mL na Restinga da 

Marambaia, 3mL na Restinga de Massambaba e 5mL na Restinga de Jaconé. As 

comparações e analises dos óleos essenciais ainda não foram finalizadas. Contudo, em 

estudos anteriores já foram observados monoterpenos como α- e β- pineno e 1,8 cineol, 

sesquiterpenos como o β-cariofileno e os representados pelo grupo dos selinenos. A 

partir dos resultados será verificado como a espécie encontrada na restinga se comporta 

na variação dos constituintes do seu óleo essencial em cada ambiente. 

 
Palavras Chave: óleo essencial; restinga; substâncias voláteis 

Financiamento: FAPERJ e 1PIBIC-UEZO 
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Estudo da Infecção de Mycobacterium leprae em Adipócitos da 

Linhagem 3T3-L1 

Alves, S.1(IC), Liechocki, Sally2(Mestrado), Maya-Monteiro, Clarissa M.2(PQ), 

Rodrigues, L. S.1(PQ), Rosa, P. S.3(PQ), Costa,  M. R. S. N. 3(PQ), Pessolani,  M. C. 

V.1(PQ), Lara, F. A.1(PQ). 

1Laboratório de Microbiologia Celular - FIOCRUZ, 2Laboratório de Imunofarmacologia – FIOCRUZ, 

Manguinhos, Rio de Janeiro, 3Instituto Lauro de Souza Lima, Bauru, São Paulo 

<sabrina.alvesreis@yahoo.com.br>  <flavioalveslara2000@gamil.com> 

 

A Hanseníase ainda hoje representa um problema de Saúde Pública, tendo muitos 

mistérios a cerca da progressão da doença. Estudos mostram que as micobactérias 

requerem lipídios das células hospedeiras no processo de colonização e progressão da 

infecção. Pouco se sabe sobre a interação do Mycobacterium leprae com adipócitos, 

células especializadas em acumular triglicerídeos e colesterol, sugerindo um ambiente 

propício para estabilização do bacilo no interior dessas células, tornando-o inacessível à 

grande maioria das drogas hidrofílicas e modulando o sistema imune. No presente 

trabalho infectamos culturas de adipócitos de linhagem 3T3-L1 em diferentes estágios 

de maturação (0, 5, 10 e 15 dias) com M. leprae, mensuramos a taxa de infecção a partir 

de lâminas confeccionadas para quantificação por microscopia de fluorescência, a 

viabilidade desses bacilos a partir de análise em PCR em Tempo Real dos níveis dos 

genes 16S no interior das células, além da liberação de mediadores inflamatórios 

produzidos pelas mesmas ao longo do processo de maturação das culturas utilizando 

sobrenadantes de diferentes tempos de infecção analisados pela técnica de ELISA e 

PCR em Tempo Real a partir de primers específicos. Resultados preliminares 

demonstraram que os bacilos se mantiveram viáveis dentro de adipócitos 3T3-L1 ao 

longo de sua diferenciação, e experimentos com adipócitos com 5 dias de diferenciação 

infectados nos tempos de 24 horas e 25 dias mostraram que ocorreu um aumento do 

número de bacilos no interior da célula. Além disso, vimos uma maior produção de 

citocina IL-10 comparado a outros mediadores inflamatórios, na infecção com M. 

leprae vivo, sugerindo uma possível resposta imunossupressora da célula. A realização 

de estudos com o M. leprae é fundamental para elucidar aspectos da doença ainda 

desconhecidos, visando o desenvolvimento de ferramentas para melhorar o tratamento e 

diagnóstico, possibilitando a erradicação da doença. Nossos estudos com a infecção de 

M. leprae a adipócitos em diferentes estágios de maturação nos permite informações 

sobre um possível novo sítio de infecção, reservatório do patógeno e modulação da 

resposta imune na doença, revelando dessa forma um importante e até então ignorado 

papel do mesmo na imunopatofisiologia da doença. 
 
Palavras-chave: Adipócitos, Células 3T3-L1, Mycobacterium leprae. 

Agência de fomento: FAPERJ

mailto:flavioalveslara2000@gamil.com
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Estudo da Variação Morfológica de Ephemeroptera em Quadrantes de 

Rios do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

1Lima, PBS (IC); Simões, F (IC); Braga, D (IC); Docile, TN (PQ); Direito, ICN (PQ); 

Figueiró, R. (PQ) 

 
1Laboratório  de Biotecnologia ambiental, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de 

Janeiro, RJ;  

<paula-bslima@hotmail.com>  
  

 

Os rios do parque nacional da serra dos órgãos apresentam características peculiares em 

cada ponto hidrográfico. Insetos aquáticos encontrados nestes ambientes podem ser 

controlados por fatores bióticos e abióticos. A ordem Ephemeroptera é um grupo de 

insetos macroinvertebrados utilizado em biomonitoramento da água devido a sua 

capacidade de responder a diferentes mudanças ambientais. A ordem Ephemeroptera 

possui aproximadamente 400 gêneros e 3000 espécies descritas distribuídas 

mundialmente. O atual trabalho tem como objetivo analisar as variações quantitativas de 

Ephemeroptera em rios localizados no Parque Nacional da Serra dos Orgãos.  Foram 

realizadas coletas em cinco áreas distintas, sendo quinze quadrats diferentes amostrados 

em cada sítio. Os dados preliminares de dois sítios indicam uma heterogeneidade da 

distribuição de ninfas de Ephemeroptera, indicando uma possível relação com os fatores 

abióticos do rio. As ninfas serão mensuradas com o auxílio de uma moticam 5 acoplada 

a um microscópio estereoscópico, e suas características morfológicas serão 

correlacionadas com as características de micro-habitat aferidas. 

 

 
Palavras chave: Ephemeroptera, Habitat, Morfologia. 
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Distribuição de Microsporídeos (Microspora) em Larvas de Simulídeos 

(Diptera: Simuliidae) em Magé, RJ 

1,2Lafayette, M (IC); 1Direito, ICN (PQ); 2Nascimento, ES (PQ); 1,2,3Figueiró, R. (PQ) 

1Laboratório  de Biotecnologia ambiental, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de 

Janeiro, RJ; 2 Laboratório de Referência Nacional em Simulídeos e Oncocercorse, Fundação 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ; 3 Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, 

RJ. 
<michele.lafayette@yahoo.com.br>  

  

 

A família Simulidae (Diptera) apresenta distribuição global, com aproximadamente 

1.787 espécies descritas, das quais a maior parte constituídos por insetos hematófagos. 
Destas espécies, aproximadamente 10% que ocorrem no brasil são perturbadores de 

animais domésticos e do homem. Esta família é importante devido a algumas de suas 

espécies serem vetores de Onchocerca volvulus, um filarídeo que causa a Oncocerose 

humana, que pode ser encontrado em regiões como a África central e oeste, e na região 

neotropical das Américas, além de também ser atribuída a essa família relação com a 

causa da doença auto-imune denominada fogo selvagem. Os simulídeos são insetos 

holometábolos, cujas larvas são encontradas em ambientes lóticos de alta drenagem 

associados ao substrato rochoso e ao folhiço represado. No Brasil a primeira iniciativa 

de controle se deu por volta dos anos 50, com larvicidas, porém devido ao problema 

gerado por conta do impacto ambiental e também pela resistência das larvas de 

simulídeos a estes, foram buscados controles alternativos ou complementares como o 

controle biológico.  No contexto de controle biológico, os microsporídeos que são 

protozoários patogênicos a invertebrado, apresentam um bom potencial como agentes 

de controle a longo prazo, esses animais são formadores de esporos com 

desenvolvimento exclusivamente intracelular. O presente estudo tem como objetivo 

coletar e identificar simulídeos infectados pelos protozoários microsporídeos, afim de 

apresentar dados relevantes para a implementação de um controle biológico com esses 

animais, tais como informações sobre quais tipos de espécies de simulideos eles podem 

infectar, se a variação das condições do ambiente podem interferir nessa infecção, como 

essas populações se comportam, entre outros. O objetivo do presente estudo é investigar 

a diversidade de microsporídeos em larvas de simulídeos e descrever seus padrões de 

enzootia e epizootia na região de Santo Aleixo, Magé, RJ. 
 

Palavras chave: Microsporídeos, Diversidade, Epizootia 

Apoio: Faperj 
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Distribuição de Simulídeos (Diptera: Simuliidae) no Gradiente de 

Altitude do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

1Rodrigues, T (IC); 1Franklin, T (IC); 1Braga, D (IC); 1Direito, ICN (PQ); 1,2Figueiró, R. 

(PQ) 

 
1Laboratório  de Biotecnologia Ambiental, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de 

Janeiro, RJ; 2 Centro Universitário de Volta Redonda  

< rodriguestayanna@gmail.com>  
  
 

A família Simuliidae está subdividida em duas subfamílias: Parasimuliinae, encontrada 

na região Neártica, e Simuliinae, de características cosmopolitas. As distribuições destes 

insetos apresentam ampla ocorrência e podem ser encontrados em cursos de água 

corrente, de diferentes volumes, velocidades, temperatura, pH e altitude a partir do nível 

do mar. O objetivo deste trabalho é determinar a distribuição de simulídeos no gradiente 

de altitude na região do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, investigando a 

composição das taxocenoses de simulídeos de diferentes altitudes. No ano de 2013 

foram realizadas coletas de simulídeos em sua fase larval no período do inverno no mês 

de julho na extensão nos trechos de rios localizados no Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos, em Teresópolis no Estado do Rio de Janeiro. Foram coletados 15 pontos na 

extensão de cada um dos cinco sítios de estudo. Em cada sítio foram verificados valores 

de temperatura, oxigênio, condutividade, pH da água, vazão do córrego e altitude. O 

material coletado foi armazenado em sacos plásticos contendo álcool a 70% 

devidamente identificados, e posteriormente triado e separado em morfotipos, com base 

nos padrões de manchas cefálicas das larvas.  

 
Palavras-chave: Simuliidae, gradiente de altitude, Parque Nacional de Serra dos Órgãos. 
Apoio: FAPERJ
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Biotecnologia para Estudantes das Escolas Públicas da Zona Oeste do 

Rio de Janeiro 

 
1Costa, J. L. (IC); 1Succar, J. B. (IC); 1Assis, L. C. P. (IC); 1Landim, C. F. A. L. (IC); 

2Oliveira, A. M. D. (PQ); 3Figueiró, R. (PQ); 1Direito, I. C. N. (PQ) 

 
1Laboratório de Biotecnologia Ambiental, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de 

Janeiro, RJ; 2CEDERJ - Consórcio UENF-CEDERJ; 3UniFOA - Centro Universitário de volta 

Redonda. 

jamille.costa@yahoo.com   idacarolina@uezo.rj.gov.br 

 

O uso da biotecnologia teve o seu início com os processos fermentativos, como a 

produção de bebidas alcoólicas desde 6.000 a.C. Embora os benefícios dos 

microrganismos sejam amplamente conhecidos, ainda hoje muitas pessoas os 

relacionam exclusivamente com doenças. Nosso trabalho teve como objetivo evidenciar 

a presença de microrganismos no solo e a estratégia de isolamento destes para a 

identificação de microrganismos com potencial biotecnológico, e discutir a participação 

destes microrganismos presentes no processos de produção de alimentos para 

sensibilizar os estudantes de ensino médio da rede pública da Zona Oeste do município 

do Rio de Janeiro/RJ. Esta atividade foi parte integrante do projeto intitulado: 

“Microrganismos e biotecnologia Educação para o desenvolvimento tecnológico do 

futuro” realizado em três escolas de ensino médio da rede pública, sendo uma de 

formação regular e duas de formação técnica. Diferentes atividades práticas foram 

desenvolvidas para trabalhar os conceitos biotecnologia, bioprospecção e da sua 

aplicabilidade no mercado produtivo. Antes dos alunos participarem das atividades os 

estudantes preenchiam um formulário dicotômico com perguntas sobre o que seria 

abordado. Foram calculados os percentuais de respostas positivas e negativas. Os dados 

foram testados quanto a normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e posteriormente 

aplicada a ANOVA. Não foi observada a diferença significativa entre as respostas dadas 

nas diferentes escolas. Foi observado que a maioria dos estudantes considera que o meio 

ambiente pode fornecer novos produtos para a sociedade, mas poucos conhecem o 

significado de “bioprospecção” em relação a parte alimentícia os estudantes ficaram 

divididos quanto ao conhecimento de microrganismos benéficos a saúde. A maioria não 

tinha sito os Lactobacillus, mas reconheceram que ingeriam estas bactérias. A 

participação dos estudantes nas atividades sugere que a dinâmica empregada os cativou, 

se mostrando apropriada para o público alvo e foi uma ferramenta que permitiu 

colaborar com a formação destes jovens apresentando terminologias e tecnologias. 

 
Palavras-chave: Biotecnologia, Ensino Médio. 

Apoio: FAPERJ 
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Diversidade de Bactérias Entomopatogênicas em Espécies 

Antropofílicas de Simulídeos (Diptera: Simuliidae) na Região de Serra 

dos Órgãos, RJ 

 1Sousa, V.S. (IC); 1Direito, I.C.N. (PQ); 1,2Figueiró, R. (PQ). 

1Laboratório de Biotecnologia Ambiental, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, 

Rio de Janeiro, RJ.; 2Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 

 

 

 

A família Simuliidae (Diptera) apresenta ampla distribuição geográfica, que se estende 

desde os trópicos aos círculos polares ártico e antártico, compreendendo mais de 1750 

espécies nomeadas na literatura, das quais a maior parte é hematófaga. Estes insetos, 

conhecidos vulgarmente como borrachudos ou piums, têm importância sanitária e 
econômica. Algumas espécies são vetores de Onchocerca volvulus, agente etiológico da 

Oncocercose, tanto no continente Americano como no Africano, além de existirem 

indícios de relacão de outras espécies com a gênese da doença auto-imune denominada 

Pênfigo Foliáceo. A principal forma de combate às doenças vetoradas por artrópodes é o 

controle de sua espécie vetora. Embora inseticidas químicos tenham sido eficientes 

devido ao seu amplo espectro de atuação e longa ação residual, resistência a esses 

agentes, bem como efeitos danosos ao ambiente levaram à crescentes esforços na busca 

por agentes de controle eficientes e menos impactantes para o ambiente. Agentes de 

controle biológico apresentam uma maior especificidade para espécies vetoras e menos 

consequências negativas para o ambiente, sendo hoje a bactéria Bacillus thuriensis 

sorovar israelenses o principal exemplo desta modalidade de controle. O conhecimento 

sobre a diversidade bacteriana de insetos pode contribuir tanto para o melhor 

entendimento das relações entre microrganismos e hospedeiro como para a busca de 

espécies bacterianas de uso em programas de controle biológico de insetos vetores de 

doenças humanas ou de doenças e pragas de agrícolas. Entendendo a dinâmica de 

doenças naturais nos simulídeos podemos traçar subsídios para definir quais os 

melhores momentos durante o ciclo sazonal para aplicar um agente de controle ao 

realizar o manejo integrado ou identificar bactérias entomopatogênicas que possam ser 

em pregadas como agentes de controle. O objetivo deste projeto é identificar as 

principais bactérias entomopatogênicas em larvas de espécies antropofílicas de 

simulídeos no Rio de Janeiro e avaliar seu potencial como agentes alternativos ou 

complementares de controle deste vetor. Serão empregadas técnicas de biologia 

molecular para a identificação das bactérias entomopatogênicas. 
 

Palavras-chave: Bactérias Entomopatogênicas, Controle Biológico, Simulideos. 

Apoio: FAPERJ
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Distribuição de Simulídeos (Diptera: Simuliidae) e seus Predadores em 

um Gradiente de Correnteza 

1Franklin, T (IC); 1Rodrigues, T (IC); 1Braga, D (IC); 2Docile, TN (PQ); 1Direito, ICN 

(PQ); 1,3Figueiró, R. (PQ) 

1Laboratório  de Biotecnologia ambiental, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de 

Janeiro, RJ; 2Laboratório de Entomologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ; 3Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 

<thaianefranklin@gmail.com>  
  

 

Os macroinvertebrados tem um papel muito importante no ecossistema em que eles se 

encontram: degradam matéria orgânica e nutrientes necessários para o meio e fazem 

parte da alimentação de diversos animais, sendo essenciais para a cadeia alimentar. Os 

simulídeos são macroinvertebrados da classe Insecta, ordem Diptera, família 

Simuliidae, conhecidos como borrachudos ou piuns. São uma família com mais de 2000 

espécies válidas e em sua maioria apresentam hábitos hematófagos. Eles são animais 

holometábolos e seu ciclo biológico apresenta 4 fases (ovo, larva, pupa e adulto) das 

quais as 3 primeiras são restritas ao ambiente aquático. A fase larval é encontrada em 

grande quantidade em áreas de correnteza. Tem grande importância ecológica visto que 

se alimentam de algas, bactérias e matéria orgânica por filtração e são parte da 

alimentação de diversos outros macroinvertebrados. Nesse trabalho buscamos fazer o 

reconhecimento das espécies de simulídeos e seus predadores encontrados em alguns 

rios na Serra dos Órgãos, relacionando sua presença com o nível da correnteza onde 

foram coletados. E, com isso, procuramos conhecer os potenciais macroinvertebrados 

predadores dessas espécies e em que níveis de correnteza, tanto estes quanto os 

simulídeos melhor se adaptam. A coleta do material foi realizada em 5 sítios localizados 

ao longo do gradiente de altitude do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Em cada 

sitio de coleta foram distribuídos aleatoriamente quinze quatrats de madeira, medindo 

30 X 30 cm entre a margem e o meio do rio. Foram determinadas as variáveis abióticas 

como, profundidade, velocidade média de correnteza, temperatura, luminosidade e pH.  

Em laboratório, as larvas foram separadas em morfotipos de acordo com o padrão das 

manchas encefálicas e as cores das corpos. Aproximadamente 1000 exemplares foram 

encontrados e 6 morfotipos foram diferenciados até o momento, sendo sua entomofauna 

associada também identificada e quantificada, para posterior correlação das abundâncias 

de simulídeos e de seus predadores.  

 
Palavras chave: Simuliidae, Predadores, Correnteza
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Efeitos de Extratos de Plantas Medicinais sobre a Atividade da Enzima 

7-metoxiresorufina-O-demetilase Hepática de Rato 

 

1Almeida, C.V. (IC); 1Belham, J. V. N. (IC); 1Silva, B.A. (PQ);1Salles, J.B. (PQ). 

 
1Laboratório de Bioquímica, Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, RJ. 

<camilavieira.rio@hotmail.com>    <joaobosco@uezo.rj.gov.br> 

 

 

Os medicamentos fitoterápicos são amplamente utilizados por grande parte da 

população, que acredita que seu consumo traz somente benefícios. Na verdade, muitos 

fitoterápicos possuem princípios ativos capazes de modificar as funções orgânicas e 

interferir na metabolização de fármacos administrados simultaneamente, podendo 

causar redução na resposta terapêutica ou intoxicar o usuário. A inibição ou modulação 

da expressão dos citocromos P-450 podem afetar a metabolização e a excreção de 

diversas drogas alopáticas, inclusive antineoplásicas. O objetivo do presente estudo foi 

avaliar os efeitos in vitro de extratos brutos e chás caseiros de plantas medicinais sobre 

a enzima 7-metoxiresorufina-O-desmetilase (MROD) microssomal hepática de rato. 

Foram avaliados os efeitos das seguintes plantas medicinais: romã (Punica granatum), 

abacateiro (Persea americana), gengibre (Zimgiber officinale), boldo (Peumus boldus), 

capim-limão (Cymbopogon citratus), erva cidreira (Melissa officinalis), carqueja 

(Baccharis trimera sp.) e pata-de-vaca (Bauhinia forficata sp.). Os chás caseiros 

(fervidos por 5 minutos e infusão overnight) e extratos brutos (macerados em nitrogênio 

líquido) foram preparados a partir de plantas frescas. A atividade da enzima MROD foi 

determinada por fluorimetria, sendo os extratos e chás pré-incubados com o microssoma 

hepático por cinco minutos antes de disparar a reação. Observamos que a maioria dos 

extratos brutos promoveu grande inibição da MROD, com exceção dos extratos de pata-

de-vaca e capim-limão que não causaram qualquer inibição. Por outro lado, apenas os 

chás de romã e de gengibre apresentaram forte efeito inibitório da MROD - igual ou 

superior a 80%, enquanto os demais chás causaram menor ou nenhuma inibição da 

enzima. Os resultados obtidos no estudo indicam que o consumo de extratos de algumas 

destas plantas pode levar à inibição da MROD e, consequentemente, reduzir a 

metabolização de drogas alopáticas que forem administradas simultaneamente, 

aumentando assim o risco de intoxicação pelo acúmulo das mesmas.  

 
Palavras-chave: Fitoterápico, citocromo P-450, MROD 

Apoio: FAPERJ.  
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Novo Modelo de Exocitose em Saccharomyces cerevisiae Revelado por 

Tomografia Eletrônica 
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Saccharomyces cerevisiae é uma levedura bem conhecida sendo um dos 

microrganismos mais úteis ao homem, com utilização ampla na indústria e na ciência. 

Nesta última área sua biogênese e a secreção de componentes intracelulares para o meio 

extracelular vem sendo pesquisada. Muitos mecanismos são sugeridos, mas o 

mecanismo exato para a liberação destas substâncias ainda não foi compreendido. 

Contudo, nosso trabalho mostra uma nova forma de exocitose avaliada por tomografia 

eletrônica, mas não pela via convencional onde parte das proteínas extracelulares e da 

membrana plasmática são secretadas pelo retículo endoplasmático(RE)/Complexo de 

Golgi-dependente e sim pela via inconvencional que é quando a secreção destas 

proteínas envolve a translocação para o lúmen do RE, em um processo que é 

dependente de um peptídio sinal na região N-terminal. Este processo inconvencional de 

exocitose das vesículas geradas pela invaginação da membrana plasmática demonstra 

que estas espécies secretam uma boa parte de seu conteúdo citoplasmático para o meio 

extracelular. O cultivo das células foi feito em meio de cultura Sabouraud Dextrose 

Broth, autoclavada e incubada na estufa e na rotação. O material foi lavado, fixado por 

congelamento por alta pressão, transferido para o aparelho de Substituição a frio, pós-

fixadas com OsO4 2%, desidratadas em acetona, incluídas em Epon e polimerizada em 

estufa à 60ºC por 48 horas. Os blocos foram cortados em um ultramicrótomo em cortes 

seriados ultrafinos, recolhidos em grade de cobre do tipo fenda, contrastado com acetato 

de uranila e Citrato de Chumbo e incubadas com ouro coloidal (marcador fiduciário no 

alinhamento para tomografia). Posteriormente o material foi analisado no MET. O 

processo de modelagem 3D foi realizado no pacote de programas freeware de 

reconstrução da IMOD. O alinhamento para a tomografia foi realizado no Etomo e o 

3DMOD foi utilizado para processar e modelar as amostras alinhadas. A partir da 

reconstrução tridimensional por Tomografia Eletrônica da S. cerevisiae foi observado 

uma forma não convencional de exocitose das vesículas geradas pela invaginação 

dependente da membrana plasmática. Com a reconstrução tridimensional foi observado 

um processo de invaginação da membrana plasmática com a formação de vesículas 

contendo conteúdo citoplasmático. Este trabalho é financiado pela FAPERJ. 
 

Palavras-chave: Exocitose, Saccharomyces cerevisiae, Tomografia Eletrônica. 
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Interação Macrófago - Wangiella (Exophiala) dermatitidis na Presenção 

de Triciclazol, um Inibidor de Melaninaa 
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O fungo demáceo Wangiella (Exophiala) dermatitidis apresenta morfologia dimórfica e 

tem como característica dominante a produção de melanina depositada na parede 

celular. É usualmente encontrado no solo e madeiras em decomposição, sendo o agente 

causador de feohifomicoses, doenças cutâneas e subcutâneas que atacam humanos e 

animais. A contaminação ocorre através de exposição da pele lesionada com o fungo, 

provocando destruição tecidual e reação inflamatória. Outras patologias podem ser 

causadas por esta espécie, como conjuntivite, otites, pneumonia e endocardites, sendo 

que em pacientes imunocomprometidos a infecção pode se tornar generalizada. A 

melanina concede atividade antioxidante, resistência a antifúngicos, desidratação entre 

outras ações defensivas. Em Wangiella dermatitidis esta é produzida pela via DHN-

melanina. Analisar a ação do triciclazol como inibidor da síntese de melanina no 

fungo W. dermatitidis. O fungo foi cultivado em meio de cultura Czapeck-dox, na 

ausência e na presença de triciclazol. Conídios e micélios foram processados para 

análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foram realizados experimentos 

de interação dos conídios com macrófagos peritoneais de camundongos e avaliação da 

fagocitose. A comparação das imagens obtidas por MEV na interação de macrófagos 

peritoneais com W. dermatitidis tratada e não tratada com triciclazol revelou alterações 

na superfície de macrófagos quando em contato com W. dermatitidis tratada com a 

droga. Foi observado aumento do índice de fagocitose dos fungos tratados com 

triciclazol, quando comparado com as células melanizadas. O triciclazol se demonstrou 

capaz de alterar a síntese de melanina, reveladas pelo aumento da endocitose nas células 

tratadas, assim como pelas diferenças reveladas através da microscopia de varredura nas 

interações com os macrófagos. 

Palavras-chaves: Feohifomicoses, Triciclazol, Wangiella dermatitidis. 
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A endometriose é definida pela presença de tecido endometrial funcional fora do útero, 

podendo causar dor pélvica, dismenorréia e infertilidade, representando um dos 

distúrbios ginecológicos benignos mais comuns hoje em dia. Em pacientes com 
endometriose, o processo de angiogênese é alterado em favor da sobrevivência e do 

reabastecimento do tecido endometrial. O fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF) tem um papel importante na angiogênese e polimorfismos no gene VEGF 

podem influenciar no desenvolvimento da endometriose. O presente estudo tem como 

objetivo investigar a associação de cinco polimorfismos do VEGF (-2578C>A, -

460T>C, -1154G>A, 405G>C, 936C>T) em mulheres brasileiras com endometriose. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana da FMUSP (N° 

09010/11) e HFSE-RJ (N° 000.414). A população do estudo foi composta por 169 

mulheres brasileiras com endometriose histopatologicamente confirmadas (casos) e 45 

mulheres brasileiras sem a evidência laparoscópica da doença (controle). O DNA 

genômico foi extraído de amostras de sangue e a genotipagem dos polimorfismos 

estudados foi realizada pela técnica TaqMan. As variáveis nominais foram avaliadas 

pelo teste Qui-quadrado de Pearson ou Teste Exato de Fisher e foi calculada a razão de 

chance (OR), com intervalo de confiança de 95% (IC 95%). As frequências dos cinco 

polimorfismos de VEGF estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg na população 

estudada. Como resultado foram encontrados associações positivas entre os genótipos 

variantes de -2578C>A e -1154G>A com endometriose (OR: 2,15, 95% IC: 1,10 - 4,22, 

P = 0,037 e OR: 3,00, 95% IC: 1,34 - 6,69, P = 0,009, respectivamente). Em contraste, 

os genótipos variantes de 405G>C estão associados negativamente com a endometriose 

(OR: 0,44; 95% IC: 0,21 - 0,92, P = 0,041). Nenhuma diferença significativa foi 

encontrada nas distribuições alélicas e genotípicas dos polimorfismos -460T>C e 

936C>T entre os casos e controles. Um total de seis haplótipos foi inferido derivado de 

quatro polimorfismos (-2578C>A,-460T>C,-1154G>A e 405G>C). Houve uma 

associação positiva entre o haplótipo ACAG com a endometriose (OR: 3,08, 95% IC: 

1,46 - 6,51, P = 0,003). Em conclusão os genótipos do VEGF -2578CA + AA, -1154GA 

+ AA e o haplótipo ACAG foram associados com o risco de endometriose em mulheres 

brasileiras. Em contraste, os genótipos 405GC + CC foram associados com um aparente 

efeito protetor na susceptibilidade à endometriose. 
 

Palavras - chaves: endometriose, VEGF e polimorfismos. 

Apoiado por FAPERJ e UEZO
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Efeitos do Quebra-pedra (Phyllanthus niruri) sobre as Atividades da 

MROD e da PROD Hepáticas de Ratos Wistar In Vivo 
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As plantas medicinais são popularmente usadas in natura no tratamento de diversas afecções. 

O processo de industrialização de fitoterápicos procura evitar contaminações por 

microrganismos, agrotóxicos e substâncias estranhas, além de padronizar a dose certa a ser 

usada. A Phyllanthus niruri, conhecida popularmente como quebra-pedra é utilizada no 

tratamento de cálculos renais, e muitos acreditam que o seu uso, por ser um medicamento 

natural não traga malefícios à saúde. Entretanto, sabe-se que o clearance de muitos fármacos 

depende do metabolismo hepático e da atividade das enzimas citocromo P-450. Diversos 

estudos têm demonstrado que o consumo de medicamentos naturais interfere na 

biotransformação de fármacos, através da modulação das enzimas P450. A inibição e 

supressão destas enzimas provoca uma redução do metabolismo dos fármacos 

metabolizados por elas, podendo fazer com que estes alcancem concentrações tóxicas ao 

paciente. Por outro lado, a indução da expressão gênica destas enzimas causa o aumento da 

metabolização de diversas drogas, que consequentemente podem não mais alcançar a 

concentração necessária para o tratamento do paciente. O objetivo do presente estudo foi 

verificar os efeitos in vivo de quebra-pedra sobre as atividade das enzimas 7-

metoxiresorufina-O-demetilase (MROD) e 7-pentoxiresorufina-O-desalquilase (PROD) 

microssomais hepáticas de ratos wistar. Ratos machos receberam por meio de gavagem por 

quatro dias consecutivos diferentes doses de quebra-pedra (pó fornecido pela empresa Biotae, 

dissolvido em água destilada). Os animais controles receberam apenas água destilada por 

meio de gavagem, nos mesmos dias que os demais animais receberam o quebra-pedra (10,100 

ou 1000mg/kg do animal). Um dia após receberem a última dose, os animais foram 

submetidos a eutanásia em câmara de CO2. As atividades das enzimas MROD e PROD foram 

determinadas em microssoma hepático por meio de fluorimetria. Nossos resultados 

demonstram que o tratamento de ratos com quebra-pedra por via oral não promoveu efeito 

estatisticamente significativo sobre as atividades de MROD e PROD, embora estas duas 

atividades tenham sido inibidas de maneira não significativa pelo uso de 100 mg do pó da 

planta por kg de rato. Considerando os resultados apresentados, concluímos que o uso de 

quebra-pedra por via oral não deve alterar a concentrações plasmáticas de fármacos alopáticos 

e de seus derivados que sejam de metabolização por enzimas citocromo P-450. Portanto, neste 

aspecto o uso desta planta medicinal pode ser considerado seguro.  
 

Palavras-chave: MROD, PROD, quebra-pedra. 

Apoio: FAPERJ.  
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Efeitos do Quebra-pedra (Phyllanthus niruri) sobre as Atividades da EROD 
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As plantas medicinais são amplamente usadas em todo o mundo, normalmente de forma 

indiscriminada, devido crença de que a fitoterapia é isenta de efeitos adversos, e que não 

causa interações medicamentosas. Todavia, diversos constituintes químicos de plantas 

medicinais não são totalmente conhecidos. Além disso, já se tem conhecimento que muitos 

metabólitos secundários de plantas podem agir como moduladores das enzimas citocromo P-

450, aumentando assim a possibilidade de ocorrer interações entre fármacos quando utilizados 

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 quebra-pedra (Phyllanthus 

niruri) é utilizado no tratamento de pacientes com hepatopatias e daqueles com cálculos 
renais, nestes últimos atuando como inibidor do crescimento de cálculos de oxalato de cálcio. 

O presente estudo tem como objetivo verificar os possíveis efeitos in vivo de quebra-pedra 

sobre a atividade das enzimas microssomais 7-etoxiresorufina-O-desetilase (EROD) e 7-

etoxicoumarina-O-desetilase (ECOD) hepáticas de ratos wistar. Ratos machos receberam por 

meio de gavagem por quatro dias consecutivos diferentes doses de quebra-pedra (pó fornecido 

pela empresa Biotae, dissolvido em água destilada). Os animais controles receberam apenas 

água destilada por meio de gavagem, nos mesmos dias que os demais animais receberam o 

quebra-pedra (10,100 ou 1000mg/kg do animal). Um dia após receberem a última dose, os 

animais foram submetidos a eutanásia em câmara de CO2. As atividades das enzimas EROD e 

ECOD foram determinadas em microssoma hepático por meio de fluorimetria. Nossos 

resultados demonstram que o tratamento de ratos com quebra-pedra por via oral não 

promoveu efeito estatisticamente significativo sobre as atividades de EROD e ECOD, embora 

a atividade desta primeira tenha sido inibida de maneira não significativa pelo uso de 10 e 100 

mg do pó da planta por kg de rato. Considerando os resultados apresentados, concluímos que 

o uso de quebra-pedra por via oral não deve alterar a concentrações plasmáticas de fármacos 

alopáticos e de seus derivados que sejam metabolização de por enzimas citocromo P-450. 

Portanto, neste aspecto o uso desta planta medicinal pode ser considerado seguro.  

 
Palavras-chave: citocromo P-450,EROD, quebra-pedra. 
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A quiralidade molecular é responsável por interações específicas entre as substâncias com 

ação biológica e os sítios ativos dos receptores nos organismos vivos. A necessidade de 

preparar fármacos enantiomericamente enriquecidos advém do fato do conhecimento de que 

os pares de enantiômeros por vezes apresentam atividades farmacológicas distintas. A catálise 

via organocatalisadores representa enorme potencial para as indústrias farmacêuticas no 

preparo de fármacos com formas enantiomericamente puras. Organocatalisadores são 

moléculas orgânicas de baixa massa molecular que possuem capacidade de catalisar reações 

orgânicas sem a necessidade da participação de vestígios metálicos, quando comparados aos 

biocatalisadores e aos complexos organometálicos são geralmente menos dispendiosos e mais 

seguros.2 A imobilização de organocatalisadores em suportes poliméricos representa a 

possibilidade de reciclagem destes compostos e reuso, aumento da estabilidade física e 

química, além de melhorias na caracterização estrutural e comportamento catalítico. O 

objetivo do presente estudo é preparar copolímeros de CMS-DVB-Sty e funcionalizá-los com 

um derivado do aminoácido prolina N-Boc-cis-4-hidroxi-L-prolina visando a preparação de 

um organocatalisador suportado. O copolímero CMS-DVB-Sty foi sintetizado via técnica de 

polimerização em suspensão aquosa em balão de fundo redondo tritubulado, equipado com 

agitador mecânico e condensador de refluxo.  Após as sínteses o copolímero foi extraído por 

filtração a vácuo e purificado através de lavagens com água e etanol. O copolímero foi 

caracterizado através de medidas de densidade aparente, capacidade de inchamento da resina 

em solventes específicos, medidas e área específica, volume e diâmetro de poros, microscopia 

ótica e eletrônica de varredura, espectroscopia de infravermelho FTIR e análise térmica. A 

primeira tentativa de funcionalização do copolímero foi feita em um tubo schlenk de 250 mL 

de capacidade ao qual foram adicionados o copolímero, o derivado da prolina, N-Boc-cis-4-

Hydroxi-L-prolina, THF e Hidreto de Sódio (NaH). O sistema foi mantido sob fluxo de 

nitrogênio e agitação por um período de 24hs. A interpretação do espectro de FTIR do 

produto desta reação revelou a não ocorrência da reação de incorporação do derivado da 

prolina ao copolímero, pois as bandas de – OH, = O, e – NH, localizadas nas regiões de 3650-

3200 cm-1, 1630-1850 cm-1 e 3400-3140 cm -1, respectivamente, características do derivado da 

prolina, não foram encontradas. Logo, requer uma realização de novos ajustes de parâmetros 

para o desenvolvimento de uma metodologia eficaz para a funcionalização dessas resinas com 

derivado do aminoácido prolina, para o preparo de organocatalisadores suportados.  
Palavras-chave: organocatalisadores, prolina, copolímero de clorometilestireno divinilbenzeno-

estireno 
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O procedimento comumente adotado para desinfecção de água contaminada com micro-

organismos é o uso de agentes oxidantes fortes, mais precisamente substâncias cloradas. 

Apesar do método de cloração não ser muito caro em relação a outros métodos, como a 

radiação ultravioleta, o uso de ozônio e dióxido de cloro, há formação de compostos 

orgânicos clorados, os trialometanos (TMF). Diversos estudos apontam que esses compostos 

são carcinogênicos, e, além disso, podem possibilitar uma bioacumulação na cadeia alimentar, 

visto que esses compostos, não sofrem degradação biológica [1]. A utilização de resinas 

biocidas para o tratamento de água oferece como principal vantagem a possiblidade de 

destruição de micro-organismos, sem deixar na solução a ser descontaminada uma quantidade 

apreciável de resíduos. Além disso, por se tratar de materiais infusíveis e insolúveis podem 

ser utilizadas em um processo em colunas e recicladas após determinado período de 

utilização. Assim o custo inicial do material é recuperado fazendo com que a relação 

custo/benefício deste processo de tratamento de águas seja economicamente viável. Devido a 

grande importância que a qualidade da água representa para a sociedade, o presente trabalho 

tem como objetivo desenvolver suportes poliméricos a base de metacrilato de glicidila (MG) e 

dimetacrilato de etileno glicol (DEG) contendo grupos ditiocarbamato e avaliação da ação 

biocida destes materiais. Os copolímeros foram preparados através de polimerização em 

suspensão aquosa. A fase aquosa continha NaCl e PVA como agentes de suspensão. A fase 

orgânica continha os monômeros GM e DEG nas proporções 20/80, o iniciador 

azobiz(isobutironitrila) (AIBN), os diluentes cicloexano, cicloexanol, tolueno e n- butanol. As 

características físico-químicas dos copolímeros serão avaliadas por meio de densidade 

aparente, microscopia ótica e microscopia eletrônica de varredura, FTIR e termogravimetria. 

Em uma segunda etapa, onde, os copolímeros serão funcionalizados com etilenodiamina, 

dietilenotriamina ou tetraetilenopentamina e reagidos com dissulfeto de carbono, visando a 

introdução de grupos ditiocarbamato aos copolímeros MG-DEG. A ação biocida dos 

copolímeros será avaliada para três espécies de bactérias de importância medica: 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli.  
Palavras-chave: metacrilato de glicidila e dimetacrilato de etileno glicol (MG-DEG), polímeros 

antimicrobianos, ditiocarbamato. 
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A endometriose é uma doença inflamatória, caracterizada pela presença de um endométrio 

funcional fora da cavidade uterina, causando dor pélvica e infertilidade. Esta doença tem sido 

associada com o desenvolvimento de diferentes tipos de doenças malignas, portanto, novos 

vasos sanguíneos são essenciais para a sobrevivência do implante do endométrio. Foi relatado 

que pacientes com endometriose mostraram números elevados de macrófagos ativados e estas 
células são a principal fonte do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) nos locais de 

inflamação. Neste estudo, analisamos os efeitos anti-inflamatórios do extrato de Euterpe 

oleraceae sobre o crescimento de implantes endometriais em modelo experimental de rato 

com endometriose peritoneal. Após o implante e estabelecimento de endométrio autólogo na 

parede abdominal, os ratos foram divididos aleatoriamente em grupos, foram tratados com E. 

oleracea (n = 20) ou o veículo (n = 20) por sonda gástrica durante 30 dias. Após o tratamento, 

investigaram-se as características morfológicas destas lesões, o número de macrófagos 

ativados utilizando a citometria de fluxo com F4-80, a dosagem de nitrito pelo estudo 

colorimétrico usando o reagente de Griess e marcação de COX-2 usando imuno-histoquímica. 

Os nossos resultados mostraram que o tratamento reduziu significativamente o tamanho do 

implante, e exame histológico indicou principalmente atrofia e regressão. Uma redução no 

número de macrófagos ativados, a dosagem de nitrito e imunorreação a COX-2 foram 

também observados. Estes resultados sugerem que o uso de E. oleraceae poderia ser eficaz 

para suprimir o estabelecimento e crescimento da endometriose, parcialmente através da sua 

atividade anti-inflamatória. 

 
Palavras-chave: Endometriose, Euterpe oleraceae, anti-inflamatório. 
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A endometriose caracteriza-se pelo crescimento de tecido endometrial, composto por 

elementos glandulares e/ou estromais, em localização extra-uterina. É uma doença 

inflamatória estrogênio dependente, que hoje no Brasil, afeta cerca de 15% da população 

feminina entre 15 e 45 anos. Recentemente, diversos trabalhos estudaram a associação entre a 

susceptibilidade do desenvolvimento da endometriose com polimorfismos em 64 genes 

diferentes. (Painter e cols., 2011). Dentre os genes candidatos, o CYP2C19 assume um 

importante papel, já que está envolvido no metabolismo de xenobioticos e no catabolismo de 

hormônios. O gene que codifica a enzima CYP2C19 é polimórfico, já tendo sido descritos até 

o momento 29 alelos variantes, sendo, boa parte deles codificante de uma enzima com 

atividade reduzida, como por exemplo, o alelo CYP2C19*2, ou com aumento da atividade 

enzimática, como por exemplo, o polimorfismo CYP2C19*17. O objetivo deste trabalho é 

estudar os polimorfismos em um dos genes envolvido no metabolismo do estrogênio 

(CYP2C19*2 e *17) e avaliar a magnitude de associação com o desenvolvimento da 

endometriose. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-HFSE N° 

000.414) e até o presente momento foram recrutadas ao total 88 mulheres, sendo 34 com 

confirmação histopatológica de endometriose (casos) e 54 mulheres sem a evidência 

laparoscópica da doença (controle). Para extração do DNA genômico foi utilizado o kit de 

purificação Real Biotech Corporation, e os polimorfismos CYP2C19*2 e *17 foram 

genotipados pela técnica de PCR em Tempo Real com sonda TaqMan. Os resultados de 

frequência encontrados para os alelos *2 e *17 foram, respectivamente, 0,09% e 0,04% para o 

grupo caso e 0,12% e 0,08% para o grupo controle. Em função do diagnóstico invasivo, do 

tratamento ineficaz e das repercussões que a endometriose causa na vida da paciente, a 

identificação dos fatores de risco no desenvolvimento e ou na progressão da doença justificam 

a importância de se estudar o gene CYP2C19 que está diretamente relacionado ao 

metabolismo do estrogênio.  
 

Palavras-chaves: CYP2C19, endometriose e polimorfismos. 
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Endometriose é uma patologia ginecológica caracterizada pelo crescimento de tecido 

endometrial - tecido que recobre internamente o útero- composto por elementos glandulares 

e/ou estromais, fora da cavidade uterina, acometendo principalmente ovários, peritônio 

pélvico, face posterior do útero, cólon sigmóide e bexiga. É uma doença inflamatória 

estrogênio-dependente, que afeta cerca de 15% da população feminina em idade reprodutiva, 

sendo a dor pélvica e infertilidade alguns dos sintomas apresentados. (Houston, et al.,1984). 

Sabe-se que o tecido endometrial extravasa das tubas uterinas e se fixa na cavidade peritonial 

devido a um novo fornecimento de sangue (angiogênese), o que garante o oxigênio e os 

nutrientes essenciais para o crescimento das lesões endometrióticas. A angiogênese é 

considerada como um processo essencial na patogênese da endometriose e muitos fatores 

estão envolvidos neste mecanismo complexo, dentre eles o Fator de Crescimento do 

Endotélio Vascular (VEGF) (Machado et al., 2010). Nesse mesmo contexto, vários autores 

relataram uma correlação entre o VEGF e a alta expressão de CD38 nas células de leucemia 

linfocítica crônica. O CD38 é uma proteína transmembranar que medeia à adesão entre 

linfócitos e células endoteliais na superfície de células de mieloma múltiplo e em outros 

tumores hematológicos. Assim, é proposto que a alta expressão de CD38 pode favorecer um 

aumento da vascularização tumoral pelo aumento da expressão de VEGF, podendo 

impulsionar o crescimento das lesões endometrióticas. Dessa forma, realizamos um modelo 

experimental de endometriose a partir de um transplante autólogo do endométrio em 

camundongos. As lesões se desenvolveram em um tempo de 15 dias e foram confirmadas a 

partir de observações histológicas. A seguir, avaliamos a distribuição do VEGF e da proteína 

CD38 por imunohistoquímica nas lesões implantadas. Os resultados preliminares dessas 

análises sugerem que esses marcadores estão elevados nas lesões em relação ao endométrio 

tópico, mas experimentos complementares ainda serão realizados. Por fim, pretendemos 

estudar o efeito terapêutico do Daratumumab, um anticorpo monoclonal que inibe os efeitos 

do CD38, na tentativa de um tratamento mais eficiente das lesões endometrióticas.  
 
Palavras-chave: Angiogênese, CD38, Endometriose. 
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Endometriose é uma doença ginecológica sem tratamento definitivo, que acomete de10-15% 

da população feminina em idade reprodutiva. Apesar de benigna, é caracterizada por lesões 

invasivas com alto potencial proliferativo ocasionando severas dores abdominais, 

dismenorreia, dispareunia e infertilidade. É uma doença inicialmente silenciosa, de difícil 

diagnóstico, o que propicia o agravamento da doença até o início do tratamento, o que sugere 

uma associação das características destas lesões com as de tumores cancerígenos. Por esta 

razão, decidimos avaliar a ação terapêutica de aveloz (Euphorbia tirucalli) no tratamento e na 

recorrência de lesões de endometriose, pois o látex desta planta é popularmente utilizado no 

tratamento de diversos tipos de câncer. No uso popular, são administradas gotas do látex de 

aveloz exacerbadamente diluídas em água por via oral durante alguns dias, entretanto estudos 

demonstram uma citotoxidade grande desta planta. Dessa forma, optamos por reproduzir este 

uso popular através de diluições homeopáticas, uma vez que o princípio da terapêutica 

homeopata é a cura pelo semelhante. Dinamizações são grandes diluições do ativo seguidas 

de severas agitações, que energizam a solução. Selecionamos três concentrações de látex de 

aveloz dinamizado, 3cH, 6cH e 9cH, onde a maior concentração representa maior atividade, e 

as administramos diária e oralmente em ratas Wistar com o auxílio de uma seringa, durante 30 

dias corridos. Na metade do experimento, ou seja, no 15º dia de tratamento, realizamos uma 

segunda cirurgia de implantação de fragmentos uterinos para avaliação da efetividade do 

nosso tratamento na recorrência destas lesões. Pudemos observar que as lesões implantadas 

como recorrência se desenvolveram visivelmente menos que as lesões implantadas ao início 

do experimento. Realizamos também outras análises macroscópicas, histológicas, e citometria 

de fluxo, com evidência em macrófagos e fagócitos, e percebemos a efetividade do látex 

estudado na redução destas células inflamatórias. Experimentos complementares ainda serão 

realizados, mas tendo posse de nossos resultados preliminares, já podemos afirmar que as 

preparações de látex de aveloz dinamizado foram capazes de reduzir e retardar o 

desenvolvimento de lesões endometrióticas. Este trabalho tem grande importância para a 

evolução do tratamento da endometriose, que atualmente se dá por meio de uma cirurgia 

invasiva que não garante a ausência do retorno da doença. O desenvolvimento de um 

tratamento medicamentoso mais eficiente daria maior comodidade e segurança às pacientes, 

além de prevenir a recorrência das lesões.  
 

Palavras-chave: aveloz, endometriose, tratamento homeopático. 
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Os produtos naturais são utilizados pela humanidade há muito tempo em busca de alívio e até 

mesmo de cura de doenças. A Aloe vera é uma planta originária da África e com incidência 

em nosso país, onde é popularmente empregada para tratamentos capilares e problemas 

digestivos. Rica fonte de flavonóides está indicada na Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse ao SUS, RENISUS, representando uma planta em potencial para 

viabilizar os avanços nas etapas da cadeia produtiva, gerando assim diversos produtos de 

interesse ao Ministério da Saúde do Brasil. Para a obtenção do extrato aquoso de folhas de A. 

vera após a coleta realizada pela manhã, (seguindo indicações do Formulário de Fitoterápicos 

da Farmacopéia Brasileira), foi realizada a higienização e retirada da mucilagem através de 

raspagem da face interna das folhas. Em seguida triturou-se as folhas em água pré-aquecida 

(em torno de 80 ºC) para a obtenção do extrato aquoso de A. vera. Após o processo de 

infusão, foi realizado o envase do extrato obtido em recipientes estéreis de vidro, resfriando-

se a temperatura de – 70ºC e submetendo-os ao processo de liofilização. O extrato aquoso 

liofilizado das folhas de A. vera foi re-suspenso em água destilada (na concentração de 50 

mg/mL). Foram realizadas diluições seriadas até que o espectro se adequasse a lei de Lambert 

e Berr (λ< 1). A leitura da absorvância foi possível na diluição de 3,12% (0,0015 mg/mL) 

para o extrato folhas de A. vera considerando que 100% equivale a 50mg de cada amostra. 

Após o procedimento de leitura no espectrofotômetro, foi mantida a mesma concentração das 

amostras liofilizadas da folha de A. vera para a realização dos estudos físico-químicos. As 

amostras foram expostas a 6 diferentes variações ambientais: Exposição a luz e ar; exposição 

a luz com ausência de ar externo; ausência de ar e luz; extrato aquecido a 100ºC por 5 

minutos e exposto a luz; sob vácuo e exposto a luz; sob vácuo e com ausência de Luz. Todos 

os testes foram realizados em triplicata e overnight. Os mesmos procedimentos também foram 

seguidos e os frasco resfriados em refrigerador a temperatura de 3ºC. Após 24h, foi realizada 

a verificação do pH, condutividade elétrica e a varredura em espectrofotômetro em luz UV 

onde foram analisados os picos de absorvância, comparações de pH e verificações de 

condutibilidade elétrica após a exposição do extrato a diferentes condições de preservação por 

24h. De acordo com os resultados obtidos, o extrato aquoso da parte externa das folhas 

demonstrou elevados níveis de condutividade elétrica (caracterizando-se como uma 

substância redutora, com perfil antioxidante) e teor de compostos fenólicos que foram 

alterados em algumas condições de conservação.  
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A cicatrização é um processo complexo e dinâmico de restauração de estruturas celulares e 

camadas de tecido danificado em um tecido o mais próximo possível ao seu estado normal, 

envolvendo várias fases que se sobrepõem como a inflamação, a formação de tecido de 

granulação, a reorganização, a formação da matriz extracelular e remodelação epitelial 

(Takayama Y. et al., 2012). A perda da integridade da pele observada em uma lesão ou em 

doença aguda pode resultar alguns desequilíbrios fisiológicos e, finalmente, na incapacidade 

significativa ou até morte (Somboonwong J. et al., 2012). Há apenas poucos estudos 

demonstrando a eficácia clínica dos agentes de cicatrização. O objetivo do presente estudo foi 

estabelecer um modelo experimental para avaliar o processo de cicatrização de feridas 

cutâneas para que futuramente sejam testadas novas terapias. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(número de protocolo DAHEICB080) e foi realizado de acordo com as normas internacionais, 

considerando experiências com animais. Ratos Wistar foram aleatoriamente divididos em 

grupos de 6 animais: controle negativo (CN) – sem tratamento, tratado com aplicação tópica 

de Colagenase (PC) e outro grupo tratado com aplicação tópica do Fibrinolisina (PF). As 

amostras de tecido foram obtidas nos dias zero, 8 e 15, seguida da análise macroscópica da 

ferida. A cicatrização foi avaliada pelas características morfológicas dos tecidos (hemtoxilina-

eosina, picrosírius e imunnohistoquímica), dosagem de nitrito e do conteúdo de 

hidroxiprolina. Os resultados mostraram que o tratamento com PC e PF diminuíram 

significativamente o tamanho das feridas. O exame histológico indicou regressão das lesões 

com reepitelização e re-organização da derme, em comparação com o controle negativo. Um 

aumento na concentração de hidroxiprolina e de redução da dosagem de nitrito foram também 

observados nos grupos tratados com PC e PF. Os marcadores utilizados até o presente 

momento permitiram diferenciar o processo de cicatrização nos diferentes grupos de 

tratamento. O modelo experimental de cicatrização foi estabelecido com sucesso e permitirá 

testar o efeito cicatrizante de novas formulações.  
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